#nyttig – parallellsesjoner
Anleggskonferansen //
kl.

Multiarena 1

Multiarena 2 og 3

Multiarena 4

Multiarena 5

Idrettskonferansen //
Multiarena 6

Klubbdriftkonferansen
Flight 2

Flight 3

Flight 10

Flight 11

Flight 12

HCP- juks.
Hvordan behandle slike
saker i klubben?
v/spill- og
dommerkonsulent
Thore Wilhelmsen

GolfBox
Hvilke muligheter
gir smart bruk av
bookingregler
v/GolfBox

Samtale med
NGFs styre

Smart Klubbøkonomi
Enkle, moderne,
skybaserte økonomiløsninger lanset av NIF
i samarbeid med VISMA.
v/avdelingsleder
Anne-May Moss

Sosiale medier som
kommunikasjonskanal:
Hvordan bygge gode løsninger
på Face, Snap og Insta
Crash-kurs i hva som skal til for å bruke
Facebook, Snapchat og Instagram.
v/M51 og NGF

En god introduksjon
til nye medlemmer
– hvordan gjør vi det?
v/ klubbutvikler
Kate Hege Nielsen
og avdelingsleder
Pål Melbye

GolfBox
Bruk av data fra
GolfBox som grunnlag
for strategi og klubbutvikling. Med nyttige
verktøy og praktiske
eksempler
v/GolfBox og IT-ansvarlig
Martin Dølerud

Samtale med
NGFs styre

Exit-ordninger
Erfaring fra klubbene
v/ Per Kristoffersen,
daglig leder i Losby
Golfklubb

Sosiale medier som
kommunikasjonskanal:
Hvordan bygge gode løsninger
på Face, Snap og Insta
Crash-kurs i hva som skal til for å bruke
Facebook, Snapchat og Instagram.
v/M51 og NGF

Baneøkonomi
rammebetingelser
og banekvalitet
v/daglig leder i NGA
Mari Myhrene

GolfBox
Tips og triks
v/GolfBox

Samtale med
NGFs styre

Kontrollkomiteens
ansvar og oppgaver
v/Terje Wist, leder av
NIFs kontrollkomité

Samtale med Norsk Golf!
v/redaktør Magnus Sveen

Diabetes og fysisk
aktivitet
v/Gry Anita Lillejordet,
Diabetesforbundet

Samtale med
NGFs styre

GolfBox
Tips og triks
v/GolfBox

Sosiale medier som
kommunikasjonskanal:
Hvordan bygge gode løsninger
på Face, Snap og Insta
Crash-kurs i hva som skal til for å bruke
Facebook, Snapchat og Instagram.
v/M51 og NGF

Tilskuddsportalen
– en smart vei til
økte inntekter
v/ Frode Iversen, daglig
leder i Scan 4 News

Samtale med
NGFs styre

0830– 0930

REGISTRERING

0930–0945

FELLES START I MULTIARENA 1

1200–1245

1300–1345
1400–1445

1500–1545

1600–1645

1700–1745

IDRETTSKONFERANS

1100–1145

EN ER AVLYST

1000–1045

Prosjekt ivaretakelse:
Et virkemiddel for å få flere
golfspillere til å oppleve glede
og mestring i et godt miljø
Hvordan ser tilbudet til de uetablerte
golferne ut på din klubb? Hvordan
kan trenerteam bidra til å styrke dette
tilbudet? Hva har vi gjort i prosjekt
ivaretakelse? Klubbene forteller.
v/NGFs idrettsutviklere; Benedicte
Brynestad Grøtvedt, Petter
Hagström og Svein Erik Hansen

Kræsjkurs i
påvirkningsarbeid
Bygg tillit. Målrettet
arbeid gir god uttelling.
v/Marianne Haugland,
ressursperson golf og helse

Turneringsstruktur
Hvordan endre turneringskulturen
i norsk golf?
v/spill- og dommerkonsulent
Thore Wilhelmsen og Team Norwaykoordinator Fredrik Due

Golf og helse – samarbeid
klubb og kommune
v/ styreleder Lars Barstad
og daglig leder Rune Mjøs,
Meland golfklubb

ECIT Golf Management
Presentasjon av løsning, pilotperiode
og videre muligheter for en fremtidsrettet løsning på økonomistyring i
golfklubbene.
v/ Knut Tore
Jevnesveen, Contar

Rent IL – så enkelt er det
Antidoping Norge er
til stede på stand
fram til lunsj

Golfstrømmen og årshjulet
Golfstrømmen – en
aktivitets- og pengestrømsanalyse som gir deg tall og
fakta i påvirknings-arbeidet
Årshjulet – verktøy for å
holde oversikt over
hva som skjer i klubben
i løpet av året.
v/klubbutvikler
Kate Hege Nielsen

Sammen er vi
sterkere – fra egen
tue til samarbeid?
Fire klubbrepresentanter
deler erfaringer, planer
og synspunkter på
hvordan de kan skape
økt aktivitet og lønnsom
drift. Etterfølges av
paneldebatt.
Ledet av Kari-Mette
Toverud, styremedlem
i NGF

Vinterskader på golfbanen
v/seniorforsker i
NIBIO Trygve S. Aamlid

ECIT Golf Management
Presentasjon av løsning,
pilotperiode og videre
muligheter for en fremtidsrettet løsning på
økonomistyring i
golfklubbene.
v/ Knut Tore
Jevnesveen, Contar

Golfspilleren i Sentrum
(GiS) Brukerforum
For klubber som bruker GiS.
(Erfaringsdeling, innspill
og spørsmål til RawMilk)

Er golfbanene våre
tilpasset de medlemmer vi ønsker å
tilrettelegge for?
Å spille golf er vanskelig.
«Straffer» golfbanen
de riktige spillerne?
v/avdelingsleder
Pål Melbye

Flexipunktsystemet ––
kontingent etter forbruk.
Hvilken betydning har
dette hatt for medlemsutvikling og klubbens
økonomi?
v/Anna Johansson,
Gräppås GK.

Golf Environment
Organization – GEO
Få kontroll over
banedriften
v/avdelingsleder
Pål Melbye

Kulturminner på
golfbanen
v/Peder Mørk,
NGFs historiegruppe

Reservert rom til
Anleggskonferansen

Golfspilleren i Sentrum
(GiS) gir verdifull informasjon om hvordan medlemmer og gjester opplever
klubben. Introduksjon og
gjennomgang
v/ klubbutvikler
Kate Hege Nielsen

Samtale med
NGFs styre
GGG-ressurssamling
fortsetter

GGG-ressurssamling
fortsetter

Sosiale medier som
kommunikasjonskanal:
Hvordan bygge gode løsninger
på Face, Snap og Insta
Crash-kurs i hva som skal til for å bruke
Facebook, Snapchat og Instagram.
v/M51 og NGF

