Sak 10.2.1 // Fjerning/endring av introduksjonskortordningen

TYRIFJORD GKs FORSLAG TIL VEDTAK:
• 1) Ordningen med introduksjonskortet avvikles i sin helhet
fra sesongen 2022.
• Dersom dette forslaget faller, foreslås følgende:
• 2) Ordningen opprettholdes, men den enkelte klubb kan
velge om man ønsker å være med på ordningen.

Forbundsstyret uttaler:
• Ordningen startet i 1975, og har vært endret flere ganger.
• Ulike ordninger med fordelskort brukes også ellers i idretten
(eks. håndball, fotball og ishockey).
• Fordelskortene i andre idretter gir minst tilsvarende fordeler
til innehaveren og deles ut etter lignende kriterier.
• Ordningen har neppe stor økonomisk betydning for
klubbene.
• «Betalingen» er av symbolsk karakter, men er likevel
verdsatt og stimulerer til frivillig innsats for fellesskapet.

Introduksjonskortet
•

To hensikter med bruken av introduksjonskort:
• Utveksle erfaringer på tvers
• Motivere til frivillighet for fellesskapet

•

2019:
• Redusere bruken fra 3 til 1 runde per sesong
• Tidspunktet ble endret fra 1. mai til 1. juni

•

2021:
• Kortet ikke til journalister eller administrativt ansatte (klubb og NGF)

Antall og bruk av kortet de siste årene
• 2021: 526 introduksjonskort, 303 er registrert i bruk.
• 2022: 400 introduksjonskort
• 2020: registrert 263 runder med introduksjonskortet på
norske golfbaner.
• 2021*: registrert 280 runder med introduksjonskortet.
* (per. 16.8.21)

Hvem kan kortet utstedes til?
• Styreleder og en annen tillitsvalgt i golfklubber tilsluttet NGF,
eller inntil to medlemmer utpekt av klubbens styre.
• Forbundsstyret med komité- og utvalgsmedlemmer,
faggrupper, slope-rating team samt tidligere
forbundspresidenter.
• Inntil 40 lovende elitespillere prioritert av NGF.
• Forbundsdommere, NGF-dommere og teknisk delegerte.
• Profesjonelle turneringsspillere etter beslutning av NGF.

Hvordan brukes Introduksjonskortet?
• 1 gang i året per klubb fra 1. juni til 1. november, men ikke i
turneringer.
• Klubben skal kontaktes i forkant med telefon eller e-post.
• Innehaveren skal benytte kortet digitalt, og sørge for at
runden blir registrert av klubben.
• Kortet er beregnet for gjestespill og skal ikke erstatte et
medlemskap i en norsk golfklubb.
• Misbruk av kortet bør påtales overfor personen det gjelder og
rapporteres til NGF.

Konsekvenser av å fjerne ordningen
Hvis ordningen avvikles, må Golf-Norge finne en ny modell for rekruttering
og avlønning av dommere.
• Hvis ordningen skal erstattes med en økonomisk kompensasjon for
innsatsen, kan tallene bli store.
• Det kan bli dyrere for deltakerne å delta i turneringsspill da
finansiering av dommerne i større grad må belastes utøverne.

• NGF mister en viktig stimuleringsordning for de mange frivillige
som utfører en arbeidsoppgave på vegne av Golf-Norge, på tvers
av golfklubbene.

NGF-STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
• Forbundets engasjement for å beholde ordningen med
introduksjonskort er av hensyn til frivilligheten. Intensjonen
gjenspeiles forhåpentligvis ytterligere gjennom de tilpasninger
som NGF foreslår gjeldende fra 2022.
På denne bakgrunn støttes ikke forslaget fra Tyrifjord GK.
•

