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#nyttigmøter – fagdag

FRA 0830

REGISTRERING

0930-0945

BRAGE 1 – ANSLAG I PLENUM: IDRETTSPRESIDENT BERIT KJØLL KOMMER!
BRAGE 1

1000–1045

Velkommen!
v/ Fredrik Due, NGF

1100–1145

1200–1245

TRENERKONFERANSEN 2019

Fra 7 til 90 juniorer
Kristiansand GKs Juniorarbeid
v/Helge Pettersen og
Harald Haraldsen
En vellykket åpen dag
Vestfold GK fikk 100+ barn til å komme
på sin første Åpen Dag-arrangement.
Hvordan klarte de det?
v/ ildsjel Karsten Røssland m.fl.
Losby GK har arrangert Åpen Dag i to år
nå. I 2019 kom det 200+ barn dit. Oppskriften på hva de gjorde blir presentert.
v/ Losby Golfklubb
Changing the lives of
people with disability through
the power of Golf
v/Mark Taylor, EDGA

BRAGE 2

ULLR 1

ULLR 2

IDUNN 2

HOVIN 8

HOVIN 14

Idrettens Office 365 med Teams, for golfklubber
Dette er et administrativt verktøy til hjelp for klubben,
både når det gjelder dialogen i klubbens ledelse, sikker
arkivering av dokumenter og ivaretakelse av GDPR. Målet
er at klubbene skal ha gode rutiner og arbeidsprosesser
som sikrer kontinuerlig utvikling.
v//Kjell Rune Nordli, NIF IT

Hvordan bruke Golfspilleren i
Sentrum i praksis?
Praktisk bruk av resultatene
i klubben, med fokus på
evaluering og planlegging.
v/ André Jåtog

Sosiale medier og
golfklubben
v/Asgeir Behrentz, M51

Årshjulet - i ny drakt
En digitalversjon av klubbens Årshjul lanseres
på fagdagen.Hva skjer i klubben i løpet av året?
Holder orden på viktige datoer, tidsfrister og
klubbinformasjon. Gjør hverdagen bedre for
klubbens ledelse og komitéledere.
v/Martin Dølerud , NGF

World Handicap
System 2020
Hvordan blir dette i Norge?
v/Thore Wilhelmsen, NGF
og Stein Jodal, EGA
Handicapkomité

Spillbare baner
v/Pål Melbye, NGF

Budsjettarbeidet og økonomirapporteringen
i en klubb med administrasjon
Daglig leder av en av våre større klubber, somdriver
egen bane, orienterer om hvordan budsjettarbeidet og
økonomirapporteringen foregår i deres klubb. Han har
solid erfaring også fra det private næringsliv og deler
noen betraktninger om hva som skiller klubb fra firma.
v/Jan Inge Klubben, daglig leder i Fana golfklubb

Den gode opplevelsen – forventninger i
møtet med klubben
Kjenner dere klubbens medlemmer?
v/Pål Melbye, NGF og
Kate Hege Nielsen, NGF

Film, sosiale medier
og markedsføring
v/Akeksander Ottersen
Mile, NGF

Vil fotballen tale golfens sak?
Hvordan sikrer du at golfen blir
tatt med på avgjørelser?
v/Marianne Haugland, ressursperson
Golfens samfunnsverdi og Oddrun Skår,
styreleder Gml. Fredrikstad Golfklubb.

World Handicap
System 2020
Hvordan blir dette i Norge?
v/Thore Wilhelmsen, NGF
og Stein Jodal, EGA
Handicapkomité

GolfBox
Trenger du nyttige tips og triks, og
kanskje litt inspirasjon til å gjøre
hverdagen med GolfBox enklere?
Masse snadder i turneringsmodulen,
medlemshåndteringen, bookingmulighetene og nyttige rapporter,
pluss litt om statistikk.
v/Casper Lindenmayer, GolfBox
og Kristin Klæboe, NGF

Budsjettarbeidet og økonomirapporteringen i
en frivillig drevet klubb
Tidligere styreleder av en frivillig drevet klubb med egen
bane, orienterer om hvordan budsjettarbeidet og økonomirapporteringen foregår i deres klubb. Han har solid erfaring også
fra denne type arbeid også i jobbsammenheng og deler noen
betraktninger om hva som skiller golfklubb fra firma i denne
sammenheng og hvorfor arbeidet må gjøres forskjellig.
v/Kjetil Løbersli, Kristiansund og Omegn golfklubb

Ta med en venn-kampanjen:
Fra venn til medlem
v/André Jåtog og
Tom Rosenvinge, NGF

BirdieEyes
Slik fungerer app’en
v/Reidar Stølan

Jobber du med administrasjon/
ledelse av klubb?
Bli kjent med avdeling klubbservice som
jobber med anlegg, GolfBox, Golfspilleren i
Sentrum, klubbutvikling og utdanning mm.

World Handicap
System 2020
Hvordan blir dette i Norge?
v/Thore Wilhelmsen, NGF
og Stein Jodal, EGA
Handicapkomité

GolfBox Proplanner
Ønsker du å optimalisere din
Provirksomhet? Ha god oversikt
over din kalender, økonomi og dine
kunder, samt komme i kontakt
med nye kunder?
v/Casper Lindenmayer, GolfBox
og Kristin Klæboe, NGF

GolfBox Proplanner
Ønsker du å optimalisere din
Provirksomhet? Ha god oversikt
over din kalender, økonomi og dine
kunder, samt komme i kontakt
med nye kunder?
v/Casper Lindenmayer, GolfBox
og Kristin Klæboe, NGF

LUNSJ

1300–1345

1500–1545

1600–1645

1700–1745

TRENERKONFERANSEN 2019

1400–1445

Toppidrett har ordet:
Sammen lykkes vi!
v/Team Norway Trenerteam

Anleggsøkonomi
- Maskiner (investering/finansiering)
- Salg av driftstjenester
v/Peter Guterstam, HAKO og
Gamle Fredrikstad golfklubb

Ta med en venn-kampanjen:
Fra venn til medlem
v/André Jåtog og
Tom Rosenvinge, NGF

Sosiale medier og
golfklubben
v/Asgeir Behrentz, M51

Changing the lives of people with
disability through the power of Golf
En workshop hvor vi fordyper oss i hvordan
golfklubbene kan bli gode og inkluderende arenaer for personer med nedsatt funksjonsevne,
og hvordan klubbene kan samarbeide med
institusjoner og organisasjoner for å rekruttere
nye deltakere. (del 1:3)
v/Mark Taylor, EDGA

World Handicap
System 2020
Hvordan blir dette i Norge?
v/Thore Wilhelmsen, NGF
og Stein Jodal, EGA
Handicapkomité

Trenerverktøy: Golfspilleren
i Sentrum
Opplevelsen av trener- og
treningstilbudet i klubben.
v/Kate Hege Nielsen, NGF og
André Jåtog

Styret som arbeidsgiver
Styrets ansvar som arbeidsgiver
v/Einar Evensen, styreleder i Skjeberg golfklubb

Spillbare baner
v/Pål Melbye, NGF

Film, sosiale medier
og markedsføring
v/Akeksander Ottersen
Mile, NGF

Changing the lives of people with
disability through the power of Golf
(del 2:3)
v/Mark Taylor, EDGA

World Handicap
System 2020
Hvordan blir dette i Norge?
v/Thore Wilhelmsen, NGF
og Stein Jodal, EGA
Handicapkomité

Golfspilleren i Sentrum
– kræsjkurs for klubbens styre
v/ André Jåtog

Årshjulet - i ny drakt
En digitalversjon av klubbens årshjul
lanseres på fagdagen. Hva skjer i klubben
i løpet av året? Holder orden på viktige
datoer, tidsfrister og klubbinformasjon.
Gjør hverdagen bedre for klubbens ledelse
og komitéledere.
v/Kate Hege Nielsen, NGF

BirdieEyes
Slik fungerer app’en
v/Reidar Stølan

Changing the lives of people with
disability through the power of Golf
(del 3:3)
v/Mark Taylor, EDGA

World Handicap
System 2020
Hvordan blir dette i Norge?
v/Thore Wilhelmsen, NGF
og Stein Jodal, EGA
Handicapkomité

GolfBox Proplanner
Hvordan ha god oversikt over din
kalender, økonomi og dine nye og
eksisterende kunder.
v/Casper Lindenmayer, GolfBox
I sofakroken med
Andreas Thorp og Magnus Sveen
Etter mange år som caddie på LPGA
Touren har Andreas en drøss med
erfaringer vi gjerne kan lære av her
hjemme. Magnus og publikum tar
seg av spørsmålene.

Fagdag avsluttes med spennende foredrag i plenum

GolfBox
Trenger du nyttige tips og triks, og
kanskje litt inspirasjon til å gjøre
hverdagen med GolfBox enklere?
Masse snadder i turneringsmodulen,
medlemshåndteringen, bookingmulighetene og nyttige rapporter,
pluss litt om statistikk.
v/Casper Lindenmayer, GolfBox
og Kristin Klæboe, NGF

Anleggsøkonomi
- Maskiner (investering/finansiering)
- Salg av driftstjenester
v/Peter Guterstam, HAKO og
Gamle Fredrikstad golfklubb

