
Virksomhetsplan 2014-2017 



Verdigrunnlag: 

Offensiv – ærlig – 

inkluderende   

Hovedmål: 

Flere og bedre golf-

spillere i sunne klubber   

Visjon: 

Golf – en idrett for 

alle   



Ansvarsfordeling mellom NGF og klubbene 

NGFs ansvar for å nå golf-Norges mål 

• det overordnede ansvaret for golfidrettens utøvelse og utvikling.  

• ansvarlig for å tilrettelegge for utdanning og utvikling av klubber, ledere,  

trenere og utøvere. 

• tilrettelegge for regionale trener- og spillerutviklingssamlinger samt å bidra 

til å utvikle elitespillere  

• tilby et bredt konkurranse- og turneringstilbud. 

• kommunikasjonen med idrettens organisasjoner nasjonalt og 

internasjonalt, offentlige myndigheter på sentralt plan og samfunnet 

forøvrig. 



Ansvarsfordeling mellom NGF og klubbene 

Klubbenes ansvar for å nå golf-Norges mål 

• være utøvende for at golf-Norge skal nå sine mål 

• særlig knyttet til rekruttering og ivaretakelse av medlemmene. 

• engasjere seg lokalt med hensyn til kommuneplaner, anleggsplanlegging, 

økonomiske tilskuddsordninger og generelt for å representere og 

synliggjøre golf på aktuelle møteplasser 

• engasjere seg i idrettsrådene og arbeid overfor idrettskretsene for å å 

oppnå støtte fra kommuner og fylkeskommuner. 



Golf-Norges største utfordringer i dag: 

• Flere som slutter enn som begynner 

å spille golf! 

• Økte driftskostnader 

• Inntekter under press 

 

= Anstrengt og utfordrende økonomi for 

golf-Norge  



Dette blir viktig i 2014 - 2017 

• Ivareta spilleren  

• sørge for opplevelse av mestring 

(hcp 54 > 26) 

• Fremheve golfens helseverdi  

• Styrke økonomien i golf-Norge - 

egenkapital og likviditet skal tåle 

svingninger i inntekter og kostnader 

• Videreutvikle tidsriktige anlegg 



Mål for planperioden 2014 - 2017 

Hovedmål: Flere og bedre golfspillere i sunne klubber 
 

• Begrense og stoppe frafallet for å skape en netto økning av antall 

medlemskap i golfklubbene innen slutten av perioden. 

• Rekruttere 5000 nye golfere per år 

• Større bredde på elitenivå: 

• Full kvote i OL 2016, to herrespillere og to damespillere. 

• 6 amatørspillere innenfor topp 150 på verdensrankingen. 

• Øke antall ungdommer og spillere i de lavere hcp-kategorier  



Hovedoppgave: Bremse nedgangen og skape grunnlag for ny vekst 

NYBEGYNNER MESTRER ELITE 

KRITISK FASE FOR Å BLI VÆRENDE I GOLFEN – 

VÅRT HOVEDFOKUS I PLANPERIODEN 

Hcp 

54 
Hcp 

26 

Hcp 

0 

Rekruttere Ivareta Utvikle 



• Ivareta nye medlemmer, uansett 

alder, så lenge at de både har 

kommet inn i det sosiale miljøet og 

kan ta grep om sin egen utvikling 

• Skape et tilbud som er tilpasset 

ulike behov (sosialt, aldersmessig 

og nivåmessig) 

• Utdanne og videreutvikle golfens 

ledere og trenere 

1. Ivareta og utvikle spilleren (hcp 5426)  

Trener 1, Haugaland GK 



2. Forbedre golfens rammebetingelser 

• Det er en ambisjon at golf skal oppnå kommunal 

støtte til bygging og drift av anlegg etter de 

samme prinsipper som annen idrett.   

• Det skal også arbeides for å få støtte som en 

helsebringende og samfunnsnyttig aktivitet.   

• Det skal bygges egenkapital og tilstrekkelig 

likviditet også i klubbene 

• Mulighetene for nye produkter, nye markeder og 

nye samarbeidspartnere må utredes 

• Senke den økonomiske terskelen for å spille golf 

 



3. Øke frivilligheten 

• Et golfklubb er et spleiselag 

  

• Frivillighet er ikke gratis 

 

• Det er umulig å kjøpe seg til 

ivaretakelse av 70.000 

medlemmer (hcp 54 – 26). 

  



4. Videreutvikle tidsriktige anlegg 

•  Øke fleksibilitet og krav til tidsbruk på golfen 

•  Større tilpasning til ulike målgrupper 

•  Målstyrte treningsanlegg 

•  Mer motstandsdyktighet mot klimaendringer 

 

• I tillegg må det: 

• Utarbeides relevant grunnlagsinformasjon for å måle utvikling over tid 

og å kunne gjøre målrettede tiltak som fremmer golfen. 

• Øke og formidles kunnskap om grøntfaglig drift og miljø. 

• Arbeides aktivt med å tilrettelegge for de med nedsatt funksjonsevne. 



Selvfølgelig skal vi også fortsette å rekruttere  

• Vi skal spre nysgjerrighet og interesse for golfen 

• Videreutvikle nybegynneropplæringen 

• Etablere et mottaksapparat for barn og unge 

• Tilrettelegge anlegg som oppfattes som attraktive 

 



……og ta vare på talentene / utvide eliten 

• Full kvote i Rio-OL: to herrer og to damer 

• Seks amatørspillere innenfor topp 150 på 

verdensrankingen 

 

• Antall ungdommer (13-19) som 

konkurrerer skal øke fra 4,5 % til 10 %. 

• Spillere i hcp-kategori 1 og 2 skal øke fra 

7.500 til 10.000 

• Kvinner i hcp-kategori 3 skal øke fra 900 

til 1.500 




