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Virksomhetsplan - måloppnåelse



Måloppnåelse - rekruttere

• Det er vanskelig for å måle nye i dag. Det er for mange «feilkilder», 

f. eks. omgåelse av/ikke bruk av dublettsøk, sponsorer, 

dummybrukere (adminbrukere) m.m. 

• Det er imidlertid håp om at vi per 31.12.17 kan, med hjelp av 

GolfBox, skaffe tall som er gode nok til å brukes. 

• Integrasjonen med NIFs database i 2018 vil gi gode tall per 31.12. 

• Integrasjonen vil hjelpe oss med å fjerne de fleste feilkildene 

(kanskje alle), ettersom medlemmene da vil bli verifisert og 

dublettsjekket på personnummer.



Måloppnåelse - ivareta

Ivareta:

• Vi har pt. ikke noen nasjonal form for registering av organisert 

trening blant barn og ungdom. 

Unge voksne: 

• I 2016 hadde vi en netto nedgang i denne aldersgruppen på 13 

medlemskap sammenliknet med 2015.

• I 2017 (per. 30.09) hadde vi en netto nedgang i denne 

aldersgruppen på 282 medlemskap, sammenliknet med 30.09.16

• Fra 2015 til 2016 har gjennomsnittshcp. gått ned fra 31,4 til 30,9

• Fra 30.09.16 til 30.09-17 har gj.snittshcp. gått ned fra 31,5 til 30,8



Voksne: 

• I 2016 hadde vi en netto nedgang i denne aldersgruppen på 394 

medlemskap sammenliknet med 2015.

• I 2017 (per. 30.09) hadde vi en netto nedgang i denne aldersgruppen 

på 2568 medlemskap, sammenliknet med 30.09.16

• Fra 2015 til 2016 har gjennomsnittshcp. gått ned fra 31,2 til 30,1

• Fra 30.09.16 til 30.09.17 har gj.snittshcp. gått ned fra 30,2 til 29,8



Utvikle

Unge voksne:

• Fra 30.09.16 til 30.09.17:

• Hcp. kat. 1: nedgang 0,5%

• Hcp. kat. 2: økning 2,2%

• Hcp. kat. 3: økning 5,8%

• Hcp. kat. 4: økning 0,5%

• Fra 2015 til 2016:

• Hcp. kat. 1: økning 8,5%

• Hcp. kat. 2: økning 5,5%

• Hcp. kat. 3: økning 2,6%

• Hcp. kat. 4: nedgang 1,5%

Voksne:

• Fra 30.09.16 til 30.09.17:

• Hcp. kat. 3, kvinner: ned 0,7%

• Hcp. kat. 3: nedgang 1,7%

• Hcp. kat. 4: nedgang 1,4%

• Fra 2015 til 2016:

• Hcp. kat. 3, kvinner: økn. 3,8%

• Hcp. kat. 3: økning 1,1%

• Hcp. kat. 4: økning 1,5%



Totalt antall medlemskap:

• 2015: 101 394

• 2016: 100 702  = - 692

• 30.09.16: 104 508

• 30.09.17: 102 432 = - 2076

• Toppidrett: 13 poeng

• Mål 20 poeng i 2019



Programerklæringer for tingperioden



Temaer:

• Prosjekt Ivaretakelse 

• Trenerutvikling - Trener 1, Trener 2, 

Ungdomsdriven, Høgskoleutdanning

• Narvesen Tour 

• Narvesen Mini-Cup

• Aktivitetsbanken 

• Anleggstilpassing



Prosjekt Ivaretakelse

• 36 klubber søkte

• 15 ble prosjektklubber

• Ivaretakelse av den «ikke 

etablerte golfspilleren»

• Barn, voksne, jenter/kvinner



Prosjekt Ivaretakelse skal i deltakerklubbene:

Bidra til:

• Medlemsvekst gjennom å minske frafallet blant høyhandicapere og 

«ikke etablerte golfere»

• Skape et økt aktivitet og treningstilbud slik at de nye får mulighet til å 

bli trygge i miljøet, og oftere får ballen opp i luften!



Den store jobben gjøres i de 15 klubbene

• Klubbene gjennomfører tiltak rettet mot målgruppene.

• Støtte av 3 idrettsutviklere fra NGF

• 2 felles møteplasser

• 3 klubbesøk

• Planlegging

• Oppfølging

• Evaluering og veien videre

Spisset fokus på målgruppene har skapt en stor vekst i 

aktiviteten i de aller fleste av prosjektklubbene.



Mange ulike aktiviteter i klubbene!

• NXT LVL golfskole

• Klubbtrening

• Barnetrening

• Juniortrening

• Fadderrunder

• Golfcamp

• Golfkarusellen

• Narvesen Mini Cup

• Dametrening

• Herretrening

• Narvsen tour

• Nybegynnertrening

• Nybegynnerturnering

• Tematrening

• Fellestreninger

• Gladgolfen

• Skoleklasser

• GGG

• Vårsprell

• Jentekveld

• VTG varianter

• Trernertrening

• Dugnadsturnering

• Caddieturnering

• Sosiale tiltak

• Sosiale turneringer

• Pizza/is/bolle-golf

• Fredagsgolfen

• Damedag

• Kolltveit VM arena

• Klubbtur

• Halloween-golf

«Over 1500 

oppmøter på 

aktiviteter for 

målgruppene»  

«Fra 0 til i snitt 8 

deltakere på 

Narvesen tour»  

«Fokus på 

barneaktivitet har 

også gitt økt 

voksenaktivitet»

«100 deltakere på 

trening for spillere i 

kategorien 

26-54»  

«Vi har 20 trenere i 

klubben, men vi 

trenger flere»

«35 juniorer i 

trening»



Erfaringer halvveis i prosjektet

• Fokus på konkrete målgrupper og god detaljplanlegging gir resultat.

• Kreves flere frivillige resurser til aktivitet/trening i golfen, ref. andre idretter. 

Trenger mange som gjør litt i stede for få som gjør mye.

• Aktivitet i klubbene er i dag veldig personavhengig. Lite etablert kultur for 

tenke «Ivaretakelse». 

• Trenerteam, samhandling og ta vare på alle.

Vi er godt i gang, og fortsatt fokus på Ivaretakelse blir kjempeviktig! 



Trenerutvikling



Gode trenerteam der profesjonell og frivillig trener jobber hånd i hånd





Så langt en utdanning for 12 pers på høgskolen og alle 

frivillige trenere 

Hvordan ivaretar og utvikler vi eksisterende proer?

LEVEL 5 Mentor Program / PGA Professional Tutor

Dagens situasjon - 2017
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Spørreundersøkelse til alle godkjente Trener 1

• Sendt ut til alle godkjente vi har gyldige e-postadresser til:

• 361 personer, 122 svarte på undersøkelsen = 33,9 %

• 37 Kvinner, 85 menn



Foreløpig status aktive år som Trener 1 i klubb (pr 2017)

1 (sesongen du ble utdannet) 44
2 32
3 19
4 12
5 8
6 7

122



Ubenyttet potensiale?

23 av 30 ikke aktive kunne tenkt seg å 

bidra hvis de bare hadde blitt spurt igjen…

75% av de som svart på undersøkelsen er 

fortsatt aktive i dag!



4 faktorer som avgjør dersom vi får effekt av satsingen på trenere:

1.

3. 4.

2.





Hvorfor Narvesen Tour?

• REKRUTTERING OG BREDDE!

• Rekruttere og introdusere flest mulig barn og juniorer til turneringsgolf

• En helt naturlig del av klubbens trenings- og konkurransetilbud

• Det første konkurransetilbudet utenfor klubben

• For absolutt alle mellom 0-19 år!



Narvesen Tour 2016 - 2017

Antall golfspillere på NT 2017

• Jenter = 333 (+ 4%) ☺

• Gutter = 838 (+ 5 %) ☺

Antall turneringsrunder på NT 2017

• Jenter = 1 100 (+ 11 %) ☺

• Gutter = 2 706 (+ 7 %) ☺

Størst økning 

i alderen 

0-12 år!



Steget før Narvesen Tour 



Narvesen Mini-Cup – gjennomført pilot 2017

1020

• Idé og konsept fra Oslo golfklubb

• Tilpasset for 12 år og yngre

• De yngste og ferskeste til mer øvet

• Hyppig opplevelse av: «Jeg klarte det!»

• Enkel gjennomføring og oppsett

• Spille spillet golf

Tre hull, max 5 slag pr hull, 

Gullstjerne!



En suksesspilot

• 4 turneringer x2 (Oslo-Salten)

• 135 barn

• 43% Jenter

• 700 runder (3-hulls)

• 9 klubber representert

+ 20 spillere uten klubb

Tilgjengelig for alle klubber i 2018



Aktivitetbanken.no

En øvelsesbank 

for alle trenere og 

aktivitetsledere



Aktivitetsbanken.no
• Over 100 golføvelser for spillere 

på alle nivå

• Over 100 basisøvelser

• Mulighet å sortere etter:

• Vanskelighetsgrad, målgruppe 

og del av spillet

• Mulighet for å lage egne økter og 

treningsperioder

• Mulighet for å foreslå nye øvelser

• Ferdige treningsprogrammer 

tilpasset alder, er under utvikling.



Anleggstilpasning



Anleggstilpassing

Utfordringer

• For vanskelig oppsatte 

golfbaner

• For lange rundetider som 

skaper stress for alle 

• De med lavest ferdighetsnivå 

slutter

Mål

• En vanskelighetsgrad på banen 

som passer alle

• Raskere rundetider, fjerne stress

• En bra og velskjøtt golfbane som 

er fylt med glade golfere!

Banene må gjøres enklere for nybegynnere og ikke etablerte, ikke vanskeligere !



Utslagssteder – lengdeanvisning i stede for farger
• Bedre utnyttelse av banen

• Flere variasjoner (sløyfer til en lengde som passer flere)

• Kortere baner = flere par og kortere rundetider

• Lette å oppmuntre golfere å velge «rett» sløyfe i forhold til 

ferdigheter og ikke kjønn.



Spillestrategi

• Figurklipping

• Klipp bredere der 

nybegynnerne lander

• Semirough foran bunkere 

som mest er i spill for 

nybegynnerne

• Flytt bunkere så de blir en 

utfordring for de beste 

spillerne og ikke et hinder 

for de mindre gode spillerne



«En golfspiller bør ikke straffes 

med hindringer før han/hun har 

spilleferdigheter nok til å kunne ta 

strategiske valg». 

Det er mange eksempler på 

hindringer  som kun straffer 

nybegynnere og spillere med korte 

slaglengder.



På vei mot målet - påbegynt trend og kulturendring

• Sloping av kortere sløyfer til Narvesen Tour har gitt Spinn-off

• Fra farge til tall

• Smartere klippemønster, fjerning av hindre 

• Lettere baner for den ikke etablerte golferen, men fortsatt like 

utfordrende for lavhandicaperen.





Kunnskap & kompetanse



Dagens trenerteam



Hvordan jobber vi? Våre verdier!

• ATTITUDE!

• (individualist - tydelig - selvtillit - 100% fokus)

• HARD JOBB!

• (antall timer – kvalitet)

• LANGSIKTIG!

• ENKELT!



Proffstige NGF, kvinner og menn



Uttakskritterier

• Team Norway verdier: «attitude - hard jobb - langsiktig - enkel»

• Tidligere resultater

• Ranking/snittscore

• Tour kategori / turneringsnivå

• Alder/potensiale

• Profesjonalitet / følge spilleregler



Team Norway Jr og talentutvikling



Toppidrett = Resultater



Poengskala menn og kvinner

Poeng Per spiller på OWGR som 

er rangert (menn)

Per spiller på Rolex Ranking 

som er rangert (kvinner)

6 1 1

5 2-20 2-10

4 21-100 11-50

3 101-250 51-125

2 251-500 126-250

1 501-1000 251-500



• Omorganisering i NGFs administrasjon

• Golfspilleren i sentrum, inkl enter/exit

• Digital kommunikasjon og nye læringsformer 

• Samarbeidet med interesseorganisasjonene

• PGA, GAF/FNG og NGA

• Turneringsarbeidet



Grunnleggende prinsipper

Utviklingskjeden Aktivitet/Idrett Organisasjon Anlegg

Nøkkelfunksjoner

i klubb
Hovedtrener Daglig leder Banesjef

Interesse-

organisasjonene
PGA of Norway GAF/FNG NGA



Organisering av NGFs administrasjon

General-

sekretær

Toppidrett Breddeidrett Klubbservice Anlegg

Kontorstøtte
Kommunikasjon 

og marked

Aktivitet/idrett Organisasjon Anlegg



Digital kommunikasjon og nye læringsformer

• Utviklet e-læringsmoduler, flere er på 

trappene

• Startet arbeid med webinarer og 

streaming-løsninger

• Bildearkiv for golfklubber

• Forsterket administrasjonens kompetanse



Samarbeid med interesseorganisasjonene

• NGF har ressurser, men ikke skoene på

• Int.org. har skoene på, men få ressurser

• Vi (NGF og int.org.) er interessert i å øke kvaliteten 

i vårt samarbeid til det beste for golfklubbene



Turneringsarbeidet

• Tydeligere retningslinjer for planlegging og gj.føring

av turneringer. 

• Arrangementsavtalene, TD’enes sjekklister m.m.

• Mer til stede, spesielt på nye konsepter/turneringer.

• Nye rutiner for protest og klager

• Nytt offisielt protestskjema

• Endring i roller.

• Tiltakene skal være på plass før sesongstart 2018.



Ulike roller og oppgaver, men vi blir 

kun sterke sammen

NGF er til for klubbene og skal:

• Videreutvikle golf til en betydelig 

bredde- og konkurranseidrett. 

• Gjennom arbeid i og sammen med 

klubbene styrke utviklingen av 

aktivitet, organisasjon og anlegg. 

• Være en pådriver overfor 

myndighetene og NIF for å bedre 

golfens rammebetingelser.

• Gjennom representasjon int. 

være pådriver for en demokratisk 

og forbundsstyrt golfidrett.

Klubbenes ansvar:

• Ved hjelp av de ressurser klubbene 

selv rår over, samt den bistand og 

de hjelpemidler som NGF tilbyr, er 

det primært klubbene som må være 

utøvende for at GN skal nå sine mål.

• Klubbenes evne og vilje til å ta  tak i 

og gjennomføre tiltak og aktiviteter 

avgjør framtiden til golf-Norge.

• Spesielt gjelder dette arbeidet 

knyttet til rekruttering og 

ivaretakelse av medlemmene

&



Hva blir fokuset fremover?

• Vi må fortsette å satse på de yngre!

• Gjennom vårt generelle B&U- arbeid

• Gjennom toppidrett og talentutvikling

• Praktisk gjennomføring av vår jente-/kvinnesatsing

• Vi har god nok forskning og solide planer

• Vi skal sammen med int.org og klubbene 

kontinuerlig forbedre gjennomføringsevnen

• Sammen skal vi bokstavelig talt: 

• «Reise kjærringa»!


