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Vil klubben noensinne ønske noe fra kommunen?



Innhold
Hva kan du ønske deg?

Hva er det du selger?

Hva vil klubben oppnå?

Verktøy fra NGF

ABC - når du kommer hjem

Fagdagen 2017 tilbyr også...





Ønskelisten



Hva har du å selge?













Hva vil klubben oppnå?
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Finansiering av utvidelse av klubbhuset for å 
etablere treningssenter med golfsimulatorer
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Viktige forutsetninger for samarbeid med det offentlige



Finansiering av utvidelse av klubbhuset for å etablere 
treningssenter med golfsimulatorer
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Verktøy fra NGF



Golfstrømmen
Kl. 12-12.45 i Multiarena 6

Golfstrømmen en aktivitets- og pengestrømsanalyse som gir deg tall og fakta i 
påvirkningsarbeidet 

Praktisk gjennomgang v/klubbutvikler Kate Hege Nielsen



Tilskuddsportalen
Kl. 15-15.45 i Flight 3 

Tilskuddsportalen – en smart vei til økte inntekter 

v/ Frode Iversen, daglig leder i Scan 4 News
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ABC - slik gjør du det
Hjemmelekse:

Hva vil dere?

Hvem kan hjelpe? 

Er det god timing?

Hva er omdømmet deres hos de som kan 
hjelpe?

Hva kan dere tilby?

Finnes allianser?

Har dere kontakter? Andre ressurser?

Praktiske tiltak:

Idrettsrådet er første steg 

Politisk: begynn hos ordfører/posisjon. 

Be om møte - og nytt møte. Sikre fremdrift.

Forbered skriftlige dokumenter.

Bruk media med omhu - husk at du skal møte 
beslutningstaker igjen.



For å høre mer fra klubbene:
Salten GK, Jens-Kristian Hansen, styreleder
jens.kristian.hansen@phs.no, tlf. 90926722

Asker GK, Kjell Pedersen, styreleder
kjepede2@gmail.com, tlf. 95083889

Bjaavann GK, Per-Anders Havnes
pahavnes@gmail.com, tlf. 48865884



Hjelp politikeren med å nå sine mål gjennom dine mål
Den politiske hverdagen- politikere er ikke fageksperter og har mangel på tid/kapasitet og ressurser til å rekke over alt.
 

1.      Bestem deg for hva du ønsker å oppnå Ikke ta alt på én gang, vær konkret.
2.      Finn fakta (Golfstrømmen, Golfspilleren i sentrum, Tilskuddsportalen, Golfbox m.m.)
3.      Bygg et overbevisende budskap! Finn eksempler som snakker til hjertet og hodet. Bruk medlemmer/gjester og 
bruk bilder
4.      Skaff oversikt over landskapet. Hvem tar beslutningen. Hva mener de ulike partiene om saken.
5.      Finn allierte! Tenk gjerne utradisjonelt. Få en bred allianse - flere aktører finner veien til ulike beslutningstakere.
6.      Vær på plass til rett tid!  Spør politikere og rådmann/kommuneansatte hvor prosessen er, når møtene er. Det er 
ofte mye å finne på kommunens nettsider.
7.      Overbevis i møtet med politikerne- sett deg inn i politikerens perspektiv. Inviter deg selv. Politikere trenger 
innspill. Sjekk hva partiet mener på forhånd. Vær konkret. Ha respekt for tiden til politikerne.  Ha med maks 1 A4-side 
med hovedpunktene.Kanskje møtes ute/hos deg, så får politikeren en “knagg” å henge saken på = husker det bedre.
8.      Bruk mediene. Få saken ut i media- dette gjør at saken står ennå mer på spill for dem. Mange politikere ønsker 
også å bli synliggjort i mediene.
9.      Finn riktig verktøy - møter, avisoppslag, kampanjer etc.
10.  Tenkt langsiktig. Ikke regn med å få gjennomslag på første forsøk. Hold på et budskap over tid Gjenta budskapet 
. Hold på saken gjennom flere år. Jobb med partiene for å få inn formuleringer inn i partiprogrammene.

 



Fagdagen 2017 tilbyr også:

Kl. 11-11.45 Multiarena 4: Golf og helse samarbeid klubb og kommune

Kl. 12-12.45 Multiarena 6: Golfstrømmen

Kl. 15-15.45 Flight 3: Tilskuddsportalen


