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VELKOMMEN TIL HISTORISK GRUNN!

Golftinget er Golf-Norges høyeste organ og navet i vårt idrettsdemokrati. Det er her avgjørelser blir tatt. Det er her vi 
former framtidens golf i Norge. Fra gammelt av, slik vi kjenner det fra Snorres kongesagaer, var «ting» en sammen-
komst der frie menn møttes for å drøfte lovforslag og avgjøre stridsspørsmål. De historiske samlingene skulle gi navn 
til både Stortinget, danske Folketinget, det islandske Alltinget og vårt eget Golfting.

Hva passer vel da bedre enn å møtes på Miklagard til Ting. Miklagard var navnet vikingene brukte på Istanbul, et sær-
deles viktig samlingspunkt for handel og kommunikasjon, også for tusen år siden. 

I løpet av helgen skal vi bruke tinget til meningsbryting og den praktiske utøvelsen av folkestyret. Vi har viktige saker 
å ta opp, og det er klubbene som bestemmer. Jeg håper alle benytter seg av retten, ikke bare til å bestemme, men til å 
bruke sin stemme. Tinget er til for at alle skal bli hørt. La oss høre din klubbs stemme, uavhengig av klubbens mening, 
størrelse eller geografiske beliggenhet.

Jeg oppfordrer alle til å bruke disse dagene til å øke den faglige innsikten, bygge relasjoner og delta aktivt når viktige 
beslutninger skal tas.

Velkommen til Lily Country Club, Miklagard og Golftinget!

Egil Hatling
// President
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PROGRAM 
(med forbehold om endringer)

FREDAG 19. NOVEMBER – FAGDAG
0830 Registrering 
0930 Oppstart i plenum
1000–1645 Parallellseminarer, Trenerkonferanse og Anleggskonferanse
1700–1930 Registrering (utenfor tingsalen, The Yard 1 og The Yard 2).

Se her for mer informasjon om programmet på fagdagen: 
https://www.golfforbundet.no/om/golftinget-og-golfforum/golftinget/golftinget-2021-fagdag 

LØRDAG 20. NOVEMBER – TEMADAG
0830 Registrering (utenfor tingsalen)

1000 Åpning og hilsninger: Astrid Strandbu, Idrettsstyret og Arild Kristensen, varamedlem  
i Viken idrettskrets

1030 Golfrikets tilstand v/President Egil Hatling

1100 Revidert «virksomhetsplan» for Golf-Norge 2022-2023

1120 Pause

1140 Hva må vi ha fokus på ift. delmål 1: «Rekruttering»?

1225 Hva må vi ha fokus på ift. delmål 2: «Ivaretakelse»?

1300 Lunsj

1400 Utdeling av priser 

1410 Hva må vi ha fokus på ift. delmål 3: «Talentutvikling og toppidrett» 

1430 Hva må vi ha fokus på ift. delmål 4: «Bedre rammebetingelser»

1500 Presentasjon av og diskusjon om innkomne forslag

1530 Pause

1600  Presentasjon av og diskusjon om innkomne forslag fortsetter

1620 Åpen post - klubbene har mulighet til å stille spørsmål til styret og administrasjon

1635 «Hyper adopsjon og eksponentiell utvikling - Fremtiden er fantastisk!!» v/ Eirik  
Norman Hansen

1735 Slutt

2000 Festmiddag (aperitiff utenfor tingsalen fra kl. 1900)

SØNDAG 10. NOVEMBER – TINGDAG
0900 Åpning og hilsninger: Ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher 

0910 Tingforhandlingene starter

1030 Kaffepause

1100 Tingforhandlingene fortsetter

1300 Lunsj

1400 Tingforhandlingene fortsetter hvis behov

1500 Slutt
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NORGES GOLFFORBUNDS TINGFORHANDLINGER
21. NOVEMBER 2021

Sak 1 // Godkjenne de frammøtte representantene 
 
Deltagerliste Golftinget 2021 – se vedlegg til sak 1   

Vi minner om følgende:

Nyinnmeldt klubb får representasjonsrett når den har vært medlem av NIF i seks 
måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. (NIFs lov § 10-3).

Antall stemmeberettigede baseres på det antall medlemmer klubben har registrert i 
NGFs felles medlemsdatabase (GolfBox) per 30.09.21. Klubber med medlemstall færre 
enn 300 medlemmer har én representant, klubber med fra 300 - 800 medlemmer har 
to representanter, og klubber med flere enn 800 medlemmer har tre representanter.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller opp- 
nevnt av styret.

Klubber som har mer enn én representant skal ha én fra hvert kjønn. Alternativt kan 
klubben ha innhentet skriftlig dispensasjon fra idrettskretsen som legges fram før  
tingforhandlingene starter (NIFs lov § 2-4, jf. NGFs lov § 5).

De fremmøtte representanter kan kun avgi sin egen stemme. Representanten som 
stiller på tinget må blant annet ha fylt 15 år og ha vært medlem i klubben i minst en 
måned. Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller  
overordnede organisasjonsledd.

En person som har avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk 
særinteresse i driften av et organisasjonsledd, er ikke valgbar til verv innen organisa- 
sjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller  
aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk særinteresse  
i driften av organisasjonsleddet. 

For flere detaljer og dispensasjonsmuligheter se NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7/NGFs lov  
§§ 6, 7 og 15.

 
 
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Liste over frammøtte representanter, kontrollert av sekretariatet, godkjennes.



7

Sak 2 // Velge dirigent 
 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Golftinget velger Katharina Rise som dirigent.

 

Sak 3 // Velge protokollførere 
 

 
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Golftinget velger Gøril Hansen og Kate Hege Nielsen som protokollførere.

Sak 4 // Velge to representanter til å underskrive 
protokollen 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Golftinget velger  fra GK  

og  fra  GK til å under- 

skrive protokollen

Sak 5 // Godkjenne innkallingen                
Golftinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel.

Informasjon om tid og sted ble lagt ut på www.golfforbundet.no og innkalling  
sendt ut 20. august 2021.

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Innkallingen til Golftinget 2021, datert 20. august 2021, godkjennes.
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Sak 6 // Godkjenne sakslisten 

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være  
tilgjengeliggjort senest to uker før tinget. Saksliste med saksdokumenter ble gjort  
tilgjengelig på www.golfforbundet.no 5.11.2021. Samtlige golfklubber har også  
fått tilsendt en e-post med informasjon om at saksdokumentene er tilgjengelig.  

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Sakslisten til Golftinget 2021, slik den framgår av dette tingdokumentet,  
godkjennes.

Sak 7 // Godkjenne forretningsorden 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL: 
FORRETNINGSORDEN:

1. Gjennomføring av tinget 
Tinget ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov, 
NGFs lov og denne forretningsorden. 

2. Taletid 
2.1 Representant for forslagsstiller med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid  

for å presentere forslaget. 

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden: 

 • fem minutter for første innlegg 

 • tre minutter for andre innlegg 

 • ett minutt for tredje innlegg 

 Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å: 

 • sette strek for de inntegnede talere

 • sette strek for nye forslag 

 • øke antall innlegg 

 • endre taletiden 

 • gi taletid til personer uten talerett 

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. 
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3. Behandling av forslag på tinget 
3.1 Alle forslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent. 

3.2 Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal 
leveres elektronisk i GoPlenum. 

3.3 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

3.4 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes 
uten at tinget aksepterer dette. 

3.5 Forslag som er fremmet kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke fremsettes 
etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.

4. Stemmegivning 
Stemmegivning gjennomføres ved bruk av det elektroniske stemmesystemet  
GoPlenum med mindre tinget anser formell stemmegivning unødvendig. 

5. Protokoll 
I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, 
hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet 
av avstemninger med antall stemmer for og imot. 

 
 
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes.
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Sak 8 // Behandle beretninger for NGF, herunder  
beretninger for tingvalgte organer
Beretningene fra styret og tingvalgte utvalg er de som skal behandles. Øvrige  
beretninger legges fram til orientering. 

Vi gjør oppmerksom på at fullstendig årsrapport for 2019 og 2020, som inneholder  
de ulike beretningene (inkl. administrasjonens og utvalgte sportslige resultater), ikke  
ligger i tingdokumentet. Årsrapportene kan finnes på NGFs nettsider. 

8.1 Norges Golfforbunds årsberetninger 2019

 8.1.1 Styrets beretning 2019  Vedlegg sak 8.1.1
 8.1.2 Beretning fra tingvalgte utvalg 2019 Vedlegg sak 8.1.2

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Årsberetning for 2019 fra NGFs styre godkjennes.
2. Årsberetninger for 2019 fra Lovutvalget og Disiplinær- og sanksjons- 
 utvalget godkjennes.

8.2 Norges Golfforbunds årsberetning 2020

 8.2.1 Styrets beretning 2020 Vedlegg sak 8.2.1
 8.2.2 Beretning fra tingvalgte utvalg 2020 Vedlegg sak 8.2.2

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
1.  Årsberetning for 2020 fra NGFs styre godkjennes.
2.  Årsberetninger for 2020 fra Lovutvalget og Disiplinær- og  
 sanksjonsutvalget godkjennes.

8.3 Norges Golfforbunds foreløpige årsrapport (per 30.09.21)

 8.3.1 Styrets beretning Vedlegg sak 8.3.1
 8.3.2 Administrasjonens beretning  Vedlegg sak 8.3.2

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
De framlagte beretninger per 30.09.2021 tas til orientering.
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Sak 9 // Behandle regnskap i revidert stand                

9.1 Regnskap for 2019 med revisjonsberetning og kontroll- 
 komiteens beretning

 Se vedlegg sak 9.1

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
NGFs årsregnskap, herunder revisors beretning og kontrollutvalgets beretning 
for 2019 godkjennes. 

9.2 Regnskap for 2020 med revisjonsberetning og kontroll- 
 komiteens beretning

 Se vedlegg sak 9.2

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
NGFs årsregnskap, herunder revisors beretning og kontrollutvalgets beretning 
for 2020 godkjennes. 

9.3 Regnskap pr. 30.09.21 med kontrollutvalgets beretning

 Se vedlegg sak 9.3

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
NGFs regnskapsrapport per 30.09.2021 tas til orientering.
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Sak 10 // Behandling av innkomne forslag

10.1 Forslag om lovendringer 

Sak 10.1.1-10.1.3 er lovforslag fremsatt av forbundsstyret. Forslagene har ingen  
materiell betydning og er av redaksjonell karakter. 

Sak 10.1.4 er forslag om endring/tillegg i § 25 i lovnorm for idrettslag med særlige 
tillegg gitt av NGF, fremsatt av Trysil GK.

10.1.1 Endring i NGFs lov § 15 (1) b)  
 NGFs lov § 15 (1) bokstav b) lyder i dag:
 b) Representasjonsberettiget klubb.
 
 Forbundsstyret foreslår bestemmelsen endret til:
 b) Representasjonsberettiget klubb, jf NIFs lov § 10–3

 
 BEGRUNNELSE:

Forslaget er begrunnet med at det er langt fra åpenbart hva «representa- 
sjonsberettiget klubb» innebærer/betyr. Å innta referansen til forklaringen  
av begrepet i NIFs lov § 10–3 gjør lovverket mer tilgjengelig og forståelig  
for brukeren. Alternativet er å ta inn hele definisjonen/forklaringen, men  
den er på sin side noe omstendelig og krever en del lovtekst.

 LOVUTVALGETS UTTALELSE:
Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

 
 
10.1.2 Endring i NGFs lov § 28 (2)  
 NGFs lov § 15 (1) bokstav b) lyder i dag:

(2) For golfspillet gjelder de golfregler som er fastsatt av R&A Rules Limited 
med tilhørende Decisions og regler for golfetikette, samt lokale regler fast-
satt av forbundsstyret og av vedkommende klubb for den bane der spillet 
utøves. Disse regler suppleres av turnerings- og sikkerhetsbestemmelser  
fastsatt av forbundsstyret og av vedkommende klubb.

 
 Forbundsstyret foreslår § 28 (2) endret til: 

(2) For golfspillet gjelder golfreglene utgitt av R&A Rules Limited, og lokale 
regler iht. Model Local Rules utgitt av R&A Rules Limited. Disse reglene  
suppleres av turnerings- og sikkerhetsbestemmelser fastsatt av forbunds- 
styret og av vedkommende klubb.

 
 BEGRUNNELSE:

Forslaget er begrunnet i at lovteksten slik den fremstår i dag er upresis  
og ikke gir uttrykk for realiteten.

 LOVUTVALGETS UTTALELSE:
Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.
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10.1.3  Endring i NGFs lov § 28 (3)
 NGFs lov § 28 (3) om regler for spill og startberettigelse lyder i dag:

(3) Forbundsstyret fastsetter og administrerer amatørregler og handicap- 
regler under hensyntagen til de regler og den praksis som gjelder innenfor  
de internasjonale golfforbund som NGF er medlem av.

 Forbundsstyret foreslår § 28 (3) endret til:
(3) Forbundsstyret administrerer World Handicap System, utgitt av USGA og 
R&A, og Reglene for amatørstatus, utgitt av R&A og USGA, iht. den praksis 
som gjelder innenfor de internasjonale golfforbund som NGF er medlem av.

 
 BEGRUNNELSE:
 Lovteksten slik den lyder i dag er upresis og gir ikke uttrykk for realiteten.

 LOVUTVALGETS UTTALELSE:
 Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

10.1.4 Regler for «No show» – forslag fra Trysil GK: 
 Endring i Lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF  
 § 25 regler for spill, ordensregler mv.

 TRYSIL GKS FORSLAG TIL VEDTAK:
Følgende tekst tas inn i § 25 i Lovnorm for idrettslag med særlige tillegg 
gitt av NGF :
Reservert tid på golfbanen må betales hvis den ikke er kansellert senest  
12 timer før reservert starttid. Golfklubben gis anledning til å fravike denne 
reglen ved særskilte årsaker, som sykdom o.a.

 BEGRUNNELSE:
Med gledelig stor medlemsvekst og flere gjestespillere i hele golf-Norge,  
opplever vi at det i stadig større grad bookes starttid som ikke blir benyttet. 
(No Show). Dette medfører tap av greenfee-inntekter til klubb/baneeier og 
skaper misnøye blant spillere som ikke får bestilt starttider.

 FORSLAG:
Ved et felles minimums regelverk utarbeidet av utvalgte klubber i samråd  
med NGF, vil det bli enklere for både klubber og spillere å forstå hvilke regler 
som gjelder ved No Show. 

 STYREBEHANDLING:
Styret i Trysil Golfklubb behandlet begrunnelse og forslag i sitt møte  
24.september 2022.

 Styret i Trysil Golfklubb har ønsket en presisering av sitt  
 opprinnelige tingforslag:

Med bakgrunn i at No Show er en betydelig utfordring, velger vi å opprett- 
holde vårt forslag til golftinget. Dette som et tiltak i tillegg til de som alle- 
rede foreligger.

Vi foreslår at det tas inn tekst som omhandler betaling av reservert tid på 
golfbanen. Forslaget er at teksten tas inn i LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED 
SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF, Under kapittel V – Øvrige bestemmelser §25 
regler for spill, ordensregler mv.:
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«Reservert tid på golfbanen må betales hvis den ikke er kansellert senest  
12 timer før reservert starttid. Golfklubben gis anledning til å fravike denne 
reglen ved særskilte årsaker, som sykdom o.a.»

[1] Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta et senere tidspunkt for 
kansellering.

Håper på at golftinget stemmer for vårt forslag.

Trysil Golfklubb
Egil Nordsveen
Styreleder

 FORBUNDSSTYRETS UTTALELSE:
Forbundet er positiv til å bistå en gruppe av klubber med å utarbeide en mal 
for felles veiledende retningslinjer vedrørende «No Show». Forbundsstyret 
mener imidlertid at klubbenes behov og interesser er så forskjellige at det 
ikke er hensiktsmessig å innføre et felles minimums regelverk. Hvordan den 
enkelte klubb vil behandle manglende betaling er et spørsmål som den en-
kelte klubb må ta stilling til, og det er etter alt å dømme ulike meninger om 
spørsmålet på tvers av klubbene.

I tillegg finner Forbundsstyret at det er uheldig å innta bestemmelser om 
dette i felles lovnorm. Dette da lovnormen først og fremst regulerer klub-
benes overordnede organisering. Forbundsstyret mener en skal være varsom 
med å ha for høy detaljeringsgrad i lovnormen, og spesielt innenfor områder 
hvor en kan tenke seg at klubbene kan ha ulike syn. En kan også tenke seg at 
en bestemmelse som foreslått kan være lite hensiktsmessig om man utvikler 
digitale løsninger som bidrar til å løse problemet rundt «No Show».

Forbundsstyret er også usikre på om i hvilken grad forslaget står seg mot  
sivilrettslige regler rundt avbestilling av tjenester. Det kan tenkes gode  
grunner for at en spiller ikke kan møte til bestilt tid som gjør at det kan  
være urimelig å kreve full betaling. Videre kan det tenkes at spilleren kan  
erstattes av en annen, slik at klubben ikke blir påført noe tap. Forbunds- 
styret har ikke rukket å utrede disse spørsmålene i tilstrekkelig grad til  
at en anser det forsvarlig å vedta den foreslåtte ordlyd. 

Forbundsstyret vil også informere tinget om at det allerede finnes flere 
muligheter i GolfBox som kan bidra til å redusere antall «No Show» i klubbene.

• Funksjonalitet for å sette avbestillingsfrist etter den enkelte klubbs behov.

• I 2020 og 2021 ble det utviklet funksjonalitet for forhåndsbetaling av 
greenfee (obligatorisk/ikke obligatorisk) som klubbene kan velge å ta i  
bruk. Starttider som er forhåndsbetalt, blir automatisk bekreftet.

• Klubbene kan velge å aktivere obligatorisk bekreftelse av starttid. Om  
klubben aktiverer funksjonen kan de også slå på innsjekking via app,  
som forenkler prosessen med bekreftelse av starttid både for spillerne  
og klubbens administrasjon.
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• Bestilling og bekreftelse av starttid via touchmaskiner. Disse touch-
maskinene kan plasseres slik at de er tilgjengelige for spillerne utenfor  
proshopens åpningstid.

På denne bakgrunn støttes ikke forslaget.

 
 LOVUTVALGETS UTTALELSE:

Forslaget fra Trysil Golfklubb lyder: 
Reservert tid på golfbanen må betales hvis den ikke er kansellert senest  
12 timer før reservert starttid. Golfklubben gis anledning til å fravike denne 
reglen ved særskilte årsaker, som sykdom o.a.

Trysil Golfklubb foreslår teksten inntatt i «Lovnorm for idrettslag med særlige 
tillegg gitt av NGF § 25 regler for spill, ordensregler mv». Endringer i lovnormen 
kan behandles på NGFs ting, men må vedtas (godkjennes) av Idrettsstyret (NIF). 

Lovutvalget avga en generell uttalelse om No-Show til administrasjonen i 
NGF den 3. mai 2021. Uttalelsen gjengis med en mindre endring:

Det anses naturlig og nødvendig at klubbene har ordninger som begrenser 
no-show. Det noteres imidlertid at NGF har mottatt reaksjoner fra golfspillere 
som mener enkelte klubber har et for stengt regelverk.

No-show kan forekomme både fra medlemmer og gjestespillere. Medlemmer 
har anledning til påvirkning på Årsmøter og i andre arenaer i klubben, så vi 
oppfatter problemet å foreligge mellom klubb og gjestespiller.

Grunnlaget for gjestespill er Greenfee-overenskomsten (sist endret på Golf-
tinget 2017). Overenskomsten regulerer imidlertid ikke no-show.

AVTALEFRIHET ER UTGANGSPUNKTET
Gjestespill på en golfbane skjer etter en avtale mellom golfklubb og spiller. 
Avtalen inneholder bestemmelser om pris og tid, og kan også omfatte no-show. 
Det foreligger avtalefrihet mellom klubb og spiller. Det betyr at klubben i ut-
gangspunktet kan stille de betingelser for spill som klubben ønsker. Spilleren 
kan enten akseptere betingelsene, eller spille et annet sted.
           
 BEGRENSNINGEN ER RIMELIGHET
Utgangspunktet om avtalefrihet er imidlertid begrenset av et krav om rime-
lighet og balanse. En slik begrensning finnes i avtaleloven § 36. De to første 
ledd har følgende ordlyd:

En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt 
det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å 
gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner.

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes 
stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere 
inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.

Bestemmelsen gjelder generelt - også mellom en golfklubb og en gjestespiller 
– og kan føre til at urimelige vilkår om no-show er ugyldige. Avtaleloven § 36 



16

er imidlertid lite konkret, og hva som er «urimelig» må vurderes i det enkelte 
tilfellet. I en vurdering vil det være vesentlig at avtalen er balansert. Det betyr 
at det må tas hensyn ikke bare til golfklubbens interesser, men også til at 
avtalen i tilstrekkelig grad ivaretar spilleren.

OM ANGRERETTLOVEN § 22 BOKSTAV M OG AVTALELOVEN § 36
En avtale om forhåndsbetaling er ikke urimelig. Spørsmålet er om spilleren kan 
kreve tilbakebetaling ved no-show. Enkelte klubber aksepterer ikke avbestilling, 
og viser til unntaket i angrerettloven § 22 bokstav m. Bestemmelsen lyder:

Angreretten gjelder ikke avtaler om: levering av innkvarteringstje-
nester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutlei-
etjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det 
i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for 
utførelsen av slike tjenester.

At det er henvist til bestemmelsen i avtalen kan gjøre det enklere for klubben 
å unnlate tilbakebetaling/kreve betaling ved no-show. Samtidig er det neppe 
tvil om at avtaleloven § 36 er en generell bestemmelse som også vil omfatte 
avtaler om «fritidsaktiviteter». Også avtaler om gjestespill på en golfbane  
må være rimelige og tilstrekkelig balanserte.
            
NÅR AVMELDINGEN SKJER FØR UTSLAGSTID
Golfklubbene har ulike tidsfrister for avbestilling. Bakgrunnen er at klubben 
skal gis mulighet til å disponere den tiden som blir ledig. Om klubben får solgt 
den ledige tiden til annen gjestespiller er det vanskelig å tenke seg at tilbake-
betaling av forhåndsbetaling ikke skal skje. Det vil neppe være rimelig at klub-
ben skal få betalt to ganger for den samme tiden. Det vil også kunne fremstå 
som urimelig å kreve betaling i tilfeller hvor den ledige starttiden blir brukt av 
et medlem. 
            
NÅR SPILLEREN IKKE VARSLER FØR UTSLAGSTID
Når spilleren ikke varsler i tide, og tiden ikke blir fylt opp av andre, skal det mye 
til før spilleren kan kreve tilbakebetaling. Men også her kan det tenkes tilfeller 
hvor det vil være urimelig å kreve betaling. Det kan for eksempel gjelde ved 
plutselig og alvorlig sykdom, eller når spilleren har andre gode grunner for ikke 
å ha kunnet gi varsel i tide.
            
RIMELIGHET AVGJØR
Det er ikke mulig å lage en fullstendig oversikt over nå en avtale mellom klubb 
og spiller vil kunne være urimelig. Ved utformingen av avtalen anbefales klub-
ben å ha for øye de rimelighetsbetraktninger som ligger bak formuleringene i 
avtaleloven § 36. De gjelder på golfbaner som ellers i samfunnet.

Lovutvalgets vurdering er at det er noe usikkert om Idrettsstyret vil akseptere 
en endring i samsvar med Trysil Golfklubbs forslag. En annen ting er at ord-
lyden i forslagets andre setning kan være noe upresis. Det stilles også et 
spørsmål ved hvorfor forslaget ikke er fremmet som et forslag til endring  
av NGFs lov. Lovutvalget kan imidlertid ikke se at det er noe til hinder for at 
forslaget behandles på tinget.

Einar I. Lohne
Lovutvalget
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10.2 Øvrige forslag til Golftinget – Ikke lovforslag 

10.2.1 Forslag fra Tyrifjord GK: 
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.

 BEGRUNNELSE:
Ordningen med introduksjonskort har vært kontroversiell i mange klubber i 
flere år. Ordningen er historisk kommet i stand for å gi styreledere og frivillige 
ildsjeler en påskjønnelse og som et insentiv til kontakt med likesinnede i andre 
klubber, som for så vidt er et godt motiv. Det er imidlertid gått inflasjon i antall 
kort som nå teller over 600 og det gis også til et stort antall personer som har 
fast lønn for å arbeide innenfor golfen. Det er mange som bidrar frivillig innen-
for golfen og slik ordningen er nå, treffer den på langt nær alle som eventuelt 
burde fortjene en slik påskjønnelse.

Tildelingen av kort gjøres sjablongmessig av NGF og ikke i samarbeid med den 
enkelte klubb. Det er ingen god rutine for å registrere bruk og det medfølger 
retningslinjer som mange brukere ikke forholder seg til og i tillegg har NGF 
tilrettelagt for at innehaverne kan bruke kortet via Golfmore og Golfbox som 
betalingsmiddel ved booking på de baner som har tatt i bruk forhåndsbetaling 
og da blir det et rent betalingsmiddel.

Det prinsipielle synspunktet fra vår side er om NGF som ikke eier eller har 
økonomisk ansvar for golfanlegget kan eller bør kunne, pålegge klubbene 
og banene å gi bort sitt produkt gratis dersom de selv ikke ønsker dette. Vi 
mener at en belønning av frivillige er viktig, men det er den enkelte klubbs 
oppgave å belønne sine egne, og ikke et felles ansvar hvor belastningen faller 
på de største klubbene.

NGF bør som nevnt ikke kunne være i posisjon til å dele ut gratis spill i hele 
Norge til sine ansatte, komiteer, trenere, toppspillere eller lignende. Vi både 
håper og tror at respekten for at golfklubbene selv skal bestemme hvem som 
får spille gratis hører hjemme, nettopp hos den enkelte klubb/anlegg. 

Det eksisterer en utstrakt vilje og praksis mellom klubbene til å dele erfaringer 
og gi tilgang til spill for frivillige på alle nivåer og benyttes i stor utstrekning 
hvis en klubb vil «påskjønne» sine frivillige med et besøk for erfaringsutvikling, 
motivasjon eller bare hygge.

Med denne begrunnelsen håper vi at alle klubber tilsluttet Norges Golfforbund 
støtter forslaget om at ordningen med introduksjonskortet nå opphører og at 
klubber selv klarer å ordne dette seg imellom. 
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 STYREBEHANDLING:
Styret i Tyrifjord golfklubb stilles seg bak forslaget.
Med vennlig hilsen
John-Magne Pedersen
Styreleder Tyrifjord golfklubb

 
 FORBUNDSSTYRETS UTTALELSE:

Ordningen kan skrives tilbake til 1975 og har vært løpende diskutert og endret.  
En ordning med fordelskort er etablert og kjent også ellers i idretten. Som 
eksempel kan nevnes at bl.a. håndball-, fotball- og ishockeyforbundet har 
fordelskort som gir minst tilsvarende fordeler til kortinnehaveren, og deles ut 
etter lignende kriterier.

Slik Forbundstyret ser det er motstanden mot introduksjonskortet av prin-
sipiell karakter, da den neppe har stor økonomisk betydning for klubbene. Det 
prinsipielle standpunktet er da at klubbene/banene selv skal bestemme hvem 
som skal spille, og eventuelt spille gratis.

Argumentene for introduksjonskortet er også av prinsipiell karakter, da ordnin-
gen er en del av en fellesskapstanke. Videre har ordningen også en praktisk 
funksjon gjennom å stimulere frivillig arbeid som gjennomføres på vegne av 
fellesskapet til fordel for golfklubbene (eksempelvis klubbenes tillitsvalgte/
frivillige, golfdommere, tingvedtatte komiteer mv). Selv om «betalingen» er  
av symbolsk karakter, så blir den likevel verdsatt. Kortet er et bevis på at man 
gjør en innsats for Golf-Norge. 

Hva er introduksjonskortet?
Forbundsstyret har i forbindelse med saksforberedelsen til tinget vedtatt 
noen endringer i reglene for intoduksjonskortet. Dette for å stramme noe i 
nn på antall kort som deles ut, samt å gjøre noen språklige forbedringer.  
Forbundsstyret har ved revideringen av reglene imøtekommet Tyrifjord GK 
innspill vedrørende ansatte i klubb og forbund. Etter de nye reglene vil  
derfor ikke kortet gis til journalister eller administrativt ansatte. Reglene  
for introduksjonskortet lyder nå: 

Sist revidert av NGFs styre 02.11.2021.

Formål:
NGFs Introduksjonskort (NGF-kort) utstedes av NGF for de personer i Norge 
som omfattes av ordningen. Kortet er delvis et praktisk hjelpemiddel for sen-
trale personer i klubber og forbund som har behov for å befare, kontrollere, 
omgås, få inspirasjon og lære av hverandre og delvis en takk for den frivillige 
innsats som nedlegges. 

Kort for merkeinnehavere finnes i to versjoner, ett for innehavere av NGFs 
hederstegn og ett for innehavere av NGFs elitemerke. Hederstegn kan til-
deles personer som på en særlig fortjent måte har virket til fremme av norsk 
golfsport, eller ytet golfsporten spesielt betydningsfulle tjenester. Elitemerke 
har siden starten i 1935 blitt tildelt spillere som etter vedtatte bestemmelser 
har samlet 25 poeng i nasjonale og internasjonale konkurranser. Det er kun 
spillere som mottok Elitemerket før 2001 som mottar kortet.

Skatteregler: Fra og med 1.1.2019 er skattereglene rundt innrapportering av 
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naturalytelser endret, slik at NGF (på lik linje med alle andre arbeidsgivere)  
har plikt til å innrapportere verdien av golfrunder som spilles med introduksjons- 
kortet når disse totalt overstiger kr 8000. Den som benytter introduksjons- 
kortet må selv holde oversikt over verdien av de rundene som spilles. Det er 
ordinær omsetningsverdi som skal legges til grunn, dvs. hva koster akkurat 
denne runden hvis du hadde betalt ordinær greenfee. Når verdien totalt over- 
stiger kr 8000 skal NGF informeres, slik at overskytende beløp kan innrap- 
porteres til skattemyndighetene. Det er tilstrekkelig om NGF får informasjonen  
om eventuell bruk over kr 8000 etter 1. november, men før 30. november.

Kortet gir fritt spill på bane etter følgende bestemmelser:

 1. Introduksjonskort

 1.1 Kort som gjelder spill i Norge, kan utstedes til:
• Styreleder og en av klubbenes øvrige tillitsvalgte i golfklubber tilsluttet  

NGF1 , 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.

Kortet følger vervet. Dersom en person innehar flere verv/posisjoner som 
kvalifiserer til Introduksjonskort, vil kun ett kort bli utstedt. De øvrige kan  
ikke omdisponeres.

1.2 Bruk av Introduksjonskortet 
Introduksjonskortet gjelder en gang i året per klubb i perioden 1. juni – 
1. november, forutsatt at kortinnehaveren er medlem av en golfklubb  
med slopet bane tilsluttet NGF og har gyldig Golfkort. Kortet kan ikke kreves 
brukt i forbindelse med turneringer. 

Klubben skal kontaktes i forkant. Dette skal gjøres enten ved en telefon eller 
e-post-henvendelse slik at dette kan noteres på bookingen. Dersom dette 
ikke er gjort kan man ikke regne med å få benytte kortet. Innehaveren skal 
benytte tildelt digitalt introduksjonskort, og sørge for at runden blir registrert 
av klubben. Det kan ikke legges andre tids- eller kvalitetsbegrensninger på 
bruken av introduksjonskortet enn de som gjelder for ordinært greenfeespill.

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. 

1)  Klubb med bane som berettiger til slope tildeles to kort. Klubb med bane som ikke berettiger 
til slope og klubb med status Treningsanlegg (KMT) tildeles ikke kort. Ett kort per klubb tildeles 
også når flere klubber er knyttet til ett og samme anlegg. Forutsetning for tildeling av kort er  
at klubben har oppdatert funksjonsinformasjon i GolfBox.
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2. Kort for merkeinnehavere
Innehavere av NGFs hederstegn og elitemerke, sistnevnte mottatt i 2000 
eller tidligere, har rett til kort for merkeinnehavere. Kortet er uten restriksjoner 
(tidsrom, antall dager og greenfee – som ikke må forveksles med startkontin-
gent i turnering) og gjelder hele livet, forutsatt at han/hun er medlem av en 
golfklubb med bane tilsluttet NGF og har gyldig Golfkort. Kortet er beregnet 
for gjestespill, og skal ikke erstatte medlemskap i en norsk golfklubb.

Klubben skal kontaktes i forkant. Dette skal gjøres enten ved en telefon eller 
e-post-henvendelse slik at dette kan noteres på bookingen. Dersom dette 
ikke er gjort kan man ikke regne med å få benytte kortet. Innehaveren skal 
benytte tildelt digitalt introduksjonskort, og sørge for at runden blir registrert 
av klubben. 

3. Andre ordninger
NGFs medlemsklubber er ikke forpliktet til å godta andre norske kort enn de 
som er nevnt i pkt. 1 og 2.

4. Endringer
Endringer i dette regelverk kan gjøres av NGFs styre. 

NÆRMERE OM BAKGRUNNEN FOR SAKEN:
Spørsmålet om avvikling av introduksjonskortet har vært en gjenganger for adminis-
trasjonen og styret i NGF over mange år. Ordningen er som nevnt tilbake til 1975, da 
ordningen ble innført som en nordisk ordning for presidentene i de ulike land. Ordningen 
utviklet seg relativt raskt til en «fritt spill ordning» for ulike tillitsvalgte og ansatte. 
Ordningen har hele tiden vært begrunnet i læring gjennom utveksling av erfaringer, 
samt et behov for å motivere frivillighet.

Siste tingvedtak i saken er fra 2000 hvor det ble bestemt at: «Ordningen beholdes, 
men styret vil vurderer å redusere bruken 5 til 3 runder per bane per sesong». Videre 
ble det i 2012 endret tidspunkt for når det norske introduksjonskortet kunne tas i bruk 
(fra 1. mai til 1. juni, mens sluttdato ble endret fra 15. oktober til 1. november). 

Også i forrige tingperiode ble saken behandlet flere ganger av forbundsstyret, og  
det var tett dialog med interesseorganisasjonene. Det ble gjort et forsøk på å «forlike 
saken» gjennom å endre reglene. Antall runder på introduksjonskortet gikk ned fra  
tre runder til en runde. Videre ble det bestemt at kort benyttet av NGFs samarbeids- 
partnere kunne faktureres til forbundet. GolfMore-appen ble tatt i bruk, noe som ga 
mulighet for registrering av den faktiske bruken av kortet. 

På landsbasis ble det i 2020 registrert 263 runder der introduksjonskortet ble benyttet. 
Per 16 august 2021 er det registrert 280 runder. Det reelle tallet er sannsynligvis noe 
høyere, da mange klubber av ulike årsaker velger å ikke registrere bruk. I 2021 er det 
delt ut totalt 526 kort. Av disse er 303 registrert benyttet. Etter styrets nye regler  
(se ovenfor) vil antallet av totalt utdelte kort bli redusert til ca. 400 i 2022. Forslaget 
fra Tyrifjord Golfklubb viser at forbundets forsøk på å forlike saken ikke har ført frem. 
Golfadministratorers Forening (GAF) var positive til regelendringene da de ble foreslått,  
men Foreningen Norske Golfbaner (FNG) uttalte at: 
«Holdningen er at endringer er positivt, men det løser ikke det prinsipielle at det bare 
er noen som betaler for felleskapet. Felleskapet dekker først dette dersom det dekkes 
over NGF sitt budsjett og klubbene kan fakturere NGF for den bruken av kortene hver 
enkelt klubb opplever. En slik løsning vil tilkjennegi at dette er en løsning som felles- 
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skapet står bak og gi NGF mulighet til å styre hvem man mener bør få slike kort. Vi ser 
derfor ikke at de foreslåtte tiltak vil gi endelig slutt på diskusjonen rundt disse kortene». 

Det er åpenbart et poeng at de største og mest attraktive klubbene belastes mer enn 
andre etter ordningen. Mot dette kan det anføres at det er grunn til å tro at de mest 
attraktive klubbene også er de klubbene med f.eks. størst junioravdelinger og flest 
turneringsspillere, og som på den måten mottar mest av det forbundet tilbyr innenfor 
turnering, Team Norway, mv. Videre er trenerutdanning, lederutvikling mv. også om-
råder hvor de mest attraktive klubbene kanskje nyter mer godt av NGFs arbeid enn 
andre klubber. De største og mest attraktive klubbene er også de som mottar mest i 
spillemidler og momskompensasjon. 

Slik styret i NGF ser det er forbundet et spleiselag mellom klubbene for nødvendig  
administrasjon av Golf-Norge. Introduksjonskortet er en del av dette systemet.

PRAKTISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV Å FJERNE ORDNINGEN
Bak frivillig innsats ligger en nytteverdi for fellesskapet og en egenverdi for den  
enkelte. Frivillig innsats må stimuleres og løftes frem. Det er vanskelig å se at  
andre ordninger enn introduksjonskortet kan være like symboltung og koste så lite. 
Forbundsstyret er også bekymret for at det utvikles en kultur der «de som kjenner 
noen» spiller fritt, mens andre resurspersoner blir ekskludert.

Hvis ordningen skal erstattes med en økonomisk kompensasjon for innsatsen, kan  
tallene bli store. For dommerne alene er det gjort følgende beregning:
Dommerne legger ned en betydelig innsats og totalt får Golf-Norge ca. 1500 dags-
verk hvert år fra denne gruppen i form av frivillig arbeid. Det er ulike måter å beregne 
verdien av frivillig arbeid på, men Statistisk Sentralbyrås «satellittregnskap for ideelle 
og frivillige organisasjoner» setter en timelønn på kr 382. Verdien av dommervirksom- 
heten vil da være ca. kr 4,5 millioner per år. 

Med en litt mer forsiktig tilnærming hvor det gis et daghonorar på kr 1000 til dommer, 
kr 1500 til hoveddommer og kr 2000 til TD vil kostnaden løpe på ca. kr 1 800 000 per år.

En mulig praktisk konsekvens av å avvikle ordningen er at Golf-Norge må finne en  
ny modell for rekruttering og avlønning av dommere. I andre idretter er det vanlig at 
klubbene har plikt til å selv stille med x-antall dommere, alternativt med en betalings-
forpliktelse hvis så ikke skjer. En kan også tenke seg ordninger hvor det blir dyrere  
for deltakerne å delta i turneringsspill da finansiering av dommerne i større grad må 
belastes utøverne.

Avslutningsvis vil Forbundsstyret anføre at Norges Golfforbund som organisasjonsledd 
har liten egennytte av ordningen. Ordningen er imidlertid en viktig stimuleringsordning 
for de mange som utfører en arbeidsoppgave på vegne av Golf-Norge, på tvers av 
golfklubbene. Slik aktivitet er gjerne administrert av forbundsleddet. Forbundets  
engasjement og intensjon med å beholde ordningen er av hensyn til disse, ikke av  
hensyn til eget organisasjonsledd. Dette gjenspeiles forhåpentligvis ytterligere  
gjennom de tilpasninger som foreslår gjeldende fra 2022. 
 
På denne bakgrunn støttes ikke forslaget.
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10.2.2  Redusert kontingent for den delen av kontingenten som gjelder 
medlemsbladet «Norsk Golf» - Forslag fra Fana GK, Bærum GK  
og Hakadal GK 

  Saken behandles under sak 11 Fastsette kontingenter og avgifter.

10.2.3 Forslag fra Oslo Golfklubb: Åpne APIer  

 OSLO GOLFKLUBBS FORSLAG TIL VEDTAK:
Data i GolfBox om medlemmer/golfspillere skal gjøres tilgjengelig for klubbenes 
bruk gjennom hensiktsmessige, veldokumenterte grensesnitt, primært gjennom 
standardintegrasjoner. Det skal utvikles retningslinjer for integrasjoner med 
GolfBox som bl.a. regulerer krav til integrasjonspartnere, prosessen rundt  
forslag om nye integrasjoner, økonomiske forhold rundt utvikling, drift og  
vedlikehold mv. Kostnadene for tilgang til data i GolfBox gjennom standard- 
integrasjoner dekkes av NGF. Kostnadene for øvrige integrasjoner dekkes  
av bestiller.  

Rettigheter og plikter knyttet til forvaltning og utnytting av data i GolfBox 
gjøres kjent for golfklubber og deres medlemmer gjennom synliggjøring av  
aktuelle bestemmelser i avtaler knyttet til GolfBox, dog med de begrensninger 
som til enhver tid følger av avtalen med GolfBox.

 BEGRUNNELSE: 
Forslaget om forenkling av klubbenes muligheter for tilknytning av egne sys-
temløsninger til Golfbox og tydeliggjøring av rettigheter knyttet til forvaltning 
av medlemsdata vil gjøre driften av de enkelte klubbene mer ressurseffektiv 
og kunne bedre klubbenes mulighet til å yte service, oppfølging og salg til 
egne medlemmer. 

Administrasjon av medlemsmassen er en viktig og ressurskrevende oppgave 
for den enkelte golfklubb. Medlemsdata forvaltes i dag i hovedsak i Golfbox 
som sentral ressurs i regi av Norges Golfforbund. Dette sikrer et godt grunnlag 
for den enkelte klubbs bruk og for golfspilleres mulighet til å benytte egne 
data på tvers av klubber og baner. Klubbene har ulike behov for systemløs-
ninger og innføring av nye løsninger krever mulighet for utveksling av data 
med Golfbox. Det er imidlertid utfordringer knyttet til utveksling av data mel-
lom Golfbox og andre systemløsninger en klubb vil ha nytte av. Dette hindrer 
klubbenes mulighet for åta i bruk ønskede systemløsninger. 

Medlemmers og klubbers rettigheter og plikter knyttet til oppbevaring av  
data og rettigheter til bruk av Golfbox er regulert i avtale mellom Norges  
Golfforbund og Golfbox’ eierselskap. Manglende innsyn i avtalen gjør det  
vanskelig å ta nye løsninger i bruk på områder som ikke dekkes av funksjo- 
nalitet i Golfbox. Rettigheter knyttet til forvaltning av data er likeledes uklar. 

Åpent tilgjengelige grensesnitt basert på et tydelig regelverk er nødvendig  
for å sikre Golfbox som viktig sentral ressurs for data om norske golfspillere. 
Innføring av nye løsninger basert på klubbers ulike behov krever åpne, godt 
dokumenterte grensesnitt for utveksling av data med Golfbox. Norges  
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Golfforbund skal arbeide for at eksisterende grensesnitt er tilstrekkelig  
dokumentert og kan tas i bruk slik den enkelte klubb ønsker. Der det ikke 
finnes mulighet for utveksling av data i Golfbox som er nødvendig for nye 
systemløsninger, -som ikke leveres av/gjennom Golfbox, skal slike grense- 
snitt prioriteres.

 STYREBEHANDLING:
Styret i Oslo Golfklubb behandlet saken 8.oktober 2021

  
 FORBUNDSSTYRETS UTTALELSE:

Oslo Golfklubbs forslag til vedtak støttes. 
 

10.2.4  Forslag fra Hakadal, Bærum og Fana Golfklubb: 
Utrede salg av Norsk Golf AS 

 HAKADAL, BÆRUM OG FANA GOLFKLUBBS FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret i Norges Golfforbund pålegges å utrede mulighetene for og konse- 
kvensene av et mulig salg av Norsk Golf AS. Gjennomføring av oppløsning  
av Norsk Golf AS, vedtatt i styremøte nr 3-2021, sak 9.2, avventes inntil 
utredningen er gjennomført og beslutning om Norsk Golf AS’ fremtidige 
struktur og eierskap er fattet. 

 BEGRUNNELSE: 
Det svenske golfforbundet solgte Svensk Golf i 2015. Etter en prosess  
der flere potensielle kjøpere meldte sin interesse, ble Svensk Golf solgt  
til Egmont Publishing. 

Norsk Golf har de senere år blitt mer digital, og antall papirutgaver er redusert. 
Det er grunn til å anta at denne utviklingen bør og vil fortsette. Grunnlaget 
for den sterke tilknytningen mellom finansieringen av medlemsbladet og  
klubbenes medlemmer er derfor redusert, og vil etter hvert bli mer eller  
mindre helt borte. 

Golfklubbene tilknyttet Norges Golfforbund betalte i 2021 om lag kr 8,3 mil-
lioner til NGF øremerket Norsk Golf. Det betyr kr 8,3 millioner mindre investert 
i golfbaner og anlegg. Det bør vurderes hvorvidt Norsk Golf kan avhendes til 
en kommersiell aktør. Dette vil i så fall kunne frigjøre klubbene fra betalings-
forpliktelsen, samtidig som journalistisk uavhengighet ivaretas 

Styret i Norges Golfforbund vedtok i styremøte nr 3-2021 å oppløse aksje- 
selskapet Norsk Golf AS og å overføre virksomheten til Norges Golfforbund. 
Det er forslagsstillernes vurdering at dette kan bringe Norsk Golf i feil retning 
med hensyn til journalistisk uavhengighet. Dessuten vil en slik integrasjon 
kunne svekke finansiell transparens ved at det blir mer krevende å vurdere 
den økonomiske driften av Norsk Golf. 

Så vidt forslagsstillerne er kjent med er ikke oppløsningen av Norsk Golf AS 
gjennomført pr 10. oktober 2021.
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 STYREBEHANDLING 
Styrene i Fana Golfklubb, Hakadal Golfklubb og Bærum Golfklubb behandlet 
saken i sine møter 10. oktober 2021. 

Bente Grobstok, styreleder Bærum GK (s)
Arvid Jacobsen, styreleder Fana GK (s)
Per Håvard Fredrikstad, styreleder Hakadal GK (s)

 FORBUNDSSTYRETS UTTALELSE:
Norsk Golf har en 65 år lang historie som hovedkanal for golfinformasjon og 
underholdning til medlemmer av norske golfklubber. Produksjonen av magasi-
net ble lisensiert til Aller Media på begynnelsen av 2000-tallet gjennom en 
avtale som varte ut 2009. Fra 2010 overtok Sportmedia (en del av A-pressen) 
ansvaret etter at Aller ikke hadde mulighet til å levere samme produkt innen-
for ønsket prisramme. Fra og med 2015 måtte A-pressen meddele at de ikke 
ønsket å videreføre avtalen da heller ikke de var i stand til å levere produktet 
for prisen de fikk avtalen til. Forut for begge prosessene i 2009 og 2015, ble 
det gjort en grundig utredning hva gjelder muligheter og konsekvenser ved 
salg eller lisensiering av Norsk Golf.

Å levere et redaksjonelt produkt til medlemmer av norske golfklubber er i stor 
grad et politisk valg. Selv om opplaget er stort i norsk målestokk, er det langt 
fra automatikk i at det vil være kommersielt forsvarlig å produsere et slikt blad 
i det norske markedet. Objektive leserundersøkelser viser at det redaksjonelle 
produktet Norsk Golf er godt likt og mye lest. NGF er i stand til å skape et 
produkt nettopp fordi det ikke stilles krav til overskudd. De samme forutset-
ningene vil ikke være tilfelle for et mediehus.

Et annet poeng er at uavhengig av trykket eller digitalt magasin, vil det fort-
satt måtte produseres innhold. Dagens annonseinntekter dekker kostnader til 
trykk og distribusjon. Ved et eventuelt salg vil Golf-Norge miste den viktigste 
kommunikasjonskanalen til medlemmene. Da forsvinner også muligheten til å 
omtale alle sakene som er viktig for Golf-Norge, men som ikke nødvendigvis 
vil ha en kommersiell verdi. Man vil heller ikke kunne tilby samarbeidspartnere 
kanaler ut, noe som ville medføre at store markedsavtaler ville forsvinne. 

Et tredje poeng er at redaksjonen og magasinet med nettside er en viktig del 
av den totale kommunikasjons- og markedsmiksen i NGF. Uten redaksjonen 
vil man miste viktige ressurser som i dag produserer saker som tilbys lokale 
medier. Man vil ha mindre forutsetninger for å inngå samarbeidsavtaler med 
eksempelvis lineære aktører som Discovery som fra og med 2022 vil enga- 
sjere seg ytterligere i Golf-Norge. Alle NGFs samarbeidspartnere har kontrakts- 
festet synlighet gjennom annonseflatene til Norsk Golf.

Slik styret vurderer det er Norsk Golf, i bladformat og/eller digitalt, et viktig 
element for å oppnå målene i virksomhetsplanen. Dette fordi det er avgjørende 
å ha en kommunikasjonskanal som retter seg til hele Golf-Norge. Videre er 
det også et uutnyttet kommersielt potensial i en digitalisering av Golf-Norge, 
hvor Norsk Golf kan være en avgjørende faktor. 

Da Svensk Golf er benyttet som et argument i fra forslagsstillere, er det verdt 
å poengtere at da det svenske golfforbundet solgte Svensk Golf til Egmont, 
var det med en klausul som forpliktet SGF til å kjøpe magasinet til sine med-
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lemmer fra Egmont i fem år. I følge SGF var det derfor ikke økonomisk vinning 
eller besparing som var utløsende for salget, men snarere en sikkerhet for at 
det ikke ville påløpe ytterligere fremtidige kostnader knyttet til svenskenes 
redaksjonelle produkt i en tid der SGF var presset økonomisk. SGF har senere 
lansert et nytt redaksjonelt produkt. 

Styret har vedtatt oppløsning av Norsk Golf AS, og selskapet er nå under 
avvikling etter at oppløsningsbeslutningen ble kunngjort av Foretaksregisteret 
den 20. oktober. Norsk Golf AS slik det er i dag vil bli videreført i Norges 
Golfforbund. Beslutningen er en ren administrativ effektivisering, i tillegg til 
at det bidrar til en sterkere kommunikasjonsfunksjon. Et eventuelt salg av 
produktet Norsk Golf vil ikke være knyttet til hvorvidt eierskapet ligger i et 
AS eller direkte i forbundet. Norsk Golf vil bli bokført i eget prosjektregnskap 
etter oppløsningen. Slik styret vurderer det har organisasjonsform heller ingen 
praktisk betydning for den journalistiske uavhengigheten. Det åpnes for til- 
svarende løsninger ellers i fagpressen.

Avslutningsvis vil Forbundsstyret påpeke og forsikre golfklubbene om at all 
aktivitet og all virksomhet i Norges Golfforbund er gjenstand for kontinuerlig 
revidering. Dette gjelder også forbundets kommunikasjonskaler, herunder 
Norsk Golf og fremtidig overgang til digitale flater. Norsk Golf skal være  
relevant og bærekraftig.

 På denne bakgrunn støttes ikke forslaget.

10.2.5 Forslag fra Hakadal GK, Bærum GK og Fana GK:  
 Forslag om endring av virksomhetsplanen
 Saken behandles under sak 12.1.2

10.2.6  Forslag fra Trysil GK:  
 Forslag om regler for «NO Show»

 Saken behandles under sak 10.1.4

Sak 11 // Fastsette kontingent og avgifter 

Medlemskontingent 2022 og 2023 – Forslag fra Forbundsstyret

Den enkelte golfspiller er medlem av en eller flere klubber (per 31.7.21 er det ca. 5.300 
«dobbeltmedlemskap»), og klubbene er medlem av Norges Golfforbund (NGF). På 
samme måte som den enkelte golfspiller betaler en medlemskontingent til golfklubben 
betaler klubben en medlemskontingent til NGF. Kontingentens størrelse fastsettes av 
Golftinget, som har besluttet at kontingenten skal beregnes ut ifra hvor mange med-
lemmer klubben har som er 20 år og eldre i kalenderåret. 

I de budsjetter som legges fram for 2022 og 2023 foreslås at beregningsgrunnlaget 
for kontingenten reduseres nominelt med kr 10 per medlem fra dagens nivå. Forslaget 
er begrunnet med at NGF i tingperioden har økt sin egenkapital med ca 10 millioner 
kroner. Økningen i egenkapital skyldes i hovedsak at NGF har hatt en sterk økning i 
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kontingentinntekter, samt at reiseaktiviteten i toppidretten har vært betydelig redu- 
sert.  NGF har fra tidligere opparbeidet en tilfredsstillende egenkapital, og forbunds- 
styret ser ingen grunn til at denne skal øke ytterligere. Selv med en reduksjon i inn- 
tektene opprettholder NGF størsteparten av sin aktivitet. Forbundet vil videreføre 
satsingen på jenter og barn/ungdom, samt digitalisering.  

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Beregningsgrunnlaget for golfklubbenes årlige kontingent til NGF i 2022 
og 2023 settes til kr 362 per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. 

Forslag fra golfklubbene Hakadal, Bærum og Fana:  
Medlemskontingent 2022 og 2023 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Den del av kontingenten som gjelder medlemsbladet «Norsk Golf» endres fra  
kr 70 til kr 50 medvirkning fra 2022.

BEGRUNNELSE:
I dag betaler klubbene kr 70 pr medlem over 19 år for medlemsbladet «Norsk Golf». 
Med økt antall medlemmer er det innbetalt om lag kr 8,3 millioner til NGF i 2021  
knyttet til dette. Samtidig overføres det normalt om lag kr 6 millioner til Norsk Golf AS. 
Med flere medlemmer i golf-Norge er det derfor grunnlag for å redusere denne delen  
av kontingenten fra kr 70 til kr 50. Endringen utgjør om lag kr 2,3 millioner,som heller 
kan investeres i bane og anlegg i norske golfklubber.

STYREBEHANDLING:
Styrene i Fana Golfklubb, Hakadal Golfklubb og Bærum Golfklubb behandlet saken i 
sine møter 10. oktober 2021.

 
Bente Grobstok, styreleder Bærum GK(s)

Arvid Jacobsen, styreleder Fana GK (s)

Per Håvard Fredrikstad, styreleder Hakadal GK (s) 

FORBUNDSSTYRETS UTTALELSE: 
Historisk ble bladavgiften vedtatt på Golftinget i 2000. Da vedtok Golftinget å  
lisensiere ut medlemsbladet til Se&Hør-forlaget (senere Aller Media). Se&Hør  
skulle ha 60 kroner, mens bladavgiften ble satt til kr 120 per husstand. Det har  
med andre ord alltid vært en forskjell mellom bladavgiften klubbene betaler og det 
beløp som overføres til produksjon av bladet. Differansen mellom medieavgiften og 
produksjonskostnadene var av tinget tenkt brukt til kommunikasjonsarbeid.  

Fra 2000 til 2013 ble bladavgiften behandlet på Golftinget. I 2013 vedtok Golftinget  
å slå medlemskontingent og bladavgiften sammen til én kontingent som dannet be- 
regningsgrunnlaget for klubbenes betaling til forbundet. Siden 2013 har bladavgiften 
derfor ikke vært behandlet på tinget. Forslagsstillernes terminologi, hvor det ser ut  
som om klubbene betaler eksplisitt kr 70 for medlemsbladet Norsk Golf, er derfor  



27

ikke presist. Overføringen til Norsk Golf inngår altså i kontingenten til NGF, og er ikke  
en egen avgift.

Det er korrekt at det i NGFs kontingentfaktura til klubbene spesifiseres et eget beløp 
for medlemsbladet Norsk Golf. Årsaken til denne spesifiseringen er ulik avgiftsbe- 
handling for medlemskontingent og utgivelse av tidsskrifter som primært distribueres 
til medlemmene i en forening2. 

Forbundsstyret ønsker også å påpeke at redaksjonen i Norsk Golf produserer mer enn 
bare magasinet. Nettsiden norskgolf.no har rundt 300 000 sidevisninger per uke i 
sesong. Redaksjonen omtaler store og små saker fra Golf-Norge, og er blitt en viktig 
kilde for norske medier og deres omtale av golf. Redaksjonen er også et viktig bidrag i 
den forestående avtalen med en større TV-kanal som vil sikre golfsendinger i en riks-
dekkende kanal de neste årene.

En reduksjon i beregningsgrunnlaget på kr 20 fra dagens nivå på kr 372, vil etter  
Forbundsstyrets syn få for store konsekvenser, enten på egenkapital eller drift, til  
at det kan støttes. Forbundsstyret har imidlertid gjennom sitt budsjettarbeid kommet 
frem til at det er rom for en reduksjon i kontingenten, dog med en annen begrunnelse,  
jf. ovenfor.

2)  Ideelle organisasjoners fakturering av medlemskontingent til medlemmene er unntatt merverdiavgift 
(mval § 3-13.2). Det betyr at det ikke legges merverdiavgift på omsetningen (fakturaen til klubbene), 
men organisasjonen har heller ikke fradrag for inngående avgift til den frivillige delen av virksomheten. 
Når det gjelder tidsskrifter som hovedsakelig distribueres til medlemmene, er denne omsetningen fritatt 
for merverdiavgift – faktureres med 0-sats (mval § 6-3.3), men et fritak innebærer at organisasjonen har 
fradrag for inngående avgift til produksjon av tidsskriftet. Norsk Golf AS fakturerer NGF en medieavgift 
for produksjon av bladet på kr 80 x antall husstander. Denne omsetningen må faktureres med utgående 
avgift fra Norsk Golf AS til NGF. NGF har fradrag for denne avgiften, da kostnaden gjelder den fritatte 
omsetningen.  Det er bokføringslovens krav til sporbarhet som pålegger NGF å spesifisere en fordeling 
av den unntatte og fritatte omsetningen på fakturaen til klubbene.
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Sak 12 // Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

12.1 Revidert virksomhetsplan 2022-2023

12.1.1 Forbundsstyret forslag, se vedlegg til sak 12.1 

 HVORFOR VI FORESLÅR REVISJON
 Eksisterende virksomhetsplan skulle gjelde for perioden 2020-2023. I midten  

av mars ble verden rammet av en pandemi og samfunnet stengte ned. I 
begynnelsen av april 2020 kunne golfidretten starte opp igjen med gode  
og omforente smitteverntiltak. Dette gav golfen et fortrinn foran mange 
andre aktiviteter og vi kunne tidlig se at golfinteressen var sterkt økende. 
Allerede 8. juni 2020 hadde vi nådd rekrutteringsmålet på 100 000 medlem-
skap i norske golfklubber. Interessen har vedvart både i 2020 og i 2021, og 
i skrivende stund har vi en medlemsvekst på 33 % fra utgangen av 2019 til 
30. september 2021. Grunnet medlemsvekst, endrede forutsetninger og 
behov, har styret i Norges Golfforbund besluttet å foreta en revisjon av  
virksomhetsplanen.

 ARBEIDET MED REVIDERT VIRKSOMHETSPLANEN
 På styresamlingen i september 2021 gjennomførte styret en prosess for å 

revidere virksomhetsplanen ut fra nye forutsetninger. Virksomhetsplanens 
del 1, «Status Golf-Norge og utviklingstrekk i samfunnet», ble oppdatert  
med nye tall og fakta. Videre var det et ønske fra styret om å beholde de 
lange linjene i planen; Visjonsbeskrivelse og slagord, virksomhetsidé for Golf-
Norge, verdigrunnlag, arbeidsfordeling mellom NGF og klubbene og bærende 
prinsipper. Avslutningsvis ble mål og virkemidler justert ift. ny nåsituasjons-
beskrivelse og endrede behov.

 REVIDERT VIRKSOMHETSPLAN - HOVEDFOKUS OG RETNING
 Golf-Norge har opplevd en enorm rekruttering gjennom 2020 og 2021. Alle 

målgrupper har økt, men målgruppene barn og unge og unge voksne har økt 
mest. Hvis disse målgruppene forblir i golfen vil Golf-Norge være godt rustet 
også i fremtiden. 

 
 Hovedfokus for perioden 2022 til 2023 vil derfor fortsatt være på ivare-

takelse. Fra Golfspilleren i sentrum (GIS) ser vi at klubbens sosiale miljø,  
tilbud til ulike medlemsgrupper, tilgjengelige starttider, flyt på banen,  
egen golfutvikling og relevant informasjon fra klubben, er særdeles viktig 
elementer for å beholde medlemmene som nå er rekruttert. Dette er ikke  
en tid for å hvile på laubærene, men aktivt jobbe for at alle nye medlemmer 
blir ivaretatt både sportslig og sosialt.

 
 Videre ser vi at økning i medlemsmassen og ikke mist økning i antall bookede 

golfrunder, setter press på klubbene og klubbenes ressurspersoner. Tilbake-
meldingene er en betydelig økt arbeidsbelastning på administrativt ansatte, 
golftrenere og ikke minst greenkeepere. 
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 En av ambisjonene i revidert virksomhetsplan er å forenkle den administrative 
hverdagen i norske golfklubber. I dette arbeidet blir digitalisering svært viktig. 
Hvis vi evner å gjøre flere av oppgavene selvbetjente for golferne, vil den 
administrative belastningen på klubbnivå reduseres. Gjennom selvbetjente 
tjenester skal den enkelte golfer ha mulighet til å foreta innmelding i klubb, 
booke starttider, forhåndsbetale greenfee, bekrefte oppmøte, regulere  
handicap osv.

 I tillegg vil digitalisering kunne gi potensielle samarbeidspartnere økt  
synlighet på viktige flater og dermed bidra med inntekter til både forbund  
og klubb. Golfidretten er i den unike situasjon at vi har god kontroll på 
medlemsinformasjonen. Dette har et stort potensial hvis vi utvikler de rette 
digitale verktøyene. For det første vil vi kunne skape en kommunikasjons- 
kanal mellom klubb og medlem som er sårt etterspurt. For det andre vil vi 
kunne utvikle en kommunikasjonskanal som også samarbeidspartnere på 
nasjonalt og lokalt nivå etterspør. Lykkes vi i dette arbeidet vil Golf-Norge 
være en mer attraktiv samarbeidspartner i årene som kommer. 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Virksomhetsplan for Golf-Norge 2022–2023 revideres med de endringer  
 som ble vedtatt under behandlingen på Golftinget 2021.
2. Klubbene følger opp ved å bruke planen som grunnlag for egne planverk.

 

12.1.2 Hakadal, Bærum og Fana Golfklubbs forslag til vedtak: 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Ordlyden: «NGF skal bidra til at klubbene har tilgang på relevante IT-verktøyer 
og systemer, primært ved å være en pådriver overfor kommersielle aktører, 
fremfor å selv å eie og utvikle slike verktøyer» foreslås tatt inn i virksomhets- 
planens «Golfpolitisk Dokument» under overskriften «Arbeidsfordeling NGF 
og klubbene». 
 
BEGRUNNELSE: 
Det fremgår av styreprotokoll fra styremøte nr 3/2021 at NGF vurderer  
kjøp av BirdieEyes. Fana Golfklubb, Hakadal Golfklubb og Bærum Golfklubb  
er av den oppfatning at det ikke er NGFs rolle å eie og drive utvikling av  
kommersielle IT-selskaper/verktøyer, slik som dette produktet fremstår.  
Selskapet har svært begrensede inntekter, betydelig underskudd (- kr 4,2 
millioner i 2020), og negativ egenkapital (- 7,4 millioner per 31.12.2020). 

Det er mange tilbydere av de tjenester som p.t. er utviklet av BirdieEyes. 
Dette er typisk kommersielle selskaper som investerer tungt i produkt- 
utvikling, investeringer med stor risiko. Vi kan ikke se at utvikling av et  
kommersielt IT-produkt hører inn under de oppgavene som NGF skal  
drive med for egen regning og risiko, der rollen som pådriver er mer relevant.
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STYREBEHANDLING: 
Styrene i Fana Golfklubb, Hakadal Golfklubb og Bærum Golfklubb behandlet 
saken i sine møter 10. oktober 2021. 
 
Bente Grobstok, styreleder Bærum GK (s) 
Arvid Jacobsen, styreleder Fana GK (s) 
Per Håvard Fredrikstad, styreleder Hakadal GK (s) 

ENDRING OG PRESISERING I TINGFORSLAG: 
På vegne av forslagsstillerne Bærum Golfklubb, Fana Golfklubb og Hakadal 
Golfklubb endres forslaget vedrørende endring i virksomhetsplanen som følger: 
Forslaget om å ta inn teksten «NGF skal løse relevante oppgaver på en kost-
nadseffektiv måte» i virksomhetsplanen trekkes, med bakgrunn i at dette er 
dekket i NGFs lov §21 (2), bokstav C.

Videre presiseres det at forslaget til ny tekst i virksomhetsplanen «NGF 
skal bidra til at klubbene har tilgang på relevante IT-verktøyer og systemer, 
primært ved å være en pådriver overfor kommersielle aktører, fremfor å selv 
å eie og utvikle slike verktøyer» foreslås tatt inn i virksomhetsplanens «Golf-
politisk Dokument» under overskriften «Arbeidsfordeling NGF og klubbene». 

FORBUNDSSTYRETS UTTALELSE:
For det første pågår det et stort digitaliseringsløft i norsk idrett. Det er i 
Spillemiddelsøknaden for 2022 søkt Kulturdepartementet om ekstra tildeling 
for digitaliseringsarbeidet i norsk idrett. Det overordnende digitaliseringsarbeidet 
i idretten har de samme hovedretningene som NGF ser for seg; 

• Engasjere og ivareta medlemmene.
• Forenkle den administrative hverdagen.
• Ta beslutninger basert på data og innsikt. 
• Øke kommersielle inntekter for både klubb og forbund.

Det bør være styrets oppgave å vurdere om hvordan NGFs samspill med  
kommersielle aktører bør organiseres.

For det andre står det i virksomhetsplanens avsnitt som omhandler arbeids-
fordeling mellom NGF og klubbene at: «NGF har det overordnede ansvaret for 
golfidrettens utøvelse og utvikling i Norge, inkludert å være en pådriver for å 
bedre rammebetingelsene». Digitaliseringsarbeidet er en måte der NGF kan 
være en pådriver for å bedre rammebetingelsene for både forbund og klubb, 
ref. mål 5 i virksomhetsplanen. Slik Forbundsstyret forstår ordlyden i det 
fremmede forslag skal forbundet i liten grad «utvikle slike verktøyer». Det er  
etter forbundsstyrets oppfatning unaturlig og uhensiktsmessig å begrense 
forbundet innenfor et slikt målområde, se også Forbundsstyrets uttalelse til 
sak 10.2.4; vedrørende digital strategi. 

Til Golftinget kan det opplyses at de endelige beslutningene om valg av  
løsninger ikke vil bli foretatt før digital strategi er ferdigstilt. NGF vil involvere 
golfklubbene i dette arbeidet.

På denne bakgrunn støttes ikke forslaget. 
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12.2 Budsjett 2022 og 2023

Forbundsstyret viser til vedlegg sak 12.2

Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i forslag til revidert virksomhetsplan. Kombi- 
nasjonen av økte medlemsinntekter og reduserte utgifter, som følge av redusert  
aktivitet og reisevirksomhet under covid-19, har gitt et overskudd på rundt 10 millioner 
kroner i NGF de to siste årene. Budsjettene for 2022 og 2023 foreslås gjort opp med 
underskudd begge årene. Samlet underskudd de to neste årene er imidlertid godt inn-
enfor opptjent egenkapital i 2020 og 2021.

Medlemskontingenten reguleres normalt etter økningen i konsumprisindeksen fra  
forrige tingperiode. Dersom tilsvarende regulering skulle vært gjennomført i dette  
budsjettforslaget, ville det medført en økning av kontingenten med 19 kr til kr 391.  
I stedet foreslår forbundsstyret å redusere kontingenten med kr 10 med utgangspunkt 
i kontingenten for forrige tingperiode, til kr 362. Sammenlignet med et inflasjonsjustert  
budsjett innebærer kontingentreduksjonen en nedgang i budsjetterte inntekter for 
NGF på rundt 3,3 millioner kroner pr år i neste tingperiode.

Innlemmingen av Norsk Golf i NGF har store budsjettmessige konsekvenser både  
på inntekts- og kostnadssiden. Sammenslåingen medfører imidlertid ingen bud- 
sjettmessige endringer sammenlignet med dagens konsoliderte regnskap, hvor  
Norsk Golf AS er et 100% eid datterselskap av NGF. 

Budsjettmessige forutsetninger på inntektssiden:
• Budsjettet legger opp til en reduksjon i beregningsgrunnlaget for NGF-kontingenten 

med kr. 10 per medlem over 20 år. Beregnet antall medlemskap er budsjettert med 
115 000 i 2022 og 116 000 i 2023 (20 år og eldre). Tilsvarende tall var 110 500 
i 2021. 

• Tilskudd til NGF gjennom spillemidlene forventes å øke i perioden som følge av 
medlemsveksten. Det budsjetteres med kr 9 millioner i 2022 og 9,2 millioner i 
2023. Tilskuddet til prosjektet ICE-Breaker videreføres i både 2022 og 2023  
med hhv. kr 1,9 og 1,1 millioner. Disse midlene utbetales i sin helhet til samarbeids- 
partnere i prosjektet. Det budsjetteres også med kr 900 000 i tilskudd til bredde-
idrett for barn/unge, jenter og funksjonshemmede.

• Andre driftsinntekter øker i hovedsak som følge av annonseinntekter i Norsk Golf, 
som nå er en del av NGF sitt regnskap.

Budsjettmessige forutsetninger på kostnadssiden:
• Det er 31,2 årsverk i NGF i 2021. Det er i 2022 og 2023 budsjettert med hhv. 36,2 

og 36,5 årsverk. 

 • Norsk Golf er fra 1.1.2022 en del av NGF, og utgjør 3 årsverk. Den reelle økning  
 i antall årsverk vil være 2 i 2022 og 2,3 i 2023. 

  –  Det vil bli ansatt en administrasjonssekretær i 100 % stilling. Denne  
  stillingen har ikke vært bemannet de siste 2 årene, men er viktig for  
  effektiviteten i det daglige arbeidet. 

  – Det blir ansatt 1 ressurs i 50 % stilling på anlegg, og denne utvides til  
  100 % stilling i 2023, og en stilling i prosjektet EN BRA START utvides  
  til 100 %. Stillingene er midlertidige.

 • I budsjettene for 2022 og 2023 er det hhv. 6,2 og 6,5 midlertidige stillinger.  
 Dette utgjør ca. 4,4 millioner av lønnsbudsjettet.
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• Utgifter til innleide tjenester reduseres i 2022 og 2023 sammenlignet med prog-
nosen for 2021. Dette i hovedsak som følge av redusert innleiede konsulenter i 
Toppidretten og nedtrapping av STERF ICE-breaker prosjektet i 2023.

• IKT-kostnader økes i 2022 budsjettet i hovedsak som følge av prosjektet Digital 
Strategi; kr 400 000, utvikling av GolfBox; kr 625 000 og Norsk Golf; kr 585 000 
(som nå har blitt en del av NGF). I 2023 påvirkes de samme postene i budsjettet 
med hhv. kr 500 000, kr 350 000 og kr 589 000 ift. prognosen for 2021.

• Kontorkostnadene øker noe som en følge av at Norsk Golf nå er en del av NGF. 
Videre har NGF som en konsekvens av over flere år med reduksjon i bemanningen 
redusert sine kontorlokaler. Denne delen av kontorene er det nå behov for å ta i 
bruk igjen.

• Reduserte reisekostnader har i stor grad bidratt til overskuddet i tingperioden 
2020/2021, men fra 2022 budsjetteres med ordinær reiseaktivitet.

• Totale kostnader til videreføringen av prosjektene «En bra start» og «Golfjentene» 
er budsjettert med hhv. 4,1 og 4,2 millioner i 2022 og 2023, hvorav 2,8 og 2,9 
millioner er lønnsmidler.

• NGF budsjetterer med at klubbene subsidieres for bruk av Golfspilleren i sentrum 
(GIS) og Tilskuddsportalen. 

• Avskrivninger til prosjektet «Digital forretningsutvikling» er budsjettert for 2022 
og 2023 med hhv. kr 595 000 og 1 020 000. Investeringen vil bli avskrevet over  
5 år fra medio 2022. 

Ytterligere detaljinformasjon finnes i de vedlagte notene til budsjettforslaget for  
tingperioden. I tillegg vil det bli gitt en redegjørelse under selve tingforhandlingene. 
Styret mener at man med dette legger frem et budsjettforslag for perioden hvor NGF, 
sammen med klubbene, kan jobbe for å realisere målene i virksomhetsplanen. 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. De framlagte budsjetter for 2022 og 2023 godkjennes.
2. Styret får tingets fullmakt til å endre budsjettet i tråd med de politiske  

vedtak som er fattet på tinget, organisasjonsmessige tilpasninger og til  
å justere rammene for det enkelte satsningsområde, dersom dette ikke  
bryter med virksomhetsplanen og resultatet i tingperioden.

Sak 13 // Engasjere revisor 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Revisjonsselskapet Vidi Revisjon AS engasjeres som revisor for  
 Norges Golfforbund for 2022–2023. 
2. Golftinget gir styret fullmakt til å fastsette revisors honorar. 
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Sak 14 // Valg 2021 
Valget skjer iht. NGFs lov § 17.

Stemmegivningen framgår av NIFs lov § 2-21 (NGFs lov § 18).

14.1 Valgkomiteens beretning og innstilling

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL TINGET

Valgkomiteens sammensetning 2019-2021: 
• Marit Wiig, Hauger GK, leder
• Marianne Haugland, Soon GK 
• Øyvind Hope, Byneset GK
• Lena Årseth, Sunnfjord GK
• Magnus Boland, Haga GK

Valgkomiteen konstituerte seg på Golftinget 2019 og har bestått av Marit Wiig (led-
er), Marianne Haugland, Lena Årseth, Øyvind Hope og Magnus Boland Haugen. Tidlig i 
prosessen ble Magnus Boland Haugen inhabil og trakk seg ut av valgkomiteen da han 
meddelte at han var kandidat til styret.

Komiteen har arbeidet på Microsoft Teams pga. covidsituasjonen. Det har vært gjen-
nomført et stort antall møter i tillegg til e-post og telefonsamtaler. Arbeidsformen har 
fungert meget bra. Komiteen har hatt flere innlegg i Norsk Golf, hatt egen spalte under 
hjemmesiden til NGF og kommunisert på e-post med samtlige golfklubber i Norge. Val-
gkomiteen har hatt samtaler og intervjuer med Presidenten, sittende styremedlemmer, 
administrasjonen, klubbledere og et utvalg av foreslåtte kandidater.

Valgkomiteen har arbeidet med styrets sammensetning og lagt vekt på bl.a. følgende 
kriterier: kompetanse, kjønn, distrikt, klubberfaring, kun en kandidat fra hver klubb,  
forskjellig størrelse på klubb, digital forståelse, kommunikasjonskompetanse, forskjel-
lighet i profil/mangfold, en under 26 år (lovpålagt), erfaring fra barn/ungdomsarbeid  
og elitegolf.

Når det gjelder arbeidet med sammensetning av Kontrollutvalg, Lovutvalg og 
Disiplinær- og sanksjonsutvalg ble fagkompetanse innen gjeldende felt prioritert.  
Valgkomiteen takker for alle forslag og innspill som har bidratt til vårt arbeid.

STYRET
President  Gjenvalg Egil Hatling  Oslo GK
Visepresident  Gjenvalg (ny posisjon) Oddrun Skår Gamle Fredrikstad GK
Styremedlemmer  Gjenvalg (ny posisjon) Gro Mjellem  Losby GK
 Gjenvalg  Katrine Eide Stavanger GK
 Gjenvalg Hasse Iwarsson Miklagard GK 
 Ny Gabrielle Drageseth Gjersjøen GK 
 Ny Magnus Boland Haugen Haga GK
 Ny Øyvind Krag Ingul Byneset GK 
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KONTROLLKOMITÉEN
Leder  Gjenvalg  Anne-Lise Løfsgaard  Hauger GK
Medlem  Gjenvalg  Hanne Røed  Haga GK
Medlem  Gjenvalg  Sten Pedersen  Kristiansand GK
Varamedlemmer  Gjenvalg  Atle Helgedagsrud  Mørk GK
 Ny Ann-Kristin Skaiaa Hansen Borregaard GK

LOVUTVALGET
Leder  Gjenvalg  Einar Lohne  Grini GK
Medlemmer  Gjenvalg  Jan Sindre Egseth  Oppegård GK
 Ny  Anne-Karin Thorsen Holtsmark GK

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET 
Leder Gjenvalg Steinar Birkeland Oslo GK
Medlemmer Gjenvalg Eleonore Rønneberg Mjøsen GK

14.2 Forbundsstyrets forslag til valgkomité

Leder  Gjenvalg Marit Wiig Hauger GK
Medlem Gjenvalg Marianne Haugland Soon GK
Medlem  Gjenvalg Øyvind Hope Byneset GK
Medlem Ny Helge Toft Haga GK
Medlem Ny Ida Katrine Lindevik Bjaavann GK

14.3 Representasjon

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de  
organisasjoner forbundet er tilsluttet.
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VEDLEGG TIL TINGDOKUMENT
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DELTAKERLISTE GOLFTINGET 20. OG 21. NOVEMBER 2021 (PR. 31.10)

MED STEMME- OG TALERETT:

Klubb Fornavn Etternavn Delegatnr.

Styret Egil Hatling 1

Styret Gro Mjellem 2

Styret Helge Toft 3

Styret Katrine Eide 4

Styret Hasse Iwarsson 5

Styret Marie Simonsen 6

Styret Oddrun Skår 7

Alta Golfklubb Bår Røkenes 8

Arendal og Omegn Golfklubb Hans Ole Ziegler 9

Asker Golfklubb Annelie Sætre 10

Asker Golfklubb Arnstein Larsen 11

Asker Golfklubb Ketil Heggem 12

Askim Golfklubb Anne Marit Holter 13

Askim Golfklubb John Byman 14

Atlungstad Golfklubb Cathrine Muri 15

Atlungstad Golfklubb Fred Arne Bjørke 16

Atlungstad Golfklubb Kjell Ivar Kringsjå 17

Ballerud Golfklubb Tove M S Wahlstrøm 18

Ballerud Golfklubb Ragnhild Guri Dahl 19

Ballerud Golfklubb Andreas Brattlund Klein 20

Bergen Golfklubb Ole Åstveit 21

Bjørnefjorden Golfklubb Rolf Olsen 22

Bjaavann Golfklubb Anne Marie Shumann 23

Borre Golfklubb Marius Bugge 24

Borre Golfklubb Mette Humphries 25

Borregaard Golfklubb Harald Sando 26

Borregaard Golfklubb Lise-Gro Ramdahl 27

Byneset Golfklubb Steinar Dahl 28

Byneset Golfklubb Kari Lian 29

Bærum Golfklubb Kjell Dagestad 30

Bærum Golfklubb Jan Lie Amundsen 31

Bærum Golfklubb Marianne Klemp 32

Drammen Golfklubb Britt Marie Olsen 33

Drammen Golfklubb Jan Henrik Knudsen 34

Drammen Golfklubb Kjell M Winge 35

Drøbak Golfklubb Anne-Helen Stenberg 36

Drøbak Golfklubb Philip McGowan 37

Drøbak Golfklubb Tommy Nilsen 38
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Klubb Fornavn Etternavn Delegatnr.

Fana Golfklubb Arvid Jacobsen 39

Fana Golfklubb Åse Scheie 40

Gamle Fredrikstad Golfklubb Joh Gulichsen 41

Gjerdrum Golfklubb Ove Silkoset 42

Gjersjøen Golfklubb Aqeel Shafqat 43

Gjersjøen Golfklubb Gabrielle Drageseth 44

Gjersjøen Golfklubb Mette Heitmann Akerø 45

Grini Golfklubb Gro Hustoft 46

Grini Golfklubb Stein Sverre Hovden 47

Grini Golfklubb Thorbjørn Gjerde 48

Groruddalen Golfklubb Pål Østlie 49

Groruddalen Golfklubb Reidun Svendsen 50

Grønmo Golfklubb Hanne Bjerk Larsen 51

Grønmo Golfklubb Kari Ross 52

Grønmo Golfklubb Øivind Haaland Pettersen 53

Hafjell Golfklubb Tore Arnfinn Lien 54

Haga Golfklubb Henrik Stenholt 55

Haga Golfklubb Kirsten Fuglseth 56

Haga Golfklubb Tone Malm Meinich Hvam 57

Hakadal Golfklubb Per Håvard Fredrikstad 58

Hakadal Golfklubb Øivind Karlsen 59

Hakadal Golfklubb Jorunn Indrevik 60

Hauger Golfklubb Gunnar Solberg 61

Hauger Golfklubb Vigdis Flaat Sørra 62

Haugesund Golfklubb Ingeborg Ulland 63

Haugesund Golfklubb Tore Knutsen 64

Holtsmark Golfklubb Anne Gullberg 65

Holtsmark Golfklubb Bjørn Ronde Nicolaisen 66

Holtsmark Golfklubb Per Morten Jensen 67

Høken Golfklubb Jostein Stave 68

Jæren Golfklubb Henrik Lode 69

Jæren Golfklubb Elisabeth Olsen 70

Karasjok Golfklubb Jan Skoglund Paltto 71

Kjekstad Golfklubb Bjørn Reidar Jensen 72

Kjekstad Golfklubb Ellen Haugen 73

Kjekstad Golfklubb Terje Werner Laug 74

Kongsvingers Golfklubb Kjersti Wangen 75

Kragerø Golfklubb Per Henrik Rydning 76

Kragerø Golfklubb Randi Skauen 77

Kragerø Golfklubb Yngvar Clausen 78
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Klubb Fornavn Etternavn Delegatnr.

Larvik Golfklubb Espen Tollevik 79

Larvik Golfklubb Grete Larsen Telle 80

Larvik Golfklubb Morten Daae-Johansen 81

Lillestrøm Golfklubb Karin Andersen 82

Lofoten Golfklubb Joachim Niemi Plath 83

Losby Golfklubb Bjørn Torp 84

Losby Golfklubb Hilde Ebbang 85

Losby Golfklubb Per Andresen 86

Miklagard Golf Marianne Bjarstad 87

Mjøsen Golfklubb Eleonore Rønneberg 88

Molde Golfklubb Tone Åbelvold 89

Moss & Rygge Golfklubb Gry Wilhelmsen 90

Moss & Rygge Golfklubb Helge Ranvik 91

Moss & Rygge Golfklubb Ragnar David Riordan 92

Mørk Golfklubb Øystein Hoff 93

Namsos Golfklubb Håkon Romuld 94

Narvik Golfklubb Ronny Bergvik 95

Nordhaug Golfklubb Erik Sandsdalen 96

Norsjø Golfklubb Svein Arntsen 97

North Cape Golfclub Paul Ivar Nilsen 98

Nøtterøy Golfklubb Tor Georg Cudrio 99

Onsøy Golfklubb Ole Kristian Arnesen 100

Onsøy Golfklubb Roy Jakobsen 101

Onsøy Golfklubb Merete Aarøy 102

Oppegård Golfklubb Caroline Sponheim 103

Oppegård Golfklubb Erik Halvorsen 104

Oppegård Golfklubb Jørn M. Olsen 105

Oslo Golfklubb Ole A. Engstrøm 106

Oslo Golfklubb Christopher Raanaas 107

Oslo Golfklubb Anette Fjeld-Hansen 108

Salten Golfklubb Svenn Toftesund 109

Salten Golfklubb Julie Hinderaker Hagevik 110

Sandane Golfklubb Harald Buene 111

Ski Golfklubb Bjørn Forsmo 112

Skjeberg Golfklubb Einar Evensen 113

Sola Golfklubb Tore Andre Eide 114

Sola Golfklubb Freddie Ullestad 115

Sola Golfklubb Hilde Fagervik 116

Solum Golfklubb Mette Kalve 117

Soon Golfklubb Hans Christian Haugen 118

Sotra Golfklubb Alf Gunnar Ellingsen 119
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Klubb Fornavn Etternavn Delegatnr.

Stavanger Golfklubb Kjersti Jæger 120

Stiklestad Golfklubb Åge Storhaug 121

Sunnfjord Golfklubb Magne Stubhaug 122

Tromsø Golfklubb Monica Wara 123

Trondheim Golfklubb Anita Johannesen 124

Trondheim Golfklubb Jeanette Hagen Dalseide 125

Trondheim Golfklubb Ruben Kjølsø 126

Tyrifjord Golfklubb Jon Ola Skrutvold 127

Tyrifjord Golfklubb Kristin Dolmen Hammerstad 128

Ullensaker Golfklubb Harry Teague 129

Vestfold Golfklubb Bjarne Kihle 130

Voss Golfklubb Terje Vethe 131

MED MØTERETT, TALERETT OG FORSLAGSRETT I DE SAKER SOM LIGGER INNENFOR  
UTVALGETS/KOMITEENS ARBEIDSOMRÅDE:

Utvalg/Komité Fornavn Etternavn Delegatnr.

Kontrollutvalg Anne-Lise Løfsgaard 200

Kontrollutvalg Sten Pedersen 201

Valgkomité Marit Wiig 202

Valgkomité Marianne Haugland 203

Valgkomité Øyvind Hope 204

Valgkomité Lena Årseth 205

Lovutvalg Einar Lohne 206

Disiplinær- og sanksjonsutvalg Steinar Birkeland 207

MED MØTERETT OG TALERETT:

Funksjon Fornavn Etternavn Delegatnr.

Idrettsstyret NIF Astrid Strandbu 208

Generalsekretær NGF Tor-Anders Hanssen 209
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GJESTER:

Fornavn Etternavn

Tidligere president i NGF Finn H. Andreassen

Ordfører, Ullensaker kommune Eyvind Schumacher

Varamedlem, Viken Idrettskrets Arild Kristensen

Magnus Boland Haugen

Øyvind Krag Ingul

Ann-Kristin Skaiaa Hansen

Anne-Karin Thorsen

Ida Katrine Lindevik

OBSERVATØRER:

Klubb Funksjon Fornavn Etternavn Delegatnr.

Alta Golfklubb Daglig leder Roar Johansen 210

Arendal og Omegn Golfklubb Daglig leder Asbjørn Sauesund 211

Asker Golfklubb Daglig leder Matthias Gullberg 212

Ballerud Golfklubb Daglig leder Thomas Faale 213

Bergen Golfklubb Daglig leder Ørjan Larsen 214

Bjørnefjorden Golfklubb Daglig leder Bjarte Wiberg 215

Bjaavann Golfklubb Daglig leder Glenn Rune Ugland 216

Borre Golfklubb Observatør Per Håkon Eikeberg 217

Borre Golfklubb Observatør Runar Moen 218

Borre Golfklubb Observatør Frank Tømmervik 219

Bærum Golfklubb Daglig leder Bente Rosenberg 220

Drammen Golfklubb Daglig leder Anders Lantz 221

Drøbak Golfklubb Daglig leder Jens Gilboe 222

Fana Golfklubb Daglig leder Jan-Inge Klubben 223

Gamle Fredrikstad Golfklubb Observatør Ketil Holter Olsen 224

Gamle Fredrikstad Golfklubb Observatør Sondre Ødemann Klemsdal 225

Gjersjøen Golfklubb Daglig leder Kjell Arne Bratli 226

Gjøvik og Toten Golfklubb Daglig leder Marius Tonsberg Johansen 227

Grini Golfklubb Daglig leder Erik Holmen 228

Grini Golfklubb Observatør Julie Marie Sørgård 229

Groruddalen Golfklubb Daglig leder rolf børresen 230

Grønmo Golfklubb Daglig leder Øyvind Ervik 231

Haga Golfklubb Daglig leder Erik Solberg 232

Hafjell Golfklubb Observatør Geir Utstumo 233
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Klubb Funksjon Fornavn Etternavn Delegatnr.

Hakadal Golfklubb Daglig leder Tor Oddvar Torve 234

Hauger Golfklubb Observatør Elin Ingvaldsen 235

Holtsmark Golfklubb Observatør Per Gullberg 236

Høken Golfklubb Observatør Knut-Arne Elvaker 237

Jæren Golfklubb Daglig leder Mona Ueland 238

Kjekstad Golfklubb Daglig leder Bjørn Lohne 239

Kongsvingers Golfklubb Daglig leder Daniel Larsson 240

Kragerø Golfklubb Observatør Terje Wilhelmsen 241

Larvik Golfklubb Daglig leder Bjørn Ekvall 242

Larvik Golfklubb Observatør Stein Jodal 243

Lofoten Golfklubb Observatør Andrew Snowden 244

Losby Golfklubb Daglig leder Per Kristoffersen 245

Losby Golfklubb Observatør Ronny Engen 246

Miklagard Golf Daglig leder Tore Waagø 247

Miklagard Golf Observatør Andreas Thorp 248

Molde Golfklubb Daglig leder Trond Sivertsen 249

Moss & Rygge Golfklubb Daglig leder Morten Lunde Andersen 250

Moss & Rygge Golfklubb Observatør Jørgen Hillås 251

Narvik Golfklubb Observatør Terje Abrahamsen 252

Nordhaug Golfklubb Daglig leder Thomas Amundsen 253

Nordhaug Golfklubb Observatør Carina Gudbrandsrud 254

Norsjø Golfklubb Daglig leder Ragnar Kisfoss 255

Nøtterøy Golfklubb Daglig leder Logan Ferguson 256

Oslo Golfklubb Daglig leder Niels Vik 257

Salten Golfklubb Daglig leder Sigve Bollestad 258

Salten Golfklubb Observatør Jørn Jenssen-Tvervik 259

Sandefjord Golfklubb Daglig leder Vanja Montgomery 260

Skjeberg Golfklubb Daglig leder Line Berg 261

Sola Golfklubb Daglig leder Andre Mortensen 262

Stavanger Golfklubb Daglig leder Frode Vassbø 263

Stiklestad Golfklubb Daglig leder Petter Hagström 264

Stiklestad Golfklubb Observatør Kjetil Pettersen 265

Tromsø Golfklubb Daglig leder Bjørn Erik Sønsteby 266

Trondheim Golfklubb Daglig leder Terje Skogseth 267

Trondheim Golfklubb Observatør Alexander Sebastian Solnør 268

Tyrifjord Golfklubb Daglig leder Anna Crawford 269

Vestfold Golfklubb Administrativ leder Kristin Carlsen 270

Vestfold Golfklubb Observatør Reidun Aas Johansen 271

Voss Golfklubb Observatør Kjetil Brusveen 272

Ålesund Golfklubb Daglig leder Arve Øverås 273
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Klubb Funksjon Fornavn Etternavn Delegatnr.

Sveio Golfpark Observatør Gavin Hinds 274

FNG Observatør Lars Havrevold 275

Norsk Senior Golf Observatør Nils Espen Olafsen 276

Administrasjonen NGF Konsulent Tom Erik Andersen 277

Administrasjonen NGF  Lise Bjørnstad 278

Administrasjonen NGF  Fredrik Due 279

Administrasjonen NGF  Geoff Dixon 280

Administrasjonen NGF  Martin Dølerud 281

Administrasjonen NGF  Benedikte Brynestad Grøtvedt 282

Administrasjonen NGF Praktikant Julie Hegna Gundersen 283

Administrasjonen NGF  Monica Andrén Gundersrud 284

Administrasjonen NGF  Kristin Gunhildrud 285

Administrasjonen NGF  Gøril Hansen 286

Administrasjonen NGF  Jens Kristian Hansen 287

Administrasjonen NGF  Svein Erik Hansen 288

Administrasjonen NGF  Harald Haraldsen 289

Administrasjonen NGF  Vegard Andreas Haugen 290

Administrasjonen NGF Konsulent André Jåtog 291

Administrasjonen NGF  Rolf Ener Karlsen 292

Administrasjonen NGF  Kristin J Klæboe Larsen 293

Administrasjonen NGF  Julie Christine Lied 294

Administrasjonen NGF  Jonas Lilja-Tverdal 295

Administrasjonen NGF  Sindre Maurud 296

Administrasjonen NGF  Pål Melbye 297

Administrasjonen NGF  Aleksander Ottersen Mile 298

Administrasjonen NGF  Kate Hege Nielsen 299

Administrasjonen NGF  Øyvind Rojahn 300

Administrasjonen NGF  Tom Rosenvinge 301

Administrasjonen NGF  Sivert Sende skotvold 302

Administrasjonen NGF  Anders Thelberg 303

Administrasjonen NGF  Thomas Vesteraas 304

Administrasjonen NGF  Thore Wilhelmsen 305

Administrasjonen NGF  Hans Åberg 306

Norsk Golf AS  Magnus Sveen 307

Norsk Golf AS  Christian Døvle 308

Norsk Golf AS  Anne Hoftun Knudsen 309



STYRETS BERETNING 2019
Norges Golff orbund er det femte største særidrettsforbundet i norsk idrett, med 95 445 medlemskap fordelt på 180 
golfk lubber og 166 golfb aner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF 
ansvarlig for en toppidrettssatsing gjennom Team Norway Golf som omfatter proff satsingen og utvikling av amatør-
spillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfk lubber. 

STYRETS SAMMENSETNING OG VIRKE

Styret har i 2019 bestått av fi re kvinner og fi re menn: 

President  Marit Wiig Hauger Golfk lubb
Visepresident Vegard Aune Trondheim Golfk lubb
Styremedlem Jens Kristian Hansen Salten Golfk lubb
Styremedlem Tore Nyrén Stavanger Golfk lubb
Styremedlem  Anne Elisabeth Næstvold Bærum Golfk lubb
Styremedlem  Mona Rivelsrud Ålesund Golfk lubb
Styremedlem Helge Toft Haga Golfk lubb
Styremedlem  Kari Mette Toverud Kragerø Golfk lubb

Forbundsstyret har avholdt syv ordinære styremøter. Totalt er 72 saker behandlet. Styret har gjennomført et større 
antall representasjonsoppgaver internasjonalt, hos golfk lubber, på NGFs møteplasser, under konkurranser, samt i ulike 
fora innen idretten.

ADMINISTRASJONEN
NGF konsern hadde 30 (31) ansatte pr 31.12.2019 og det ble utført 30 (30) årsverk i 2019. Antall menn er 20 (21), 
mens antall kvinner er 10 (10). Administrasjonen i NGF er organisert i avdelingene Toppidrett og talentutvikling, Turn-
ering og Arrangement, Bredde- og utvikling, Klubbservice, stab samt Kommunikasjon og marked som alle rapporterer til 
Generalsekretæren. Norsk Golf AS består av en redaksjon med tre ansatte.

NGF konsern har lokaler i Sognsveien 75 A1, på Idrettens Hus på Ullevaal Stadion i Oslo.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Sykefraværet er lavt, men det har vært en økning i langtidsfraværet. NGF har rutiner for lovpålagt oppfølging av 
sykmeldte, og den ansatte blir fulgt opp med tiltak og tilrettelegging for å komme raskest mulig tilbake i arbeid. 
Arbeidsmiljøet har i fl ere år blitt betegnet som godt, og det har ikke vært behov for spesielle tiltak. NGFs virksomhet 
forurenser ikke det ytre miljø. NGF er en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn med hensyn til 
lønn og øvrige arbeidsvilkår.

SAMARBEID INNEN IDRETTEN OG GOLFEN 
NGF er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har jevnlig kontakt med NIFs 
politiske og administrative nivå. Samarbeidet oppleves som godt.

NGF er medlem av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) med NGFs president som valgt leder. Det samarbeides 
tett med andre særforbund, og samarbeidet oppleves som fruktbart og godt.
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Internasjonalt er NGF medlem av International Golf Federation (IGF), European Golf Association (EGA), World Deaf Golf 
Federation og European Disabled Golf Association (EDGA). I tillegg samarbeider NGF med The Royal & Ancient Golf 
Club of St Andrews (R&A) og United States Golf Association (USGA).

Det holdes en jevnlig og god dialog med golff orbundene i Sverige, Danmark, Finland og Island. 
De internasjonale tourene tilfredsstiller fortsatt ikke WADAs krav til håndtering av antidopingarbeid. Norsk idrett er 
tydelige på at WADAs krav må ligge til grunn for all konkurranseidrett i Norge. Så lenge dette ikke er på plass kan det 
heller ikke arrangeres internasjonale turneringer i regi av European Tour (ET) eller Ladies European Tour (LET) i Norge.

NGF har arbeidet for å fi nne en løsning på antidopingutfordringen, og har vært i kontakt med fl ere aktører som er 
involvert i internasjonale turneringer, blant annet klubber, private interessenter og de nordiske forbundene. Det har 
blitt gjennomført samtaler med LET, ET og Anti-doping Norge. NGF har også rettet en forespørsel til International Golf 
Federation (IGF) med spørsmål om bistand.

NGF er i jevnlig dialog med interesseorganisasjonene Norsk Golfadministrasjonsforening (GAF), PGA of Norway (PGA), 
Norwegian Greenkeepers Association (NGA), Norsk Seniorgolf (NSG) og Foreningen Norske Golfb aner (FNG).

FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISASJONER
NGF samarbeider med Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Mental Helse og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

NGF er medlem av NHO gjennom landsforeningen Abelia, og er bundet av standardoverenskomsten mellom NHO-LO/Handel 
og Kontor.

ANLEGG (2018-TALL I PARENTES)
I 2019 er følgende antall slopede baner tilsluttet klubber med medlemskap i NGF:

6-hullsbaner:  12  (13) 
9-hullsbaner:  93  (93)
18-hullsbaner: 61  (61) 
Totalt antall baner:  166  (167)

VIRKSOMHET OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETSPLAN
Forbedre trenings- og konkurransetilbudet til barn, unge og ikke-etablerte golfere
Stjernejakt er et konsept opprinnelig designet for barn, men som viser seg å være populært blant alle. Det er nybegynner-
vennlig, men uten begrensninger for hvor god du kan være. Det er enkelt, fl eksibelt og kan settes opp på alle anlegg. Konseptet 
ble i 2019 for første gang tilbudt alle klubbene i landet, og 51 klubber har allerede skaff et seg Stjernejakt-konseptet.

Narvesen Tour fungerer godt for barn og ungdom. I 2019 har det vært en liten økning i antall deltakere sammenlignet 
med 2018.

Etablere en nasjonal jente- og kvinnesatsing
Det har blitt gjennomført fl ere tiltak for å tilrettelegge for at jenter og kvinner skal fi nne sin plass i golfen. NGF har like-
vel ikke maktet å etablere den nasjonale jente- og kvinnesatsing som ble vedtatt for virksomhetsplanperioden. Dette 
skyldes først og fremst at nøkkelpersoner har vært sykemeldt og ute i permisjon. Administrasjonen har imidlertid lagt 
stor vekt på å innlemme kvinneaspektet i alle saker.
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Etablere en toppidrettssatsing som matcher de beste i verden
Team Norway Golf-satsingen har blitt videreutviklet i 2019. Arbeidet med å bygge et støtteapparat som skal bidra til å 
skape utøvere som etablerer seg innenfor 250 i verden er godt i gang. Det er svært gledelig at 2019 er året der norsk 
herregolf har fått sitt internasjonale gjennombrudd. Toppidrettsarbeidet er i rute, både organisatorisk og resultatmessig. 

Bedre gjennomføringsevnen i forbund og klubber 
44 klubber er tilknyttet analyseverktøyet «Golfspillerne i sentrum». Klubbdriftsutvalget, som er et samarbeid mel-
lom golfk lubbene, FNG og GAF, er oppe og går. NGF har vært i direkte kontakt med majoriteten av klubbene gjennom 
året som et ledd i å bedre kommunikasjonen og øke forståelsen mellom klubb- og forbundsledd. Synligheten av golf, 
spesielt på digitale fl ater, har økt betraktelig i 2019. 

MEDLEMSKAP I KLUBBER TILSLUTTET NGF
Tall fra GolfBox viser en nedgang på 349 medlemskap i golfk lubber tilsluttet NGF, fra 95 794 pr. 31.12.18 til 95 445 
i 2019, en nedgang på ca. 0,4 %.

Antall medlemskap blant jenter/kvinner går ned fra 22 781 pr. 31.12.18 til 22 307 i 2019, en reduksjon i andelen 
fra 23,8 % til 23,4 % i samme tidsrom.

Antall medlemskap blant barn og unge går ned fra 7 227 pr. 31.12.18 til 7 084 i 2019, en reduksjon i andelen fra 
7,5 % til 7,4 %.

TRENERUTDANNING
PGA og NGFs Mentorprogram fullføres i januar 2020. Trenerutdanning i Norge vil dermed stille sterkere med mentorer 
som kan bidra til utdanning på fl ere nivåer. 

I 2019 tok én student eksamen fra PGA og Bachelorstudiet. Tre nye studenter startet opp (1 kvinne). I 2019 var det 
totalt 16 studenter. Rekrutteringen til studiet varierer, men ligger generelt sett lavere enn ønskelig. Mål er 16–22 
studenter fordelt over de tre årskullene. Evaluering av studiet viser at modellen ikke er økonomisk bærekraftig og ny 
modell må utredes.

51 personer har deltatt på Trener 1-kurs hvorav 15 jenter/kvinner. Så langt har 40 fullført, men fl ere vil fullføre utover 
vinteren 2020. Det gleder styret at det har kommet til fl ere deltakere fra mindre klubber. 

På Trener 2 har 14 deltatt hvorav fem kvinner. Alle har fullført. På Trener 3 har 5 deltatt hvorav 1 kvinne. Alle har 
fullført.

TURNERINGER
Det er gjennomført en egen turneringsserie for funksjonshemmede med Order of Merit, inkludert et offi  sielt Norges-
mesterskap. 

For juniorer er det gjennomført åtte turneringer på Srixon Tour. Narvesen Tour er videreført med et 60-talls turneringer 
på regionalt nivå.

NGF har gjennomført et bredt turneringstilbud med seks turneringer på Garmin Norgescup inklusive Norgesmesterskapet 
og NM Match. 

Internasjonalt har det blitt arrangert to turneringer for herrer på Nordic League og en for kvinner på Swedish Golf Tour.
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TOPPIDRETT
Team Norway Golf er NGFs satsing på toppidrett og talentutvikling. Satsingsgruppene er fordelt på Team Norway 
Proff , Team Norway Amatør, Team Norway Junior, samt et talentutviklingsprogram. Satsingen ble endret i forkant 
av 2019-sesongen, noe som har åpnet for at fl ere utøvere kan delta.

Profesjonelt må 2019-sesongen sies å ha vært historisk god sett med norske øyne. På herresiden har Viktor Hovland 
og Kristoff er Ventura kvalifi sert seg til PGA Tour. Ytterligere tre norske golfere har spilt på European Tour, og det er 
en positiv utvikling i antall utøvere som beveger seg oppover på verdensrankingen. På kvinnesiden avsluttet Suzann 
Pettersen en fantastisk karriere med å være sentral i Europas seier i Solheim Cup. Marianne Skarpnord og Tonje 
Daffi  nrud har begge gjort seg bemerket på Ladies European Tour, førstnevnte gjennom å lede Order of Merit.

Også våre amatører har gjort seg bemerket. Hovland klatret til nummer en på verdensrankingen for amatører før han 
ble profesjonell. Flere utøvere har innkassert seire i college-turneringer gjennom året.

NGF måler Team Norway Golfs proff resultater gjennom utøvernes plassering på Offi  cial World Golf Ranking (OWGR) 
for herrer og Rolex Ranking for damer, der Team Norway Golf innen utgangen av 2019 har som mål å oppnå 20 poeng 
etter et sett kriterier. Per 31.12.19 har norske utøvere oppnådd 17 poeng. For utdypende informasjon vises det til 
administrasjonens beretning. 

GOLFENS SAMFUNNSANSVAR 
Pink Cup er Golf-Norges veldedighetsturnering. Et 50-talls klubber samlet inn 1,2 millioner kroner til brystkreftsaken.

FORBUNDETS STILLING OG ØKONOMISK RESULTAT AV VIRKSOMHETEN
Regnskapet for NGF per 30.9. 2019 viser totale driftsinntekter på 55,5 millioner kroner. Prognosen for hele 2019 viser 
driftsinntekter på 63,1 millioner kroner.  Prognosen for resultatet i 2019 viser et underskudd på kr 389 000. Tingperioden 
2018/2019 viser et samlet resultat på tilnærmet 0. Det budsjetterte resultat for 2019 var et overskudd på kr 70 581.

NGF har et lovverk som er godkjent av NIF og regnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven, 
«God regnskapsskikk for små foretak», «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner» og idrettens regler.

EIERSKAP I ANDRE SELSKAP
Norsk Golf AS er et heleid datterselskap av NGF. Selskapet hadde driftsinntekter i 2019 på 8,9 millioner kroner (9,3). 
Resultatet ble et overskudd før skatt på kr 58 236 (384 094).

Solheim Cup Norway 2019 AS eies 50 % av NGF og 50 % av Oslo Golfk lubb. Selskapets formål skulle være å administrere 
søknadsprosessen med å få tildelt golfturneringen Solheim Cup til Norge, samt forberede og gjennomføre arrangementet 
Solheim Cup på Bogstad i 2019. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2019 og det ble avviklet i januar 2020.

NGF har eierskap i Norges Idrettsbingo AS. I 2019 fi kk NGF utbetalt kr 195 672 som resultat av virksomheten.

FRAMTIDSUTSIKTER
Medlemskapstallene fortsetter å synke, og det er fortsatt utfordrende å drive golfk lubb i Norge. Flere klubber melder 
likevel om positiv vekst og økt aktivitet på banen. Undersøkelser viser at medlemmene er mer tilfredse med sitt 
medlemskap i 2019 sammenlignet med 2018. Tilfredshet og lojalitet er en viktig forutsetning for at fl ere blir i golfen 

VEDLEGG TIL SAK 8.1.1: STYRETS BERETNING 2019 46



lenger. Det er den eldre delen av medlemsmassen som er mest fornøyd med eget medlemskap, men styret er over-
bevist om at med økt fokus vil man kunne øke tilfredshet og lojalitet også for den resterende delen av medlemsmassen, 
selv med relativt beskjedne ressurser.

Den sportslige fremgangen har resultert i økt synliggjøring av golfen som idrett og aktivitet. Også dette bør det være 
mulig å anvende til golfens fordel i årene som kommer.

AVSLUTNINGSVIS
Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillig oppnevnte og tillitsvalgte ute i Golf-Norge som har bidratt med et stort 
og betydningsfullt arbeid i komiteer, i utvalg, i faggrupper eller som enkeltstående ressurspersoner. 

Styret retter også en stor takk til samarbeidspartnere, våre representasjonsutøvere og til administrasjonen. Og sist, men 
ikke minst, en stor takk til alle golfk lubber og baneselskap som har stilt sine baner til rådighet for forbundsturneringene 
i 2019.

Norges Golff orbund
Ullevaal, 17.04.2020

Egil Hatling (sign)
President

Gro Mjellem (sign)
Visepresident

Tor-Anders Hanssen  (sign)
Generalsekretær

Helge Toft (sign)
Styremedlem

Katrine Eide (sign)
Styremedlem

Jens Kristian Hansen (sign)
Styremedlem

Marie Simonsen (sign)
Styremedlem

Oddrun Skår (sign)
Styremedlem

Hans Georg Iwarsson (sign)
Styremedlem

VEDLEGG TIL SAK 8.1.1: STYRETS BERETNING 2019 47



BERETNING FOR 2019 FRA LOVUTVALGET

Se beretning fra Lovutvalget 2020.

BERETNING FOR 2019 FRA DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET

Utvalget har i 2019 bestått av Steinar Birkeland (leder), Eleonore Rønneberg og Kenneth Svanum.

Utvalget har i løpet av året hatt 3 saker til behandling. Alle sakene gjaldt spørsmål om en spiller hadde 
utvist usportslig opptreden overfor turneringslederen.  I alle de tre sakene ble spilleren frifunnet.

Oslo, 5. oktober 2021

Steinar Birkeland
(Sign.)
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STYRETS BERETNING 2020
Norges Golff orbund er det femte største særidrettsforbundet i norsk idrett, med 111 301 medlemskap fordelt på 
177 golfk lubber og 165 golfb aner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er 
NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing gjennom Team Norway Golf som omfatter proff satsingen og utvikling av 
amatørspillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfk lubber. 

STYRETS SAMMENSETNING OG VIRKE

Styret har i 2019 bestått av fi re kvinner og fi re menn: 

President Egil Hatling Oslo Golfk lubb
Visepresident Gro Mjellem Losby Golfk lubb
Styremedlem Katrine Eide Stavanger Golfk lubb
Styremedlem  Hasse Iwarsson Miklagard Golfk lubb
Styremedlem Jens Kristian Hansen Salten Golfk lubb
Styremedlem Marie B. Simonsen Meland Golfk lubb
Styremedlem Oddrun Skår Gamle Fredrikstad Golfk lubb
Styremedlem Helge Toft Haga Golfk lubb

Forbundsstyret har avholdt seks ordinære og tre ekstraordinære styremøter. Bortsett fra det første ordinære er de 
øvrige avholdt via Teams. Totalt er 86 saker behandlet. Styret har representert NGF i møte med golfk lubber, under 
konkurranser, samt i ulike fora innen idretten.

ADMINISTRASJONEN
NGF konsern hadde 30 (30) ansatte pr 31.12.2020 fordelt på 30 (30) årsverk. Antall menn er 21 (20), mens antall 
kvinner er 9 (10) (2019 i parentes). Administrasjonen i NGF er organisert i avdelingene Toppidrett og talentutvikling, 
Turnering og Arrangement, Bredde- og utvikling, Klubbservice, stab samt Kommunikasjon og marked som alle rapporterer 
til Generalsekretæren. Norsk Golf AS består av en redaksjon med tre ansatte.

NGF konsern har lokaler i Sognsveien 75 A1, på Idrettens Hus på Ullevaal Stadion i Oslo.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Det har vært en økning i langtidsfraværet og sykefraværet i 2020 var på 6 %. NGF har rutiner for lovpålagt oppfølging 
av sykmeldte, og den ansatte blir fulgt opp med tiltak og tilrettelegging for å komme raskest mulig tilbake i arbeid. 
Arbeidsmiljøet har i fl ere år blitt betegnet som godt, men grunnet pandemien har det likevel vært iverksatt ekstra 
tiltak for å sikre at ansatte trives og får utført sine oppgaver til tross for endrede rammebetingelser. NGFs virksomhet 
forurenser ikke det ytre miljø. NGF er en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn med hensyn til 
lønn og øvrige arbeidsvilkår.

MEDLEMSKAP I KLUBBER TILSLUTTET NGF
Tall fra GolfBox viser en økning i antall medlemskap i golfk lubber tilsluttet NGF på 15 586, fra 95 445 pr 31.12.2019 
til 111 301 pr 31.12.2020. Dette utgjør en vekst på 16,6 %.
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Antall medlemskap blant jenter/kvinner går opp fra 22 307 pr. 31.12.19 til 24 968 i 2020, en reduksjon i andelen fra 
23,4 % til 22,4 % i samme tidsrom.

Antall medlemskap blant barn og unge går opp fra 7 084 pr. 31.12.19 til 10 105 i 2020, en økning i andelen fra 7,4 % 
til 9,1 %.

ANLEGG
I 2020 er følgende antall slopede baner tilsluttet klubber med medlemskap i NGF:

6-hulls baner:  12 stk.  (12 i 2019)
9-hulls baner:  92 stk.  (93 i 2019) 
18-hulls baner: 61 stk.  (61 i 2019) 

Totalt antall baner: 165 stk. (166 i 2019) 

Lærdal Golfk lubb har lagt ned sin bane i 2020 i påvente at det bygges en ny.

VIRKSOMHET OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETSPLAN
Virksomhetsplanen for Golf-Norge, som NGF også er bundet av, består av fi re hovedpunkter:

1: Rekruttering – mål om 100 000 medlemskap innen 2023 
2020 ble et år der folk strømmet til golfsporten igjen. Med en medlemsvekst på nesten 17 % er det gledelig å regi-
strere at målet for virksomhetsplanperioden allerede er nådd. Hovedårsaken til den store veksten skyldes først og 
fremst pandemien, men det er også grunn til å tro at den økte oppmerksomheten rundt våre fremste utøvere kan 
være en medvirkende faktor. 

NGF, golfk lubber og interesseorganisasjoner var tidlig ute med retningslinjer og løsninger som tilgjengeliggjorde 
golfen for både nye og gamle spillere. Det er igangsatt arbeid med å etablere en solid barne-, ungdoms-, og bredde-
satsing. Denne satsingen har spesielt fokus på jenter.

2: Ivaretakelse – klubbkultur – mål om ambassadørscore på 50 
Samlet ambassadørscore for Norge for 2020 er 46, en økning på 4 i forhold til 2019. Dette viser at medlemmene 
i golfk lubbene er mer fornøyde i 2020. NGF har vært i direkte kontakt med og fulgt opp majoriteten av klubbene 
gjennom året som et ledd i å gi klubbene et godt og tilpasset tilbud. Tilbudet om digitale kurs og møteplasser ble 
videreutviklet i 2020 og favner bredt og variert.  

3: Toppidrett – mål om 250 på verdensrankingen for kvinner og menn 
Viktor Hovlands prestasjoner med to seiere og ytterligere mange topp-10 plasseringer har satt Norge på golfk artet. Til 
tross for at det har vært et veldig spesielt år med mange restriksjoner og avlyste turneringer, så har toppidretten klart seg 
forholdsvis godt. Det er per tid tre norske golfspillere innenfor målsettingen om å være topp 250 på verdensrankingen.

4: Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge 
Styret har nedsatt en styringsgruppe som igjen har nedsatt to arbeidsgrupper. Arbeidsgruppenes navn er «Kommunal 
støtte» og «Golf som Idrett». Gruppenes oppgaver er å foreslå tiltak som kan bidra til å bedre Golf-Norges økonomiske 
rammebetingelser, henholdsvis innenfor det off entlige og fra næringslivet.
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SAMARBEID INNEN IDRETTEN OG GOLFEN
NGF er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har jevnlig kontakt med NIFs 
politiske og administrative nivå. Samarbeidet oppleves som godt.

NGF er medlem av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Det samarbeides tett med andre særforbund, og sam-
arbeidet oppleves som fruktbart og godt.

Internasjonalt er NGF medlem av International Golf Federation (IGF), European Golf Association (EGA), World Deaf 
Golf Federation og European Disabled Golf Association (EDGA). I tillegg samarbeider NGF med The Royal & Ancient 
Golf Club of St Andrews (R&A) og United States Golf Association (USGA). Det holdes en jevnlig og god dialog med 
golff orbundene i Norden. 

De internasjonale tourene tilfredsstiller fortsatt ikke WADAs krav til håndtering av antidopingarbeid, noe som medfører 
at det per tid ikke kan arrangeres internasjonale turneringer i regi av European Tour (ET) eller Ladies European Tour (LET) 
i Norge. Til tross for at NGF har dette på den internasjonale agendaen, er det liten vilje til å prioritere dette i resten 
av Europa.

NGF er i jevnlig dialog med interesseorganisasjonene Norsk Golfadministrasjonsforening (GAF), PGA of Norway (PGA), 
Norwegian Greenkeepers Association (NGA), Norsk Seniorgolf (NSG) og Foreningen Norske Golfb aner (FNG).

FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISASJONER
NGF samarbeider med Diabetesforbundet og Mental Helse.

NGF er medlem av NHO gjennom landsforeningen Abelia, og er bundet av standardoverenskomsten mellom NHO–LO /
Handel og Kontor.

FORBUNDETS STILLING OG ØKONOMISK RESULTAT AV VIRKSOMHETEN
Regnskapet for NGF for 2020 viser totale driftsinntekter på 65,7 millioner kroner (63,3). Resultatet er et overskudd på 
kr 7,4 millioner (80 286). Det budsjetterte resultat for 2020 var et overskudd på kr 133 260.

NGF har et lovverk som er godkjent av NIF og regnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven, 
«God regnskapsskikk for små foretak», «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner» og idrettens regler.

EIERSKAP I ANDRE SELSKAP
Norsk Golf AS er et heleid datterselskap av NGF. Selskapet hadde i 2020 driftsinntekter på kr 7,4 millioner (8,9). 
Resultatet ble et overskudd før skatt på kr 102 928 (58 236).

Solheim Cup Norway 2019 AS ble avviklet i januar 2020.

NGFs eierandeler i Norges Idrettsbingo AS ble solgt i september 2020. I 2020 fi kk NGF utbetalt kr 108 337 (195 672) 
som resultat av virksomheten.

FRAMTIDSUTSIKTER
2020 har vært et fantastisk år for Golf-Norge . Golfk lubbene melder om en økning på 16 % i antall medlemskap, og 
antall bestilte runder har økt med hele 92 %. Det er mye som tyder på at oppgangen vil fortsette, også i 2021.
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Årets overskudd gir et handlingsrom som styret ønsker å benytte i tråd med målene i virksomhetsplanen for 2020-
2023. Styret vil styrke områdene innenfor «En bra start» som er NGFs arbeid for å tilrettelegge for økt aktivitet for 
barn og unge, da med særlig fokus på jente- og kvinnesatsingen. I tillegg ønsker styret å investere i digitaliseringen 
av Golf-Norge for å lette klubbenes administrative arbeid, modernisere Norsk Golf og tilrettelegge for framtidig 
forretningsutvikling.

Selv om økt medlemsmasse generelt sett gir bedret økonomi, er det fortsatt utfordrende å drive golfk lubb og golf-
baner i Norge. Det er imidlertid iverksatt en rekke tiltak som skal sikre fortsatt økt rekruttering og ivaretakelse av nye 
medlemmer. Gode verktøy sikrer større nøyaktighet i tilbakemeldingene fra medlemmene, noe som gjør det enklere 
for klubbene å tilpasse golfproduktet til medlemmenes ønsker og behov. Når det i tillegg er igangsatt nye tiltak for 
å sikre golfens rammebetingelser i næringslivet så vel som mot det off entlige.

Viktor Hovlands sportslige fremgang gir tilsvarende økt synlighet i media, noe som totalt sett gjør at styret er 
optimistiske på vegene av Golf-Norge s fremtid.  

AVSLUTNINGSVIS
Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillig oppnevnte og tillitsvalgte ute i Golf-Norge som har bidratt med et 
stort og betydningsfullt arbeid i komiteer, i utvalg, i faggrupper eller som enkeltstående ressurspersoner. 

Styret retter også en stor takk til samarbeidspartnere, våre representasjonsutøvere og til administrasjonen. Og sist, 
men ikke minst, en stor takk til alle golfk lubber og baneselskap som har stilt sine baner til rådighet for forbunds-
turneringene i 2020.

Norges Golff orbund
17. mars 2021

Egil Hatling (sign)
President

Gro Mjellem (sign)
Visepresident

Tor-Anders Hanssen  (sign)
Generalsekretær

Helge Toft (sign)
Styremedlem

Katrine Eide (sign)
Styremedlem

Jens Kristian Hansen (sign)
Styremedlem

Marie Simonsen (sign)
Styremedlem

Oddrun Skår (sign)
Styremedlem

Hans Georg Iwarsson (sign)
Styremedlem
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LOVUTVALGETS BERETNING FOR 2019 OG 2020

MEDLEMMER
Einar I. Lohne (leder), Cathrine Riibe Mindnes og Jan Sindre Egseth

Lovutvalget har i den siste tingperioden særlig vært engasjert i følgende saker: 

• Uttalelse til styret om forslag til lovendringer på tinget 2021.

• Enkeltstående konsultasjoner til administrasjonen.

• Bistand til klubber om avtale med baneselskap.

• Uttalelse til administrasjon om konsekvenser av «No-show».

• Uttalelse til administrasjonen om kontrollutvalgenes oppgaver i klubber.

• Uttalelse til administrasjonen om avvikling av aksjeselskap.

• Uttalelse til administrasjonen om koronarestriksjoner i innendørs golfsentre.

• Uttalelse til administrasjonen om arbeidskontrakt for utenlandsk  greenkeeper.

• Uttalelse om NGFs bestemmelser om samarbeid med næringslivet.

Oslo, 18. oktober 2021

For Lovutvalget

Einar I. Lohne
Leder

BERETNING FOR 2020 FRA DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET

Utvalget har i 2020 bestått av Steinar Birkeland (leder), Eleonore Rønneberg og Kenneth Svanum.

Utvalget har i løpet av året hatt 3 saker til behandling. En juniorspiller ble funnet å ha gjort seg skyldig 
i usporslig opptreden ved å ha meldt seg på en turnering og oppgitt et handicap som ikke var reelt. 
Han ble nektet deltakelse i turneringen og utelukket fra deltakelse i andre turneringer i to måneder. 
Den voksne spilleren som hadde medvirket til dette, ble utelukket fra alt golfspill i to måneder.

Også den tredje saken gjaldt juks med handikap ved påmelding til en turnering vedkommende ikke var 
kvalifi sert for. Spilleren ble utelukket fra deltakelse i alle turneringer i ett år.  

Oslo, 5. oktober 2021

Steinar Birkeland
(Sign.)
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STYRETS BERETNING PER 30.09 2021

Norges Golfforbund er det fjerde største særidrettsforbundet i norsk idrett, med 127 264 medlemskap fordelt på 178 
golfklubber og 165 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ans-
varlig for en toppidrettssatsing gjennom Team Norway Golf som omfatter en proffsatsing samt utvikling av amatør-
spillere. Forbundet rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. 

STYRETS SAMMENSETNING OG VIRKE

Styret har i 2019 bestått av fire kvinner og fire menn: 

President  Egil Hatling  Oslo Golfklubb
Visepresident  Gro Mjellem  Losby Golfklubb
Styremedlem  Katrine Eide  Stavanger Golfklubb
Styremedlem  Hasse Iwarsson  Miklagard Golfklubb
Styremedlem  Marie B. Simonsen  Meland Golfklubb
Styremedlem  Oddrun Skår  Gamle Fredrikstad Golfklubb
Styremedlem  Helge Toft  Haga Golfklubb
Styremedlem  Jens Kristian Hansen  Salten Golfklubb (01.01–31.07.2021)

Forbundsstyret har avholdt fem ordinære styremøter, hvorav fire via Teams. Totalt er 55 saker behandlet. Styret har 
representert NGF i møte med golfklubber, under konkurranser, samt i ulike fora innen idretten så langt pandemien har 
tillatt dette.

ADMINISTRASJONEN
NGF inkludert Norsk Golf AS hadde 32 (30) ansatte pr 30.09.2021 fordelt på 31 (30) årsverk. Antall menn er 22 (21), 
mens antall kvinner er 10 (9) (2020 i parentes). Administrasjonen i NGF er organisert i avdelingene:
• Toppidrett og talentutvikling
• Turnering og arrangement
• Bredde- og utvikling
• Klubbservice
• Stab 
• Kommunikasjon og marked 

Samtlige avdelinger rapporterer til Generalsekretæren. I tillegg kommer Norsk Golf AS som består av en redaksjon med 
tre ansatte.

NGF og Norsk Golf AS har lokaler i Sognsveien 75 A1 på Idrettens Hus på Ullevaal Stadion i Oslo.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Langtidsfraværet hittil i 2021 har vært på under 2 %. NGF har rutiner for lovpålagt oppfølging av sykmeldte, og den 
ansatte blir fulgt opp med tiltak og tilrettelegging for å komme raskest mulig tilbake i arbeid. Arbeidsmiljøet har i flere 
år blitt betegnet som godt, men grunnet pandemien har det likevel vært iverksatt ekstra tiltak for å sikre at ansatte 
trives og får utført sine oppgaver til tross for endrede rammebetingelser. NGFs virksomhet forurenser ikke det ytre mil-
jø. NGF er en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn med hensyn til lønn og øvrige arbeidsvilkår.
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MEDLEMSKAP I KLUBBER TILSLUTTET NGF
Tall fra GolfBox viser en økning i antall medlemskap i golfklubber tilsluttet NGF fra 112 299 per 30.09.2020 til 127 
264 per 30.09.2021. Dette utgjør en vekst på 13,3 %.

Antall medlemskap blant jenter/kvinner går opp fra 25 208 per 30.09.20 til 28 094 per 30.09.21, en økning på 11,4 %.

Antall medlemskap blant gutter/menn går opp fra 87 091 per 30.09.20 til 99 170 per 30.09.21, en økning på 13,9 %

Antall medlemskap blant barn og unge går opp fra 10 057 per 30.09.20 til 13 554 per 30.09.21, en økning på 34,8 %

ANLEGG
I 2021 er følgende antall slopede baner tilsluttet klubber med medlemskap i NGF:

6 hulls baner: 10 stk.  (12 i 2020)
9 hulls baner: 96 stk.  (93 i 2020)
18 hulls baner:  61 stk.  (61 i 2020)
Totalt antall baner: 167 stk (166 i 2020)

VIRKSOMHET OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETSPLAN
En avgjørende premissleverandør for at Golf-Norge skal nå målene i virksomhetsplanen, har vært arbeidet med å holde golf-
banene åpne. Det har ikke vært en selvfølge under pandemien. NGF, golfklubber og interesseorganisasjoner har også i 2021 
måtte jobbe målrettet opp mot myndigheter for å sikre tilnærmet normal drift til tross for restriksjoner og smittevernstiltak.

Virksomhetsplanen for Golf-Norge består av fire hovedpunkter:

1 // Rekruttering – mål om 100 000 medlemskap innen 2023 
Økningen i antall medlemskap fortsetter i 2021. Med en medlemsvekst på 13,3% sammenlignet med 2020, er det gledelig å 
registrere at det aldri før har vært så mange medlemskap knyttet til norske golfklubber. Årsaken til den stadig økende inter-
essen for golfmedlemskap skyldes blant annet endrede fritidsvaner som følge av større fleksibilitet og et mindre aktivitetstil-
bud under pandemien. I tillegg rekrutteres mange gjennom bekjente slik at effekten blir enda større. At golf blir hyppig omtalt 
i mediene i forbindelse med mange gode resultater fra våre fremste utøvere kan også være en medvirkende faktor.

Rekrutteringsmålet i virksomhetsplan for Golf-Norge var 100 000 medlemskap innen utgangen av 2023. Målet ble passert 
allerede i 2020, og styret finner det derfor naturlig å øke målet til 135 000 medlemskap i samme periode. Gjennom prosjek-
tet «Golfjentene» er det igangsatt omfattende tiltak for å få med flere jenter under 19 år i golfen.

2 // Ivaretakelse og klubbkultur – mål om ambassadørscore på 50 i 2023 
Ambassadørscore måles gjennom datasystemet Golfspilleren i Sentrum (GIS). Antall klubber som benytter medlemsun-
dersøkelsen i GIS har økt fra 43 til 57 i tingperioden. Samlet ambassadørscore for Norge for 2021 er 41, en nedgang fra 46 
i 2020. Det indikerer at tilfredsheten blant medlemmene i norske golfklubber er noe lavere i 2021 sammenlignet med 2020. 
Nedgangen i tilfredshet kan delvis forklares gjennom den høye veksten i antall medlemmer i klubbene. Det er grunn til å gjøre 
oppmerksom på at variasjonen er stor fra klubb til klubb. 
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Et fortsatt fokus på å lytte til, og tilrettelegge for, medlemmene er avgjørende for å sikre at den høye rekruteringen medfører 
stabilt høye medlemstall over tid.

Trenerutdanningen har fortsatt i 2021, og det er gledelig å se at det er gjennomført uteksamineringer på både trener 1, 
trener 2 og trener 3-nivå.

NGF har i tingperioden fulgt opp majoriteten av klubbene som et ledd i å gi klubbene et godt og tilpasset tilbud. Tilbudet om 
webinarer, digitale kurs og møteplasser er videreutviklet også i 2021, og favner bredt og variert. 

3 // Toppidrett – mål om 250 på verdensrankingen 
Norge har to spillere inne blant topp 250 på verdensrankingen. Viktor Hovland fortsetter å befeste sin posisjon som en av 
verdens 15 beste golfere, og ble i september første norske utøver til å representere Europa i Ryder Cup. Marianne Skarpnord 
har vært stabil innenfor topp 250 i mange år, og bekrefter også i 2021 at hun er Norges beste kvinnelige utøver.

Marianne Skarpnord, Tonje Daffinrud, Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen kvalifiserte til Olympiske leker i Tokyo, 
noe som gjorde at målsettingen om full kvote til OL (to kvinner og to menn) ble oppfylt. Etter grundige vurderinger valgte 
Marianne Skarpnord å ikke delta i lekene for i stedet å prioritere andre sportslige oppgaver. 

4 // Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge 
Arbeidet med å bedre Golf-Norges økonomiske rammebetingelser, henholdsvis innenfor det offentlige og fra næringslivet, 
fortsetter. I tillegg utarbeides det en ny digital strategi for Golf-Norge som skal bidra til å forenkle hverdagen for klubbene 
samtidig som det skal tilrettelegges for nye inntektsmuligheter for klubb og forbund.

Styret har satt ned to ressursgrupper som har som formål å henholdsvis øke offentlig økonomisk støtte til Golf-Norge, samt 
gjøre idretten golf mer kommersiell attraktiv.

SAMARBEID INNEN IDRETTEN OG GOLFEN
NGF er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har jevnlig kontakt med NIFs 
politiske og administrative nivå. Samarbeidet oppleves som godt.

NGF er medlem av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Det samarbeides tett med andre særforbund, og samarbeidet 
oppleves som fruktbart og godt.

Internasjonalt er NGF medlem av International Golf Federation (IGF), European Golf Association (EGA), World Deaf Golf 
Federation og European Disabled Golf Association (EDGA). I tillegg samarbeider NGF med The Royal & Ancient Golf Club of St 
Andrews (R&A) og United States Golf Association (USGA). Det holdes en jevnlig og god dialog med golfforbundene i Norden. 

De internasjonale tourene tilfredsstiller fortsatt ikke WADAs krav til håndtering av antidopingarbeid, noe som medfører at 
det heller ikke i 2021 har vært mulig å arrangere internasjonale turneringer i regi av European Tour (ET) eller Ladies European 
Tour (LET) i Norge. Det er iverksatt tiltak for å starte opp igjen dialogen mellom NIF, Antidoping Norge og de internasjonale 
tourene.

NGF er i jevnlig dialog med interesseorganisasjonene Norsk Golfadministrasjonsforening (GAF), PGA of Norway (PGA), Nor-
wegian Greenkeepers Association (NGA), Norsk Seniorgolf (NSG) og Foreningen Norske Golfbaner (FNG).
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FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISASJONER
Gjennom Golf Grønn Glede samarbeider NGF med Diabetesforbundet, Mental Helse og Et slag av gangen.

NGF er medlem av NHO gjennom landsforeningen Abelia, og er bundet av standardoverenskomsten mellom NHO-LO/Handel 
og Kontor.

FORBUNDETS STILLING OG ØKONOMISK RESULTAT AV VIRKSOMHETEN
Regnskapet for NGF pr 30.09.2021 viser totale driftsinntekter på 65,3 millioner kroner. Prognosen for hele 2021 estimerer 
driftsinntekter på 74,3 millioner, og et overskudd på 2,1 millioner kroner. Det tingvedtatte budsjettet for 2021 har et over-
skudd på kr 106 616.

NGF har et lovverk som er godkjent av NIF og regnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven, «God 
regnskapsskikk for små foretak», «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner» og idrettens regler.

EIERSKAP I ANDRE SELSKAP
Norsk Golf AS er et heleid datterselskap av NGF. Selskapet har pr 30.09.21 driftsinntekter på kr 5,3 millioner, og estimerer et 
underskudd for hele 2021 på kr 360 600. Styret har besluttet å legge ned selskapet, og driften vil fortsette i NGF fra  
og med 01.01.2022.

FRAMTIDSUTSIKTER
2021 har vært nok et fantastisk år for golf-Norge. Med en økning på 13,3% i antall medlemskap fra rekordåret 2020, samt 
en fortsatt økning i antall bestilte runder, er det mye som tyder på at golf vil være en attraktiv idrett og fritidsleverandør 
også i 2022.

Golf-Norges fremtid avhenger av golfklubbenes suksess. Det blir derfor viktig å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for at 
klubbene skal kunne levere et godt produkt til landets 127 000 medlemskap. All den tid rekrutteringen til golfen er høyere 
enn noen gang, blir det å sørge for at nye medlemmer finner seg til rette og utvikler seg til varige medlemmer, viktig å prior-
itere. 

Økonomien i Golf-Norge synes å være bedre enn på mange år. Likevel er det et faktum at det er økonomisk utfordrende for 
klubbene å drive golfaktivitet i Norge. Å sørge for å optimalisere offentlige tilskudd, herunder sikre at Golf-Norge tildeles de 
offentlige midler man har krav på, samt å forenkle hverdagen for klubb og forbund gjennom å innføre gode digitale verktøy, 
blir derfor nøkkelfaktorer i arbeidet med å bedre Golf-Norges rammebetingelser.

Årets overskudd gir et handlingsrom som styret ønsker å benytte i tråd med målene i virksomhetsplanen for 2020-2023. 
Styret vil videreføre satsingen på flere barn og unge i golfen generelt, og nye jenter til golfen spesielt. I tillegg vil styret  
fortsette digitaliseringen av Golf-Norge for å lette klubbenes administrative arbeid, samt tilrettelegge for nye 
inntektsmuligheter for klubb og forbund.

Med Viktor Hovlands sportslige fremgang kombinert med ny medieavtale med Discovery, bør forholdene ligge til rette for  
økt synlighet av golfen i Norge. 

Alt i alt mener styret at forholdene er lagt godt til rette for at golfidretten kan fortsette sin vekst og popularitet i framtiden. 
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AVSLUTNINGSVIS
Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillig oppnevnte og tillitsvalgte ute i Golf-Norge som har bidratt med et stort og betyd-
ningsfullt arbeid i komiteer, i utvalg, i faggrupper eller som enkeltstående ressurspersoner. 

Styret retter også en stor takk til samarbeidspartnere, våre representasjonsutøvere og til administrasjonen. Og sist, men ikke 
minst, en stor takk til alle golfklubber og baneselskap som leverer et førsteklasses produkt til et rekordstort medlemsantall, og 
som har stilt sine baner til rådighet for forbundsturneringene i 2021.

Norges Golfforbund
Ullevaal, 30. september 2021
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ADMINISTRASJONENS BERETNING PER 30.09.21

INFORMASJON TIL GOLFTINGET: 
Administrasjonens beretning per 30.september er å anse som en orientering til Golftinget. Det tas forbehold om at 
tekst kan bli endret i den endelige beretningen for 2021 som blir lagt frem i løpet av første halvdel 2022.
 

INNLEDNING

Også 2021 har vært et år preget av pandemien. Med en oppblomstring av smitte ved inngangen til året, ble det  
viktigste oppgaven for administrasjonen å arbeide for at banene kunne åpnes som normalt også i 2021. Kontakt  
med helsemyndigheter ble gjenopprettet, nødvendig dokumentasjon ble fremskaffet og det ble laget rutiner og 
retningslinjer som ivaretok hensynet til smittevern. I tett samarbeid med klubber og interesseorganisasjoner, såkalt 
“Koronaklubb”, kunne Golf-Norge åpne med tilnærmet vanlig sesongstart.

1 // REKRUTTERING

«VEIEN TIL GOLF» – PILOTPROSJEKTER
For å kartlegge en enklere og mer fleksibel nybegynneropplæring i Golf-Norge har NGF startet to pilotprosjekter. Piloten 
“VTG-innendørs” ble forhindret i stor grad grunnet bølge tre i pandemien og vil derfor gjenopptas vinteren 2021-22. 
Piloten “VTG-utendørs” har blitt gjennomført med syv klubber og resultatene samt veien videre vil bli presentert på 
fagdag og temadag ifm. Golftinget.

SATSING PÅ JENTER
Storsatsingen på barn og unge startet med lansering av prosjektet Golfjentene ved sesongstart. 53 klubber fordelt 
på 13 geografiske områder har blitt med på prosjektet og de første arrangementene er gjennomført i hvert område. 
Den enorme interessen for prosjektet har gjort at NGF i år har satt andre rekrutteringsplaner på vent for å kunne sikre 
en best mulig oppstart i hvert område. Gjennom prosjektet har 880 jenter har deltatt. Alle områdene har arrangert fra 
en til seks arrangementer, noe som gir en total på 41 arrangementer hvorav NGF har deltatt på 38. Alle områdene er 
besøkt.

NASJONALE KAMPANJER
Pandemi og fortsatt sterk vekst i medlemskap i norske golfklubber bidro til at behovet for rekrutteringskampanjer 
heller ikke i 2021 har vært etterspurt. 
 
NGF har gjennomført kampanjen rettet mot søkere til videregående skoler med golflinje også i 2021. Formålet har 
vært å synliggjøre tilbudene de videregående skolene har. Det resulterte i 21 000 unike visninger. 939 trykket seg 
også videre inn på annonsen.

«Prøv golf»-kampanjen har ikke vært gjennomført, men NGF har tilgjengeliggjort «Ta med en venn»-kampanjen for  
de tre klubbene som ønsket dette.
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2 // IVARETAKELSE

I 2021 fortsatte folk å strømme til golfbanene, og ivaretakelse av nye og eksisterende medlemmer har derfor hatt 
prioritet også i 2021. Den store medlemsveksten og økt aktivitet i golfklubbene og på golfbanene, har medført økende 
arbeidsmengde for klubbenes administrasjon og tillitsvalgte. Det har igjen medført økt arbeidsmengde for NGFs  
administrasjon. 
 
TILFREDSHET MED NORSKE KLUBBER
Undersøkelsesverktøyet «Golfspilleren i sentrum» (GiS) har vært det viktigste verktøyet for å måle utviklingen i tilfreds- 
het i norske golfklubber. Flere klubber har i 2021 sett nytten av å bruke verktøyet som nå benyttes av 57 klubber. Alle 
golfklubber tilsluttet NGF har fortsatt kostnadsfri tilgang til GIS-modulen “Nye medlemmer”. 

GiS benytter en ambassadørscore som måleparameter etter en skala fra -100 til 100. Samlet ambassadørscore så 
langt i 2021 er på 41. Trenden i tilfredshet både blant menn og kvinner er noe nedadgående fra 2020. Årsaken til 
denne utviklingen er i stor grad knyttet til flyt på banen og mangel på tilgjengelige starttider. Dette vises også i score 
på priser og produkter. Blant kvinner er årsaken til en nedadgående score i tillegg opplevelsen av klubbens sosiale miljø.
 
I starten av 2021 lanserte NGF en Business Intelligence(BI)-løsning. BI er et verktøy som henter ut, bearbeider og 
presenterer data på en visuell og effektiv måte. BI-løsningen henter ut data fra GolfBox og består av to moduler, en 
medlemsmodul og en bookingmodul. Medlemsmodulen viser løpende medlemsbevegelser. Bookingmodulen viser blant 
annet bestilte runder, utnyttelsesgrad og starttidsbelegg. BI-løsningen er tilgjengelig for klubbene i dashbordet til GIS 
og har vært kostnadsfri for klubbene i 2021. 
 
DIGITAL PRESENTASJON OG OPPLÆRING
NGF har gjennomført en lang rekke webinarer og nettmøter med presentasjon av BI-løsningen, bruk av GiS, ivare-
takelse, samt måling av lojalitet og serviceområder.
 
Det har blitt iverksatt en egen kampanje rettet mot klubbene som har tilgang til modulen «nye medlemmer». Det  
ble også arrangert en serie av webinarer under temaet «Hvordan skal vi ta vare på de nye medlemmene – spesielt  
unge voksne?».
 
Klubbene som benytter medlemsmodulen i GiS ble fulgt opp for oppsett og tilpassing av undersøkelsen til klubbens behov.
 
AUTOMATISERT MEDLEMSKOMMUNIKASJON
I arbeidet med å ivareta alle de nye medlemmene er god dialog og kommunikasjon viktig. Gjennom NGFs avtale med  
firmaet Loopify kan golfklubbene benytte deres løsning for automatisert kommunikasjon med egne medlemmer. 
Bistand og støtte til klubbene i bruk av verktøyet er løpende. NGF benytter selv verktøyet i egen kommunikasjon  
med klubbene.
 
LOGGFØRING OG MÅLRETTET OPPFØLGING
NGF har også i 2021 logget all kontakt med klubbene. Oversikten viser at NGF i løpet av året hadde dialog med over 
90% av norske golfklubber i form av ulike henvendelser og support. Loggføringen har bidratt til målrettet oppfølging  
av de klubbene som ikke har deltatt på våre digitale møteplasser, webinarer og kurs. 
 
NASJONALE MØTEPLASSER AVLYST FREM TIL GJENÅPNING AV NORGE.
Golfforum 2020 ble utsatt og erstattet med en uke med webinarer i februar 2021. 
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REGIONALE NETTVERKSSAMLINGER
Med god hjelp av digitale hjelpemidler og plattformer har NGF opprettholdt regionale møteplasser for klubbene også 
i 2021. Målet har vært å dele og utvikle kunnskap, kompetanse og erfaring. Det er administrasjonens opplevelse at 
møteplassene er godt mottatt av klubbene, og samlingene er derfor videreført etter at samfunnet gjenåpnet. 

NGF har gjennom de digitale løsningene hatt dialog og møter med langt flere klubber enn det som ville vært mulig  
ved fysiske møter. Det ble i 2021 gjennomført 15 regionale nettmøter. Det overordnede temaet ivaretakelse og 
hvordan vi ta vare på alle de nye medlemmene.
 
DIGITALE VEILEDNINGER OG WEBINARER
Totalt har administrasjonen avholdt og tilgjengeliggjort rundt 80 webinarer og nettmøter med forskjellige temaer  
for klubbene og deres ansatte og frivillige. Det er avholdt rundt 20 webinarer og nettmøter knyttet til GolfBox i  
vinterhalvåret 2020-21. Alle webinarer er tatt opp og gjort tilgjengelig på golfforbundet.no. 
 
UTVIKLING OG ENDRINGER
Faggruppe IT har behandlet og prioritert innkomne ønsker til systemutvikling av GolfBox spesifikt for Norge.  
Prioriterte ønsker ble utviklet og publisert i løpet av sesongen 2021. 

I tillegg har GolfBox gjort flere oppdateringer og rettelser. Begge deler er kommunisert på golfforbundet.no og i  
systembeskjeder til klubbene.

ONLINE FORHÅNDSBETALING I GOLFBOX
Pandemien har medført et økende behov for kontaktløs betaling. Per 30.09 har 34 klubber inngått avtale med Nets 
Easy for å ta i bruk online forhåndsbetaling, enten til forhåndsbetaling i starttidsbooking (greenfee), på turneringer 
eller i ProPlanner. 

GOLFBOX SUPPORT
Henvendelsene til GolfBox support økte kraftig i tråd med aktiviteten på banene og tilstrømmingen av nye golfspillere 
også i 2021. Pr 30.09. er det registrert 2180 henvendelser om GolfBox support fra norske klubber.
 
I mars 2020 erstattet World Handicap System (WHS) det tidligere EGA Handicap System. GolfBox ble omprogrammert 
for å tilpasses det nye systemet. I 2021 har det vært oppdateringer og systemutvikling i forbindelse med WHS, og 
mange av supporthenvendelsene i 2021 har vært relatert til WHS. 
 
EGNE REGLER UNDER PANDEMIEN
Etter pandemiutbruddet publiserte NGF, med tillatelse fra R&A, midlertidige modifiseringer av enkelte golfregler med 
tanke på smittevern. Disse var tilgjengelige også i 2021 så lenge situasjonen krevde det. 
 
TILRETTELAGT GOLF
Det har i 2021 vært 40 klubber i GGG. Gjennom et samarbeid med Foreningen Et Slag av Gangen har det vært stort 
fokus på målgruppene psykiske helse, rus og utsatt ungdom. Andre målgrupper er bl.a. bevegelseshemmede, syns- 
hemmede, hørselshemmede, utviklingshemmede, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, diabetes, uføretrygdede og 
langtidssykemeldte. Det er gjennomført månedlige Teams-møter med GGG klubbene.

Innen paragolf, med aktivitet for målgruppene bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utvikling-
shemmede, er det gjennomført en rekke tiltak med bl.a. turneringer, samlinger, åpne dager, klassifisering og kurs i 
tilrettelegging. Det har vært synkende antall deltakere i turneringer og signaler fra miljøet er at man savner det  
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sosiale som bl.a. grunnet korona har blitt nedprioritert de siste par sesongene. Fire spillere deltok i EM for funksjons- 
hemmede.

TRENERUTDANNING
Kreativitet, tilpasninger og en god dose pågangsmot har bidratt til at trenerutdanningen har blitt gjennomført omtrent 
som planlagt. Det skal nevnes og ikke minst gis honnør til både klubbenes deltakere og ansatte som har fremstått som 
positive og endringsvillige med alt av tilpasninger og utsettelser som måtte til underveis i utdanningsforløpet. 

Året 2021 startet med å presentere den reviderte trenerutdanningen for Golf-Norge i samarbeid med PGA, NIF, CPG 
og INN. Det er gjennomført tre “Trener 1”- kurs (Vestfold GK, Fana GK og Østmarka GK). 19 deltakere har gjennomført 
“Trener 2”, mens “Trener 3” som hadde oppstart i 2020 hadde åtte deltakere. 

 

3 // TOPPIDRETT OG TURNERING 

2021 har for mange fortsatt vært preget av pandemien, men heldigvis har det blitt gjort noen lettelser i reise- 
restriksjonene for toppidretten. Det har gjort at de profesjonelle har kunnet reise på turneringer nesten som  
normalt. For våre amatørspillere på college i USA har sesongen i stor grad gått som normalt. 

13-15 ÅR – FUTURE CAMP
Future er i 2021 gjennomført en gang regionalt, og hvor det grunnet pandemien på noen steder måtte gjennomføres 
elektronisk. I tillegg ble det gjennomført en nasjonal 2-dagers samling i forkant av Ungdomsmesterskapet på Losby 
i juli. Det er også gjennomført elektroniske “foreldreutdanninger”, for vi ønsker å spille på lag med den viktigste res-
sursen for de yngre. Dette er godt mottatt og vi opplever at foreldre og vi sammen kan være en felles god støtte til 
utøverne.
 
16-19 ÅR – SAMARBEID MED SKOLER
Samarbeidet med de videregående skolene fungerer tilfredsstillende, og det er gjennomført flere “utdanninger” i løpet 
av våren. Team Norway Golf og de videregående skolene skal samarbeide om å utvikle utøvere etter den samme filo-
sofien slik at utviklingsløpet har størst mulig effekt. Treningen som legges ned i skolesammenheng skal være i tillegg 
til den treningen utøverne har i klubb og på egenhånd.
 
13-19 ÅR – TEAM NORWAY JUNIOR
De fremste juniorene har fått tilbud om individuell oppfølging og samlinger i forbindelse med nasjonale turneringer. 
Oppfølgingen har vært i tett samarbeid med utøvernes eget apparat. I tillegg er det fra juni blitt sendt utøvere på 
internasjonale oppdrag.

OVER 19 ÅR – TEAM NORWAY AMATØR
Det er vært gjennomført to treningssamlinger i Norge i sommermånedene mens utøvere var hjemme fra college.  
Det er også blitt sendt utøvere til internasjonale mesterskap. Det blir gjennomført individuell oppfølgingen, men  
det er utfordrende med tanke på at de store deler av året er opptatt på college med stor avstand og tidsforskjell.  
Det er per 30.09 to norske utøvere innenfor topp-100 på verdensrankingen for amatører.
 
SATSING FOR DE BESTE – TEAM NORWAY PROFF
Team Norway klarte tidlig på året å gjennomføre to vellykkede samlinger på Mar Menor. Etter at turneringssesongen 
startet i slutten av april, har støtteapparatet fulgt opp utøvere individuelt.
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Viktor Hovland befester sin posisjon i verdenstoppen med stabilt spill og sterke resultater. Det førte til at han ble den 
første norske utøveren til å representere Europa i Ryder Cup. 

Hele fire utøvere kvalifiserte seg til olympiske leker i Tokyo i august. Viktor Hovland og Marianne Skarpnord har vært 
godt innenfor kvalifiseringsgrensen i lengre tid, mens det var knyttet stor spenning til Tonje Daffinrud og Kristian kro-
gh Johannessens deltakelse. Alle fire kvalifiserte seg og ble tatt ut av Olympiatoppen. Skarpnord valgte i ettertid ikke å 
delta etter en totalvurdering.

Per tid er det to utøvere innenfor målsettingen på topp 250 i verden.
 
BEGRENSET TURNERINGSTILBUD I STARTEN AV SESONGEN
I begynnelsen av sesongen var det grunnet pandemien kun toppidrettsarrangment som kunne gjennomføres. Dette 
betydde at turneringer på Srixon Tour og Narvesen Tour måtte avlyses, men det ble gjennomført to ekstra turneringer 
på Garmin Norgescup.

NM mid-amatør ble arrangert med 104 deltagere. NM Senior hadde 105 deltagere.
 
VEKST BLANT BARN OG UNGE PÅ NARVESEN TOUR
Narvesen Tour er NGFs viktigste turneringstilbud med tanke på aktivisering av barn og unge i golfsporten.
2021 startet som 2020 problematisk i store deler av landet med tanke på å få arrangert Narvesen Tour. Flere regioner 
måtte avlyse turneringer i starten av sesongen, og spesielt gjaldt dette regionene på Østlandet. Det ble i 2021 arrangert 
57 turneringer, mot 45 i 2020 og 62 i 2019.

Total deltagelse er i 2021 på 1248 spillere, som til sammen har spilt 3999 runder på Narvesen Tour. Økningen i antall 
unike spillere er på 14% sammenlignet med 2020.

Jentene har en økning på 6,8%, mens guttene øker med 14,9%. Vi ser også at andelen spillere under 13 år har økt med 
9%, noe som er svært positivt. Vi mener vi kan sette dette i sammenheng med de grepene som er gjort for å tilpasse 
turneringene for de yngste.

Vi mener at tett oppfølging av både regioner og klubber er viktig med tanke på å fortsette, og forhåpentligvis øke, 
veksten blant barn og unge på Narvesen Tour
 
SRIXON TOUR
Srixon Tour besto opprinnelig av ni turneringer i 2021. Pandemien gjorde at vi bare kunne gjennomføre toppidretts- 
arrangement, noe NGF definerte som Garmin Norgescup.  Dermed ble bare sju turneringer gjennomført, hvor tre av 
disse var med utvidet startfelt. Totalt deltok 183 spillere på Srixon Tour i 2020 fordelt på fire klasser.
 
GARMIN NORGESCUP
Det var planlagt fire turneringer i Garmin Norgescup 2021, men Covid-19 ga oss muligheten til å erstatte to avlyste 
juniorarrangementer med toppidrettsarrangementer. Det ble derfor gjennomført seks turneringer på Garmin Norgescup.
 
Deler av premiepengene fra de internasjonale turneringene ble flyttet til Norgesmesterskapet.
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INTERNASJONALE TURNERINGER
På grunn av strenge innreiserestriksjoner ble det ikke arrangert internasjonale turneringer i Norge i 2021.
 
STOR INNSATS FRA DOMMERNE UNDER PANDEMIEN
Også i år ble sesongstarten preget av avlyste turneringer og uforutsigbarhet om turneringer kunne bli arrangert eller 
ikke. Fra begynnelsen av juni var det tilbake til en tilnærmet normal sesong for dommerne. NGF stilte dommere i 90 
turneringer. I tillegg til forberedelser la dommerne igjen 404 dagsverk med dømming i 2021. Dommerne er en svært 
engasjert gruppe, som legger ned mye tid og innsats for å bidra til at konkurransene avgjøres på en rettferdig måte.

På grunn av pandemien ble også årets vårsamling for dommere avlyst, men ble erstattet av en digital samling. Nivå 2 
regelseminar ble avholdt i oktober.

Selv om rekrutteringen til dommer er stabil, er det behov for flere dommere/regelveiledere, for å kunne dekke etter-
spørselen etter dommere/regelveiledere til et økende antall turneringer.

 
4 // ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

NGF har fortsatt arbeidet med en handlingsplan for økte økonomiske rammebetingelser. Arbeidet er delt inn i to  
hovedområder «Kommunal støtte» og «Golf som idrett».
 
«Kommunal støtte» skal tilrettelegge for kommunal og fylkeskommunal støtte til bygging og drift av golfanlegg samt 
til golfaktivitet, etter de samme prinsipper som for andre idretter under NIF-paraplyen. 

Gruppen har i 2021 gjennomført en spørreundersøkelse blant offentlige instanser vedrørende det offentliges holdning 
til golfkubber. det jobbes med å utarbeide en veileder for offentlig støtte til bruk for golfklubbene.
 
«Golf som idrett» skal utarbeide anbefalinger/forslag til aktiviteter og tiltak som vil fremme golf som idrett, og som et 
resultat av dette øke den kommersielle interessen for golf i Norge.

Gruppen har utarbeidet forslag til tiltak og aktiviteter de neste fire årene som skal øke oppmerksomheten rundt golf i 
det offentlige rom, samt gjøre golfen mer attraktiv for media, samarbeidspartnere og publikum. Forslaget ble godkjent  
i NGFs styre på våren, og det jobbes videre med å sette planen ut i handling.
 
KLUBBENE INN PÅ IDRETTSKRETSTINGENE
NGF ser det som viktig å få golfidretten representert på Idrettskretstingene. Vi har fortsatt arbeidet fra 2020 og 
har hatt dette temaet på agendaen også i 2021. Målet er å informere og påvirke klubbmiljøene slik at flere norske 
golfklubber blir en del av det store, norske idrettsdemokratiet og deltar i den idrettspolitiske debatten.
 
FRIVILLIGE - EN AVGJØRENDE RESSURS
I 2021 arrangerte og medvirket NGF i diverse nettmøter hvor kompetanseutvikling og fokus på frivillighet var et av 
flere tema. Målet var å stimulere klubbene til å sette frivillighet på agendaen og prioritere ressurser til rekruttering, 
ivaretakelse og utvikling av de frivillige. I 2021 ble arbeidet med å utvikle en plan for økt frivillighet i golfen videreført.  
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DIGITAL STRATEGI
Golfforbundet har i 2021 videreført arbeidet med en ny digital strategi. Hensikten er å etablere tydelig retning på dig-
italiseringsarbeidet, og sikre at prioriterte tiltak gir verdi til Golf-Norge. Dette innebærer at alle initiativ må bygge opp 
under strategiske ambisjoner, at de dekker et reelt behov og at de vil generere verdi for klubber eller spillere. Eksempel-
vis vil arbeidet med GolfBox være sentralt, både på kort og lang sikt. Det skal gjøres kortsiktige forbedringer som det er 
et stort behov for, men NGF skal også være pådriver på de mer strategiske leveransene. Vi vil også vurdere hvilke andre 
type tjenester vi skal tilrettelegge for, og hvilke plattformer som er mest hensiktsmessig for å levere sammenhengen-
de tjenester for både klubber og spillere. Her vil flere tilbydere være aktuelle.

Fokuset vil være på tiltak og tjenester som gir mest verdi, og som gagner et stort antall klubber og/eller golfere. Per  
30.09 foreligger det et forslag på rammeverk med definerte ambisjoner, og administrasjonen jobber videre med konkreti- 
seringen av mål og tiltak. I løpet av 2021 vil golfklubbene bli involvert, både overordnet, ved konkretiseringen av tiltak 
og ved valg av leverandører. God innsikt fra klubbene blir viktig, og for å skaffe oss denne innsikten vil vi benytte oss av 
undersøkelser, ressursgrupper og generelle innspill. Vi må forstå og hensynta klubbenes behov og interesser, og levere 
løsninger som oppleves som nyttige.
 
MARKEDSARBEID
Merkevarene i NGFs markedsarbeid er toppidrettssatsingen Team Norway Golf samt Norges Golfforbund. Golf-Norges 
sterke fremgang i 2021 gir seg utslag i flere kommersielle henvendelser, men det er fortsatt NGFs opplevelse at det  
er utfordrende å lande nye kommersielle samarbeidsavtaler som gir vesentlige nye inntekter til Golf-Norge.

For å imøtekomme ønsket om nye inntektskilder til golfen, har administrasjonen videreført det tre år lange samarbeidet 
med BirdieEyes AS. BirdieEyes er en mobil applikasjon utviklet i Norge for norske golfklubber. Appen har som formål 
å gjøre det enklere og mer attraktivt å være golfspiller samtidig som klubbenes hverdag skal kunne forenkles. Som 
et ledd i dette samarbeidet har administrasjonen sett på mulige utvidede samarbeidsformer med selskapet, alt fra 
et mulig deleierskap til lisensavtale. Sett i lys av et stadig større behov for å oppgradere og samkjøre Golf-Norges 
IT-plattformer, ble det i 2020 påbegynt et arbeid om en ny digital strategi for Golf-norge. Et utvidet samarbeid med 
BirdieEyes er derfor satt på vent inntil ny digital strategi foreligger. Arbeidet med ny digital strategi skal sluttføres 
innen utgangen av november 2021. 

NGF har samlet sine samarbeidspartnere i et B2B-konsept som heter NGF Club. I 2021 har NGF Club bestått av:  
Reitan Convenience, Next Hole Consulting, Abacus, BirdieEyes, Chrisco Golf, ECCO, Garmin Norge, Fornebu Indoor  
Golf Center, Gyro, Hertz, Los&Co, Leading Edge, Lyberg & Partnere, M51, Magnor Glassverk, Nordic Choice Hotels,  
Nortel, Profilhuset og TopCups, Toppgolf. Norkart, Syngenta, Hako Ground and Garden og Felleskjøpet er nye partnere  
i løpet av året. De tre sistnevnte som et resultat av et samarbeid med NGF (Norwegian Greenkeepers Association) 
rundt ny greenkeeperutdanning.
 
I tillegg har NGF avtaler med Callaway og Vestfold Golfhall knyttet til Team Norway Golf.
 
 GOLF I NORSKE MEDIER
Mediedekningen av golf i Norge synes å fortsette å øke godt hjulpet av Viktor Hovlands prestasjoner. Endelige medie- 
tall er først klare ved årsslutt. 
 
NM Match på Borregaard GK ble sendt på NRK. Grunnet kollisjon med olympiske leker i Tokyo hadde Discovery dessverre 
ikke mulighet til å dekke Norgesmesterskapet på Miklagard GK.
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NORSK GOLF PÅ TRYKK OG NETT
Redaksjonen i Norsk Golf har bestått av redaktør, journalist og designer. I tillegg deles en digitalt innholdsansvarlig 
med NGF.

Norskgolf.no hadde ca 300 000 sidevisninger per uke i sesong. Magasinet har kommet ut i fire trykte utgaver i 2021. 
Magasinet er underlagt Fagpressens opplagskontroll, som viser et snittopplag på 80.500. Årets siste utgave hadde et 
rekordhøyt opplag på 89.500. Hver utgave blir også distribuert digitalt. 

Offisielle lesertall for Norsk Golf i siste halvdel av 2020/første halvdel av 2021 er 116.000 i snitt per utgave. (Kantar  
– Magasinundersøkelsen, Forbruker&Media 2021.)
 
GOLFFORBUNDET.NO OG NGF-NYTT
Med et opphold i sommerferien, har NGF-nytt blitt distribuert ukentlig til norske golfklubber og andre som har abonnert 
på tjenesten. Det ble i tillegg distribuert NGF-nytt ved viktige koronaoppdateringer.

NGF I SOSIALE MEDIER 
Både NGFs Facebook-side og Instagram-profil har hatt en økning av antall følgere gjennom 2021. Antall følgere på 
NGFs Facebook-side har passert 11.500. NGFs Instagram-konto har over 3300 følgere. Norsk Golfs Facebook-side  
har over 18.100 følgere, mens Instagram-profilen har over 5.200 følgere.

NGFs sosiale mediekanaler for 2021 har i hovedsak synliggjort de gode prestasjonene til våre utøvere samt nasjonale 
arrangement og turneringer.

I mai ble det lansert en holdningskampanje med mål å få ned antall «No show» på klubbene, samt bevisstgjøre  
medlemmene på viktigheten av å reparere nedslagsmerker og å legge tilbake oppslått torv. 

NORSKGOLFGUIDE.NO
Norskgolfguide.no kan fremdeles skilte med 82 klubber. En nasjonal golfguide er et viktig element i å synliggjøre golf-
tilbudet i Norge. I tillegg er guiden et sentralt element i den generelle markedsføringen av golfen. Guiden har ikke hatt 
prioritet i 2021, og NGF er ikke fornøyd med at antallet klubber som har lagt seg inn i guiden ikke har blitt høyere. NGF 
vil fortsette arbeidet med å oppdatere guiden. 
 

 
5 // ANLEGG
 
UTVIKLING OG TILPASNING AV GOLFANLEGGENE
Mestringsfølelse og gode golfopplevelser avgjørende for rekrutteringen og ivaretakelsen av golfspillere. En viktig 
faktor i dette arbeidet er utviklingen og tilpasningen av klubbenes golfanlegg. Det ekstremt store spilletrykket mange 
klubber har opplevd har også medført tiltak som har gjort banene mer spillbar for de ferskeste spillerne. Mange klubber 
har klippet ned rough, lagt igjen bunkere og gjort fairwayer bredere. Mange av disse tiltakene påvirker ikke de beste 
spillerne, men gjør at banene blir mye morsommere for de som ikke har kommet så langt i sin golfutvikling.
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I 2021 har NGF fortsatt påvirkningsarbeidet for å få flere klubber til å tenke nytt, samt tilpasse baner og trenings- 
områder til ulike målgrupper. NGF registrerer at flere klubber nå tilbyr flere utslagssteder og går bort fra stigmatiserte 
farger for å markere banelengder. 
 
SLOPERATING ETTER NYTT SYSTEM
Alle golfbaner skal rates i henhold til en fastsatt syklus for å at det skal kunne handicaptellende runder på banen. 
Sloperating av baner utføres av to team som vurderer banene basert på en manual innlemmet i World Handicap 
System. Selve manualen er utviklet av USGA. De siste 20 årene har vi benyttet et datasystem utviklet for det svenske 
golfforbundet i vårt slopearbeid. Før årets sesong byttet vi dette ut med et system nyutviklet av USGA. Omlegging av 
systemer har medført at behandlingstiden fra ratingen gjennomføres til klubbene har fått tilsendt tabeller har tatt litt 
lengre tid i år enn tidligere.
 
NY UTDANNING FOR GREENKEEPERE
NGF har også i 2021 hatt et nært og godt samarbeid med Norwegian Greenkeepers´ Association (NGA). Sammen med 
NGA og GAF-Golf Management Norge ble det gjennomført en samling for klubbene på Miklagard GK i september
 
Det er generelt et stort underskudd på greenkeepere i Norge. Det samme er tilfelle både i Sverige og Danmark. Dette 
har medført at det blir stadig mer utfordrende også å hente kompetanse fra våre naboland. Sammen med NGA har  
NGF derfor lagt et løp for å tilby greenkeeperutdanning i Norge. I 2021 har vi gjennomført grunnleggende utdanning.  
I utgangspunktet stilte vi 15 plasser til disposisjon for 2 ukers utdanning på Gamle Fredrikstad GK. Interessen var så 
høy (39 påmeldte) at vi måtte dele gruppen i 2 klasser for å sikre en så god undervisningsform som mulig. Det plan- 
legges for ytterligere en grunnutdanning og en videreutdanning i 2022.
 
SIKKERHET PÅ BANENE I SØKELYSET
Sikkerhet på og rundt golfbaner var et tema som ble ytterligere aktualisert i 2021. Med nær en dobling av antall spilte 
runder i forhold til årene før 2020, og ikke minst en stor økning av «ferske» spillere, ble det en tilsvarende økning av 
baller på «avveie».
 
FORSKNINGEN PÅ VINTERSKADER FORTSETTER
Målet for forskningsprosjektet ICE-BREAKER (2020-2023) er å finne fram til optimal forebygging av vinterskader og 
de beste tiltak for reetablering etter vinterskader. Det er Norges Golfforbund som er prosjekteier. Totalkostnad for 
prosjektet er ca. 10,5 mill. kroner. Vi har mottatt totalt 6,16 mill. kroner i tilskudd fra Norges Forskningsråd og STERF. 
Resten av kostnadene finansieres i all hovedsak som egeninnsats fra de involverte i prosjektet. Mesteparten av dette 
er de arbeider og investeringer som gjøres i klubbene Asker GK, Bærum GK, Haga GK og Holtsmark GK.

Resultater fra prosjektet så langt er publisert i eget webinar.

VEDLEGG TIL SAK 8.3.2 – ADMINISTRASJONENS BERETNING PER 30.09.21
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OPPNEVNTE UTVALG, FAGGRUPPER OG RESSURSPERSONER

VEDLEGG TIL SAK 8.3.2 – ADMINISTRASJONENS BERETNING PER 30.09.21

FAGGRUPPE GOLFHISTORIE
Jens N. Engelstad (leder) Oslo GK
Arne Ramstad Oslo GK
Johan B. Foss Losby GK
Henrik N. Ovenberg Losby GK
Ellen Dahl Haga GK
Peder Mørk Mørk GK
Lise Bjørnstad NGF

RESSURSPERSONER PARAGOLF
Andrea Hjellegjerde Haga GK
Marko Georg Lund Onsøy GK
Trygve Toskedal Larsen Elverum GK
Christian H. Johansen Grønmo GK 
Birgit Pedersen (klassifisør) Larvik GK
Hedi-Anne Birkeland (klassifisør)
Gøril Hansen NGF

FAGGRUPPE IT
Tor Oddvar Torve Hakadal GK/GAF 
Susan Brown Haga GK
Olav Nysæter Kongsvingers GK 
Hans Christian Haugen Soon GK 
Geir Andersen Borregaard GK 
Kristin Klæboe NGF
Martin Dølerud NGF

FAGGRUPPE JENTER OG KVINNER I NORSK GOLF
Anne Elisabeth Næstvold Bærum GK (leder)
Charlotte Andresen Drøbak GK
Dag Willien Eriksen Borregaard GK
Karianne Hillås Drøbak GK
Benedikte Brynestad Grøtvedt NGF

FAGGRUPPE REGLER
Per Erbo Roughtvedt Grenland GK 
Stein Jodal Larvik GK 
Ruth-Anne Bjørnstad Losby GK
Gerd Solerød Nøtterøy GK
Jan-Erik Lauré Nes 09 GK
Thore Wilhelmsen NGF

FAGGRUPPE SLOPE
Merete Wrangell Hauger GK
Einar Faugli Nøtterøy GK
Pål Melbye NGF

FAGGRUPPE TURNERING
Jan-Inge Klubben Fana GK
Ronny Engen Losby GK
Thomas Vesteraas NGF

RESSURSPERSONER GOLFENS SAMFUNNSVERDI 
Marianne Haugland Soon GK
Svein Einarsbøl Asker GK

INTERNASJONAL REPRESENTANT
Birgit Pedersen EDGA Medical Committee
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VALGKOMITEEN
Leder  Marit Wiig Hauger GK 
Medlem Marianne Haugland Soon GK 
Medlem Øyvind Hope Byneset GK  
Medlem Lena Årseth Sunnfjord GK  
Medlem Magnus Boland Haga GK

KONTROLLUTVALGET
Leder Anne-Lise Løfsgaard Hauger GK
Medlem Hanne Røed Haga GK
Medlem Sten Pedersen Kristiansand GK  
Varamedlem  Atle Helgedagsrud Mørk GK  
Varamedlem Aase Marie Haugen Haga GK

LOVUTVALGET
Leder Einar I. Lohne Grini GK
Medlem Cathrine Riibe Mindnes Trondheim GK  
Medlem Jan Sindre Egseth Oppegård GK

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET
Leder Steinar Birkeland Oslo GK
Medlem Eleonore Rønneberg Mjøsen GK 
Medlem Kenneth Svanum Miklagard GK

TINGVALGTE UTVALG OG KOMITEER

VEDLEGG TIL SAK 8.3.2 – ADMINISTRASJONENS BERETNING PER 30.09.21
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ANTALL BARN OG UNGE 2002-2020
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    Totalt antall gutter    Totalt antall jenter    Totalt antall gutter og jenter

ÅR
GUTTER JENTER TOTAL

0 - 12 13 - 19 TOTAL GUTTER 0 - 12 13 - 19 TOTAL JENTER JENTER/GUTTER

2002 2 844 9 005 11 849 1091 2 175 3 266 15 115

2003 2 948 9 584 12 532 1055 2 254 3 309 15 841

2004 3 251 9 439 12 690 1207 2 412 3 619 16 309

2005 2 987 8 796 11 783 1092 2 329 3 421 15 204

2006 3 251 8 408 11 659 1130 2 276 3 406 15 065

2007 3 131 8 152 11 283 1219 2 195 3 414 14 697

2008 3 466 7 524 10 990 1274 2 045 3 319 14 309

2009 3 253 7 595 10 848 1334 2 054 3 388 14 236

2010 2 959 6 951 9 910 1110 2 149 3 259 13 169

2011 2 565 6 137 8 702 922 1 596 2 518 11 220

2012 2 283 5 532 7 815 855 1 380 2 235 10 050

2013 1 889 4 820 6 709 708 1 233 1 941 8 650

2014 1 822 4 498 6 320 725 1 139 1 864 8 184

2015 1 835 4 291 6 126 722 1 163 1 885 8 011

2016 1 878 4 081 5 959 776 1 104 1 880 7 839

2017 1 875 3 992 5 867 861 1 166 2 027 7 894

2018 1 751 3 565 5 316 826 1 085 1 911 7 227

2019 1 638 3 604 5 242 749 1 093 1 842 7 084

2020 2 156 5 696 7 852 894 1 359 2 253 10 105
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GUTTER JENTER TOTAL

0 - 12 13 - 19 TOTAL GUTTER 0 - 12 13 - 19 TOTAL JENTER JENTER/GUTTER

2002 2 844 9 005 11 849 1091 2 175 3 266 15 115

2003 2 948 9 584 12 532 1055 2 254 3 309 15 841

2004 3 251 9 439 12 690 1207 2 412 3 619 16 309

2005 2 987 8 796 11 783 1092 2 329 3 421 15 204

2006 3 251 8 408 11 659 1130 2 276 3 406 15 065

2007 3 131 8 152 11 283 1219 2 195 3 414 14 697

2008 3 466 7 524 10 990 1274 2 045 3 319 14 309

2009 3 253 7 595 10 848 1334 2 054 3 388 14 236

2010 2 959 6 951 9 910 1110 2 149 3 259 13 169

2011 2 565 6 137 8 702 922 1 596 2 518 11 220

2012 2 283 5 532 7 815 855 1 380 2 235 10 050

2013 1 889 4 820 6 709 708 1 233 1 941 8 650

2014 1 822 4 498 6 320 725 1 139 1 864 8 184

2015 1 835 4 291 6 126 722 1 163 1 885 8 011

2016 1 878 4 081 5 959 776 1 104 1 880 7 839

2017 1 875 3 992 5 867 861 1 166 2 027 7 894

2018 1 751 3 565 5 316 826 1 085 1 911 7 227

2019 1 638 3 604 5 242 749 1 093 1 842 7 084

2020 2 156 5 696 7 852 894 1 359 2 253 10 105
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HANDICAPKATEGORI KVINNER MENN TOTALT ANDEL

-4,4 243  2 007 2 250 1,8 %

4,5 - 11,4 356  8 131 8 487 6,7 %

11,5 - 18,4 999  16 980 17 979 14,1 %

18,5 - 26,4 3 059  23 269 26 328 20,7 %

26,5 - 36,0 7 533  20 850 28 383 22,3 %

37-54 15 887  27 903 43 790 34,4 %

INTET HANDICAP  17  30  47 0,0 %

TOTALT 28 094  99 170 127 264

MEDLEMSKAP FORDELT PÅ HANDICAP OG KJØNN PER 30.09.21

HANDICAP 2018 2019 2020

Gjennomsnittshandicap alle medlemmer: 30,3 30,1 31,1

Gjennomsnittshandicap alle medlemmer med hcp. 36 eller lavere: 22,2 22,0 22,0

Gjennomsnittshandicap gutter/menn med hcp. 36 eller lavere: 21,0 20,9 21,0

Gjennomsnittshandicap jenter/kvinner med hcp. 36 eller lavere: 27,5 27,5 27,3

VEDLEGG TIL SAK 8.3.2 – ADMINISTRASJONENS BERETNING PER 30.09.21

ANTALL MEDLEMSKAP SORTERT PÅ ALDER OG GRUPPER

MENN KVINNER

TOTALTBARN UNGE TOTAL 

MENN

ANDEL 

MENN

BARN UNGE TOTAL 

KVINNER

ANDEL 

KVINNER0–12 13–19 20–25  26– 0–12 13–19 20–25  26– 

2003 2 948 9 584 5 295 68 492 86 319 72,9 % 1055 2 254 1 496 27 266 32 071 27,1 % 118 390

2004 3 251 9 439 5 564 71 571 89 825 72,8 % 1207 2 412 1 540 28 408 33 567 27,2 % 123 392

2005 2 987 8 796 5 185 68 588 85 556 72,4 % 1092 2 329 1 436 27 827 32 684 27,6 % 118 240

2006 3 251 8 408 4 937 69 692 86 288 72,7 % 1130 2 276 1 379 27 549 32 334 27,3 % 118 622

2007 3 131 8 152 5 311 71 507 88 101 72,7 % 1219 2 195 1 382 28 337 33 133 27,3 % 121 234

2008 3 466 7 524 4 889 73 271 89 150 72,9 % 1274 2 045 1 159 28 633 33 111 27,1 % 122 261

2009 3 253 7 595 5 425 75 018 91 291 72,8 % 1334 2 054 1 169 29 540 34 097 27,2 % 125 388

2010 2 959 6 951 5 885 74 009 89 804 73,7 % 1110 2 149 1 160 27 685 32 104 26,3 % 121 908

2011 2 565 6 137 5 646 70 709 85 057 74,4 % 922 1 596 1 036 25 685 29 239 25,6 % 114 296

2012 2 283 5 532 5 591 70 537 83 943 74,8 % 855 1 380 1 011 24 963 28 209 25,2 % 112 152

2013 1 889 4 820 5 077 66 164 77 950 75,3 % 708 1 233 894 22 768 25 603 24,7 % 103 553

2014 1 822 4 498 5 028 65 766 77 114 75,6 % 725 1 139 850 22 186 24 900 24,4 % 102 014

2015 1 835 4 291 5 013 65 649 76 788 75,8 % 722 1 163 845 21 831 24 561 24,2 % 101 349

2016 1 878 4 081 4 822 65 677 76 458 75,9 % 776 1 104 826 21 538 24 244 24,1 % 100 702

2017 1 875 3 992 4 438 65 469 75 774 76,1 % 861 1 166 805 21 000 23 832 23,9 % 99 606

2018 1 751 3 565 4 004 63 693 73 013 76,2 % 826 1 085 744 20 126 22 781 23,8 % 95 794

2019 1638 3604 4129 63 762 73 133 76,6 % 749 1093 758 19 707 22 307 23,4 % 95 436

2020 2 156 5 696 6 599 71 882 86 333 77,6 % 894 1 359 1 141 21 574 24 968 22,4 % 111 301
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ANLEGGSUTVIKLING 1998-2020

18 HULL 9 HULL 6 HULL ANTALL BANER ANTALL HULL ØKNING HULL PROSENTVIS ØKNING HULL

1998 24 30 22 76 834 114 15,8 %

1999 27 33 33 93 981 147 17,6 %

2000 30 41 41 112 1155 174 17,7 %

2001 34 44 39 117 1242 87 7,5 %

2002 36 60 34 130 1392 150 12,1 %

2003 39 70 44 153 1596 204 14,7 %

2004 50 64 41 155 1722 126 7,9 %

2005 52 65 39 156 1755 33 1,9 %

2006 55 74 32 161 1848 93 5,3 %

2007 56 82 26 164 1902 54 3,1 %

2008 58 85 27 170 1971 69 3,7 %

2009 60 89 25 174 2031 60 3,2 %

2010 60 89 24 173 2025 -6 -0,3 %

2011 60 91 23 174 2037 12 0,6 %

2012 61 93 20 174 2055 18 0,9 %

2013 61 94 20 175 2064 9 0,4 %

2014 62 93 17 172 2055 -9 -0,4 %

2015 63 89 17 169 2037 -18 -0,9 %

2016 63 89 16 168 2031 -6 -0,3 %

2017 63 90 16 169 2040 9 0,4 %

2018 61 93 14 168 2019 -21 -1,0 %

2019 61 92 13 166 2004 -15 -0,7 %

2020 61 93 12 166 2007 3 0,1 %

ANTALL KLUBBER TILKNYTTET NGF
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AKTIVITETSSTATISTIKK 2010-2020
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ÅR
BESTILTE  
RUNDER

TURNERINGS-
RUNDER

TOTALT
GJ. SNITT ANTALL 

BESTILTE RUNDER 
PER MEDLEM

GJ. SNITT ANTALL  
TURNERINGSRUNDER 

PER MEDLEM

GJ. SNITT TOTALT 
ANTALL RUNDER  

PER MEDLEM

2010 745 039 170 605 915 644 6,1 1,4 7,5

2011 755 960 178 722 934 682 6,6 1,6 8,2

2012 767 801 190 231 958 032 6,8 1,7 8,5

2013 744 815 193 318 938 133 7,2 1,9 9,1

2014 875 844 216 020 1 091 864 8,6 2,1 10,7

2015 887 748 235 426 1 123 174 8,8 2,3 11,1

2016 903 659 260 360 1 164 019 9,0 2,6 11,6

2017 885 050 252 671 1 137 721 8,9 2,5 11,4

2018 856 047 248 869 1 104 916 8,9 2,6 11,5

2019 961 081 254 499 1 215 580 10,0 2,7 12,7

2020 1 842 581 286 218 2 128 799 16,6 2,6 19,1

Merk at bestilte runder ikke nødvendigvis er det samme som spilte runder. 
    
Runder som er registrert som blokkering er ikke inkludert i statistikken over. 
    
Spilte runder som ikke er registrert i GolfBox (ballrenne, klubber som ikke bruker GolfBox til starttidsbestilling ol.) 
er ikke inkludert i statistikken over.
    
 
Turneringsrunder som ikke er registrert i GolfBox er ikke inkludert i statistikken over. 

    Bestilte runder    Turneringsrunder    Totalt

VEDLEGG TIL SAK 8.3.2 – ADMINISTRASJONENS BERETNING PER 30.09.21



NGF konsern 
2019

NGF konsern 
2018

Tingvedtatt 
budsjett 2019

Regnskap NGF 
2019

Regnskap NGF 
2018 Noter

Medlemskontingent 30 829 555 31 518 870 32 837 500 30 829 555 31 518 870 2

Viderefakturering IKT 3 859 548 3 775 823 3 400 000 3 859 548 3 775 823

Tilskudd 11 393 565 10 983 918 10 131 000 11 393 565 10 983 918 3

Sponsorinntekter 6 955 655 7 317 023 7 577 200 6 955 655 7 317 023 4

Salg materiell og tjenester 1 487 216 1 413 759 1 521 250 2 146 601 1 903 183 13

Andre driftsinntekter 11 091 166 11 279 609 7 328 350 8 149 020 8 260 536 5/13

SUM DRIFTSINNTEKT 65 616 705 66 289 002 62 795 300 63 333 945 63 759 353

Varekostnad -4 370 193 -4 268 274 -210 000 -455 456 -409 783 6

Lønn- og personalkostnad -27 524 382 -25 092 841 -23 938 383 -25 225 979 -22 866 180 7

Medieavtale 0 0 -6 200 000 -5 932 882 -5 980 268 13

IKT kostnader -4 823 569 -5 434 726 -4 718 500 -4 823 569 -5 434 726

Kontorkostnader -2 499 072 -2 372 881 -2 089 500 -2 539 822 -2 372 881

Reise-, opphold- og møtekostnader -9 055 527 -8 351 418 -9 300 286 -9 055 527 -8 351 418

Innleide tjenester -5 707 639 -7 132 378 -6 492 560 -5 707 639 -7 132 378

Profi lering, klær og premier -4 437 548 -5 510 369 -5 519 500 -4 437 548 -5 510 369

Tilskudd, stipend -3 729 652 -3 087 078 -2 447 000 -3 729 652 -3 087 078 8

Avskrivninger -352 799 -789 983 -268 000 -211 250 -542 151 9/10

Annen driftskostnad -2 970 059 -3 732 032 -1 605 990 -1 140 714 -1 731 633 11

SUM DRIFTSKOSTNADER -65 470 440 -65 771 980 -62 789 719 -63 260 038 -63 418 865

DRIFTSRESULTAT 146 265 517 022 73 907 5 581 340 488

Renteinntekt og annen fi nans-
inntekt

119 629 128 537 70 000 117 807 110 311

Rentekostnad og annen fi nans-
kostnad

-127 371 -66 467 -5 000 -111 426 -64 841

SUM FINANS -7 742 62 070 65 000 6 381 45 470

ORDINÆRT RESULTAT 138 523 579 092 70 581 80 287 385 958

Skattekostnad på ordinært resultat -12 852 -44 050 12

ÅRSRESULTAT 125 671 535 042 -389 894

Overført til/fra egenkapital -125 671 -535 042 -5 510 369 18

RESULTATREGNSKAP PER 31.12.2019
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Konsern 
balanse 2019

Konsern 
balanse 2018

NGF 
31.12.2019

NGF 
31.12.2018 Noter

EIENDELER:

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler 723 510 575 746 423 940 198 286 9

Varige driftsmidler 530 735 705 981 324 072 456 288 10

Finansielle anleggsmidler 79 750 79 750 2 179 750 2 179 750 13

SUM ANLEGGSMIDLER 1 333 995 1 361 477 2 927 762 2 834 324

OMLØPSMIDLER

Lagerbeholdning 299 627 354 327 299 627 354 327 14

Kundefordringer 828 974 1 661 793 859 797 1 501 602 15

Andre kortsiktige fordringer 2 167 634 1 007 472 1 852 755 952 742 15/16

Kasse, bank 21 756 846 19 972 834 19 752 881 18 130 987 17

SUM OMLØPSMIDLER 25 053 081 22 996 426 22 765 060 20 939 658

SUM EIENDELER 26 387 075 24 357 903 25 692 821 23 773 982

GJELD OG EGENKAPITAL:

EGENKAPITAL

Egenkapital (inkl. årets resultat) 13 960 407 13 880 178 13 960 407 13 880 178 18

Annen egenkapital 125 455 80 071  18

SUM EGENKAPITAL 14 085 862 13 960 249 13 960 407 13 880 178

Utsatt skatt 21 019 8 167  12

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 2 693 373 1 754 114 2 251 147 1 790 642 13/19

Betalbar skatt 0 26 820  

Off entlige avgifter 3 106 659 2 977 649 2 961 817 2 803 812

Skyldige feriepenger 2 068 950 2 221 159 2 068 950 2 018 218

Påløpte kostnader 1 146 124 737 638 1 146 124 737 638

Annen kortsiktig gjeld 3 265 089 2 672 107 3 304 376 2 543 493 20

SUM KORTSIKTIG GJELD 12 280 195 10 389 487 11 732 415 9 893 803

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 26 387 075 24 357 903 25 692 821 23 773 981

BALANSE PER 31.12.2019

Egil Hatling (sign)
President

Gro Mjellem (sign)
Visepresident

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær

Marie Simonsen (sign)
Styremedlem

Helge Toft (sign)
Styremedlem

Oddrun Skår (sign)
Styremedlem

Katrine Eide (sign)
Styremedlem

Jens Kristian Hansen (sign)
Styremedlem

Hans Georg Iwarsson (sign)
Styremedlem

Norges Golff orbund

Oslo, 17. april 2020
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ÅRSREGNSKAP 2019 – NOTER 
 

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak” og NRS(F) ”God regn-
skapsskikk for ideelle organisasjoner” og idrettens regler.  

KONSOLIDERING DATTERSELSKAP NORSK GOLF AS
Norges Golff orbund eier 100% av aksjene i Norsk Golf AS og 50% av aksjene i Solheim Cup Norway 2019 AS. SCN 2019 
og har ikke vært noen aktivitet i 2019. Selskapet er avviklet i 2020. NGF har også 19 aksjer i CB Sinsen AS.

Det utarbeidede konsernregnskapet inkluderer Norges Golff orbund og selskapet Norsk Golf AS. Selskapsregnskapet i 
Norsk Golf AS er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Konsernregnskapet er 
også utarbeidet etter disse prinsippene og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er transaksjoner mellom mor – og datterselskaper eliminert. Dette for å vise 
konsernet samlet som en økonomisk enhet. Elimineringer i konsernbalansen består av kundefordringer, leverandørgjeld og 
egenkapital. Elimineringer i konsernresultat består av medieavgift, kostnader til leie og drift lokaler, andre driftskostnader 
herunder regnskapsførsel.

VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Investeringer i aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdi-
fallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det en uspesifi sert 
avsetning av øvrige kundefordringer for å dekke antatte tap.

Anleggsmidler vurderes til anskaff elseskost og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives 
til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifi seres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av 
identifi serbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Immaterielle eiendeler avskrives 
over økonomisk levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Varelageret er vurdert til laveste av anskaff elseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra regnskapsårets utløp, og er oppført i balansen til 
pålydende.

INNTEKTSFØRING OG PERIODISERINGSPRINSIPPER
Norges Golff orbund har følgende inntektstyper:
• Medlemskontingenter- og avgifter mottatt fra klubben inntektsføres i kalenderåret hvor motytelsen leveres.
• Tilskudd inntektsføres i samme periode som midlene forbrukes. 
• Sponsoravtaler inntektsføres med avtalens verdi pr kalenderår.
• Andre driftsinntekter
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Alle inntekter er bokført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet og resultatført når de er opptjent.  Kost-
nader er sammenstillet med tilhørende inntekt.

Momskompensasjonen er bokført brutto i henhold til idrettens regler.

SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt med mindre 
annet er opplyst om i note. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er 
utlignet og nettoført.

NOTE 21 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 

Coronavirus-utbruddet har foreløpig medført at forbundet har permittert fl ere ansatte, men vi ser allerede tegn til økt 
aktivitet, og fl ere av de ansatte er kalt tilbake på jobb. Ledelsen mener det ikke er noen usikkerhet for fortsatt drift, 
men overvåker kontinuerlig utviklingen og evaluerer konsekvensene fortløpende.

 

NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET:

NOTE 2 – MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten i 2019 har vært kr 355 pr. klubbmedlem – 20 år og eldre.

 

NOTE 3 – TILSKUDD (KUN NGF)

 2019 2018
NIF - rammetilskudd (post 2) 5 819 184 5 927 246

NIF - aktivitetstilskudd (post 3) 2 571 074 2 700 397

R & A Tilskudd 343 740 538 958

Tilskudd GGG/paragolf 318 072 390 105

Historiegruppen kulturminner, digitalisering * 282 154 199 170

Stiftelsen Damm - Helse og Rehab  169 639 130 697

VO-tilskudd 39 666 9 152

Andre tilskudd 138 625 168 434

Olympiatoppen - prosjektstøtte 400 000 560 000

Utstyrsmidler NIF ** 1 146 412 359 759

Stjernejakt 165 000 0

SUM TILSKUDD 11 393 565 10 983 918

*)  Det er i 2019 mottatt tilskudd fra Leif Høegh Stiftelse på kr 150 000 og kr 44 000 fra Norsk Kulturråd til Kulturminner. Restbeløp 

kr 26 000 er utbetalt fra Norsk Kulturråd til digitaliseringsprosjektet. Posten inneholder også midler overført fra tidligere år. 

Digitaliseringsprosjektet ble avsluttet i 2019. Ubrukte midler til Kulturminneprosjektet overføres til 2020.

**)  NGF mottok kr 1 180 652 i utstyrsmidler fra NIF som utbetales til klubbene. Dette beløpet er fratrukket ubrukte utstyrsmidler 

fra tidligere år, som betales tilbake til NIF.
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NOTE 4 – SPONSORINNTEKTER

 2019 2018
Sponsorinntekter 5 435 542 5 803 094

Bytteavtaler (barter) 1 520 113 1 513 929

SUM SPONSORINNTEKTER 6 955 655 7 317 023

NOTE 5 – ANDRE DRIFTSINNTEKTER

 NGF konsern 2019 NGF konsern 2018 NGF 2019 NGF 2018
Golfk ortet 179 055 168 405 179 055 168 405

Kursinntekter 133 850 49 400 133 850 49 400

Slope 281 500 212 000 281 500 212 000

Startkontingenter 2 521 815 2 632 213 2 521 815 2 632 213

Momskompensasjon og lotteri * 3 590 723 3 492 992 3 590 723 3 492 992

Egenandeler  1 279 212 1 271 897 1 294 702 1 271 897

Diverse inntekter NGF 147 375 78 130 147 375 433 629

Annonseinntekter NG AS 2 957 636 3 374 532 0 0
    

SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER 11 091 166 11 279 609 8 149 020 8 260 536

*) NGF mottok kr 2 851 106 i momskompensasjon i 2019. Tilsvarende beløp i 2018 var kr 3 123 929.

NOTE 6 – VAREKOSTNAD

Denne posten inneholder varekostnad på artikler NGF selger gjennom Idrettsbutikken, og kostnader Norsk Golf AS har til 
produksjon, trykking og distribusjon av medlemsbladet «Norsk Golf». Varekostnaden inkluderer nedskriving av varelageret 
med kr 159 050 for ukurans.

 NGF konsern 2019 NGF konsern 2018 NGF 2019 NGF 2018
Varekostnad 4 370 193 4 268 274 455 456 409 783

NOTE 7 – LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M. 

Antall årsverk i NGF i 2019 har vært 27. Antall årsverk i konsernet i 2019 har vært 30. I 2018 var det 25 årsverk i NGF 
og 28 årsverk i konsernet. Utbetalt lønn og honorarer som er innberettet for ansatte, tillitsvalgte, innleide ressurser og 
styremedlemmer:

 NGF konsern 2019 NGF konsern 2018 NGF 2019 NGF 2018
Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser 22 150 169 20 084 971 20 203 652 18 190 868

Arbeidsgiveravgift 3 397 310 3 103 328 3 108 836 2 823 665

Pensjonskostnader 1 967 003 1 888 018 1 913 491 1 835 123

Andre ytelser 9 900 16 524 0 16 524

SUM LØNN- OG PERSONALKOSTNADER 27 524 382 25 092 841 25 225 979 22 866 180
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Ytelser til ledende personer Generalsekretær NGF Styret NGF Daglig leder NG AS Styret NG AS
Lønn 1 056 212 435 004 860 615 0

Pensjon 58 572 0 23 699 0

Annen godtgjørelse 13 785 38 188 17 314 0

Verken generalsekretær eller styreleder har bonusordninger eller lignende. 

Både NGF og Norsk Golf AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. « Lov om obligatorisk tjenestepensjon”, og 

begge har pensjonsordning som oppfyller kravene i loven. I NGF var 21 ansatte med i ordningen med innskuddspensjon 

og 6 ansatte med ytelsespensjon. Alle som er ansatt etter 01.01.2008 inngår i innskuddsbasert ordning. Alle i Norsk Golf 

AS inngår i innskuddsbasert ordning.

Forpliktelser til forsikret pensjonsordning er valgt ikke balanseført iht. unntaket for små foretak.

Det er kostnadsført revisjonshonorar til Crowe – Vidi Revisjon AS på kr 95 000 for lovpålagt revisjon, og kr 15 625 for 

annen bistand.

Revisjonshonorar er kostnadsført inkl. MVA.

NORSK GOLF AS
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 14 000. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med 

kr 10 000. Beløpene er ekskl. MVA.

NOTE 8 – UTBETALTE TILSKUDD, STIPEND (KUN NGF) 

 2019 2018
Tilskudd GGG - paragolf 586 195 619 080

Tilskudd klubber - turneringer 1 401 020 1 833 354

Tilskudd Golf og helse 81 500 37 000

Forskningstilskudd 440 000 509 977

Andre tilskudd - stipend 20 000 48 667

Tilskudd «Golf i Nord» 43 334 39 000

Utstyrsmidler * 1 157 603 0
  

SUM TILSKUDD 3 729 652 3 087 078

*) Dette beløpet er fratrukket ubrukte utstyrsmidler som betales tilbake til NIF.

I 2019 ble det samlet inn kr 1 218 650 gjennom klubbenes veldedighetsturnering «Pink Cup». De innsamlede midlene 

ble betalt direkte til Kreftforeningen fra klubbene. Tilsvarende beløp for 2018 var kr 1 376 250. 10 % av de innsamlede 

midlene gis tilbake som tilskudd til Golf Grønn Glede.
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NOTE 9 – IMMATERIELLE EIENDELER

Utviklingsprosjektet «Integrasjon NIF/GolfBox» er pr 31.12.2019 ikke ferdigstilt.

 WEB "ÅRS-
HJULET"

NY WEB-
SIDE NGF

INTEGRASJON 
NIF/GB

NG AS 
NEWSFRONT 

SUM 2019 
KONSERN

SUM 2018 
KONSERN

Anskaff elseskost per 01.01.19 0 237 657 85 706 967 466 1 852 456 1 760 140

Tilgang 304 688 0 0 11 990 316 678 92 316 

Avgang 0 0 0 0 0 0

Anskaff elseskost per 31.12.19 304 688 237 657 85 706 979 456 2 169 134 1 852 456

Akkumulerte avskrivninger per 
31.12.2019

0 204 111 0 679 886 1 445 624 1 276 710

Bokført verdi per 31.12.19 304 688 33 546 85 706 299 570 723 510 575 746

Årets avskrivninger 0 78 996 0 89 880 168 914 489 582

Årets nedskrivninger 0  0    

Økonomisk levetid 3 år 3 år 5 år 5 år   

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær   
 

NOTE 10 – VARIGE DRIFTSMIDLER

 IT/KONTOR-
MASKINER VAREBIL NYE 

LOKALER
NG AS 

INVENTAR
NG AS KONTOR-

MASKINER 
SUM 2019 
KONSERN

SUM 2018 
KONSERN

Ansk.kost pr 01.01.19 405 408 166 000 997 426 166 038 273 611 2 008 483 1 808 420

Tilgang 0 0 0 0 8 639 8 639 200 063

Avgang 0 0 0 0 0 0 0

Ansk.kost pr 31.12.19 405 408 166 000 997 426 166 038 282 250 2 017 122 2 008 483
      

Akkumulerte avskrivninger 

31.12.2019
405 408 166 000 673 354 106 387 135 238 1 486 387 1 302 503

Bokført verdi pr 31.12.19 0 0 324 072 59 651 147 012 530 735 705 980
      

Årets avskrivninger 0 11 052 121 164 14 916 36 753 183 885 300 400

Årets nedskrivninger  
      

Økonomisk levetid 5 år 5 år 10 år 5 år 3 år   

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær  
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NOTE 11 – ANNEN DRIFTSKOSTNAD

 NGF konsern 2019 NGF konsern 2018 NGF 2019 NGF 2018
Treningskostnader 421 765 995 034 421 766 995 034

Ansvars-/ulykkesforsikring klubber 600 000 570 000 600 000 570 000

Kontorkostnader Norsk Golf AS 156 127 149 110  

Reisekostnader Norsk Golf AS 272 556 335 390  

Innleide tjenester Norsk Golf AS 732 662 877 767  

IKT-kostnader Norsk Golf AS 573 561 542 900  

Andre driftskostnader 213 388 261 831 118 948 166 599

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 2 970 059 3 732 032 1 140 714 1 731 633

Linjen «Andre driftskostnader» inneholder avsetning til tap på fordringer med kr 17 570.

NOTE 12 – SKATT (KUN NORSK GOLF AS)

Årets skattekostnad 2019 2018 

RESULTATFØRT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT:   

Betalbar skatt 0 26 820 

Endring i utsatt skattefordel 12 852 17 230 

Skattekostnad ordinært resultat 12 852 44 050 
   

SKATTEPLIKTIG INNTEKT:   

Ordinært resultat før skatt 58 236 193 134 

Permanente forskjeller 183 0 

Endring i midlertidige forskjeller -116 997 -22 447 

Anvendelse av fremførbart underskudd 0 -54 077 

Skattepliktig inntekt -58 578 116 610   
  

BETALBAR SKATT I BALANSEN:   

Betalbar skatt på årets resultat 0 26 820 

Sum betalbar skatt i balansen 0 26 820 
   
Skatteeff ekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte 
skattefordeler, spesifi sert på typer av midlertidige forskjeller:
   

 2019 2018 Endring
Varige driftsmidler 154 118 37 121 -116 997

Sum 154 118 37 121 -116 997
   

Akkumulert fremførbart underskudd -58578 0 58 578

Grunnlag for beregning av utsatt skatt 95 540 37 121 -58 419
   

Utsatt skatt (22 %)  21 019 8 167 -12 852
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NOTER TIL BALANSEN: 

NOTE 13 – DATTERSELSKAP OG ANDRE INVESTERINGER

FIRMA
ANSK. 

TIDSPUNKT
FORRETNINGSKONTOR

STEMME- OG 
EIERANDEL

KOSTPRIS
BOKFØRT 

VERDI

Norsk Golf AS 02.12.2014
Sognsveien 75A1,
0855 OSLO 

100 % 2 100 000 2 100 000

Solheim Cup Norway 2019 AS 28.10.2014 0855 OSLO 50 % 27 500 27 500

CB Sinsen AS – aksjer kjøpt i 2018 28.5.2018
Norges Bandyforbund
Sognsveien 75, 0855 OSLO

52 250 52 250

MELLOMVÆRENDE NORSK GOLF AS PR. 31.12: 

   2019 2018 
Kundefordringer 0 133 125
Andre kortsiktige fordringer 276 149  
Leverandørgjeld 30 937 113 055
 

NORGES GOLFFORBUND HAR HATT FØLGENDE TRANSAKSJONER MED DATTERSELSKAPET NORSK GOLF AS:

 2019 2018 
Medieavtale  5 932 882 5 980 268 

Utleie arbeidskraft fra Norsk Golf AS 40 750 206 676 

Leieinntekter og inntekter fra fellestjenester 265 600 253 000 

Andre driftsinntekter inkl. regnskapsførsel 409 274 385 207

     
Posten «Medieavtale» i resultatregnskapet er en kostnad på kr 86 pr medlemskap i 2019 som faktureres fra Norsk Golf 
AS for produksjon og utgivelse av medlemsbladet «Norsk Golf». Bladet ble ved avregningen i 2019 sendt ut til 68 987 
husstander. Norsk Golf AS har hatt totale driftsinntekter på kr 8 931 368, herav kr 2 957 635 i ekstern omsetning. Se 
også note 5.

Norsk Golf AS har kontorfellesskap med NGF, og NGF fakturerte i 2019 17 % av kostnadene til husleie og fellestjenester. 
Disse inntektene er bokført brutto og inngår som inntekter i posten «Salg materiell og tjenester» og «Andre driftsinn-
tekter». Fellestjenestene er fakturert inklusive merverdiavgift og husleien er fakturert eksklusive merverdiavgift.
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NORSK GOLF AS – EGENKAPITAL OG RESULTATER   

 2019 2018 
Aksjekapital pr 31.12. 2 100 000 2 100 000  
Annen egenkapital 125 455 80 071  
Årets resultat 45 384 149 084

Egenkapitalen (inkl. annen EK) i Norsk Golf AS er positiv med kr 2 225 455 pr 31.12.2019, og utviklingen er positiv. 
I 2019 økte annen egenkapital til kr 125 455.

Styret er av den oppfatning at det ikke er nedskrivningsplikt på selskapets investering i datterselskap eller fordringer 
på datterselskap pr 31.12.2019. Styret tar for øvrig til etterretning at styret i Norsk Golf AS bekrefter at forutset-
ningen for fortsatt drift er til stede.

Det har ikke vært noe aktivitet i selskapet Solheim Cup Norway 2019 AS i 2019. Regnskapstallene for dette selskapet 
er uvesentlige for konsernformål. Mellomværende mellom NGF og Solheim Cup Norway 2019 AS utgjør kr 26 694 pr 
31.12.2019 og består hovedsakelig av dekkede revisjons- og regnskapshonorarer.

NOTE 14 – LAGERBEHOLDNING (KUN NGF)

  2019 2018
Varelager til kostpris *  299 627 354 327

VARELAGER BESTÅR AV:   

Abacus  0 110 335

VTG-materiell   127 004 3 649

NXT LVL  0 31 492

Golfk ortet  119 182 50 837

Annet (Barn & Golf) **  53 441 158 015

SUM VARELAGER   299 627 354 327

*)  Varelageret er kostpris inkludert nedskriving for ukurans kr 159 050. Varelageret på Idrettsbutikken er tømt for alt unntatt 

VTG-materiell og utstyr til Barn & Golf. 

** ) I 2019 består denne posten kun av utstyr til bruk i aktiviteter for Barn & Golf.
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NOTE 15 - VURDERING AV FORDRINGER

Det er ikke gjort nye avsetninger til tap på kundefordringer i NGF i 2019.   I Norsk Golf AS er det ikke kostnadsført tap 

på fordringer i 2019.

   NGF konsern 2019 NGF konsern 2018 NGF 2019 NGF 2018
Fordringer på klubber 789 488 1 756 862 789 488 1 756 862

Andre fordringer 2 543 081 240 892 1 923 064 80 702

Sum  3 332 569 1 997 754 3 048 513 1 837 564
Avsatt forventet tap -335 961 -335 961 -335 961 -335 961

SUM FORDRINGER 2 996 607 1 661 793 2 712 551 1 501 602

   

NOTE 16 – ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre kortsiktige fordringer består av periodiserte kostnader og inntekter som gjelder 2019.

 

NOTE 17 – BANKINNSKUDD

Av posten Kasse/Bank utgjør bankinnskudd NGF kr 18 708 908 og Norsk Golf AS kr 1 868 371. I tillegg har selskapet 

bundne skattetrekkmidler som utgjør i NGF kr 1 043 973 og i Norsk Golf AS kr 135 594 som er tilstrekkelig til å dekke 

skyldig skattetrekk pr 31.12.2019. 

 

NOTE 18 – EGENKAPITAL/KONSERN OG NGF

Spesifi kasjon egenkapital  EK Konsern Udekket tap
Egenkapital 01.01. 13 960 249 0

Årets resultat Norsk Golf AS 45 384 0

Årets resultat NGF 80 287 0

Egenkapital 31.12.19 14 085 862 0  

  

  

NOTE 19 – UTØVERFOND 

Fra 01.01.2015 er det opprettet separat regnskap for Utøverfondet og alle transaksjoner er bokført der. Midlene på 

Utøverfondet tilhører ikke Norges Golff orbund, men utøverne. Innberetning og innrapportering ifølge Skatteetatens krav 

er gjort fra Norges Golff orbund, da Utøverfondet i 2019 ikke hadde eget organisasjonsnummer. 

Utøverfond består av en bankkonto pr. utøver og forpliktelsen reskontroføres tilsvarende pr. utøver.  Kontiene kan kun 

disponeres av Norges Golff orbund og uttak skjer etter de gitte retningslinjene for fondet. 31.12.2019 var forpliktelsen 

og det totale innestående beløpet på utøveres bankkonto kr 1 313 450.
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NOTE 20 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD

I henhold til vedtak på Golftinget 2009 skal kr 10 av medlemskontingenten øremerkes forskning. Ubrukte midler er 

avsatt og utgjør kr 987 031 i 2019. 

Styret har tolket saksforberedelsene og diskusjonen på Golftinget 2011 slik at kr 25 av medlemskontingenten skal 

øremerkes internasjonale turneringer. Ubrukte midler er avsatt på fond for internasjonale turneringer og utgjør 

kr 2 241 703 i 2019. Inntektsføringen vil skje i samme periode som midlene forbrukes. 

 NGF konsern NGF konsern NGF NGF
 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Fond forskningsmidler 987 031 740 491 987 031 740 491

Fond internasjonale turneringer 2 241 703 1 744 027 2 241 703 1 744 027

Skyldig spillemidler utstyr 58 975 58 975 58 975 58 975

Annen kortsiktig gjeld -22 620 128 614 16 667 0

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD 3 265 089 2 672 107 3 304 376 2 543 493
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Til Tinget i Norges Golfforbund (NGF) 

Kontrollkomitéens årsrapport for regnskapsåret 2019 

 

Kontrollkomiteen i Norges Golfforbund legger med dette frem sin årsrapport for regnskapsåret 
1.januar – 31.desember 2019. Alle medlemmene i den sittende komiteen ble for øvrig nyvalgt på 
Golftinget i november 2019. 

Komiteen har hatt møter med forbundets president og administrasjon. På grunn av 
koronasituasjonen ble møtene gjennomført via Microsoft Teams.  I tillegg har to av komiteens 
representanter hatt et møte med forbundets eksterne revisor. I sitt arbeid har komiteen hatt tilgang 
til alle opplysninger som man har funnet nødvendig. Komiteen har regelmessig fått tilsendt 
regnskapsoversikter inkludert blant annet oversikt over utestående fordringer med kommentarer til 
enkelt poster, samt alle sakspapirer til styremøtene. 

Etablert ansvars- og rapporteringssystem i NGF gir etter komiteens oppfatning god oversikt og 
kontroll med forbundets drift. Kontrollkomiteen har også mottatt ekstern revisors uforbeholdne 
revisjonsberetning for regnskapsåret 2019, datert den 4.mai 2020. 

Hensyntatt NGF-styrets verdsettelsesvurdering av datterselskapet Norsk Golf AS og immaterielle 
eiendeler (se note 9 og 13 til årsregnskapet), viser årsregnskapet er overskudd på kr. 138 523 For 
NGF-konsernet og kr. 80 287 for NGF sammenholdt med tingvedtatt budsjett for NGF på kr. 70 581. 

NGF-konsernets og NGFs egenkapital utgjør pr. 31.desember 2019 henholdsvis kr. 14 085 862 og  

kr. 13 960 407. 

Komiteen har vurdert forvaltningen av NGFs midler opp mot NGFs lover, tingvedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer. 

Kontrollkomiteen har i forbindelse med årsavslutning for regnskapsåret 2019 gjennomgått 
årsberetning og revisors beretning for Norges Golfforbund samt for konsernet. 

Komitéen finner at styrets fremstilling av NGFs økonomi er dekkende og tilrår at årsberetning og 
regnskap for 2019 godkjennes. 

 

Oslo, den 25.6.2020 

 

Anne-Lise Løfsgaard  Hanne Røed  Sten Pedersen 

Leder    Medlem  Medlem 
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NGF konsern 
2020

NGF konsern 
2019

Regnskap NGF 
2020

Tingvedtatt 
budsjett 

NGF 2020 

Regnskap NGF 
2019 Noter

Medlemskontingent 36 226 479 30 829 555 36 226 479 32 736 000 30 829 555 2

Viderefakturering IKT 4 311 192 3 859 548 4 311 192 3 600 000 3 859 548

Tilskudd 11 000 748 11 393 565 11 000 748 11 008 000 11 393 565 3

Sponsorinntekter 5 320 593 6 955 655 5 320 593 6 277 200 6 955 655 4

Salg materiell og tjenester 1 182 432 1 487 216 1 826 256 875 000 2 146 601 13

Andre driftsinntekter 8 083 243 11 091 166 7 036 882  6 978 000 8 149 020 5/13

SUM DRIFTSINNTEKT 66 124 687 65 616 705 65 722 150 61 474 200 63 333 945

Varekostnad -2 388 145 -4 370 193 -279 123 0 -455 456 6

Lønn- og personalkostnad -26 905 781 -27 524 382 -24 378 498 -25 063 409 -25 225 979 7

Medieavtale 0 0 -5 954 160 -5 420 800 -5 932 882 13

IKT kostnader -5 471 151 -4 823 569 -5 471 151 -4 844 500 -4 823 569

Kontorkostnader -2 489 916 -2 499 072 -2 489 916 -1 728 200 -2 539 822

Reise-, opphold- og møtekostnader -3 858 788 -9 055 527 -3 858 789 -9 258 532 -9 055 527

Innleide tjenester -7 071 989 -5 707 639 -7 271 988 -4 503 000 -5 707 639

Profi lering, klær og premier -4 200 456 -4 437 548 -4 262 456 -4 924 725 -4 437 548

Tilskudd, stipend -2 826 445 -3 729 652 -2 826 445 -4 348 000 -3 729 652 8

Avskrivninger -519 764 -352 799 -339 428 -228 000 -211 250 9/10

Annen driftskostnad -2 768 179 -2 970 059 -1 084 754 -1 086 775 -1 140 714 11

SUM DRIFTSKOSTNADER -58 500 615 -65 470 440 -58 216 709 -61 405 941 -63 260 038

DRIFTSRESULTAT 7 624 071 146 265 7 505 441 68 259 73 907

Renteinntekt og annen 
fi nansinntekt

79 159 119 629 58 777 70 000 117 807

Rentekostnad og annen 
fi nanskostnad

-171 569 -127 371 -135 484 -5 000 -111 426

SUM FINANS -92 410 -7 742 -76 707 65 000 6 381

ORDINÆRT RESULTAT 7 531 661 138 523 7 428 733 133 259 80 287

Skattekostnad på ordinært resultat -22 603 -12 852 12

ÅRSRESULTAT 7 509 059 125 671

Overført til/fra egenkapital -7 509 059 -125 671 18

RESULTATREGNSKAP PER 31.12.2020
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Konsern 
balanse 2020

Konsern 
balanse 2019

NGF 
31.12.2020

NGF 
31.12.2019 Noter

EIENDELER:

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler 1 070 305 723 510 830 601 423 940 9

Varige driftsmidler 902 682 530 735 731 167 324 072 10

Finansielle anleggsmidler 0 79 750 2 100 000 2 179 750 13

SUM ANLEGGSMIDLER 1 972 987 1 333 995 3 661 768 2 927 762

OMLØPSMIDLER

Lagerbeholdning 448 690 299 627 448 690 299 627 14

Kundefordringer 1 273 395 828 974 1 146 584 859 797 13/15

Andre kortsiktige fordringer 2 171 017 2 167 634 2 126 315 1 852 755 15/16

Kasse, bank 27 877 801 21 756 846 25 932 825 19 752 881 17

SUM OMLØPSMIDLER 31 770 903 25 053 081 29 654 414 22 765 060

SUM EIENDELER 33 743 890 26 387 075 33 316 182 25 692 821

GJELD OG EGENKAPITAL:

EGENKAPITAL

Egenkapital (inkl. årets resultat NGF) 21 389 140 13 960 407 21 389 140 13 960 407 18

Annen egenkapital 205 780 125 455 18

SUM EGENKAPITAL 21 594 920 14 085 862 21 389 140 13 960 407

Utsatt skatt 43 622 21 019 12

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 3 010 974 2 693 373 3 267 801 2 251 147 13/19

Betalbar skatt 0 0

Off entlige avgifter 2 727 904 3 106 659 2 521 859 2 961 817

Skyldige feriepenger 2 366 616 2 068 950 2 137 528 2 068 950

Påløpte kostnader 395 084 1 146 124 395 084 1 146 124

Annen kortsiktig gjeld 3 604 770 3 265 089 3 604 770 3 304 376 20

SUM KORTSIKTIG GJELD 12 105 348 12 280 195 11 927 043 11 732 415

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 33 743 890 26 387 075 33 316 182 25 692 821

BALANSE PER 31.12.2020

Egil Hatling (sign)
President

Gro Mjellem (sign)
Visepresident

Tor-Anders Hanssen (sign)
Generalsekretær

Marie Simonsen (sign)
Styremedlem

Helge Toft (sign)
Styremedlem

Oddrun Skår (sign)
Styremedlem

Katrine Eide (sign)
Styremedlem

Jens Kristian Hansen (sign)
Styremedlem

Hans Georg Iwarsson (sign)
Styremedlem

Norges Golff orbund

Oslo, 17. mars 2021
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ÅRSREGNSKAP 2020 – NOTER 
 

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, NRS 8 ”God regnskapsskikk for små foretak” og NRS(F) ”God regn-
skapsskikk for ideelle organisasjoner” og idrettens regler.  

KONSOLIDERING DATTERSELSKAP NORSK GOLF AS
Norges Golff orbund (NGF) eier 100% av aksjene i Norsk Golf AS. NGF eide 50% av aksjene i Solheim Cup Norway 2019 
AS, men selskapet ble avviklet i 2020. NGF hadde også 19 aksjer i Norges Idrettsbingo AS, men disse ble solgt i 2020.
Det utarbeidede konsernregnskapet inkluderer Norges Golff orbund og selskapet Norsk Golf AS. Selskapsregnskapet i 
Norsk Golf AS er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Konsernregnskapet er 
også utarbeidet etter disse prinsippene og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er transaksjoner mellom mor – og datterselskaper eliminert. Dette for å vise 
konsernet samlet som en økonomisk enhet. Elimineringer i konsernbalansen består av kundefordringer, leverandørgjeld, 
fi nansielle anleggsmidler og egenkapital. Elimineringer i konsernresultat består av salg materiell og tjenester, andre drift-
sinntekter, medieavgift, kostnader til leie og drift av lokaler, andre driftskostnader herunder regnskapsførsel.

VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Investeringer i aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdi-
fallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det en uspesifi sert 
avsetning av øvrige kundefordringer for å dekke antatte tap.

Anleggsmidler vurderes til anskaff elseskost og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives 
til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifi seres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av 
identifi serbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Immaterielle eiendeler avskrives 
over økonomisk levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Varelageret er vurdert til laveste av anskaff elseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra regnskapsårets utløp, og er oppført i balansen til 
pålydende.
 
INNTEKTSFØRING OG PERIODISERINGSPRINSIPPER
Norges Golff orbund har følgende inntektstyper:
• Medlemskontingenter- og avgifter mottatt fra klubben inntektsføres i kalenderåret hvor motytelsen leveres.
• Tilskudd inntektsføres i samme periode som midlene forbrukes. 
• Sponsoravtaler inntektsføres med avtalens verdi pr kalenderår. Sponsoravtaler omfatter både bytteytelser og kontant-

beløp. Bytteavtaler inntektsføres i takt med avtalte motytelser, men i 2020 er inntektene i avtalene redusert der det ikke 
har vært mulig å levere avtalte ytelser eller motytelser. Inntekter og kostnader i bytteavtaler bokføres til virkelig verdi.

• Andre driftsinntekter
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Alle inntekter er bokført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet og resultatført når de er opptjent. 
Kostnader er sammenstillet med tilhørende inntekt.

Momskompensasjonen er bokført brutto i henhold til idrettens regler.

SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt med mindre 
annet er opplyst om i note. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er 
utlignet og nettoført.

NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET:

NOTE 2 – MEDLEMSKONTINGENT (KUN NGF)

Medlemskontingenten i 2020 har vært kr 372 pr. klubbmedlem – 20 år og eldre. 

 

NOTE 3 – TILSKUDD (KUN NGF)

 2020 2019
NIF - rammetilskudd (post 2) 5 648 556 5 819 184

NIF - aktivitetstilskudd (post 3) 2 632 256 2 571 074

R & A Tilskudd 597 709 343 740

Tilskudd GGG/paragolf 339 000 318 072

Historiegruppen kulturminner, digitalisering  102 826 282 154

Stiftelsen Damm - Helse og Rehab  0 169 639

VO-tilskudd 54 362 39 666

Andre tilskudd 95 463 138 625

Olympiatoppen - prosjektstøtte 400 000 400 000

Utstyrsmidler NIF * 0 1 146 412

Stjernejakt 0 165 000

Prosjekt ICE-Breaker ** 1 130 576 0

SUM TILSKUDD 11 000 748 11 393 565

*)  Ordningen med utstyrsmidler er lagt om fra 2020, slik at midlene utbetales direkte fra NIF.

**)  Prosjekt ICE-Breaker ble igangsatt i 2020 og går frem til 31.12.2023. Totalt tilføres prosjektet kr 6,4 millioner i hele perioden. 

Tilskuddet utbetales fra STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) og Norges Forskningsråd.
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NOTE 4 – SPONSORINNTEKTER (KUN NGF)

 2020 2019
Sponsorinntekter 4 630 949 5 435 542

Bytteavtaler (barter) 689 644 1 520 113

SUM SPONSORINNTEKTER 5 320 593 6 955 655

NOTE 5 – ANDRE DRIFTSINNTEKTER

 NGF konsern 2020 NGF konsern 2019 NGF 2020 NGF 2019
Golfk ortet 291 144 179 055 291 144 179 055

Kursinntekter 45 170 133 850 45 170 133 850

Slope 184 500 281 500 184 500 281 500

Startkontingenter 2 403 984 2 521 815 2 403 984 2 521 815

Momskompensasjon og lotteri * 2 900 613 3 590 723 2 900 613 3 590 723

Egenandeler  360 295 1 279 212 360 295 1 294 702

Diverse inntekter NGF 670 164 147 375 851 176 147 375

Annonseinntekter NG AS 1 227 373 2 957 636 0 0

SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER 8 083 243 11 091 166 7 036 882 8 149 020

*) NGF mottok kr 2 791 776 i momskompensasjon i 2020. Tilsvarende beløp i 2019 var 2 851 106.

NOTE 6 – VAREKOSTNAD

Denne posten inneholder varekostnad på artikler NGF selger gjennom Idrettsbutikken, og kostnader Norsk Golf AS har til 
produksjon, trykking og distribusjon av medlemsbladet «Norsk Golf». 

 NGF konsern 2020 NGF konsern 2019 NGF 2020 NGF 2019
Varekostnad 2 388 145 4 370 193 279 123 455 456

NOTE 7 – LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M. 

Antall årsverk i NGF i 2020 har vært 27. Antall årsverk i konsernet i 2020 har vært 30. Utbetalt lønn og honorarer som er 
innberettet for ansatte, tillitsvalgte, innleide ressurser og styremedlemmer:

 NGF konsern 2020 NGF konsern 2019 NGF 2020 NGF 2019
Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser 20 880 630 22 150 169 18 705 543 20 203 652

Arbeidsgiveravgift 3 238 570 3 397 310 2 923 634 3 108 836

Pensjonskostnader 2 087 947 1 967 003 2 029 447 1 913 491

Andre ytelser 698 634 9 900 719 874 0

SUM LØNN- OG PERSONALKOSTNADER 26 905 781 27 524 382 24 378 498 25 225 979
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Ytelser til ledende personer Generalsekretær NGF Styret NGF Daglig leder NG AS Styret NG AS
Lønn 1 104 561 445 667 885 352 0

Pensjon 61 978 0 23 904 0

Annen godtgjørelse 16 830 3 452 23 700 0

Verken generalsekretær eller styreleder har bonusordninger eller lignende. 

Både NGF og Norsk Golf AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. « Lov om obligatorisk tjenestepensjon», og 

begge har pensjonsordning som oppfyller kravene i loven. I NGF var 23 ansatte med i ordningen med innskuddspensjon 

og 3 ansatte med ytelsespensjon. Alle som er ansatt etter 01.01.2008 inngår i innskuddsbasert ordning. Alle i Norsk Golf 

AS inngår i innskuddsbasert ordning.

Forpliktelser til forsikret pensjonsordning er valgt ikke balanseført iht. unntaket for små foretak.

Det er kostnadsført revisjonshonorar til Crowe – Vidi Revisjon AS på kr 97 500 for lovpålagt revisjon, og 

kr 35 875 for annen bistand.

Revisjonshonorar er kostnadsført inkl. MVA.

NORSK GOLF AS
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 27 000. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med 

kr 13 500. Beløpene er ekskl. MVA.

NOTE 8 – UTBETALTE TILSKUDD, STIPEND (KUN NGF) 

 2020 2019
Tilskudd GGG - paragolf 456 720 586 195

Tilskudd klubber - turneringer 1 546 723 1 401 020

Tilskudd Golf og helse 0 81 500

Forskningstilskudd 440 000 440 000

Andre tilskudd - stipend 245 000 20 000

Tilskudd «Golf i Nord» 100 000 43 334

Utstyrsmidler * 0 1 157 603
 

SUM TILSKUDD 2 826 445 3 729 652

*) Ordningen med utstyrsmidler er lagt om, og fra 2020 utbetales alle tilskudd fra NIF.
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NOTE 9 – IMMATERIELLE EIENDELER

Utviklingsprosjektet «Integrasjon NIF/GolfBox» er pr 31.12.2020 ikke ferdigstilt.

 LOOPIFY BI-LØS-
NINGEN

WEB "ÅRS-
HJULET"

NY WEB-
SIDE NGF

INTEGRA-
SJON NIF/GB

NG AS 
NEWSFRONT 

SUM 2020 
KONSERN

SUM 2019 
KONSERN

Anskaff elseskost 
per 01.01.20 0 0 304 688 237 657 85 706 979 456 1 607 507 1 595 517

Tilgang 375 000 231 314 0 0 0 40 058 646 372 11 990

Avgang   0 0 0 0 0 0

Anskaff elseskost 
per 31.12.20 375 000 231 314 304 688 237 657 85 706 1 019 514 2 253 879 1 607 507

Akkumulerte avskriv-
ninger 31.12.2020

43 750 20 788 101 568 237 657 0 779 810 1 183 573 883 997

Bokført verdi per 
31.12.20 331 250 210 526 203 120 0 85 706 239 704 1 070 306 723 510

Årets avskrivninger 43 750 20 788 101 568 33 546 0 99 924 299 576 168 914

Årets nedskrivninger   0  0  0  

Økonomisk levetid 5 ÅR 3 ÅR 3 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 5 ÅR 0  

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 0  
 

NOTE 10 – VARIGE DRIFTSMIDLER

 
TURNERINGS-

BIL TOYOTA 
PROACE

IT/KONTOR-
MASKINER VAREBIL NYE 

LOKALER
NG AS 

INVENTAR

NG AS 
KONTOR-

MASKINER 

SUM 2020 
KONSERN

SUM 2019 
KONSERN

Ansk.kost per 
01.01.20

405 408 166 000 997 426 166 038 282 250 2 017 122  2 008 483

Tilgang  558 371 0 0 0 23 192 22 072 603 635 8 639

Avgang  0 0 11 500 0 0 11 500 0

Ansk.kost per 
31.12.20

558 371 405 408 166 000 985 926 189 230 304 322 2 609 257 2 017 122

      
Akkumulerte avskriv-
ninger 31.12.2020

18 612 405 408 166 000 794 518 166 039 155 998 1 706 575 1 486 387

Bokført verdi per 
31.12.20

539 759 0 0 191 408 23 191 148 324 902 682 530 735

      
Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 10 år Saldo Saldo 0  

Avskrivningsplan LINEÆR Lineær Lineær Lineær 20 % 20 % 0  
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NOTE 11 – ANNEN DRIFTSKOSTNAD

 NGF konsern 2020 NGF konsern 2019 NGF 2020 NGF 2019
Treningskostnader 359 634 421 765 359 634 421 766

Ansvars-/ulykkesforsikring klubber 600 000 600 000 600 000 600 000

Kontorkostnader Norsk Golf AS 145 490 156 127 

Reisekostnader Norsk Golf AS 219 437 272 556 

Innleide tjenester Norsk Golf AS 496 534 732 662 

IKT-kostnader Norsk Golf AS 601 494 573 561 

Andre driftskostnader 345 592 213 388 125 120 118 948

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 2 768 179 2 970 059 1 084 754 1 140 714

NOTE 12 – SKATT (KUN NORSK GOLF AS)

Årets skattekostnad 2020 2019 

RESULTATFØRT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT:  

Betalbar skatt 0 0

Endring i utsatt skattefordel 22 603 12 852

Skattekostnad ordinært resultat 22 603 12 852 
  

SKATTEPLIKTIG INNTEKT:  

Ordinært resultat før skatt 102 928 58 236

Permanente forskjeller -188 183

Endring i midlertidige forskjeller -56 016 -116 997

Anvendelse av fremførbart underskudd -46 724 

Skattepliktig inntekt 0 -58 578
   

BETALBAR SKATT I BALANSEN:  

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Sum betalbar skatt i balansen 0 0
  
Skatteeff ekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte 
skattefordeler, spesifi sert på typer av midlertidige forskjeller:
  

 2020 2019 Endring
Varige driftsmidler 233 545 154 118 -79 427

Fordringer  -23 411 0 23 411

Sum 210 134 154 118 -56 016
  

Akkumulert fremførbart underskudd -11 854 -58578 -46 724

Grunnlag for beregning av utsatt skatt 198 280 95 540 -102 740 
 

Utsatt skatt (22 %)  43 622 21 019 -22 603
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NOTER TIL BALANSEN: 

NOTE 13 – DATTERSELSKAP OG ANDRE INVESTERINGER

FIRMA
ANSK. 

TIDSPUNKT
FORRETNINGSKONTOR

STEMME- OG 
EIERANDEL

KOSTPRIS
BOKFØRT 

VERDI

Norsk Golf AS 02.12.2014
Sognsveien 75A1,
0855 OSLO 

100 % 2 100 000 2 100 000

Selskapet Solheim Cup Norway 2019 AS ble avviklet i 2020.

 

MELLOMVÆRENDE NORSK GOLF AS PR. 31.12: 

   2020 2019 
Kundefordringer 12 264 30 937
Annen kortsiktig gjeld 0 276 149
Leverandørgjeld 327 500 0
 

NORGES GOLFFORBUND HAR HATT FØLGENDE TRANSAKSJONER MED DATTERSELSKAPET NORSK GOLF AS:

 2020 2019 
Medieavtale 5 954 160 5 932 882

Utleie arbeidskraft fra Norsk Golf AS 262 000 40 750

Leieinntekter og inntekter fra fellestjenester 148 100 265 600

Andre driftsinntekter inkl. regnskapsførsel 643 824 409 274

   
Posten «Medieavtale» i resultatregnskapet er en kostnad på kr 80 pr husstand i 2020 som faktureres fra Norsk Golf AS 
for produksjon og utgivelse av medlemsbladet «Norsk Golf». Bladet ble ved avregningen i 2020 sendt ut til 74 427 hus-
stander. Norsk Golf AS har hatt totale driftsinntekter på kr 7 443 533, herav kr 1 227 373 i ekstern omsetning. Se også 
note 5.

Norsk Golf AS har kontorfellesskap med NGF, og NGF fakturerer Norsk Golf AS for deres andel av kostnadene til husleie 
og fellestjenester. Disse inntektene er bokført brutto og inngår som inntekter i posten «Salg materiell og tjenester» 
og «Andre driftsinntekter». Fellestjenestene er fakturert inklusive merverdiavgift og husleien er fakturert eksklusive 
merverdiavgift. NGF har i 2020 redusert kontorarealene vesentlig.
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NORSK GOLF AS – EGENKAPITAL OG RESULTATER  

 2020 2019 
Aksjekapital pr 31.12. 2 100 000 2 100 000
Annen egenkapital 205 780 125 455
Årets resultat 80 325 45 384

Egenkapitalen (inkl. annen EK) i Norsk Golf AS er positiv med kr 2 305 780 pr 31.12.2020, og utviklingen er positiv. I 
2020 økte annen egenkapital til kr 205 780.

Styret er av den oppfatning at det ikke er nedskrivningsplikt på selskapets investering i datterselskap eller fordringer på 
datterselskap pr 31.12.2020. Styret tar til etterretning at styret i Norsk Golf AS bekrefter at forutsetningen for fortsatt 
drift er til stede.

NOTE 14 – LAGERBEHOLDNING (KUN NGF)

 2020 2019
Varelager til kostpris 448 690 299 627

VARELAGER BESTÅR AV:  

VTG-materiell  311 094 127 004

Golfk ortet 64 479 119 182

Barn & Golf 73 118 53 441

SUM VARELAGER  448 691 299 627

NOTE 15 - VURDERING AV FORDRINGER

Det er ikke gjort nye avsetninger til tap på kundefordringer i NGF i 2020.  I Norsk Golf AS er det avsatt kr 23 411 i tap på 

fordringer.

   NGF konsern 2020 NGF konsern 2019 NGF 2020 NGF 2019
Fordringer på klubber 923 681 789 488 923 681 789 488

Andre fordringer 2 880 104 2 543 081 2 685 180 2 259 025

Sum  3 803 785 3 332 569 3 608 861 3 048 513
Avsatt forventet tap -359 372 -335 961 -335 961 -335 961

SUM FORDRINGER 3 444 413 2 996 608 3 272 900 2 712 552

  

NOTE 16 – ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre kortsiktige fordringer består av periodiserte kostnader og inntekter som gjelder 2021.
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NOTE 17 – BANKINNSKUDD

Av posten Kasse/Bank utgjør bankinnskudd NGF kr 24 913 043 og Norsk Golf AS kr 1 806 697. Bundne skattetrekk-

midler utgjør i NGF kr 1 019 782 og i Norsk Golf AS kr 138 279 som er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk per 

31.12.2020.

 

NOTE 18 – EGENKAPITAL/KONSERN OG NGF

Spesifi kasjon egenkapital  EK Konsern 
Egenkapital 01.01. 14 085 862

Årets resultat Norsk Golf AS 80 325

Årets resultat NGF 7 428 734

Egenkapital 31.12.20 21 594 920
 

  

NOTE 19 – UTØVERFOND 

Fra 01.01.2015 er det opprettet separat regnskap for Utøverfondet og alle transaksjoner er bokført der. Midlene på 

Utøverfondet tilhører ikke Norges Golff orbund, men utøverne. Innberetning og innrapportering ifølge Skatteetatens krav 

er gjort fra Norges Golff orbund, da Utøverfondet i 2019 ikke hadde eget organisasjonsnummer. 

Utøverfond består av en bankkonto pr. utøver og forpliktelsen reskontroføres tilsvarende pr. utøver.  Kontiene kan kun 

disponeres av Norges Golff orbund og uttak skjer etter de gitte retningslinjene for fondet. 31.12.2019 var forpliktelsen 

og det totale innestående beløpet på utøveres bankkonto kr 1 313 450.

NOTE 20 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD

I henhold til vedtak på Golftinget 2009 skal kr 10 av medlemskontingenten øremerkes anleggsforskning. Ubrukte midler 

er avsatt og utgjør kr 1 069 426 pr 31.12.2020. 

Styret har tolket saksforberedelsene og diskusjonen på Golftinget 2011 slik at kr 25 av medlems-kontingenten skal 

øremerkes internasjonale turneringer. Det er ikke avsatt ubrukte midler i 2020.

 NGF konsern NGF konsern NGF NGF
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Fond forskningsmidler 1 069 426 987 031 1 069 426 987 031

Fond internasjonale turneringer 2 241 703 2 241 703 2 241 703 2 241 703

Skyldig spillemidler utstyr 58 975 58 975 58 975 58 975

Annen kortsiktig gjeld 234 667 -22 620 234 667 16 667

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD 3 604 771 3 265 089 3 604 771 3 304 376
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Til Tinget i Norges Golfforbund (NGF) 

Kontrollutvalgets årsrapport for regnskapsåret 2020 

 

Kontrollutvalget i Norges Golfforbund legger med dette frem sin årsrapport for regnskapsåret 
1.januar – 31.desember 2020.  

Utvalget har hatt møter med forbundets president og administrasjon. På grunn av koronasituasjonen 
ble møtene gjennomført via Microsoft Teams.  I tillegg har to av utvalgets representanter hatt et 
møte med forbundets eksterne revisor. I sitt arbeid har utvalget hatt tilgang til alle opplysninger som 
man har funnet nødvendig. Utvalget har regelmessig fått tilsendt regnskapsoversikter inkludert blant 
annet oversikt over utestående fordringer med kommentarer til enkelt poster, samt alle sakspapirer 
til styremøtene. 

Etablert ansvars- og rapporteringssystem i NGF gir etter utvalgets oppfatning god oversikt og kontroll 
med forbundets drift og forvaltning. Kontrollutvalget har også mottatt ekstern revisors uforbeholdne 
revisjonsberetning for regnskapsåret 2020, datert den 19.april 2021. 

Hensyntatt NGF-styrets verdsettelsesvurdering av datterselskapet Norsk Golf AS viser årsregnskapet 
er overskudd på kr. 7.531.661 etter skatt for NGF-konsernet, og kr. 7.428.733 for NGF sammenholdt 
med tingvedtatt budsjett for NGF på kr.133.259. 

NGF-konsernets og NGFs egenkapital utgjør pr. 31.desemner 2020 henholdsvis kr. 21.594.920 og 
kr. 21.389.140. 

Utvalget har vurdert forvaltningen av NGF og NGFs midler opp mot NGFs lover, tingvedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer. 

Kontrollutvalget har i forbindelse med årsavslutning for regnskapsåret 2020 gjennomgått 
årsberetning og revisors beretning for Norges Golfforbund samt for konsernet. 

Kontrollutvalget finner at styrets fremstilling av NGFs økonomi er dekkende og tilrår at årsberetning 
og regnskap for 2020 godkjennes. 

 

 

Oslo, den 15.juni 2021 

 

 

 

Anne-Lise Løfsgaard  Hanne Røed  Sten Pedersen 

Leder    Medlem  Medlem 

https://sign.visma.net/nb/document-check/903f4006-d5a2-4583-b41d-cf91d4b176c6
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/nb/document-check/6657ae84-3959-4d56-9838-89d34e019c15
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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Tingvedtatt 
budsjett 2021

Styrevedtatt 
budsjett 2021

Styrevedtatt 
budsjett pr 

30.09.21

Faktisk pr 
30.09.21

Prognose pr 
31.12.21 Noter

Medlemskontingent     33 108 000     36 307 200  36 307 200  41 115 040  41 115 040 1

Viderefakturering IKT       3 700 000      4 357 500   4 338 000   4 678 818   4 607 000 

Tilskudd     11 508 000     11 926 000  11 351 000  12 838 399  12 850 319 2

Sponsorinntekter       6 277 200      6 135 000   2 140 000   2 160 000   6 135 000 3

Andre driftsinntekter       7 909 825      8 824 600   4 544 069   4 580 144   9 660 380 4

SUM DRIFTSINNTEKT     62 503 025     67 550 300  58 680 269  65 372 402  74 367 739 

Lønn- og personalkostnad -25 671 777 -26 458 805 -18 937 447 -19 893 607 -28 776 839 5

Medieavtale -5 482 400 -5 955 000 -5 955 000 -4 466 250 -6 718 400 6

IKT kostnader -4 909 500 -5 685 500 -4 395 000 -4 644 871 -5 985 785 7

Kontorkostnader -1 750 700 -2 381 000 -1 562 297 -1 872 848 -2 684 039 8

Reise-, opphold- og møtekostnader -9 409 532 -8 614 500 -5 423 397 -3 678 697 -6 419 050 9

Innleide tjenester -4 603 000 -9 996 000 -6 113 250 -5 528 640 -9 441 150 10

Profilering, klær og premier -4 921 725 -5 876 000 -4 642 750 -2 359 642 -5 859 702

Tilskudd, stipend -4 348 000 -3 433 000 -3 238 003 -3 108 639 -4 261 160 11

Avskrivninger -278 000 -530 400 -397 798 -353 826 -521 564

Annen driftskostnad -1 086 775 -1 572 000 -1 168 997 -1 001 392 -1 472 450

SUM DRIFTSKOSTNADER -62 461 409 -70 502 205 -51 833 939 -46 908 412 -72 140 139 12

DRIFTSRESULTAT 41 616 -2 951 905 6 846 330 18 463 989 2 227 600

Renteinntekt og annen  
finansinntekt

70 000 70 000 49 500 16 232 20 000

Rentekostnad og annen  
finanskostnad

-5 000 -5 000 -3 750 -54 239 -60 000

SUM FINANS 65 000 65 000 45 750 -38 007 -40 000

ORDINÆRT RESULTAT 106 616 -2 886 905 6 892 080 18 425 982 2 187 600 13

ØKONOMIRAPPORT PER 30.09.2021
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Hittil i år Hittil i fjor Noter

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler 651 402 470 416  
Varige driftsmidler 556 540 233 199  
Investering i datterselskap 2 100 000 2 127 500 13

SUM ANLEGGSMIDLER 3 307 942 2 831 115  

OMLØPSMIDLER

Lagerbeholdning 451 513 307 603  

Kundefordringer 961 048 1 955 422  

Andre fordringer 1 049 486 790 968  

Bankinnskudd, kontanter og lignende 42 196 160 32 345 213  

SUM OMLØPSMIDLER 44 658 207 35 399 205  

SUM EIENDELER 47 966 149 38 230 321  

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Egenkapital 21 271 023 13 960 407  

Overført resultat 18 425 982 16 951 818  

SUM EGENKAPITAL 39 697 005 30 912 225  

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 1 350 620 819 766  

Skyldige offentlige avgifter 1 191 946 622 415  

Skyldig feriepenger 1 766 773 1 679 737  

Påløpte kostnader 439 701 758 469  

Annen kortsiktig gjeld 3 520 104 3 437 709 14

SUM KORTSIKTIG GJELD 8 269 144 7 318 096  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 47 966 149 38 230 321

BALANSE PER 30.09.2021
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NOTER TIL ØKONOMIRAPPORTEN PER 30.09.2021
 

Det har som kjent vært store positive endringer i rammebetingelsene for forbundets drift siden tingvedtatt budsjett 
i november 2019. På denne bakgrunn bestemte styret i styremøte den 9.12.2020 et nytt styrevedtatt budsjett for 
2021, i samsvar med den fullmakten som ble gitt styret av Golftinget 2019. 

Styret påpekte at de uvanlig store endringene i rammebetingelsene gir muligheter for bedre samsvar mellom budsjett 
og virksomhetsplan enn noen gang tidligere.

På inntektssiden ble budsjettet for medlemskontingent økt med 3,2 millioner. Inntektspostene for Tilskudd, Andre 
driftsinntekter og Viderefakturering IKT økte også, slik at inntektssiden i sum økte med rundt 5 millioner kroner. 
Kostnadssiden ble økt med rundt 8 millioner:

• En sterk investering i barn og unge (EN BRA START) og kvinner og jenter (Golfjentene) – kr 4,5 millioner.
• En omfordeling av ressursene knyttet til kommunikasjon og marked slik at vi kan utrede og forberede en  

modernisering av området som inneholder større digitalisering og tilhørende forretningsutvikling – kr 700 000.
• Prosjekt ICE-Breaker/endrede rutiner utstyrsmidler fra NIF – netto kr 400 000. Disse prosjektene har en til- 

svarende økning på inntektssiden.
• Styrke arbeidet med økonomiske rammebetingelser, først og fremst for klubbene, ved å tilføre noe økonomiske 

midler som kan bidra til kompetanseinnhenting og bedre framdrift - kr 325 000.
• Som en konsekvens av økt medlemsantall øker også overføringen til Norsk Golf AS - kr 530 000.
• IKT-kostnader – GolfBox-kostnader - kr 750 000. Ny kostnadsstruktur i avtalen.
• Avskrivninger – kr 300 000. Investeringer i ny turneringsbil og IT-løsninger på område «Ivaretakelse».

Forutsetningen for det styrevedtatte budsjettet, var at samfunnet og aktiviteten skulle være tilbake til det normale i 
løpet av sommeren 2021, og det ble budsjettert med et underskudd i det styrevedtatte budsjettet på kr 2 886 905. 
NGFs aktivitet ble imidlertid sterkt preget av pandemien også i 2021 noe som medførte reduserte reisekostnader, 
særlig i toppidretten. Dette sammen med en fortsatt økning i inntekten fra medlemskontingent bidrar til en estimert 
resultatforbedring i prognosen for 2021 på i overkant av kr 5 millioner. 

Styrets forutsetning for å budsjettere med underskudd i 2021 var at egenkapitalen i tingperioden likevel skulle øke 
med rundt 5 millioner kroner. På grunn av fortsatt økning i medlemstallene og redusert reiseaktivitet i toppidretten  
har egenkapitalen til tross for de nevnte prioriteringer på kostnadssiden økt med rundt 10 millioner kroner. 
 
Se notene under for ytterligere kommentarer til enkeltposter i regnskapet.

NOTE 1 – MEDLEMSKONTINGENT
Avregningen på medlemskontingenten ble gjort pr 31.7. Da var det 110 500 medlemskap 20 år og eldre. Medlems- 
kontingenten er kr 372. 
 

NOTE 2 – TILSKUDD
NGF fikk et tilskudd på 1,3 millioner fra Stiftelsen Dam. Dette tilskuddet betales i sin helhet videre til stiftelsen  
«Et slag av gangen» og prosjektet «Veien tilbake». Det er også en liten økning i mottatte spillemidler, men på andre 
områder er tilskudd redusert, noe som gir en netto økning i tilskudd på rundt kr 925 000 fra det styrevedtatte bud- 
sjettet til prognosen.
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NOTE 3 – INNTEKTER FRA SAMARBEIDSPARTNERE
Estimerte inntekter fra samarbeidspartnere i prognosen er uendret fra det styrevedtatte budsjettet. Posten inneholder 
avtaler for kr 4 600 000 i kontanter, og kr 1 535 000 i barteravtaler. 

NOTE 4 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Det er en netto økning i andre driftsinntekter på rundt 836 000 fra det styrevedtatte budsjettet til prognosen.  
Denne posten inneholder egenandeler, kursavgifter, utbetaling fra momskompensasjonen og andre mindre inntekts-
poster. Økt aktivitet har gitt høyere inntekter på denne posten, men flere av prosjektene har en tilsvarende økning  
på kostnadssiden.

NOTE 5 – LØNN- OG PERSONALKOSTNAD
Denne posten inkluderer også godtgjørelser til frivillige, og støtte og premiepenger til utøvere som ikke har eget 
foretak. Da oppstart av prosjektene EN BRA START og Golfjentene ble vedtatt, var det usikkert hvordan personal-
ressursene skulle anskaffes, og de ble budsjettert som honorar til selvstendig næringsdrivende på posten Innleide 
tjenester med kr 2 930 000. I stedet ble det gjort midlertidige ansettelser, og disse er i prognosen ført på posten 
Lønn- og personalkostnad, slik at denne har en netto økning med kr 2 318 000.

NOTE 6 – MEDIEAVTALE
Medieavgiften til Norsk Golf AS er kr 80 pr husstand i 2021. Pr 31.7. var det 83 980 husstander som mottok bladet,  
og total kostnad ble kr 6 718 400, som avregnes ved siste utgivelse av bladet. I det styrevedtatte budsjettet var  
det brukt 97 600 medlemskap, og en medieavgift til Norsk Golf AS på kr 5 955 000.
 

NOTE 7 – IKT-KOSTNADER
Avtalen med GolfBox i Danmark faktureres i DKK, og økningen på denne posten skyldes i det alt vesentlige høyere 
valutakurs enn budsjettert, og kjøp av tilgang til app’en «upgame» på Toppidrett for oppfølging av utøvere. 

NOTE 8 – KONTORKOSTNADER
Som et innsparingstiltak og en konsekvens av færre ansatte, ble kontorlokalene på Ullevål stadion halvert fra januar 
2020. På grunn av pandemien måtte arealene på ny økes for å kunne overholde kravene til smittevern. Videre har det 
kommet til flere ansatte i perioden. Det har også vært en økt kostnad til produksjon og utsendelse av Golfkortet.  
Dette skulle vært avviklet fra 2021 i sin nåværende form, men er utsatt til 2022. 

NOTE 9 – REISE-, OPPHOLD- OG MØTEKOSTNADER
I det styrevedtatte budsjettet var forutsetningen tilnærmet normal reiseaktivitet fra sommeren 2021. Grunnet  
pandemien har dette ikke vært mulig, og reisekostnadene har en estimert reduksjon på rundt kr 2,2 millioner i  
prognosen, hvorav Toppidretten har hatt en nedgang på over 1,7 millioner kroner.
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NOTE 10 – INNLEIDE TJENESTER
Prognosen på denne posten har en netto reduksjon på kr 555 000 i forhold til det styrevedtatte budsjettet, selv  
om kostnaden på kr 2 930 000 til innleide ressurser på satsingene «EN BRA START» og «Golfjentene» er overført 
Lønn- og personalkostnad. Dette skyldes økte kostnader på prosjekter som er kommet til etter at det styrevedtatte 
budsjettet ble vedtatt. Utbetaling av kompensasjon fra Olympiatoppen til utøvere for et utsatt OL i Tokyo er også 
inkludert her med kr350 000 og utbetalingen til ICE-Breaker-prosjektet har økt med kr 250 000 fra det styre- 
vedtatte prosjektet til estimatet i prognosen. 

NOTE 11 – TILSKUDD, STIPEND
Utbetaling av tilskuddet til stiftelsen «Et slag av gangen» på kr 1 300 000 ligger på denne posten. Det har vært en  
reduksjon i utbetaling av tilskudd på områdene breddeidrett og turnering, hvilket betyr en netto økning på denne 
posten fra det styrevedtatte budsjettet til prognosen på kr 828 000.

NOTE 12 – DRIFTSKOSTNADER

AKTIVITETS- 
OMRÅDE

Aktivitetskostnader Personalressurser Sum kostnader pr område

Faktisk Budsjett Prognose Faktisk Budsjett Prognose Faktisk Budsjett Prognose

Rekruttering 1 825 461 6 038 000 2 682 016 4 032 198 4 027 443 5 841 198 5 857 658 10 065 443 8 523 214

Ivaretakelse 11 306 618 15 814 650 18 203 336 5 077 656 7 129 395 7 355 688 16 384 274 22 944 045 25 559 024

Toppidrett  
og talent- 
utvikling

7 609 700 13 008 400 12 105 242 3 641 781 5 206 656 5 275 625 11 251 481 18 215 056 17 380 867

Ramme- 
betingelser

3 339 148 4 377 000 5 177 251 2 525 822 3 297 903 3 659 004 5 864 970 7 674 903 8 836 255

Administrasjon  
og ledelse

1 096 930 2 720 400 2 748 262 6 453 097 8 882 364 9 092 517 7 550 027 11 602 764 11 840 779

46 908 411 70 502 205 72 140 139

Prognosen for aktivitetsområdet «Ivaretakelse» inneholder kostnader til GolfBox og 70 % av kostnadene til produksjon 
og distribusjon av bladet «Norsk Golf» - prognosen totalt for begge poster er kr 9,5 millioner. Resten av kostnadene 
til «Norsk Golf» ligger på området «Rammebetingelser» sammen med blant annet kostnader til sponsorvirksomheten. 
Prognosen for «Toppidrett og talentutvikling» inneholder også kostnader til turneringer, inkludert internasjonale  
turneringer med kr 2,7 millioner kroner.
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NOTE 13 – ORDINÆRT RESULTAT/INVESTERING I DATTERSELSKAP
Regnskapet i Norsk Golf AS er utarbeidet og avstemt av regnskapsfører. Rapporten inneholder inntekter og kostnader 
for 3 av 4 utgaver av bladet Norsk Golf. Det er også utarbeidet et konsolidert regnskap pr 30.09.2021.

Resultatrapport Norsk Golf AS  
pr 30.09.2021

Budsjett hele 
2021

Regnskap 
hittil i år

Prognose pr 
31.12.2021 Noter

DRIFTSINNTEKTER

NGF - Medieavgift 5 955 000 4 466 250 6 718 400 1

Salg av annonser (både trykte og digitale) 1 800 000 870 714 1 105 000 2

Andre inntekter 260 000 0 260 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 8 015 000 5 336 964 8 083 400

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader -2 120 000 -1 697 287 -2 430 000 3

Lønnskostnader -2 600 000 -1 744 955 -2 600 000

Av- og nedskrivninger driftsmidler -300 000 -175 136 -300 000

Andre driftskostnader -2 834 100 -2 246 569 -3 116 000 4

SUM DRIFTSKOSTNADER -7 854 100 -5 863 947 -8 446 000

DRIFTSRESULTAT 160 900 -526 983 -362 600

FINANS INNTEKTER OG KOSTNADER

Finansinntekter 0 9 581 12 000

Finanskostnader 0 -8 772 -10 000

NETTO FINANS 0 809 2000

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 160 900 -526 174 -360 600 5

NOTER: 

1. Inntekten fra medieavgiften fra NGF er økt som en følge av distribusjon til flere husstander. 

2.  Prognosen på salg av annonser er nedjustert til kr 1 105 000.

3.  Varekostnader har økt som en konsekvens av økt antall medlemmer og husstander som skal ha bladet.

4.  Posten Andre driftskostnader inneholder også kostnader til innleide tjenester og reise, og disse har økt i perioden.

5.  I det konsoliderte regnskapet er det gjort elimineringer, og i kolonnen «Konsolidert pr 30.09.21» er alle interne 
transaksjoner mellom NGF og Norsk Golf AS fjernet – se under. Dette gjelder:

 • Medieavgiften 
• Kjøp av tjenester på områdene marked/kommunikasjon og regnskapsførsel 
• Husleie og felleskostnader
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Konsolidert økonomirapport pr 30.09.21 Faktisk  
NGF

Faktisk  
Norsk Golf AS

Konsolidert per 
30.09.2021

Medlemskontingent 41 115 040 0 41 115 040

Viderefakturering IKT 4 678 818 0 4 678 818

Tilskudd 12 838 399 0 12 838 399

Sponsorinntekter 2 160 000 0 2 160 000

Andre driftsinntekter 4 580 144 0 3 926 201

NGF - Medieavgift 0 4 466 250 0

Salg av annonser (trykte og digitale) 0 870 714 870 714

SUM DRIFTSINNTEKT 65 372 401 5 336 964 65 589 172

Varekostnader (trykk, distribusjon) 0 -1 697 287 -1 697 287

Lønnskostnader -19 893 607 -1 744 955 -21 638 562

Medieavtale -4 466 250 0 0

IKT kostnader -4 644 871 -475 258 -5 097 178

Kontorkostnader -1 872 848 -263 692 -1 988 415

Reise-, opphold- og møtekostnader -3 678 697 -279 850 -3 958 546

Innleide tjenester -5 528 640 -1 139 270 -6 185 041

Profilering, klær og premier -2 359 642 -10 872 -2 370 514

Tilskudd, stipend -3 108 639 0 -3 108 639

Avskrivninger driftsmidler -353 826 -175 136 -528 962

Annen driftskostnad -1 001 392 -77 627 -1 079 019

SUM DRIFTSKOSTNADER -46 908 411 -5 863 946 -47 652 164

DRIFTSRESULTAT 18 463 990 -526 982 17 937 008

Renteinntekt og annen finansinntekt 16 232 9 581 25 813

Rentekostnad og annen finanskostnad -54 239 -8 772 -63 011

SUM FINANS -38 007 809 -37 198

ORDINÆRT RESULTAT 18 425 982 -526 174 17 899 808

NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD
I følge tingvedtak øremerkes kr 25 pr medlemskap over 20 år i budsjettene, til gjennomføring av internasjonale turner-
inger. Med økt antall medlemskap vil avsetningen øke tilsvarende, og det forventes at fondsavsetningen pr 31.12.21 
vil være om lag kr 3,7 millioner. Det avsettes også kr 10 av medlemskontingenten til forskning, og pr 31.12.21 vil 
avsetningen på dette fondet være rundt 1,5 millioner kroner.
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Til Tinget i Norges Golfforbund (NGF) november 2021 

Kontrollutvalgets rapport for perioden 1.januar – 30.september 2021  

Kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og rapporteringsplikt ble utvidet gjennom endring i Norges 
Golfforbunds lover i 2020. Kontrollutvalget skal ha et særlig fokus på at Norges Golfforbund har 
forsvarlig forvaltning og økonomistyring i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer. De vesentligste endringene er at Kontrollutvalget har fått ansvar for forvaltningskontroll og 
en utvidet rapporteringsplikt til Golftinget. 

Kontrollutvalget i Norges Golfforbund legger med dette frem sin beretning til Golftinget med 
utgangspunkt i regnskap og styrets beretning pr. 30.september 2021. Utvalget har også avgitt 
selvstendige beretninger for årsoppgjørene 2019 og 2020. 

Utvalget har hatt møter med forbundets president og administrasjon, og i tillegg har utvalgt hatt 
møter med forbundets eksterne revisor. I sitt arbeid har utvalget hatt tilgang til alle opplysninger 
som man har funnet nødvendig. Utvalget har rutinemessig fått tilsendt regnskapsoversikter med 
kommentarer til enkeltposter, samt alle sakspapirene til styremøtene. 

Perioderegnskapet viser et overskudd før skatt på kr. 18.425 982,- for NGF og et underskudd på kr. 
526 174,- for Norsk Golf AS. Prognosen for hele året 2021 viser et overskudd på kr. 2 187 600,- for 
NGF mot et budsjettert overskudd på kr. 106 616,- i det tingvedtatte budsjettet for 2021. Prognosen 
for Norsk Golf AS viser et underskudd på kr. 360 600,- for 2021. 

Det er naturligvis vanskelig for utvalget å ha noen kvalifisert mening om prognosen for hele 2021 da 
store deler av sponsorinntektene er forventet å komme i 4.kvartal. På kostnadssiden er det forventet 
å komme flere større poster i 4.kvartal. Så langt utvalget kan bedømme har styret og 
administrasjonen god kontroll. Med årets prognose og det oppnådde resultatet i 2020, vil man for 
tingperioden 2020-2021 ende opp med et samlet overskudd på kr. 9 696 659,- for perioden. Sett opp 
mot NGF-konsernets egenkapital pr. 31.12.2020 på kr. 21 594 920,- må man fastslå at NGFs 
finansielle stilling er god.  

Kontrollutvalget har gjennomgått alle forslag til vedtak som skal behandles på Golftinget.  

Kontrollutvalget har vurdert forvaltningen av NGF og NGFs midler opp mot NGFs lover, tingvedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer. Utvalget har også løpende vurdert forbundets regnskapsførsel, 
perioderapporter, forbundets drift og finansielle stilling. 

Kontrollutvalget finner at styrets fremstilling av NGFs økonomi og forvaltning er dekkende og tilrår 
Golftinget å ta periodeberetning og perioderegnskapet pr. 30.september 2021 til orientering. 

 

Oslo/Kristiansand, den 29.oktober 2021 

 

 

 

Anne-Lise Løfsgaard         Sten Pedersen               Hanne Røed 

Leder           Medlem   Medlem 
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VIRKSOMHETSPLAN FOR GOLF-NORGE  
2020–2023

STATUS GOLF-NORGE OG UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET 

Golf er en unik idrett med målbar utvikling for alle der man på tvers av generasjoner, kjønn, helse, funksjonsnedsettelse, 
ferdighetsnivåer og nasjonalitet kan spille sammen og konkurrere med hverandre i sosiale settinger, fleksible former og i 
naturskjønne omgivelser. 

Det er betydelige forskjeller på klubbene i Norge i forhold til størrelse, økonomi, klimatiske forutsetninger, sesonglengde, 
utviklingsfase, m.m. Det gjør bl.a. at noen for tiden opplever vekst og positiv utvikling mens andre opplever det motsatte 
eller stillstand. Totalt og samlet ser imidlertid situasjonen ut omtrent som følger: 

• Medlemstallet i norske golfklubber er redusert med 25 % siden 2009 (fra 125.388 til 95.794), hvor andelen kvinner  
har gått ned fra 27,2 % til 23,8 % og antall barn og unge er redusert fra 11,4 % til 7,5 %.

• Antallet unike golfspillere er 92.494.

 - Vi rekrutterer for få.

 – Vi greier ikke å beholde mange nok av de nye.

• Mange ser på golf som på en sporadisk familie- og/eller venneaktivitet i inn- og utland. En stor andel spiller lite,  
 eller ikke i det hele tatt. (i 2018 hadde ca. 38 % av medlemmene ikke bestilt noen runder i GolfBox og det var 
  ca. 21 % som hadde bestilt 1-4 runder).

• Gjennomsnittlig antall runder per medlem holder seg ganske stabilt på litt over 11.

• Gjennomsnittshandicapet er forbedret de senere år.

• Golf som helårsidrett er økende og antall simulatorer har økt betraktelig de seneste årene.

• Det er krevende økonomiske tider i Golf-Norge, hvor man opplever priskrig på medlemskap/spilleavgift, og en  
 vanskeligere sponsorhverdag.

• Norges Golfforbund påvirkes også økonomisk som følge av nedgangen i antall medlemskap, og har i VP-perioden  
 ikke erstattet naturlig avgang.

• Daglige ledere skiftes hyppig og andelen deltidsansatte trenere og greenkeepere øker.

• Det er mer utfordrende vær – driftsmessig og spillemessig.

• Det er en erkjennelse at det oppleves som vanskelig å starte med golf.

• Avstanden til anlegget vanskeliggjør ofte tilgjengeligheten, spesielt for barn og unge.

• Vi har mange konkurrenter om tiden.

• Vi opplever sportslig framgang både for profesjonelle og amatører.

• Golfen er mer synlig i mediebildet.

• En fjerdedel av klubbene i Golf-Norge har tatt i bruk medlems- og gjestemodulen i Golfspilleren i Sentrum (GiS) og  
 for disse viser ambassadørscoren1 en positiv utvikling. Medlemmer=41 (+1), Gjester=34 (+9). Nye i klubben=46 (+4)2 

• Utdanningen av golftrenere er vesentlig styrket de senere år.

• Golf likebehandles ikke med de fleste andre idretter hos bevilgende instanser (kommuner, stiftelser, etc.).

1) Ambassadørscore er hentet fra Golfspilleren i Sentrum (GiS) og framkommer ved andelen positive ambassadører minus andelen  
negative ambassadører. I GiS brukes Net Promotor Score – et målesystem for medlems/kundelojalitet. For mer informasjon:  
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfspilleren-i-sentrum

2) Alle klubbene har i 2018 og 2019 hatt tilgang til modulen Nye medlemmer.
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Samfunnsmessige utviklingstrekk:
• Folketallet i Norge øker. Gjennomsnittlig levealder øker

• Antall barn og unge øker, men relativt sett går andelen barn og unge i befolkningen ned

• Unge etablerer seg seinere med arbeid og familie

• En større andel av befolkningen bosetter seg i, eller i nærheten av, de største byene

• De sosioøkonomiske forskjellene i samfunnet øker

• De som trener, trener mer enn før, men andelen som beveger seg for lite øker

• Voksne trener oftere enn før og de trener hovedsakelig egenorganisert og/eller på treningssentre

 

For mer detaljer og tall henviser vi til årsrapportene fra NGF.

 

GOLFPOLITISK DOKUMENT (GPD)

Nedenfor finner du de store prinsippene og lange linjene som vi bygger vår organisasjon og vårt arbeid på. Tanken er 
at disse tas opp til vurdering og endring når en klubb eller NGFs styre fremmer forslag om det for Golftinget og kan ha 
varighet ut over en tingperiode.

Visjon (framtidsbilde beskrevet som om vi er der)
Golfidretten har en sentral plass i samfunnet og i folks hjerter. Golf skaper glede og gode opplevelser i alle miljøer. Alle 
kan finne tilbud som passer dem, der de føler seg ivaretatt. Golf er den største individuelle idretten i Norge. Fordelingen 
mellom kvinner og menn er blant de beste i idretten og antallet barn og unge er betydelig. 

Samfunnets og spesielt kommunenes oppfatning av vår idrett er slik at de ser både vår nytte- og samfunnsverdi.  
Klubbene og anleggene drives miljøriktig og økonomisk sunt med god ressursutnyttelse, og det ytes offentlig økonomisk 
støtte på lik linje med andre idretter. De belønner økt rekruttering, den store frivillige innsatsen og den helsemessige 
betydningen av vår aktivitet. Vår idrett gir både personlige utfordringer og mestringsopplevelser. Golfens oppleves som 
ideell for å bygge relasjoner på tvers av kjønn, generasjoner og sosiale lag samt med andre idretter og med næringslivet. 

Våre toppidrettsutøvere samler nordmenn foran skjermene, og som tilskuere på banene, fordi våre spillere hevder seg i 
turneringer på de store internasjonale arenaene. 

Golfens ressurspersoner er anerkjent på grunn av sin kompetanse og engasjement, enten de er profesjonelle eller  
frivillige. Det finnes trenerressurser tilgjengelig i klubbene for alle som trenger det. 

Som et samlet resultat av godt samarbeid i alle ledd over lang tid, er golf synlig og har innflytelse innen idretten og  
samfunnet for øvrig. 

Kort sagt: Vi sprer golfglede i Norge.

Virksomhetsidé for Golf-Norge
Beskriver grunnlaget for vår eksistens, altså hva vi skal bidra med overfor hvem, og er en idé som gir fortrinn for å nå  
mål/visjon. 

GOLF-NORGE SKAL:
• Skape livslang golfglede for alle involverte.
• Gi et godt golftilbud både til de som vil drive mosjonsidrett og til de som ønsker å prestere på høyt nivå.
• Tydeliggjøre golfens fortrinn overfor politiske myndigheter sentralt, regionalt og lokalt.
• Skape aktivitet for barn og voksne og bidra til å løse samfunnets helsepolitiske mål.
• Bidra i utviklingen av de organisasjoner vi er en del av.
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Verdigrunnlag for golf-Norge
Ærlig – Offensiv – Inkluderende (våre organisasjonsverdier)

Glede – Mestring – Godt miljø (våre aktivitetsverdier)

Arbeidsfordeling NGF og klubbene
NGF har det overordnede ansvaret for golfidrettens utøvelse og utvikling i Norge, inkludert å være en pådriver for å  
bedre rammebetingelsene. 

NGF er til for klubbene og ansvarlig for å framskaffe grunnlagsmateriell og tilrettelegge for utdanning og utvikling  
av klubber, ledere, trenere og utøvere i tråd med målgruppenes ønsker og behov. 

NGF har et ansvar for regionale trener- og spillerutviklingssamlinger samt å bidra til å utvikle elitespillere gjennom  
oppfølging av støtteapparatet til de som blir rekruttert til satsningsgrupper og landslagsvirksomhet. 

NGF skal legge til rette for et bredt konkurranse- og turneringstilbud. 

NGF er også ansvarlig for påvirkningen av og kommunikasjonen med idrettens organisasjoner nasjonalt og inter- 
nasjonalt, offentlige myndigheter på sentralt plan og i samfunnet forøvrig. 

Klubbene er de som primært må være utøvende for at Golf-Norge skal nå sine mål. Først og fremst gjennom de  
ressurser klubbene selv rår over, men også gjennom den bistand og de arbeidsverktøy/hjelpemidler som NGF tilbyr. 

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. Flere golfspillere og større mangfold  
vil styrke golfens posisjon og klubbenes soliditet. 

Klubbene må også engasjere seg lokalt med hensyn til kommuneplaner, anleggsplanlegging, økonomiske tilskudds- 
ordninger og generelt for å representere og synliggjøre golf på aktuelle møteplasser. Engasjement i idrettsrådene  
og arbeid overfor idrettskretsene vil være avgjørende for å nå fram med arbeidet for å oppnå støtte fra kommuner  
og fylkeskommuner. 

Bærende prinsipper for arbeidet
• Golfspillere bør være medlem av klubber nær der de normalt utøver aktiviteten.
• Vi skal utvikle klubber og miljøer, ikke bare enkeltpersoner.
• Fokus på flere jenter og kvinner i golfen skal integreres i alt vi gjør.
• Tålmodighet, langsiktighet og fakta skal prege vår arbeidsform.
 

PLANPERIODEN 2020–2023

Nedenfor beskriver vi mål og virkemidler for perioden 2020-2023. Det bygger på hva som er vedtatt som langsiktig  
tenkning i Golfpolitisk Dokument ovenfor. De helt konkrete tiltakene kommer i forbindelse med de årlige planer og  
budsjetter som bygger på denne virksomhetsplanen.

Mål for golf-Norge 2020-2023
• I 2023 skal det være 100 000 medlemskap knyttet til NGF-klubber. Det er 95.907 per 31.7.19. 

• Antallet golfspillere skal øke, med et spesielt fokus på å øke andelen barn, unge og kvinner/jenter

• Vi skal ha profesjonelle spillere av begge kjønn som hevder seg på høyt internasjonalt nivå (topp 250 i verden).

• Rammebetingelsene skal oppleves som bedre for klubber og forbund. 

• Klubbutvikling – samlet ambassadørscore for medlemmer skal øke fra dagens 41 til minimum 50 om 4 år.
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Virkemidler for å nå målene
NGF skal: 
• styrke rekrutterings- og ivaretakelsesarbeidet 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 markedsføringen 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. Fokus på trenerutdanning, turneringsaktivitet og  
  «Golfspilleren i sentrum» blir viktige elementer i arbeidet.

• jobbe så nær klubbene som mulig.

 – etablere regionale kurs- og kompetansenettverk.

 – bidra til etablering og opprettholdelse av regionale møteplasser for læring og erfaringsutveksling.

 – etablere regional talentutvikling i samarbeid med klubbene, videregående skoler og Olympiatoppen.

• under satsingen Team Norway Golf.

 – ha et støtteapparat med kompetanse som kan bistå utøvere og deres trenere til å ta det siste steget fra en nasjonal  
 topp til internasjonalt toppnivå.

• etablere en egen satsing for kvinnelige trenere.

• utvikle og gjennomføre en handlingsplan for økt offentlig støtte til bygging og drift av anlegg, etter samme prinsipper  
 som for andre idretter.

• bidra til økt rekruttering, bedre ivaretakelse og utvikling av frivillige både i forbund og klubb.

• fortsette arbeidet med nettbasert utdanning og ny teknologi for å bistå klubbene.

• bidra i anleggsutviklingen, og tilpasning til de fremtidige utfordringene, gjennom å være en aktiv part i innen forskning  
 og å videreformidle resultatene ut i klubb.

Klubbene må: 
• gjøre seg mer attraktive og sette større fokus på de ikke-etablerte spillernes ønsker og behov, spesielt underrepresenterte  
 grupper som jenter, kvinner, barn og unge. Golfspilleren i Sentrum er et godt egnet verktøy i dette arbeidet. 

• videreutvikle samarbeidet seg imellom, eventuelt vurdere sammenslåing, eller avtale om felles administrativ og faglig  
 bemanning.

• for å sikre en sunn økonomisk drift og utvikling, jobbe lokalt og regionalt for økt finansieringsbidrag.

• jobbe systematisk med å få lært opp og involvert flere frivillige, spesielt kvinner.

• sikre en variasjon i turneringstilbudet som ivaretar alle medlemsgrupperinger, spesielt barn, unge og nybegynnere.

• tilpasse anlegg og drift slik at de både ivaretar miljø og framtidige utfordringer samt tilpasses helårlig flerbruk.  
 Samarbeid med andre aktører utenfor golfen, bør vurderes der det er mulig. 

• i gode økonomiske år styrke likviditet og egenkapital for å sikre kontinuerlig drift og utvikling i vanskelige år.
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REVIDERT VIRKSOMHETSPLAN FOR GOLF-
NORGE 2022 - 2023 

Status Golf-Norge og utviklingstrekk i samfunnet per 
30.09.2021 

Golf er en unik idrett med målbar utvikling for alle der man på tvers av generasjoner, kjønn, 
helse, funksjonsnedsettelse, ferdighetsnivåer og nasjonalitet kan spille sammen og 
konkurrere med hverandre i sosiale settinger, fleksible former og i naturskjønne omgivelser. 

Det er betydelige forskjeller på klubbene i Norge i forhold til størrelse, økonomi, klimatiske 
forutsetninger, sesonglengde, utviklingsfase, m.m. Det gjør bl.a. at noen opplever vekst og 
positiv utvikling samtidig som andre opplever det motsatte eller stillstand. I 
virksomhetsplanens to første år ble verden rammet av koronapandemi og vi har sett en 
betydelig økt interesse for golf. I tillegg har vi en karismatisk mannlig golfspiller (Viktor 
Hovland) i verdenstoppen. Disse endringene har gitt Golf-Norge en tidlig måloppnåelse, en 
bedret økonomisk situasjon med helt nye muligheter og utfordringer. Derfor anses det som 
nødvending å revidere planen for 2022 og 2023. 

Slik ser situasjonen ut høsten 2021:  

• Etter 10 år med nedgang har medlemskap i norske golfklubber økt til 127 264. Antallet
kvinner har økt til   27 802 og antall barn og unge har nærmest fordoblet seg (fra 7 084 
til 13 154). Unge voksne er også en sterkt økende gruppe. 

• Antallet «doble» medlemskap er ca. 5 300. Antall unike golfspillere er dermed over
120 000. 

• Gjennomsnittlig antall runder per medlem har økt fra 12 i de senere år til 19 i 2020.
• 30 % av klubbene har tatt i bruk medlems- og/eller gjestemodulen i Golfspilleren i

Sentrum (GiS). For disse viser ambassadørscoren1 en positiv utvikling. Medlemmer=41 
(+1), Gjester=34 (+9). Nye i klubben=46 (+4)2.  

• I 2020 hadde 27% av medlemmene ikke bestilt noen runder i GolfBox. 18% bestilte
mellom 1-4 runder. 

• Golf som helårsidrett er i fremgang og antall simulatorer har økt betraktelig de seneste
årene. 

• Vi opplever sportslig framgang både for proffer og amatører, men vi er sårbare med
tanke på bredden i toppen.  

• Golfen er betydelig mer synlig i mediebildet. 
• Gjennomsnittshandicapet var i 2020 på 31,1, opp fra 30,1 i 2019.
• Det oppleves fortsatt som vanskelig å starte med golf.

1 Ambassadørscore er hentet fra Golfspilleren i Sentrum (GiS) og framkommer ved andelen positive 
ambassadører minus andelen negative ambassadører.  I GiS brukes Net Promotor Score – et målesystem 
for medlems/kundelojalitet. 
2 Alle klubbene har siden 2018 hatt tilgang til modulen Nye medlemmer. 

REVIDERT VIRKSOMHETSPLAN FOR GOLF-
NORGE 2022 - 2023 

Status Golf-Norge og utviklingstrekk i samfunnet per 
30.09.2021 

Golf er en unik idrett med målbar utvikling for alle der man på tvers av generasjoner, kjønn, 
helse, funksjonsnedsettelse, ferdighetsnivåer og nasjonalitet kan spille sammen og 
konkurrere med hverandre i sosiale settinger, fleksible former og i naturskjønne omgivelser. 

Det er betydelige forskjeller på klubbene i Norge i forhold til størrelse, økonomi, klimatiske 
forutsetninger, sesonglengde, utviklingsfase, m.m. Det gjør bl.a. at noen opplever vekst og 
positiv utvikling samtidig som andre opplever det motsatte eller stillstand. I 
virksomhetsplanens to første år ble verden rammet av koronapandemi og vi har sett en 
betydelig økt interesse for golf. I tillegg har vi en karismatisk mannlig golfspiller (Viktor 
Hovland) i verdenstoppen. Disse endringene har gitt Golf-Norge en tidlig måloppnåelse, en 
bedret økonomisk situasjon med helt nye muligheter og utfordringer. Derfor anses det som 
nødvending å revidere planen for 2022 og 2023. 

Slik ser situasjonen ut høsten 2021:  

• Etter 10 år med nedgang har medlemskap i norske golfklubber økt til 127 264. Antallet
kvinner har økt til   27 802 og antall barn og unge har nærmest fordoblet seg (fra 7 084 
til 13 154). Unge voksne er også en sterkt økende gruppe. 

• Antallet «doble» medlemskap er ca. 5 300. Antall unike golfspillere er dermed over
120 000. 

• Gjennomsnittlig antall runder per medlem har økt fra 12 i de senere år til 19 i 2020.
• 30 % av klubbene har tatt i bruk medlems- og/eller gjestemodulen i Golfspilleren i

Sentrum (GiS). For disse viser ambassadørscoren1 en positiv utvikling. Medlemmer=41 
(+1), Gjester=34 (+9). Nye i klubben=46 (+4)2.  

• I 2020 hadde 27% av medlemmene ikke bestilt noen runder i GolfBox. 18% bestilte
mellom 1-4 runder. 

• Golf som helårsidrett er i fremgang og antall simulatorer har økt betraktelig de seneste
årene. 

• Vi opplever sportslig framgang både for proffer og amatører, men vi er sårbare med
tanke på bredden i toppen.  

• Golfen er betydelig mer synlig i mediebildet. 
• Gjennomsnittshandicapet var i 2020 på 31,1, opp fra 30,1 i 2019.
• Det oppleves fortsatt som vanskelig å starte med golf.

1 Ambassadørscore er hentet fra Golfspilleren i Sentrum (GiS) og framkommer ved andelen positive 
ambassadører minus andelen negative ambassadører.  I GiS brukes Net Promotor Score – et målesystem 
for medlems/kundelojalitet. 
2 Alle klubbene har siden 2018 hatt tilgang til modulen Nye medlemmer. 

For å synliggjøre de endringer som er gjort i revidert virksomhetsplan 2022 – 2023, er disse merket i gult.

VEDLEGG TIL SAK 12.1. – REVIDERT VIRKSOMHETSPLAN FOR GOLF-NORGE 2022 – 2023 



117

• I områder med høy befolkningstetthet opplever mange klubber utfordringer med å tilby
nok starttider.

• Avstanden til anlegget vanskeliggjør ofte tilgjengeligheten, spesielt for barn og unge.
• Klimaprognoser viser at det vil bli stadig mer utfordrende å drifte golfanlegg i Norge.
• Det er en stor arbeidsbelastning for ansatte på klubb, og også mangel på

ansatteressurser. 
• Utdanningen av golftrenere er vesentlig styrket de senere år.
• Golf oppnår ikke likebehandling hos bevilgende instanser (kommuner, stiftelser, etc.).

Samfunnsmessige utviklingstrekk: 
• Folketallet i Norge øker. Gjennomsnittlig levealder øker.
• Antall barn og unge øker, men relativt sett går andelen barn og unge i befolkningen ned.
• Unge etablerer seg senere med arbeid og familie.
• En større andel av befolkningen bosetter seg i, eller i nærheten av, de største byene.
• Selv om kjøpekraft og velstandsnivået i Norge øker, øker også de sosioøkonomiske

forskjellene i samfunnet.
• Voksne trener oftere enn før, men de trener hovedsakelig egenorganisert og/eller på

treningssentre.
• Vi har fått et mer fleksibelt arbeidsliv.
• Økende fokus på FNs bærekraftsmål (https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal).

For mer detaljer og tall henviser vi til de årlige beretningene fra NGF. 

Golfpolitisk Dokument (GPD) 

Nedenfor finner du hovedprinsippene som vi bygger vår organisasjon og vårt arbeid på. Disse 
hovedprinsippene har varighet utover tingperioden og gjelder inntil de blir endret på 
Golftinget.  

Visjon: Vi sprer golfglede i Norge 
Visjonsbeskrivelsen (fremtidsbilde beskrevet som om vi er der) 

Golfidretten har en sentral plass i samfunnet og i folks hjerter. Golf skaper glede og gode 
opplevelser i alle miljøer. Alle kan finne tilbud som passer dem, der de føler seg ivaretatt. Golf 
er den største individuelle idretten i Norge. Fordelingen mellom kvinner og menn er blant de 
beste i idretten og antallet barn og unge er betydelig.  

Samfunnets og spesielt kommunenes oppfatning av vår idrett er slik at de ser både vår nytte- 
og samfunnsverdi.  Klubbene og anleggene drives miljøriktig og økonomisk sunt med god 
ressursutnyttelse, og det ytes offentlig økonomisk støtte på lik linje med andre idretter. De 
belønner økt rekruttering, den store frivillige innsatsen og den helsemessige betydningen av 
vår aktivitet. Vår idrett gir både personlige utfordringer og mestringsopplevelser. Golfens 
oppleves som ideell for å bygge relasjoner på tvers av kjønn, generasjoner og sosiale lag samt 
med andre idretter og med næringslivet. 

Våre toppidrettsutøvere samler nordmenn foran skjermene, og som tilskuere på banene, fordi 
våre spillere hevder seg i turneringer på de store internasjonale arenaene.  
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Golfens ressurspersoner er anerkjent på grunn av sin kompetanse og engasjement, enten de 
er profesjonelle eller frivillige. Det finnes trenerressurser tilgjengelig i klubbene for alle som 
trenger det.  

Som et samlet resultat av godt samarbeid i alle ledd over lang tid, er golf synlig og har 
innflytelse innen idretten og samfunnet for øvrig.  

Virksomhetsidé for golf-Norge 

Beskriver hva vi skal bidra med overfor hvem, og er en idé som gir fortrinn for å nå mål/visjon.  

Golf-Norge skal: 

• skape livslang golfglede for alle involverte.
• gi et godt golftilbud både til til de som ønsker å prestere på høyt nivå og til de

som vil drive mosjonsidrett.
• skape topp idrettsprestasjoner på elite/profesjonelt nivå både nasjonalt og

internasjonalt. 
• tydeliggjøre golfens fortrinn overfor politiske myndigheter sentralt, regionalt

og lokalt.
• skape aktivitet for barn og voksne og bidra til å løse samfunnets

helsepolitiske mål.
• bidra i utviklingen av de organisasjoner vi er en del av.

Verdigrunnlag for golf-Norge. 

Ærlig – Offensiv – Inkluderende (våre organisasjonsverdier).  

Glede – Mestring – Godt miljø (våre aktivitetsverdier). 

Arbeidsfordeling NGF og klubbene 

NGF har det overordnede ansvaret for golfidrettens utøvelse og utvikling i Norge, inkludert å 
være en pådriver for å bedre rammebetingelsene.  

NGF er til for klubbene og ansvarlig for å framskaffe grunnlagsmateriell for dem. I tillegg skal 
NGF tilrettelegge for utdanning og utvikling av klubber, ledere, trenere og utøvere i tråd med 
målgruppenes ønsker og behov.  

NGF har et ansvar for regionale trener- og spillerutviklingssamlinger samt å bidra til å utvikle 
elitespillere gjennom oppfølging av støtteapparatet til de som blir rekruttert til 
satsningsgrupper og landslagsvirksomhet.  

NGF skal legge til rette for et bredt konkurranse- og turneringstilbud.   

NGF er ansvarlig for påvirkningen av og kommunikasjonen med idrettens organisasjoner 
nasjonalt og internasjonalt, offentlige myndigheter på sentralt plan og samfunnet for øvrig. 
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Klubbene er de som primært må være utøvende for at Golf-Norge skal nå sine mål. Først og 
fremst gjennom de ressurser klubbene selv rår over, men også gjennom den bistand og de 
arbeidsverktøy/hjelpemidler som NGF tilbyr.   

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. Flere golfspillere og større mangfold vil styrke golfens posisjon og klubbenes 
soliditet.  

Klubbene må også engasjere seg lokalt med hensyn til kommuneplaner, 
anleggsplanlegging, økonomiske tilskuddsordninger og generelt for å representere og 
synliggjøre golf på aktuelle møteplasser. Engasjement i idrettsrådene og arbeid overfor 
idrettskretsene vil være avgjørende for å nå få fram med arbeidet for å oppnå støtte fra 
kommuner og fylkeskommuner.   

Bærende prinsipper for arbeidet 

• Golfspillere bør være medlem av klubber nær der de normalt utøver aktiviteten.
• Vi skal utvikle klubber og miljøer, ikke bare enkeltpersoner.
• Fokus på flere jenter og kvinner i golfen skal integreres i alt vi gjør.
• Tålmodighet, langsiktighet og fakta skal prege vår arbeidsform.

Planperioden 2022-2023 

Nedenfor beskriver vi mål og virkemidler for perioden 2022-2023. Det bygger på hva som er 
vedtatt som langsiktig tenkning i Golfpolitisk Dokument ovenfor. De helt konkrete tiltakene 
kommer i forbindelse med de årlige planer og budsjetter som bygger på denne 
virksomhetsplanen. 

Mål for Golf-Norge 2022-2023 

Rekruttering: 
• I 2023 skal det være 135 000 medlemskap knyttet til NGF-klubber. Antall medlemskap 

per 30.9.21 er 127 264. 
o Antall medlemskap skal fortsatt øke noe, med et fortsatt fokus på å øke antallet

barn, unge og kvinner. 
Ivaretakelse: 
• Samlet ambassadørscore for medlemmer skal øke fra dagens 41 til 50.

o 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.
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Virkemidler for å nå målene 

NGF skal:  
• Styrke rekrutteringsarbeidet gjennom å:   

o 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.  

o øke synligheten av golf i Norge og bidra til å øke forståelsen for golf som idrett. 
Jenter, kvinner, barn og unge skal være de mest synlige.  

o tilrettelegge for at klubbene kan markedsføre egne tilbud gjennom gode digitale 
løsninger. 

o utvikle en solid barne-, ungdoms- og breddesatsing, med fokus på 
trenerutdanning, arrangement- og turneringsaktivitet. 

• Styrke ivaretakelsesarbeidet gjennom å: 
o ha fokus på faktabasert utviklingsarbeid 

§ «Golfspilleren i sentrum» og Business Intelligence-løsninger blir viktig i 
dette arbeidet. 

o fortsette arbeidet med nettbasert utdanning og ny teknologi for å bistå klubbene.  
o jobbe så nær klubbene som mulig:  

§ etablere regionale kurs- og kompetansenettverk.  
§ bidra til videreutvikling av regionale møteplasser for læring og 

erfaringsutveksling.  
o bidra til å styrke frivilligheten både i forbund og klubb.  
o revidere anleggspolitisk dokument. 
o bidra i anleggsutviklingen, og tilpasning til de fremtidige utfordringene, gjennom å 

være en aktiv part innen forskning, og å videreformidle resultatene ut i klubb. 
o gi grøntfaglig bistand ute i klubb. 

• Styrke talent- og toppidrettsarbeidet gjennom å: 
o etablere regional talentutvikling i samarbeid med klubbene, videregående skoler 

og Olympiatoppen. 
o ha et støtteapparat med kompetanse som kan bistå utøvere og deres trenere til å 

ta det siste steget fra nasjonalt til internasjonalt toppnivå.  
o utrede fremtidens turnerings- og konkurransesystem. 
o videreføre satsingen for kvinnelige trenere. 

• Styrke rammebetingelsene i golf-Norge gjennom å: 
o utvikle digitale løsninger som forenkler hverdagen i Golf-Norge, og som gir 

mulighet for øke de kommersielle inntektene. 
o utvikle handlingsplan, og påbegynne arbeidet, for økt offentlig støtte til bygging 

og drift av anlegg.  
 
Klubbene må:  
• gjøre seg mer attraktive og sette større fokus på de ikke-etablerte spillernes ønsker og 

behov, spesielt underrepresenterte grupper som jenter, kvinner, barn og unge. 
Golfspilleren i Sentrum, BI-løsninger etc. er godt egnede verktøy i dette arbeidet.  

• sikre en variasjon i turneringstilbudet som ivaretar alle medlemsgrupperinger, spesielt 
barn, unge og nybegynnere. 

• jobbe systematisk med å få lært opp og involvert flere frivillige, spesielt kvinner.  
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• videreutvikle samarbeidet seg imellom, eventuelt vurdere sammenslåing, eller avtale om 
felles administrativ og faglig bemanning. 

• sikre en sunn økonomisk drift og utvikling, jobbe lokalt og regionalt for økt 
finansieringsbidrag. 

• tilpasse anlegg og drift slik at de både ivaretar miljø og framtidige utfordringer, samt 
tilpasses helårlig flerbruk. Samarbeid med andre aktører utenfor golfen bør vurderes der 
det er mulig.  

• arbeide for å øke kapasiteten på anleggene, både gjennom å produsere flest mulig runder 
og videreutvikle anleggene der det er mulig/formålstjenlig.  

• i gode økonomiske år styrke likviditet og egenkapital for å sikre kontinuerlig drift og 
utvikling i vanskelige år. 
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 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Noter

Budsjett 2022 Budsjett 2023 Noter

Medlemskontingent 41 630 000 41 992 000 1

Viderefakturering IKT 4 670 000 4 780 000 2/8

Tilskudd 12 170 000 11 570 000 3

Sponsorinntekter 6 000 000 6 200 000 4

Andre driftsinntekter 10 497 500 11 022 500 5

SUM DRIFTSINNTEKT 74 967 500 75 564 500

Varekostnad -2 132 000 -2 232 500 7

Lønn- og personalkostnad -32 588 142 -33 258 095 6

Medieavtale 0 0 7

IKT kostnader -7 618 500 -7 695 000 8

Kontorkostnader -2 889 092 -2 937 385

Reise-, opphold- og møtekostnader -11 241 000 -11 896 000 9

Innleide tjenester -8 773 500 -7 368 500 10

Profilering, klær og premier -6 392 000 -6 427 000 11

Tilskudd, stipend -3 653 000 -3 660 000

Avskrivninger -1 362 266 -1 737 020 12

Andre driftskostnader -1 364 000 -1 394 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -78 013 500 -78 605 500

DRIFTSRESULTAT -3 046 000 -3 041 000

Renteinntekt og annen finansinntekt 70 000 100 000

Rentekostnad og annen finanskostnad -5 000 -5 000

SUM FINANS 65 000 95 000

ORDINÆRT RESULTAT -2 981 000 -2 946 000 13
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NOTER TIL BUDSJETTET 2022 OG 2023 

Alle aktiviteter i budsjettene er planlagt med utgangspunkt i at 2022 og 2023 blir normale år hvor det  
kan utøves aktivitet og reiser uten de begrensningene vi har hatt siden mars 2020. Prognosen for totale  
kostnader i 2021 er estimert til rundt 72 millioner kroner. Totale kostnader for 2022 og 2023 er hhv. 78  
og 78,5 millioner. Denne økningen er en konsekvens av at 2021 har vært et år med redusert aktivitet som  
ikke gir et reelt sammenligningsgrunnlag. I tillegg har det økte medlemsantallet i siste tingperiode gitt NGF 
muligheten til å igangsette og videreføre viktige satsingsområder i virksomhetsplanen, som rekruttering  
og ivaretakelse av barn og unge, og en forenkling av hverdagen for klubbene og deres medlemmer med en 
prioritering av arbeidet med fremtidsrettede digitale løsninger.

NOTE 1 – MEDLEMSKONTINGENT
Det budsjetteres med en nedgang i beregningsgrunnlaget for kontingenten på 10 kr til kr 362 pr medlemskap 
20 år og eldre i neste tingperiode. Det er budsjettert med hhv. 115 000 og 116 000 medlemskap i 2022 og 2023. 

NOTE 2 – VIDEREFAKTURERING IKT
Kostnadene for bruk, utvikling og support av GolfBox faktureres klubbene gjennom IT-avgiften. 

NOTE 3 – TILSKUDD
Med utgangspunkt i de økte medlemstallene forventes økt tildeling fra spillemidlene – både grunnstøtten til 
særforbund og barn, ungdom og bredde. Det budsjetteres med totalt kr 9 millioner i 2022 og 9,2 millioner i 
2023, mot 8,7 i 2021.

NOTE 4 – SPONSORINNTEKTER
Det budsjetteres med kr 4,3 millioner i kontante sponsorinntekter begge år, og hhv. kr 1,7 og 1,9 i barter- 
(bytte)inntekter. Dagens samarbeidsavtale med Reitan Convenience går ut i 2021, og vil ikke bli fornyet  
med tilsvarende beløp. Avtalebeløpet blir redusert, og dette får konsekvenser for aktiviteten på toppidrett  
som har redusert sine budsjetter for den kommende tingperioden.

NOTE 5 – ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Det budsjetteres med hhv. kr 3,2 og 3,4 millioner kroner i refusjon fra momskompensasjons¬ordningen. På 
denne posten ligger også hhv. 1,4 og kr 1,65 millioner kroner i annonseinntekter i Norsk Golf - trykk og digitalt.

NOTE 6 – LØNN- OG PERSONALKOSTNADER
Det budsjetteres med 36,2 årsverk i 2022 og 36,5 i 2023 og en lønnsregulering på 3 % begge år. 3 av disse 
årsverkene gjelder ansatte i Norsk Golf AS som overføres til NGF. Henholdsvis. 6,2 og 6,5 årsverk er midlertidige 
stillinger.

NOTE 7 – VAREKOSTNAD/MEDIEAVTALE
Fra 1.1.2022 avvikles Norsk Golf AS og produksjon av magasinet, digitalt innhold og ansatte overføres til NGF. 
«Varekostnad» inneholder kostnadene til trykk og distribusjon. Det budsjetteres med 4 trykte utgaver av 
magasinet begge år.
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NOTE 8 – IKT-KOSTNADER
I 2022 og 2023 gjøres tilleggsutvikling av GolfBox-løsningen for hhv. kr 625 000 og kr 350 000. Denne  
kostnaden vil ikke bli belastet klubbene gjennom IT-avgiften. IT-kostnader til digital forretningsutvikling, 
lisenser/abonnementer i forbindelse med overføring av Norsk Golf, øker denne posten med totalt kr 924 000 
fra prognosen i 2021. Det ligger også økte kostnader på rundt kr 170 000 på denne posten til klubbadmi- 
nistrative verktøy, arbeid med rammebetingelser og klubbutvikling. 

NOTE 9 – REISE-, OPPHOLD OG MØTEKOSTNADER
Budsjettet for både 2022 og 2023 er lagt med forutsetninger om normal reiseaktivitet, og det er budsjettert 
med en økning på hhv. 4,8 og 5,5 millioner mot prognosen for 2021.

NOTE 10 – INNLEIDE TJENESTER
Posten for innleide tjenester reduseres både i 2022 og 2023 i forhold til prognosen for 2021. I 2022 med  
kr 667 650 og i 2023 med kr 2 072 650. I tillegg til honorarer, er det her også budsjettert med:
• Bidraget til STERF ICE-Breaker prosjektet. Det utbetales hhv. kr 1 975 000 i 2022 og 1 175 000 i 2023.
• Utbetaling av spillerstøtte til utøvere med eget foretak. 
• Redusert bruk av innleide tjenester på toppiderett med hhv. 1,3 og 1,5 millioner kroner i 2022 og 2023. 
• En styrking av turneringsområdet. Det er satt av kr 225 000 til å utrede muligheten for fremtidige inter- 

nasjonale turneringer, og kr 400 000 til gjennomføring av en ny turneringsserie for yngre utøvere.

NOTE 11 – PROFILERING/KLÆR OG PREMIER
På denne posten ligger kostnader til premier, premiepenger og bekledning på turneringer, reklame- og profilering. 
Disse kostnadene øker med rundt 0,5 millioner i både 2022 og 2023 sammenlignet med prognose for 2021. 
Da det generelt har vært redusert aktivitet på alle områder, har denne posten også i 2021 vært lavere enn et 
år med ordinær aktivitet.

NOTE 12 - AVSKRIVNINGER
Investering i digital forretningsutvikling budsjetteres til rundt 5 millioner kroner. Investeringen balanseføres og 
avskrives over 5 år fra annet halvår 2022. Avskrivningene belastes den opptjente egenkapitalen.

NOTE 13 – ORDINÆRT RESULTAT / RESULTAT ETTER DISPONERINGER
I 2020 hadde NGF konsern et overskudd på 7,5 millioner, og prognosen for 2021 tilsier et overskudd på rundt 
2 millioner. Det budsjetteres med et underskudd i både 2022 og 2023. Budsjettet inneholder kostnader til  
investering i løsninger som vil skape gode rammebetingelser og inntektsmuligheter for golfklubbene og NGF i årene 
fremover. Deler av overskuddet fra forrige tingperiode foreslås brukt til å dekke underskuddet i 2022 og 2023.
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