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Det eneste vi vet om
fremtiden, er at den
vil bli annerledes.
Peter Drucker, lederguru og forfatter

2020 – 2021 = Covid-19 pandemien
• Et sentralt spørsmål har vært stilt:
• Kan man forklare golfens oppsving med at korona-pandemien
gjorde golfen tilgjengelig når alt
annet var «stengt»?
Masterstudent ved NTNU, Silje Kabbe hjalp oss å finne svar:

Hva sier så Siljes konklusjoner?
Covid-19 har hatt klar effekt på rekrutteringen, men…
• Jo yngre man var, jo mindre spilte Covid-19 en betydning for å starte.
• Å bli påvirket av sin omgangskrets hadde signifikant positiv betydning.
• For de som ble forhindret av å drive sin primæraktivitet, var C-19
signifikant ift. å starte med golf.
• Helt nye golfspillere var mindre påvirket av Covid-19 enn hva
golfspillere som tok opp igjen golf etter ett eller flere års pause.
• Altså ble de nye golferne påvirket i større grad av menneskene
(venner, bekjente, arbeidskollegaer osv.), enn av pandemien
Antall respondenter: 2071 (K: 528, M: 1543)

8. juni 2020:
Heidi Borge (48), Oppegård GK,
ble medlem nummer

100.000

Medlemsutvikling

Status - faktagrunnlag

127 300 medlemskap (pr 31.10) – ALL TIME HIGH!
68 500 medlemmer under 50 år – 54% av samlet medlemsmasse
28 000 jenter og kvinner (22 %)
13 500 barn og ungdom (10,6 %)

Mange medlemmer – som spiller mye…

År

Totalt

Endring

2019

959 052

2020

1 842 581

92 %

2021

1 889 130 (Okt.)

9%

Gjennomsnittlig antall runder per medlem har økt
fra 12 i de senere år til 19 i 2021

Status Golf-Norge og utviklingstrekk i samfunnet

SWOT: Styrker og svakheter
Styrker:
• 33 % økning av medlemsmassen fra 2019.
• Antall B&U har fordoblet seg.
• Medlemmene spiller mer enn før, fra 12 – 19.
• Sportslig fremgang og en verdensstjerne.
• Golf er mye mer synlig i mediebildet.
• Vi har utdannet mange golftrenere de siste årene.
• 30 % av klubbene bruker GIS.
Svakheter:
• Golf oppleves som vanskelig.
• Gjennomsnitthandicapet øker, fra 30 til 31.
• Golfen vokser mer rundt de store byene enn ellers.
• 27% av medlemmene har ikke booket en runde.
• Avstand til anleggene gjør rekruttering og ivaretakelse av B&U utfordrende.
• Kvinneandelen går ned, men antallet går opp.
• Økt press på digitale verktøy.

SWOT – Muligheter og trusler
Muligheter:
• Golf som helårsidrett er økende. 120 Sim-sentra.
• Det er bekjente som rekrutterer nye golfere.
• Digitale verktøy og systemer kan forenkle hverdagen og øke
inntektene.
• Mer fleksibelt arbeidsliv – bra for golfen.
• Unge etablerer seg senere.
• Kjøpekraften og velstandsnivået øker fortsatt.
Trusler:
• Arbeidsbelastningen på ansatte og frivillige øker kraftig.
• Klimaprognosene skremmer.
• Økt slitasje på anleggene grunnet spilletrykk.
• Golf oppnår ikke likebehandling hos myndigheter.
• Kapasitetsutfordringer på anlegget.
• Golfen er trendbasert. Usikker fremtid.
• Mangelfulle digitale system og mangelfull kompetanse?

Revidert virksomhetsplan 2022-2023:

Mål for golf-Norge 2022-2023
Rekruttering:
• I 2023 skal det være 135 000 medlemskap knyttet til NGF-klubber.
• Antallet skal øke noe, med fortsatt fokus på å øke antallet B&U og kvinner.
Ivaretakelse:
• Samlet ambassadørscore for medlemmer skal øke fra dagens 41 til 50.
• Ambassadørscore for nye medlemmer skal øke fra dagens 39 til 45.
Toppidrett:
• Vi skal ha profesjonelle spillere av begge kjønn som hevder seg på høyt
internasjonalt nivå (topp 250 i verden).
Rammebetingelser:
• Rammebetingelsene skal oppleves som bedre for klubber og forbund.

Virkemidler for å nå målene
NGF skal styrke rekrutteringsarbeidet gjennom å:
• tilrettelegge for at det blir enklere å prøve golf, herunder
forenkle VTG-ordningen og søke større fleksibilitet for alle
som er interessert i å prøve golf.
• øke synligheten av golf i Norge, samt tilrettelegge for at
klubbene kan markedsføre eget tilbud gjennom gode
digitale løsninger. Jenter, kvinner, barn og unge skal være
de mest synlige.
• utvikle en solid barne-, ungdoms- og breddesatsing, med
fokus på trenerutdanning, arrangement- og turneringsaktivitet.

Barne- og ungdomssatsing, men jentene først
• Golfjentene er et arrangementsbasert
breddeprogram for jenter opp til 19 år.
Med felles tiltak på tvers av klubbene
kan jenter trene og ha det gøy sammen,
med golf og andre akt.
• Vi hadde ambisjoner om 16 deltakende
klubber i 2021, resultatet ble 53!
• Vi hadde ambisjoner om 15 golfjentenearrangementer, resultatet ble 41!

880
jenter har deltatt!

Virkemidler for å nå målene
NGF skal styrke

ivaretakelsesarbeidet gjennom å:

• ha fokus på faktabasert utviklingsarbeid:
• «Golfspilleren i sentrum» og Business Intelligence-løsninger blir viktig i dette arbeidet

• fortsette arbeidet med nettbasert utdanning og ny teknologi for å bistå klubbene.
• jobbe så nær klubbene som mulig:
• etablere regionale kurs- og kompetansenettverk.
• bidra til videreutvikling av regionale møteplasser for læring og erfaringsutveksling.

• bidra til å styrke frivilligheten både i forbund og klubb.
• revidere anleggspolitisk dokument.
• bidra i anleggsutviklingen, og tilpasning til de fremtidige utfordringene, gjennom
å være en aktiv part innen forskning, og å videreformidle resultatene ut i klubb.
• Gi grønt-faglig bistand ute i klubb.

Golfspilleren i Sentrum
• 61 klubber bruker nå medlemsmodulen. Det er
ytterligere fire klubber som har sagt at de skal ta
det i bruk i 2021.
• Min. 40 klubber bruker verktøyet til utviklingsarbeid.
Loopify:
• 21 GK-er. Her venter vi på integrasjon med GolfBox.
Segmentert trening:
• 5 klubber. Her har vi mye å gå på når det gjelder
kunnskapsoverføring.

Ivaretakelse, mer enn Golfspilleren i sentrum

Trenerutdanning
• Trener 1: 95 personer, 14 kvinner/ jenter
• Trener 2: 19 personer, 4 kvinner/ jenter
• Trener 3: 9 personer, 1 kvinner
• Høgskolen: 8 personer, 1 kvinne

Ivaretakelse, mer enn Golfspilleren i sentrum
• Bærekraftige og spillbare baner:
• Golf Course 2030 – initiativ fra R&A
• STERF – forskningsbasert utviklingsarbeid
• Bedre spilleopplevelser for alle:
• Hvordan balansere gode opplevelser for nye
og etablere golfere/ unge vs. godt voksne /
menn vs. kvinner?
• Spillbare baner (Sjekk NGFs nettsider)
• Her kan samarbeid med SGF være
interessant.

Virkemidler for å nå målene
NGF skal styrke talent- og toppidrettsarbeidet
gjennom å:
• etablere regional talentutvikling i samarbeid med
klubbene, videregående skoler og Olympiatoppen.
• ha et støtteapparat med kompetanse som kan bistå
utøvere og deres trenere til å ta det siste steget fra
nasjonalt til internasjonalt toppnivå.
• utrede fremtidens turnerings- og konkurransesystem.
• videreføre satsingen for kvinnelige trenere.

En verdensstjerne i Viktor Hovland

…men også andre biter godt ifra seg
• Espen Kofstad er klar for European Tour (301
på verdensrankingen)

• Kristian K. Johannesen (309), kom akkurat opp
kort ift. ET, men får fulle rettigheter på CT.
• Jarand Ekeland Arnøy (503 på VR)

• Marianne Skarpnord nr. 6 på LET (186 på VR)
• Karoline Lund nr. 53 på LET (483 på VR)
• Maiken Bing Paulsen nr. 87 på LET (521 på VR)

Amatørresultater (WAGR-poeng i parantes):
2.pl Maridoe Collegiate Invitational – Bård B. Skogen, Haugaland GK (18p)
2.pl Marquette Intercollegiate – Mats Ege, Stavanger GK (14p)
– Mats vant også 3 turneringer på årets Garmin Norges Cup
4.pl PGA Championship (LETAS) – Mia Sandtorv Lussand, Fana GK (12p)
3.pl French Girls – Vilde Marie Nystrøm, Stavanger GK (11p)
1.pl Purdue Fall Invitational – Herman Sekne, Oslo GK (11p)
1.pl Rich Harvest Farms Intercollegiate – Herman Sekne, Oslo GK (11p)

1.pl French Boys – Michael Alexander Mjaaseth, Oslo GK (10p)
1.pl Irish Creek Intercollegiate – Sander Akeren, Oslo GK (10p)
6.pl Anna Nordquist Open – Celine Brovold Sanne, Vestfold GK (10p)

Virkemidler for å nå målene
NGF skal styrke rammebetingelsene i
Golf-Norge gjennom å:
• utvikle digitale løsninger som forenkler
hverdagen i Golf-Norge, og som gir mulighet
til øke de kommersielle inntektene.
• utvikle handlingsplan, og påbegynne arbeidet,
for økt offentlig støtte til bygging og drift
av anlegg.

Vi må så - før vi kan høste!
Digital strategi
• Vi er alle enige om at digitalisering er viktig.
NGF vil sammen med GK-ene finne vår vei
fremover
• Her må plan- og utviklingsarbeid går
hånd i hånd
Handlingsplan for økt offentlig støtte til
bygging og drift av anlegg
• Hvordan gå fra plan til handling

Jeg får ofte spørsmål rundt to forhold fra klubber og enkeltpersoner i golfen:

Hva gjør alle de
folka i NGF?

Hva får man igjen
for medlemskapet i
NGF?

2. Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?
Generalsekretariat

Marked og
kommunikasjon

Toppidrett og
talentutvikling

Turnering og
arrangement

Stab

Bredde og
utvikling

Golfklubbene, ressurspersonene og spillerne

Klubbservice

Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?
Bredde og utvikling

Klubbservice

Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?
Toppidrett og talent

Turnering og arrangement

Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?
Marked og kommunikasjon

Generalsekretariat og stab

Sammenlignbare SF – størrelse og antall ansatte
Særforbund

Medlemskap (2020)

Ansatte årsverk (2020)

Fotball
Bedrift
Håndball
Ski
Golf
Gym. og turn
Friidrett
Bandy

359 881
138 851
136 904
124 902
110 657
94 784
81 097
28 464

243,9
53
131
115
27
30,2
24,5
36

Hva får klubbene igjen for medlemskapet?

?

Hva får GK-ene igjen for medlemskapet?
• Norsk Golf (magasin og nett)
• Råd og hjelp ifm. oppstart, drift og utvikling av anlegg
• Kurs og seminarer. arr. av NGF
• Trenerutdanning, IT, Greenkeeper osv.
• Bruk av kurs-, instruksjons- og MF-materiell
• Aktivitetstilrettelegging (regelverk, dommere, TD-er etc.)
• Prosjekter for å utvikle Golf-Norge (Golfjentene +++)
• En ”komplett” felles IT-plattform: GolfBox m/ tilleggsmoduler
• Bruk av NGFs offisielle handicapsystem (WHS)

Hva får GK-ene igjen for medlemskapet?
• Arrangere ulike typer turneringer
• Mulighet til å stille deltagere på NGFs representasjonslag
• Råd og bistand i fbm. planlegging, bygging, vedlikehold av
anlegg (generell og spesiell)
• Sloperating av banene
• Fellesarenaer for drøfting av ideer, strategi og tiltak for
utvikling av GN + erfaringsutveksling
• Kollektive forsikringer (barn, spiller, klubb, anlegg)
• Markedsføring (sos.medier, m.m.)

Subsidier og kompensasjon
NGF

•
•
•
•

GK

Medlem/
spiller

Midler brukt på representasjonsspillere:
Subsidiering ifm. utdanning av kvinnelige trenere:
GIS, BI-løsning, Loopify, Tilskuddsportalen etc.:
Kompensasjon til arrangørklubb av forbundsturneringer:

kr 3 000 000
kr
30 000
kr 521 000
kr 1 686 080

Hva får klubbene igjen for medlemskapet i NGF?
Medlemskap i NGF - Kostnader vs. inntekter for golfklubbene
Sist oppdatert 4.5.21 (MD)

Kostnader
11502/3510 - Medlemskontingent
8270/3140 - Salg Norsk Golf til klubbene
31102/3515 - IT-avgift
31106/3511 - Golfkortet

Totalt
Inntekter
Spillemidler til anlegg
Spillemidler til nærmiljøanlegg
Spillemidler til utstyr
Momskompensasjon, varer og tjenester
Momskompensasjon, anlegg
Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Grasrotandel
Tilskudd (7450, 7470)
Koronakompensasjon

Totalt
Pengestrøm NGF - klubb
Antall klubber
Antall medlemskap
Gjennomsnittlig inntekt/kostnad per klubb
Gjennomsnittlig inntekt/kostnad per medlemskap

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-36 226 479 -30 829 555 -31 518 870 -31 098 720 -32 055 600 -29 509 895 -30 725 081 -19 910 238 -20 787 037
-9 508 818 -9 926 977
-3 814 692 -3 859 548 -3 775 823 -3 554 718 -3 490 080 -3 133 264 -3 087 696 -2 761 271 -2 702 270
-291 144
-179 055
-168 405
-178 395
-185 665
-199 440
-194 115
-185 340
-210 480
-40 332 315 -34 868 158 -35 463 098 -34 831 833 -35 731 345 -32 842 599 -34 006 892 -32 365 667 -33 626 764
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
3 347 000 7 607 000 10 069 185 8 531 000 8 379 000 4 345 000 6 378 000 6 522 000 6 044 000
900 000
238 000
0
0
500 000
0
0
0
0
1 655 101 1 095 762 1 157 603 1 481 036 1 117 039
795 410
744 501
378 933
615 600
30 804 561 30 588 090 25 401 456 24 762 810 25 746 121 25 745 374 23 897 052 19 659 128 13 072 583
490 370 1 298 969
0 2 583 786 3 726 657 2 271 700
451 979
0
53 656
3 663 857 3 956 751 4 163 251 3 947 062 3 789 270 4 005 446 2 884 605 2 505 960 2 594 051
9 933 356 9 934 792 9 423 795 6 697 491 6 658 503 6 109 829 5 501 855 4 971 831 4 965 656
2 611 445 3 791 652 2 979 515 2 583 275 2 845 511 5 385 203 5 050 436 6 330 431 4 462 822
7 594 925
61 000 615 58 511 016 53 194 805 50 586 460 52 762 101 48 657 962 44 908 428 40 368 283 31 808 368

20 668 300 23 642 858 17 731 707 15 754 627 17 030 756 15 815 363 10 901 536
178
180
180
181
180
180
180
111 301
95 445
95 794
99 606
100 702
101 349
102 014
116 114
131 349
98 509
87 042
94 615
87 863
60 564
186
248
185
158
169
156
107

8 002 616
180
103 553
44 459
77

-1 818 396
183
112 152
-9 937
-16

Avslutningsvis:
Peter Drucker signaliserte at alt vi vet
om fremtiden er at den blir annerledes.
Vi har unike muligheter til å forbedre
golfens rammebetingelser gjennom å:
• gjøre det enklere å starte med golf
• bli enda bedre på ivaretakelse
• ta nye digitale steg, inn i fremtiden

