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Mandat (fra Golftinget 2009) 

• Det opprettes en faggruppe (bestående av f.eks. 

turneringskoordinatorene + evt. andre ressurspersoner) som 

skal være et rådgivende organ for NGFs styre og 

administrasjon. 

 

• Gruppen skal blant annet evaluere ordningen med 19 års 

aldersgrense, komme med innspill og forslag til utvikling av 

dagens turneringsstruktur, vurdere framtidige aldersklasser 

samt vurdere innføringen av ”divisjonsgolf/seriespill”. 



Agenda 

• Arbeid 2010  

• Evaluering 2011 

• Faggruppens anbefalinger 

 

Evt spørsmål tas under Åpen post 

 

 



Faggruppens medlemmer 

Navn 2010 2011 kommentar 

Vår Høst Vår Høst 

Peder Mørk X X X X Baneeier / daglig leder, Mørk GK 

Vidar Kokkim X X X X Juniorleder Borregaard GK 

Lars Olaf Sterud X X X X Juniorleder Oslo GK 

Øystein 

Tamburstuen 

X X X X NGF, Faggruppens sekretær 

Birgitta Hansen X X X Head Pro, Haugesund GK 

Alise Polden X X Dommer, Byneset GK 

Rolf Bjarne Aune X X Juniorleder, Trondheim GK 



Arbeidet 2010 – 2011.  

• 2010: Etablere ny 

turneringsstruktur 

for Junior 

• Faggruppens 

innstilling av 

11.11.2010 



Arbeidet 2010 – 2011. Evaluering 

• Diskusjoner, innspill vår 2011 

• Noe involvert i diskusjoner om praktisering av 

turneringsbestemmelser 

• Spørreundersøkelse juli-aug 2011 (alle klubber, 44% besvarte) 

• Notat på høring sept 2011 (17 klubber) 

• Notat med anbefalinger til NGF okt 2011 

• Totalt 7 møter og gruppeprosesser pr e-post 

 



Temaer behandlet i faggruppen 

• Titleist Tour og Titleist Region Tour 

• Junior Tour 

• Junior alder 

• Wildcards 

• Turneringsområder 

• Møteplasser 

• Kommunikasjon 

• Særskilte rekrutteringstiltak 

• Videre arbeid 



Overordnet, Anbefalinger 

• Ny turneringsstrukturen er godt mottatt av klubbene 

• Det anbefales ikke større endringer i 2012. Begrunnes med: 

• Juniorgolfen trenger ro. (Foredling, ikke ”omorganisering”) 

• Viktig med forutsigbarhet for spillere, trenere, ledere 

• Justere åpenbare mangler 

• Det har vært innkjøringsproblemer som anbefales rettet i 2012 
(Hovedsakelig TRT, JT, ”mangel” av TO) 

• Turneringsstrukturen vurderes å være robust ift å ta framtidige 

endringer 

• Større fokus framover på rekruttering   

 (Hovedsakelig JT, ”mangel” av TO) 

 



Tilteist Tour 

• Velprøvd konsept. Få justeringer nødvendig. 

 

• Ant kval plasser til TT for Øst/Vest opprettholdes 

• Fortsatt kvalifisering for spillere under plass 17/40 på OoM for hhv 

jenter/gutter 

• Behov for klargjøring av tildeling WC 

 



Tilteist Region Tour 

• Nytt konsept. Mindre justeringer nødvendig. 

• En del støy. Skyldes manglende forankring i klubbene og til dels 

utydelig info fra NGF 

• Noen anbefalinger.  

• Kval til TRT bør skje fra JT, og på brutto slag.  

• Antall kvoteplasser for TO opprettholdes 

• Øvre hcp. grense for deltagelse økes 

• Påmeldingsfrist nedrykk til TRT tilpasses  

• Regioninndeling Øst/Vest opprettholdes 

• Vurdere andre kvalifiseringsprinsipper i løpet av 2012? 

 



Junior Tour 

• Opplegget at hver klubb skulle ta ansvar for ”sin” turnering og invitere 

naboklubbene fungerte ikke optimalt. 

• Fungert ulikt. Best der TO har organisert. 

• Klasse 1-2, fokus på idrett, klasse 3, fokus på rekruttering 

• Klasse 1 blir kval til TRT (TOs) kvoteplasser, bruttoslag (nettoslag) 

• Krever samkjøring i TO, JT kl 1 felles turnering tilpasset TRT 

• Turneringsbestemmelser må være slik at de ivaretar både store og 

små TO-er. 

• Etablere verktøykasse med gode eksempler 

• Behov for nytenking vedr rekruttering 

• Spilleformer, etc 



Junioralder 

• Junioralder 19 år svært godt mottatt 

• Ikke grunnlag for justering nå 

• Endringen trenger om ikke annet tid for å ”sette seg” før den evt 

grundig vurdering mhp evt ytterligere heving / aldersinndeling. 



Turneringsområder / møteplasser 

• TO revitaliseres som møteplasser m.v. 

• Rammer for TO legges av NGF (tydelige og romslige) 

• TO er klubbdrevet 

• Møteplass for blant annet:  

• Erfaringsutveksling, kontinuitet og ”utdanning” av nye 

juniorledere 

• Koordinering av JT, primært klasse 1. 

• idrettslig utvikling 

• trenere og ledere 

• Undergrupper med spesielle behov (eks rekruttering) 

• TO bindeledd/møteplass mellom klubbene og NGF 



Turneringsområder / møteplasser 

• Regionale møteplasser for juniorarbeid, for eksempel ifm. 

Områdevise lederfora 

 

• Nasjonale møteplasser for juniorarbeid, f.eks: 

• Golftinget, temadag, (parallelle sesjoner) 

• Golfforum, (parallelle sesjoner) 

• Idrettskonferansen 



Særskilte rekrutteringstiltak 

• Målrettede rekrutteringstiltak for barn og junior, gutter og jenter 

• Økt NGF støtte for rektruttering i klubbene 

• Trenings- og turneringsformer med lav terskel 

• Nye (”variasjon”) i spilleformer 

• Regionalisering av NGFs (idrettsarbeid) rekrutteringstiltak i ”elite” 

anbefales.. 

 

 

 

 



Forslag til videre arbeid 

• Faggruppen anbefales videreført, fordi: 

• Klubbene med i utviklingen. Åpenhet / dialog / forankring 

• Lyttepost og samtalepartner for NGF 

• Mye kompetanse i medlemsmassen 

 

 

 

Organisering 

•Bredt geografisk sammensatt, 5-7 personer 

•Ikke avgjørende med mange ulike faglige ressurser, men trener / 

pro bør være med 

•Tett samarbeid og koordinering med relevante fagmiljøer i NGF 

•Rapportere jevnlig til NGF 


