
Golftinget velger representanter for golfen til: 

- Forbundsstyret 

- Kontrollutvalget 

- Lovutvalget 

- Disiplinær- og sanksjonsutvalget 

- Valgkomitéen - denne foreslås av styret, øvrige verv foreslås av valgkomiteen 

Valgbarhet iht. idrettens og golfens lover 

Man må være 15 år, eller eldre, og ha vært medlem i klubben sin i minst  én måned før valget. 

Detaljer rundt valgbarhet finner du her. I hovedsak er du ikke valgbar om du har en rolle som 

kan ha økonomiske interesser som kan komme i konflikt med vervet. 

Personlige egenskaper 

Først og fremst trengs folk som er initiativrike, har ordenssans, fantasi, forstår hvordan idretten 

er organisert, humor og har mulighet til å sette av litt tid til å bringe golfen i Norge ut til enda 

flere og til nye høyder.  

Ulike bakgrunn og kompetanse 

Utvalg og styret skal settes sammen av ulik kompetanse, så all kompetanse er interessant. 

Valgkomiteen leter spesielt etter folk som er under 26 år, eller har digital forståelse og 

nysgjerrighet, eller har kommunikasjonskompetanse. Du bør ha kjennskap til styrearbeid fra en 

golfklubb. 

Tidsbruk 

Det varierer stort mellom de ulike verv og forbundsstyret krever mest tid og forberedelser. 

 

Forbundsstyret - NGF ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet 

mellom tingene. Se  § 21 i NGFs lov. 

Styret møtes 6-10 ganger i året. Vanligvis med 1 samling over 3 dager og resten av møtene 

som halvdagsmøter for at det skal være mulig for langveisfarende å rekke opp-og-ned til NGFs 

lokaler på en dag. Man regner med at det vil bli flere møter som gjennomføres digitalt fremover. 

Noen ganger er det korte møter for raske avklaringer innimellom de mer forberedte og planlagte 

møtene. 

Presidenten og visepresidenten bruker mest tid, men øvrige styremedlemmer må også ha 

tilstrekkelig tid til å sette seg inn i godt forberedte saksdokumenter, samt noe tid til 

representasjon. 

 

Fortsetter på neste side... 

  

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/topp_meny/om_ngf/ngfs-lov-101119.pdf
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/topp_meny/om_ngf/ngfs-lov-101119.pdf


 

 

Kontrollutvalget -  Utvalget skal følge opp det tingvedtatte budsjettet. Se  § 22 I NGFs lov. 

Kontrollutvalget skal som nytt fra 2021 også følge opp forvaltningssaker og spesielt se på 

forslag styret vil fremme for Tinget.  

I 2020 har Kontrollutvalget hatt både fysiske og digitale møter. Antall møtet vil være avhengig av 

om det kommer opp spesielle saker som må følges opp tettere enn i et normal år. Normalt vil 

utvalget ha 3- 5 møter. 

 

Lovutvalget  - Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om 

fortolkningsspørsmål som Norges Golfforbund forelegger. Lovutvalget kan også selv 

fremkomme med forslag. Lovutvalget kan også bistå golfklubbene i lovspørsmål. 

Antall møter avhenger av behov, rundt 3 møter á 2-3 timer kan forventes. Leder deltar på 

Golftinget, Golfforum og Idrettens jusseminar 1 x året. Ellers er det noe arbeid som kan gjøres 

pr. e-post og telefon. 

 

Disiplinær- og sanksjonsutvalget (DSU)- ved brudd på idrettens og golfens regler, feks i en 

turnering Møtes når saker blir meldt inn. Kan også gi råd og innspill ved endringer og 

utarbeidelse av retningslinjer. Se  § 24 i NGSs lov. Det står mer detaljert i reglement for DSU 

her. 

 

Valgkomiteen skal foreslå nytt styre og nye utvalg for Golftinget 

Valgkomiteen arbeider vanligvis i det siste året før neste Golfting. Komiteen møtes enten 

digitalt, eller fysisk, avhengig av hva komiteen selv bestemmer og gjennomfører møter med 

administrasjonen, henter inn innspill fra det sittende styret, søker etter nye kandidater, 

gjennomfører intervjuer og vurderer innkomne forslag før den utformer et forslag til Golftinget. 

 

Møtene kan avholdes på dag- eller kveldstid, utfra hva som passer gruppen og oppgavene. 

Regn med flere møter pr. måned de siste ¾ året før Golftinget. Det kan også være aktuelt å 

besøke klubber i regionen.  

 

Dekning av kostnader 

Alle verv i NGF belønnes med introduksjonskortet  (fritt spill 1 runde per bane i Norge den 

sesongen du har et verv) og klær til representasjon. I tillegg mottar alle i styret honorar og 

møtegodtgjørelse. Nødvendige reiser dekkes etter Statens reiseregulativ. 
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https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/dsu-reglement-19-januar-2020.pdf
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