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REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 

17. NOVEMBER 2007 
 

1. Åpning 
Christian Anker-Rasch ønsket velkommen til Golftinget 2007 og orienterte om dagens program som 

startet med 

 

- Velkomsthilsen fra ordfører Johan Arnt Elverum fra Stjørdal, kommunen med størst folkevekst i 

Nord-Trøndelag. 

 

- Velkomsthilsen fra Ole Fredriksen i Kultur- og kirkedepartementet. Han trakk linjene 25 år tilbake 

og refererte til 1983: ”Norsk golf ser endelig ut til å få et lite gjennombrudd”. Det var den gang 14 

medlemsklubber og 5000 medlemmer, og det ble spådd økning. Fredriksen ønsker i dag flere unge til 

golfsporten, og jevnere fordeling mellom kjønnene. 

 

- Hilsen fra NIFs representant Geir Kvillum som ble overbrakt av presidenten. 

 

- Velkomsthilsen fra leder i Nord-Trøndelag idrettskrets, Svein Myhr, som uttrykte beundring over 

utviklingen, trakk fram golf som ”god TV-idrett”, ”med stort potensial” og som ”fascinerer mange 

som foreløpig står utenfor”. Det er viktig å sikre aktive nærmiljøer. Innen 2010 skal 80 prosent av 

Nord-Trøndelag være ”fysisk aktiv”. Det bygges infrastruktur rundt de videregående skolene, og 

følgende invitasjon ble presentert: ”Har golf lyst til å være samarbeidspartner med de 12 videregående 

skolene som er plukket ut?” 

 

- Styret og administrasjonen ble presentert. 

 

 

2. ”Golfrikets tilstand” ved NGFs president Christian Anker-Rasch 
 

Golf-Norges visjon: ”Golf – en idrett for alle” 

Verdigrunnlaget for golf-Norge ”Åpen, ærlig og inkluderende” har betydd mye i styret. 

Hovedmål for golf-Norge: ”Flere og bedre golfspillere”. Veksten har flatet ut og fortsatt har over 50% 

av medlemmene Grønt Kort. Spillere med Grønt Kort mister ofte interessen etter hvert, og dette er en 

av de største utfordringene for klubbene. 

 

a. Hva har kjennetegnet 2007? 

 
Nok et stort sportslig år 

- Suzann Pettersens definitive gjennombrudd har preget 2007. Seks individuelle seirer, første norske 

Major-triumf, nr 2 på LPGA Order of Merit, nr 4 på Rolex World Ranking. Tutta stiller opp og er et 

fantastisk forbilde for alle norske golfspillere, spesielt de yngre. 

- Uoffisielt VM-gull til Anders Kristiansen. 

- Uoffisielt VM-sølv til våre juniorgutter, samt flere sterke internasjonale resultater. 

- Guttene nr. 5, jentene nr. 8 og herrene nr. 9 i lag-EM. 

- Marianne Skarpnord suveren vinner på Telia Tour. 

- Marianne, Lill Kristin Sæther og Jan Are Larsen er kvalifisert for neste års Europatour. 

- EM-lag piker samt LET- og Challenge Tour gjennomført på strålende vis. 

- Mye positivt har også skjedd på rekrutterings- og talentutviklingssiden. 

 

Fremdeles medlemsvekst 

- Cirka 1,2 % vekst, dvs. 7-8000 nye medlemmer, men like mange blir borte.  

 

- Antall hull økte med 3 %. Flere baner bygget ut fra 6 til 9 hull. 
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- En del klubber sliter økonomisk, og flere sliter med samarbeidet mellom klubbstyret og 

klubbadministrasjonen. Forbundet er klar over situasjonen, men savner at klubber som sliter stiller opp 

i de ulike NGF-fora. 

 

NGF har en tilfredsstillende økonomi 

- Totalt sett drevet med overskudd siden det forrige Golftinget (2005). Prognosen for 2007-resultatet 

viser rundt 500.000 i underskudd, men egenkapitalen og likviditeten er solid. 

 

- Tøft år for NGFs administrasjon med stort arbeidspress og utfordringer pga store personellmessige 

endringer.  

 

- Periodevis store driftsproblemer med IT-systemene. 

 

Mye uro innad i NIF, men nært samarbeid mellom NGF og andre særforbund 

- NGF sitter sentralt i mange utvalg. 

- Sviktende tillit til NIF-ledelsen, og NGF er sterkt kritisk til den ansatte ledelsen i NIF. NGF sentralt 

er med i mange utvalg og ønsker å bidra på en positiv og konstruktiv måte.  

 

Presentasjon av NGFs pågående prosjekter og aktiviteter 

- Golf – Grønn Glede 

- Golf i skolen 

- Regionale klubbutviklere 

- Golf i Nord 

- Barn & Golf 

- Torsdagsgolfen 

- Jentegolf 

- NGF Coachingsystem  

- Fokus på golfrelatert forskning i samarbeid med STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment 

Research Foundation) 

- Fremtidig merverdiavgiftssystem kan bety store forandringer (se eget punkt) 

- Golfkortet (se eget punkt) 

 

Mer informasjon finnes i årsberetninger, NGF Nytt og på web. 

 

 

b. Hva skjer fremover?  

 

- Sterk fokus på klubbutvikling. Ønske om klubbutvikler også på Østlandet. 

- Fortsatt sportslig satsing, men med litt vri mot de yngre. 

- Golfkort og vurdering av fremtidig IT plattform. 

- Økt innsats mot det offentlige for å bedre golfens rammevilkår. 

- Skjerpet fokus på eksterne turneringer. 

- Vurdere en fremtidig mediastrategi (golfblad, web-sider, etc.) og annen forretningsutvikling.  

- Innsamling og systematisering av NGFs historie.  

- De nye Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett for barn til og med det året de 

fyller 12 år trer nå i kraft og skal overholdes, etterleves og håndheves både nasjonalt, regionalt og 

lokalt. Dispensasjoner skal ikke gis. Det handler om å gjøre norsk barneidrett så god og helhetlig som 

mulig. 

Det skal i tillegg oppnevnes et styremedlem i den enkelte klubb med ansvar for barneidretten. 

- Klubbene oppfordres til å delta på de områdevise lederfora og Golfforum i 2008. 

 

Oppsummering 

- Stor aktivitet på alle plan. 

- Positiv utvikling på de fleste områder. 
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- Mange spennende utfordringer foran oss. 

 

Presidenten avsluttet sin orientering med å rette en stor takk til alle tillitsvalgte og ansatte i 

klubbene og NGF.  

 
 

3. Golfens samfunnsverdi 
Presidenten innledet. Tre personer belyste deretter golfens samfunnsmessige posisjon fra ulike 

perspektiv.  

 

a. Golfens helsemessige betydning v/Jostein Steene Johannessen, NIH  

 

Steene Johannessen greide ut om golf som fysisk aktivitet, helsegevinster av golf og helseøkonomiske 

aspekter. Han håper at bilbruk ikke blir et utbredt fenomen på norske golfbaner. Jo dårligere golfer, jo 

lenger går du, og jo mer trening får du. 

 

Golfspill på bane gir 4,3 MET (hvilemetabolisme), noe som tilsvarer ”moderat aktivitet”. Dette 

varierer fra person til person. En person på 80 kilo kan regne med å forbrenne rundt 1600 Kcal på en 

golfrunde. Hvis man bruker bena, gir golfspill betydelig helsemessig gevinst, både fysiologisk og 

psykologisk. Golf virker sykdomsforebyggende, det er få skader, og man får fine naturopplevelser på 

kjøpet.  

 

Golfaktivitet er en ideell mosjonsaktivitet og sparer samfunnet for flere hundretalls millioner kroner i 

året. Steene Johannessen stilte spørsmålene:  

- Er golf-Norge klar til å ta imot befolkningen?  

- Trenger vi flere golfbaner?  

- Én offentlig golfbane i hver kommune?  

- Er terskelen for å oppnå Grønt Kort for høy, eller vil en mer avslappet holdning gå ut over 

sikkerheten? 

 

b. Hvordan kan golf profesjonalisere arbeidet overfor kommunale myndigheter? 

v/Svein Erik Hansen, NGF 

 

Svein Erik ”Svenna” Hansen åpnet med å beskrive sitt møte med golfmiljøet og sin følelse av sjokk  

over mangelen på golfanlegg for barn og unge.  

 

- Hvorfor er andelen av barn og unge konstant – lav? 

- Hvorfor er det ikke golfaktivitet i nærmiljøet? 

- Hvorfor får golfen ikke mer støtte fra offentlige myndigheter? 

 

Andre land sliter også med rekrutteringen. Det har vært et stort frafall av yngre golfspillere i Sverige, 

og snittalderen på golfspillere i Skottland er over 55 år, men mulighetene er til stede. Golfen i Norge 

rekrutterer der andre idretter opplever frafall. 

 

Hansen foreslo tiltak for å trygge fremtid og vekst gjennom å gjøre golfen mer tilgjengelig for 

”Hvermansen”, rekruttere flere barn og unge og få kommunene til å bidra slik at kostnadene blir minst 

mulig. 

 

Forslag for å få dette til: 

1. Vi må få på plass mindre golfanlegg der folk, spesielt barn og unge, bor og ferdes. 

  - Mindre treningsanlegg i nærmiljøet. 

- ”Golfens ballbinge”. 
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2. Vi må få større fokus på gode treningsanlegg. 

  - Målstyrt trening. 

- Kobling opp mot NGF coachingsystem. 

- Attraktive målområder. 

- Direkte tilbakemelding. 

 

3. Vi må få kommunene til å bidra slik at kostnadene blir lavest mulig. 

  - Barn og unges oppvekstmiljø må stå i fokus. 

- Golfen kan 

– stimulere til mer fysisk aktivitet. 

– redusere livsstilssykdommer. 

– skape positive møteplasser. 

– få barn, unge og voksne sammen i aktivitet. 

– gi kommunen et fortrinn i forhold til mennesker som ønsker å flytte dit. 

 

Hansen la fram eksempler på støtteordninger og presenterte følgende regnestykke: 

 

Totalkostnad for korthullsbane (nærmiljøanlegg maks 250 m
2
) kr. 400.000,- 

 

Finansiering: 

- Spillemidler (50 % av 400.000,-, maks. kr. 200.000,- )   200.000,- 

- Stimuleringsmidler fra NGF (NB!! ikke klarlagt konkret)    35.000,- 

- Salg messingskilt med firmalogo, 5 stk. à kr. 5.000,-     25.000,- 

- Dugnadsverdi        100.000,- 

- Rest, finansieres av klubb        40.000,- 

 

Veien videre: 

• Vi må utfordre flere leverandører på nærmiljøanlegg og kunstgressanlegg for golf. 

• Vi må skaffe oss god dokumentasjon rundt golfens samfunnsverdi og fortelle dette utad. 

• Vi må etablere politiske nettverk. 

 

”Det offentlige skal bygge, idretten skal fylle” 

 

Klubbene og NGF må være aktive overfor lokale myndigheter, idrettskretser, NIF, lokal 

samfunnsdebatt osv. for å synliggjøre behov og fortelle hvordan dette kan gjøres på en 

samfunnsøkonomisk fordelaktig måte.  

 

Konklusjon: Satsingen på nærmiljøanlegg à la fotballens ballbinger kan være nøkkelen til å fremme 

golfens stilling i de enkelte lokalmiljøene rundt om i landet. Flere barn og unge i golfen vil gi større 

inntekter til NGF fra NIF. 

 

 

c. Betydningen av samfunnspolitisk engasjement v/Åge Tovan, Lørenskog og NFF 

 

Åge Tovan fikk salen i meget godt humør med sin beskrivelse av arbeidet med golfbanen på Losby. 

Utgangspunktet var at banen skulle være tilgjengelig for alle. Oppstartgruppa tok tre grep – 

konferansehotell, golf og friluftsliv.  

 

Tovan understreket hvor viktig det er å ta vare på engasjementet, motvirke inaktivitet og passe på å ta 

vare på hele befolkningen. Han fortalte historien bak ballbingen, som illustrerer viktigheten av å vise 

politikere at dette ikke er noe eksklusivt. Slike konsepter må folkeliggjøres. Ungene selv organiserer 

seg, hvilket gir en god følelse av frihet og muligheter. Tovan pekte i denne sammenheng på ”løkke-

effekten” og anbefalte NGF å jobbe med konseptet nærmiljøanlegg. 
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4. Tingsaker 

 
IKT-situasjonen og golfkortet 

Presidenten innledet med å informere om en mulig refusjon av 50 % av serviceutgiftene til 

pilotklubbene i golfkortprosjektet 2007.  

 

Cato Haug redegjorde for IKT-situasjonen.  

 

Driftsproblemene i 2007 har vært omfattende, og Haug presenterte avtaleforholdet til NIF, 

driftssituasjonen, framtidige løsninger og hva som kommer til å skje i 2008.  

 

NGF har én avtalepartner, nemlig NIF. NGF trenger bare å forholde seg til NIF. NIF opererer igjen 

med en rekke underleverandører – Edda Media, N3Sport, Ventelo, Golfbox og Sportsadmin, det nye 

idrettssystemet som skal erstatte NAIS. 

 

Driftssituasjonen 

 

Kortsiktige tiltak:  

- Skal ikke oppleve det samme som i 2007. 

- Må være 100 prosent løst. 

- Betydelig jobbing for å finne ut hvor problemet ligger. 

 

Cap Gemini har som objektiv tredjepart analysert og rapportert. Konklusjonen er at det har ligget et 

dårlig system i bunn og vært manglende kompetanse hos leverandøren. 

 

Nå overdimensjonerer man løsningen betydelig for å være helt sikker på at den skal fungere.  

Vasking av data er iverksatt av Lindorff Match, og denne skal være fullført før 31.12.07.  

 

Man jobber med å forberede for implementering av Sportsadmin (modulene person, organisasjon og 

kurs). 

 

Langsiktige tiltak: 

- Forberedelse for konkurranseutsetting. 

- Underlag for det kortsiktige kan benyttes langsiktig. 

  

Skal ikke se bort fra at nåværende leverandør faktisk leverer tilfredsstillende. 

 

Fremtidige løsninger 

 

Sportsadmin. 

- Vurderer løsningen fortløpende. 

- Vurderer NFF sine valg (6.12.07).  

- Utreder full overgang til annen leverandør. 

 

Beslutning 

- Valg av veien videre. 

Hva skjer i 2008? 

- Fortsatt bruk av NAIS, Klubben Online og Personlig Profil. 

- Nytt driftsmiljø etableres fra 31.12.07.  

- Vasking av data i medlemsdatabasen. 

- Kontinuerlig rapportering på drift. 

- Utvikling og delimplementering av Sportsadmin. 

- Utredning av overgang til ny leverandør. 

- Implementering av Golfkortet. 
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Spørsmål 

Hva skjer hvis NFF velger annerledes? 

Svar: NFF bruker NAIS i 2008 uansett. Ventelo har tatt grep og det er sterke interesser for at de klarer 

seg. 

 

Hva er merverdien for golf i de felles systemene? 

Svar: NIF leverer mye mer enn det klubbene ser og det har vært gunstige priser på disse tjenestene. Et 

samarbeid med NIF er forutsigbart. NIF går ikke konkurs (tror vi)). Når NIF skjønner at deres 

viktigste oppgave er å levere felles tjenester til idretts-Norge, ønsker NGF å vise lojalitet. 

 

 

Golfkortet 

Rune Vatnamot fra NGFs styre orienterte om golfkortets pilotprosjekt og overgangen til elektronisk 

golfkort for alle. Golfkortet er et magnetstripekort med velprøvd teknologi som inneholder kun navn 

og hjemmeklubb og som gir deg adgang til datasystemet. 

 

Pilotprosjektet– Få erfaringer. 

- Vi må være ydmyke nok til å se hvordan systemene virker i praksis. 

- For stort pilotprosjekt. 

- For dårlig spesifisert. 

- For dårlig database. 

- Styringsgruppen for lite involvert. 

- For trege leveranser. 

- Kunne tatt utviste feil mer på alvor. 

- Levert utstyr fungerte etter hensikten. 

- Enklere administrasjon for klubbene. 

 

Styret ønsker Golfkort for alle i 2008, mens papirkortet fra 2007 er gyldig til 31.03.08 

Presidenten er overbevist om at kortet kommer til å fungere og er kommet for å bli, men det vil kreve 

innsats for å lære opp og følge opp alle medlemmene. 

 

 

Spørsmål 

Hvordan brukes kortet ved spill i utlandet? 

Svar: Vertsklubben kan gå inn på nettet eller spilleren kan fremvise et bevis som er skrevet ut fra 

systemet innen avreise.  

 

Hvordan registrerer man runder i utlandet? 

Svar: Dette må man gjøre selv på nettet når man kommer hjem. 

 

Hvordan skal spillere uten nett oppdatere handicap? 

Svar: Det er enhver spillers ansvar å oppdatere sitt hcp. Kan man ikke gjøre det selv, må man få hjelp 

av klubben.  

 

 

Skal en arrangør godta det som står i GolfBox? 

Svar: Enhver spiller er selv ansvarlig for å stille med korrekt hcp. 

 

Når sendes kortene ut? 

Svar: Klubbene bestemmer selv hvem som skal ha kort, sender inn lister og får tilsendt kort. Klubbene 

kan gå inn i systemet og sperre kort for medlemmer som ikke har betalt. 

 

Er kortet også et betalingskort? 
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Svar: Nei, ikke foreløpig. Nå er det viktig å få en enkel, velprøvd teknologi til å fungere. 

 

Noen klubber går inn for det elektroniske scorekortet Gobex. Hvordan vil det fungere sammen med 

Golfkortet? 

Svar: Gobex og Golfkortet kan kombineres gjennom en spesialordning. Hcp-informasjon lagres i 

GolfBox. 

 

Bestemmer klubben selv hvem som skal ha kortet? 

Svar: Alle skal ha kortet, men klubben bestemmer når.  Klubben kan sperre kortet når som helst. 

Selve kortet skal ha en varighet av 3-5 år. 

 

Bør bruken av golfkortet tas med i Grønt Kort-opplæringen? 

Svar: Ingen dum idé. Både for å vise dets funksjon og for å lette bruken videre. 

 

Det vil nok være en god idé å lage felles retningslinjer for turneringskomiteene og hvordan de skal 

forholde seg til kortet. 

Svar: Ja, absolutt. Det kommer til å bli mange spesifikke spørsmål, og vi må nok lage en del rutiner 

for håndteringen. Vi må se det positive med systemet og bestrebe oss på å løse de utfordringer vi 

møter underveis. 

 

Er det lagt opp til at noen i klubbene skal ta seg av kursing og opplæring? 

Svar: Enhver klubb bør ha en superbruker og vi må skolere disse.  I hvilken form, er ennå ikke 

bestemt. 

 

Kan vi i klubbene korrigere kortene fortløpende? 

Svar: Ja, og dette gir en kjappere mulighet til å sanksjonere, hvis nødvendig.  

 

Hvor fort kan medlemmer få nye kort? 

Svar: Det skal gå raskt. Bestilling på en mandag, skal kunne leveres i løpet av uken.  

 

Beholder man kortet ved bytte av klubb? 

Svar: Man må få utstedt nytt kort ved klubb-bytte. Det gamle kortet skal låses. 

 (Det ble det svart ja på dette spørsmålet, men det er således ikke helt riktig). 

 

Blir utenlandske adresser rettet opp? 

Svar: Det skal fungere bedre nå. 

 

Innspill fra pilotklubb:  

Turneringsbekymringer har det vært og det er mange klubber som ikke benytter muligheten i dag til å 

oppdatere hcp. etter turnering. Her kan det bli bedre hos mange. Tror vi går et spennende nytt år i 

møte. 

 

Beregningstidspunkt og forfall for medlemskontingenten til NGF 

Presidenten orienterte. 

 

I dag beregnes kontingenten basert på antall medlemskap 20 år og eldre pr. 31. desember året før det 

betales kontingent for. Beregningen baseres i dag på den nasjonale Idrettsregistreringen. 

Betalingsforfall er 1. mai. 

 

Forslag til tinget: Kontingenten beregnes basert på antall medlemskap 20 år og eldre pr. 31. juli det 

året det betales kontingent for. Beregningen baseres på registrerte medlemskap i NGFs database. 

Klubbene betaler 70 % av skyldig kontingent basert på tilsvarende registrerte tall 31. desember året før 

med forfall 1. mai (som før). Endelig avregning etter at tallene per 31. juli er klare og med forfall  

15. september. 
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Medlemmer som ikke har betalt kontingent ”kan strykes” etter ett år og ”skal strykes” etter to år. 

Uansett gjelder at et medlem som ikke har betalt kontingent, heller ikke har medlemsrettigheter og 

ikke skal få kort. 

 

 

Merverdiavgift 

Tanken er å lage et enklere system, kanskje gjøre noe med satsene. Departementet skal lage en 

innstilling før jul, som trolig vil tre i kraft tidligst i 2009. Idretten kjemper om fullt fradrag for 

inngående moms, og ingen avgift på utgående. Ulike modeller vurderes. 

 

Spørsmål: 

 

Vi har bygget ut til 9 hull og har hørt at det ikke skal ikke ha tilbakevirkende kraft, men at  

treårsregelen skal gjelde. 

Svar: Det er riktig.  

 

 

5. ”Hvordan utnytte sitt potensial” v/ Kjetil André Aamodt 
 

Kjetil André Aamodt holdt et engasjerende innlegg med spesiell vinkling på viktigheten av å være 

målrettet i absolutt alt man foretar seg. Beretningene om ulike episoder fra livet som alpinist var både 

til ettertanke og fikk latterbrølene til å runge gjennom salen på Rica Hell Hotell. 

 

Punkter: 

- Tutta: ”Sannsynligvis Norges beste idrettsutøver gjennom tidene”. 

- Tiger Woods og farens rolle. 

- Viktigheten av å ha en sterk leder med integritet, som vet hvilke knapper en skal trykke på. De 

dyktigste lederne er sterke, men ydmyke på utøverens vegne, ikke for selv å sole seg i glansen.  

- Gode holdninger, hardt arbeid og trivsel i.f.t. ambisjoner og killerinstinkt er viktig. 

- Indre motivasjon. 

- Mestring, viktig med daglige mål. 

- Lære seg å prestere under press. 

 

 

6. Åpen post 

Klubbene hadde mulighet til å stille spørsmål til styret og administrasjon 

 

Spørsmål 

Vil dere anbefale klubbene at medlemmer melder seg ut før 31.12? 

Svar: Ja. 

 

Hva skjer når jeg melder meg ut av en klubb og inn i en annen klubb i løpet av året? 

Svar: Et medlem skal i denne sammenheng registreres som medlem ut året og skal rapporteres i 

idrettsregistreringen.  

 

NGF har vært veldig snille med ”kreative klubber” i alle år. Håper NGF kan ta en titt på 

registeret til Norsk Golf. Noen klubber melder ikke inn sine medlemmer der. 

Svar: Klubbene skal betale kontingent til NGF + abonnement for Norsk Golf for dem det 

gjelder. Dette er obligatorisk. Klubbene kan ikke velge. NGF anbefaler klubbene å bruke 

innmeldingsskjemaet som ligger på NGFs internettsider www.golfforbundet.no.  

 

Kan det hende at klubbene betaler for flere blader per husstand? 

Svar: Dette er avhengig av hvilken informasjon kubbene legger inn i datasystemet. Resultatet blir ikke 

riktigere enn det som legges inn. 
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Det betyr at vårt styre må gå gjennom vårt medlemsregister i hvert fall én gang i året. Det er 

et problem for mindre klubber. Har NGF tips? 

Tips fra salen: La én bestemt person i klubben ha ansvaret for registeret og at riktig person får bladet. 

Gode rutiner er det som trengs. 

 

En del medlemmer bytter klubb i løpet av året før de har gjort opp for seg. 

Svar: Ta om mulig en telefon til den klubben spilleren har vært medlem av og spør om han har gjort 

opp for seg der. Vi har i dag ikke noe sentralt datasystem som viser om den enkelte har betalt.  

Tips fra salen: Vi sjekker med tidligere hjemmeklubb først og mener at alle burde gjøre det samme. 

Vi sliter med at  de store klubbene leier ut spillerettighetene, og vi mister kontingenten det året. Det er 

ikke riktig overfor oss.  

 

Golftinget burde vært det viktigste møtet i golf-Norge, men det er altfor dårlig oppmøte. Kun en tredel 

av klubbene er representert. Dette betyr jo at de fleste klubbene ikke mener dette er viktig nok. Hva 

har NGF gjort? 

Svar: Høyeste antall klubber som har deltatt er 72, laveste er 64. Vi ligger midt i leia. Det kan være 

flere årsaker. Vi har sendt ut rikelig med informasjon gjennom NGF Nytt, web og gjennom personlig 

kontakt. Skulle ønsket det var flere, men antallet er omtrent som før. Tar gjerne imot innspill. Men det 

er vel hverken noen større andel av klubbenes medlemmer som møter på deres årsmøter eller større 

andel i noe annet særforbund. 

 

Vi ønsker diskusjoner på hvordan vi kan stoppe nedgangen i medlemstallet. Hvordan kan 

vi gjøre Grønt Kort-testen enklere og mer tilgjengelig? 

Svar: Diskusjonen rundt Grønt Kort er jo en gjenganger. Intet enkelt svar. Det finnes mange gode 

ideer og innspill som vi tar med oss til revisjonen. I en periode var det klubber som ”solgte” Grønt 

Kort, og vi måtte ta tak i det. Vi har ikke konkludert med noe, og skal ha noen møter før jul. 

 

Vi må huske at vi har seniorer. Veldig viktig å ta vare på dem. Det er den vanskeligste gruppen å få 

over Grønt Kort-terskelen. 

Svar: Flere klubber er flinke til å gjøre terskelen mer overkommelig. 

 

De seneste årene har vi arrangert et av våre NM. Det koster penger. Er det noen planer fra NGF om en 

støtteordning for klubber som arrangerer forbundsmesterskap? 

Svar: Det er et tingvedtak om at alle klubber skal arrangere minst én forbundsturnering i året uten 

noen form for kompensasjon. NGF er klar over problemet. Vi har hjulpet til noen steder. Det var et 

forslag til tinget i 2005 om å sette av penger til et fond for de store turneringene. Det ble nedstemt den 

gangen. Vi har ikke følt at behovet er mer presserende nå. 

 

Bør kontingenten for å stille i et større mesterskap kanskje oppjusteres? 

Svar: Dommerutgiftene begynner å bli formidable, rundt 1 million i året. Vi har tenkt å inkludere noe 

av dette i startkontingenten fra og med 2008. 

 

Hvordan er det med sponsormidler til forbundsarrangement? Har de kommet inn på bakgrunn av at 

sponsorene er blitt lovet profilering på visse arrangementer? 

Svar: Nei, ikke i særlig grad. Noen av sponsorene får profilering ved plakater og lignende i 

turneringer som P4 Tour og NM, men dette har ikke avgjørende betydning. 

 

Hvordan blir det da med konflikten med klubbenes vanlige sponsorer. Vil det ikke være naturlig at 

NGF yter en kompensasjon gjennom tilskuddene fra sponsorene? 

Svar: Det er ikke den store summen sponsorene yter for å få eksponering. I hovedsponsoravtalene er 

det ingen klausuler om eksponering ved store turneringer. Vi prøver å finne en balansegang. 

Turneringene er en mulighet for klubbene å få vist fram det arbeidet som gjøres. 

 

Vi er blitt fortalt at NIF ga dispensasjon for at en som var ansatt i en klubb kunne være representant i 
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styret. Det er veldig synd at ikke NGF kan benytte seg den muligheten. Det er veldig mange saker 

som ansatte kan se på med andre øyner, gjerne som observatør. 

Svar: Det ble presisert av NIF i mai 2007 at ansatte ikke er valgbare til styret. Det er ikke mulig å gi 

dispensasjon.  I idrettsstyret sitter det én representant for de ansatte i NIF, men ellers er det ikke mulig. 

Dersom NGF ønsker å ha en ansatt i styret, må det være en som er ansatt i selve forbundet og ikke i en 

av klubbene.   

 

 

Norsk golfs historie, v/ Jens N. Engelstad 
 

Historiegruppa opererer med en handlingsplan som går over tre år. Vi trenger hjelp av klubbene, og vi 

trenger to personer med bakgrunn som bibliotekar og/eller webdesigner.  

 

Faggruppens mandat: 

- Intervjue sentrale personer. 

- Kildesøk - klubber og andre. 

- Baneutvikling – politikk og jordvern. 

- Spiller-, media- og sponsorutvikling. 

- NGFs utvikling. 

- Anekdoter og spesielle hendelser. 

- Utvikling fra snobbesport til folkesport. 

 

Engelstad oppfordret klubbene til ikke å kaste arkiver! 

 

 

 
Presidenten og Øystein Tamburstuen delte ut prisen til Årets juniorleder Jan Petter Seim 

Lindås, Borre GK. 

 

Øystein Tamburstuen og Pål Melbye delte ut tavler og tekstskilt til en rekke turnerings 

arrangører og takket alle for topp innsats. 

 

Under kveldens middag ble Stavanger Golfklubbs Sverre Ekeli og Rune Vatnamot tildelt NGFs 

Fortjenestemerke. 

 


