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Mandat fra tinget 2015

• «Golftinget pålegger styret å utrede en revidert Greenfee-

overenskomst. Forslaget skal etter høringsrunde fremmes for 

Golftinget 2017 for endelig vedtak.»

• Men hva dreier det seg egentlig om?



Prosessen frem til tinget 2017

Behandling i utredningsgruppa: 

Høsten 2016 oppnevnte styret faggruppe Juss og organisering,

samt forslagsstillerne for å forberede høringsnotatet.

Einar I Lohne, NGFs styre (leder) Rune Greverud, Oppegård GK

Tore Waagø, Miklagard GK Cathrine Riibe Mindnes, Trondheim GK

Helene Sandberg, Losby GK Åge Erichsen, Moss & Rygge GK

Jarle Graarud, Mørk GK Rune Hauger, NGFs adm (sekretær)



Prosessen frem til tinget 2017

Utredningsgruppas innstilling:

Gruppa var delt 

─ Halvdelen ville beholde, men modernisere, Greenfeeoverenskomsten

─ Halvdelen ville ikke beholde Greenfeeoverenskomsten



Høringsrunden (16.6.17 – 15.8.17)

Notat om:

• Forslaget fra Golftinget 2015

• Orientering om Greenfeeoverenskomstens innhold  

• Diskusjon om fordeler, ulemper og usikkerheter ved å beholde eller å fjerne overenskomsten.

• Ba om tilbakemelding på:

─ Skal vi beholde og modernisere Greenfeeoverenskomsten?

─ Skal vi ikke beholde Greenfeeoverenskomsten?

─ Andre synspunkter og innspill til temaet og høringsdokumentet



Høringsrunden (16.6.17 – 15.8.17)

• 25 svar fra klubbene

• 17 ville beholde Greenfeeoverenskomsten

• 6   ikke beholde

• 2   var usikre.



Styrets forslag

• Beholde Greenfeeoverenskomsten

• Beholde innholdet

• Revidere og modernisere





Begrunnelsen for styrets forslag

• Konsekvenser av å beholde overenskomsten:

─ Alle kan spille hos alle - «Golf – en idrett for alle»

─ Antallet spillere vil være omtrent som i dag

• Konsekvenser av å ikke beholde overenskomsten:

─ Alle kan utelukke de man ønsker

─ Usikkert hva som skjer med antall klubber og golfspillere



Avgjørende:

• Hva er samlet sett best for golfidretten i Norge

• Ingen har fasiten

• For NGFs styre er det viktig at det blir en åpen og god debatt, og 

avgjørelse som speiler hva flertallet av golfklubbene ønsker for 

utviklingen av golf i hele landet på kort og lang sikt


