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REFERAT FRA GOLFTINGETS TEMADAG 
21. NOVEMBER 2009 

 
 
1: Åpning 
 
Norges Golfforbunds president Christian Anker-Rasch ønsket velkommen til Golftinget 2009 
og orienterte om dagens program. 
 
Velkomsthilsen fra underdirektør Hilde Oftedal i Kulturdepartementet 
Oftedal trakk frem de mange likhetene mellom statens og golfforbundets visjon og mål for 
idretten med hovedvekt på idrett for alle, satsing på barn og ungdom, nærmiljøanlegg, 
funksjonshemmede og ivaretakelse av de som allerede har begynt med golf. Hun oppfordret 
også golfforbundet til å arbeide med synliggjøring av golfens samfunnsnytte overfor 
kommuner og fylker. Hun avsluttet med å gratulere til golfens inntreden i OL 2016 og håpet 
at golf også vil komme inn i det paralympiske programmet. 
 
Presidenten noterte at det i år var rekorddeltagelse på tinget med 85 klubber, men at så mange 
som 75 % av delegatene ikke var tilstede på forrige ting. 
 
Styret og administrasjonen ble presentert. 
 
 
 

2: ”Golfrikets tilstand” ved NGFs president Christian Anker-Rasch 
 
Presidenten innledet med å minne om NGFs visjon, verdigrunnlag og hovedmål som 
bakgrunn for resten av presentasjonen.  
Plansjene som ble brukt i forbindelse med presentasjonen finnes på www.golfforbundet.no. 
 
Hovedpunktene i presidentens budskap sammenfattes slik: 
 
Kjennetegn ved 2009 
- Nok et veldig bra sportslig år 
- En medlems- og anleggsutvikling som viser at forholdet mellom antall golfmedlemskap 

og antall golfhull viser at Norge ikke avviker vesentlig fra de andre skandinaviske 
landene. 
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- Forbundet har en stabil og god økonomi i tråd med virksomhetsplanen, men at mange 
klubber sliter økonomisk. 

- Organisatorisk har prosjektet med regionale klubbutviklere vært en suksess.   
- Aktiviteten er høy innenfor inkluderings- og breddeidrettsområdet og det første 

nærmiljøanlegg i kommunal regi har sett dagens lys. 
- Den nystartede Golfligaen har kommet godt i gang og aktiviteten innenfor 

turneringsvirksomheten bare øker. 
- Store prosjekter både innenfor IT, media og nybegynneropplæring har hatt sentral plass i 

Forbundets arbeid.  
  
Ellers kom presidenten inn på en rekke områder og detaljer som Forbundsstyret og 
administrasjonen hadde jobbet med gjennom året. 
 
Fokusområder fremover  
- Bedre rammebetingelser for klubber og deres medlemmer 
- Implementering av nytt IT-system og ny mediaavtale 
- Tilpassning av organisasjonen til framtidige økonomiske utfordringer 
 
Presidenten gikk gjennom de tjenester som forbundet sentralt tilbyr klubbene samt 
hovedinnretningen i budsjettet som tinget skulle behandle dager etter. 
 
Junioralder 
Presidenten orienterte om diskusjonen rundt heving av juniorladeren. Se tingsak 6.3. 
 
Oppsummering 
Presidenten avsluttet sin orientering med å rette en stor takk til alle samarbeidspartnere, 
tillitsvalgte og ansatte i golf-Norge.  
 
 

 
3: Åpen post - klubbenes spørsmål til styret og administrasjonen. 
 
Asbjørn Hagerup, Namdal GK. At golfen ikke har et regionalt ledd, er en stor utfordring. En 
anleggsplan utarbeidet av Idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag Idrettskrets ble utarbeidet 
uten av golfidretten fikk mulighet til å gi innspill. Svært få av golfbanene i Trøndelag var 
nevnt, heller ingen planer om golfanlegg. Nå står tre baner nevnt, men det finnes flere. Har 
NGF planer eller system for å jobbe for at golfklubbene kommer i betraktning for spillemidler 
når disse lokale anleggsplanene skal revideres i 2010? 
 
Roar Jalland, Borre GK. Det er svært viktig at golfklubbene involverer seg, og tar sin 
rettmessige plass i Idrettsrådene.  
 
Svar: NGF har ikke fått noe til høring og ikke blitt involvert i selve prosessen. Etter at vi ble 
kontaktet, oversendte vi NGFs Anleggspolitiske dokument samt en oversikt over alle 
golfklubber og baner i Trøndelagsfylkene. På Lederforum, arrangert av Idrettskretsen, på Hell 
våren 2009, sa idrettskretsens representant rett ut at kretsen av prinsipp støttet kun prosjekter 
som hadde et regionalt ledd. Tydelig at vi må jobbe mot kretsen og idrettsrådene i Trøndelag.  
 
Per Anton Kleppa, Moss & Rygge GK, gav honnør til styret for å ha redusert antall runder 
fra fem til tre ved bruk av introduksjonskortet. Han anmodet imidlertid styret om en 
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ytterligere reduksjon fra 3 til 1 runde per anlegg per år, i hvert fall for norske innehavere av 
kortet i Norge. Han foreslo videre at NGF bør refundere et beløp tilsvarende greenfeeavgiften 
for antall besøk over eksempelvis 25. Denne kostnaden vil da være en del av NGFs drift. 
Kleppa sa videre at kortet i dag ofte fungerer som takk for utført jobb, og at det blir stor 
belastning på noen få baner. Der hvor baneselskap driver golfanlegget, er bruk av kortet 
vanskelig å forsvare. Ordningen burde vært avviklet unntatt for elitespillere. Han overleverte 
så skriftlig sine forslag og anbefalinger. 
 
Eleonore Rønneberg, Mjøsen GK, sa at klubben gir introduksjonskortet til den største 
ildsjelen i klubben, juniorlederen, og at dette er viktig. Juniorlederen benytter seg av kortet 
blant annet i forbindelse med innspillrunder på juniorturneringer. 
 
Svar: Dette er et tilbakevendende tema. Det nye styret tar med seg forslagene og 
kommentarene, og vil jobbe videre med disse. Målet må være å finne gode løsninger. Golf-
Norge bør dog være litt forsiktig med å fjerne ordningen.  
 
Peder Mørk, Mørk GK, mente at vi må ta noen grep og øke kontingenten for at golf-Norge 
skal overleve. Han konstaterte at styret har foreslått å fjerne støtten til gressforskning. Slik 
kan det ikke fortsette. Vi må ikke glemme det underlaget som golf spilles på. ”Uten gress, 
ingen golf”. Han anmodet om økt støtte til forskningsprosjekter innen miljø- og grøntfaglig 
sektor.  
 
Svar: Dersom tinget ønsker å øke kontingenten for å gi ytterligere støtte til forskning på 
gress, har styret ikke noe imot det. 
 
Arne Giving, Groruddalen GK, refererte til gjennomgangen av rikets tilstand og spurte hva 
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er. 
 
Svar: Dette er et formelt samarbeid mellom særforbundene i norsk idrett. NGF har lenge hatt 
samarbeid med ski, skiskyting, friidrett, orientering, og svømming. I juni 2008 ble 
Særforbundsforum dannet for å ta opp felles saker. Den juridiske enheten SFF ble stiftet 
17.11.09, har 46 særforbund som medlemmer og ønsker en mer dynamisk idrettsorganisasjon. 
SFF har som mål å få en annen stemmefordeling mellom kretser og særforbund på 
Idrettstinget enn dagens 50/50. Idrettskretsene gjør en viktig jobb, men det er særforbundene 
som har ansvaret for all (eller forvalter?) aktivitet og derfor bør ha flest stemmer på 
Idrettstinget. SFF har ikke egen økonomi, og de som sitter i styret jobber frivillig. NGFs 
avtroppende president, Christian Anker-Rasch, er valgt som organisasjonens første styreleder. 
 
Arne Giving, Groruddalen GK, refererte til gjennomgangen av rikets tilstand og spurte hva 
underrapportering av Norsk Golf betyr. Det ble vist til s. 35 i årsberetningen og anmodet om 
at det slås hardt ned på slike saker.  
 
Svar: Ja, det er avdekket noe underrapportering fra enkelte klubber vedrørende antall 
eksemplarer av Norsk Golf, og administrasjonen vil gjøre sitt beste for å komme dette til livs. 
 
Jarl Hoogstad, Sandnes GK, mente at klubben ikke kan påtvinge et medlemsblad, og dersom 
medlemmet ikke har betalt etter 6 måneder, stoppes bladet. 
 
Svar: Det er tingvedtak på at alle husstander skal ha bladet og dermed ikke noe en klubb selv 
kan bestemme. 
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Solveig Ottermo Paulsen, Alta GK, spurte hvilken holdning Særforbundenes 
Fellesorganisasjon, SFF har til store internasjonale mesterskap. 
 
Svar: Mange søker om å få arrangere store mesterskap, men SFF som organisasjon har ikke 
en samlet holdning i forhold til hvilke internasjonale mesterskap det bør søkes om. Det er opp 
til det enkelte særforbund å beslutte om å påta seg arrangement så lenge man ikke ber om 
penger fra den felles potten. 
 
 
 
4: Utdeling av juniorstipend, Årets talent og Årets ildsjel  
Henrik Bjørnstad delte ut årets Juniorstipend 2009 for jenter til Julie Christine Riis Lied fra 
Fana Golfklubb.  

 
Øvrige mottagere (som ikke var til stede) av NGFs utmerkelser var: 
- Andreas Gjesteby, Drammen GK - årets juniorstipend 2009 for gutter. 
- Espen Kofstad, Losby GK - Årets Talent 2009. 
- Svein Klette, Voss GK – Årets Ildsjel 2009.  

 
TV2s Christian Paasche intervjuet Henrik Bjørnstad om livet på Nationwide-touren og 
utviklingen mot igjen å spille på PGA-touren, hva som skiller de to nivåene og hvordan han 
har klart å kvalifisere seg. Henrik fremholdt momenter som bedre trening, større selvtillit og 
en familie som bidrar til at han kan slappe av mellom turneringene som viktige.  
 
Bjørnstad fortalte videre om sine planer for 2010, om å bygge videre på det han har gjort, at 
han setter pris på den oppmerksomhet som han har fått i Norge i år, og at det blir 
sesongåpning 2. uke i januar. 
 
 
 
5: Golfens samfunnsverdi og helsemessige betydning 
Professor Jan Ove Tangen ved Høgskolen i Telemark fremla resultater fra deres egen 
undersøkelse om golfens helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger og andre 
relevante undersøkelser fra utlandet. 
 
Myndighetenes anbefalinger er minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet per dag (rask gang) 
eller 10 000 skritt om dagen. Hvordan passer golfen inn i dette bildet?  
 
På plussiden kan man si at golf er tidkrevende, spilleren går ca 2 x banenes lengde hvilket er 
godt over 10 000 skritt på en runde, hjertefrekvensen er i snitt litt over 100 slag per minutt, 
det forbrennes godt over anbefalt antall kalorier i løpet av en runde, og banens kuperthet gir 
god intervalltrening. På minussiden kan nevnes at det er en viss fare for skader og ulykker, 
men dette er marginalt. 
 
Tangens konklusjon er at golf er gunstig for helsen sett i lys av myndighetenes anbefalinger. 
Helsegevinstene er betydelig større enn tapene. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål, 
og mer forskning må til for å måle trivsel, velvære, sosial kapital, stresspuls osv. 
 
Presentasjonen finnes på www.golfforbundet.no 



 5

 
6: Veien til golf 
Seniorrådgiver Anna Dønnestad fra NGF orienterte om pilotprosjektet Veien til Golf og 
styrets beslutning om fremtidig nybegynneropplæring. 
 
NGF lager noen rammer som skal følges, og klubbene tilpasser nybegynneropplæringen etter 
sine muligheter og behov. De viktigste momentene er: 

- obligatorisk opplæring på minimum 12 timer hvorav minst 8 timer som praksis på et 
utendørs golfanlegg med teknikk etter mal fra treningskortet, spill, golfvett og regler. 

- klubb skal ha minst to personer på NGFs kurs for nybegynneransvarlige. 
- samspill internt i klubben med klar rolle- og ansvarsfordeling 
- anlegg tilrettelagt for gjennomføring av øvelsene på treningskortet 
- tilbud om oppfølging for alle nybegynnere 

 
Jakob Kallevik fra Bjaavann GK avsluttet med en kort redegjørelse for klubbens erfaringer 
med Veien til Golf. Han poengterte hvor viktig det er med enkel nybegynneropplæring for å 
integrere nye spillere, og at det aller viktigste er å få med nybegynnere på all aktivitet i 
klubben.  
 
Presentasjonen finnes på www.golfforbundet.no. 
 
 
 
7: Tingsaker 
 
1: Virksomhetsplanen 2010–13  
NGFs visepresident Jon Kåre Brekke innledet med en gjennomgang av planen.  
 
- Arbeidsprosessen og involvering. 
- Mange involverte og mange ulike ønsker. 
- Visjon: Golf – en idrett for alle. 
- Hovedmål: Flere og bedre spillere i sunne klubber. 
- Verdigrunnlag: Offensiv, ærlig og inkluderende. 
- Forutsetninger med et sterkt og engasjert forbund, klubber med attraktive aktivitets- og 

turneringstilbud samt kompetente og engasjerte ansatte og frivillige.  
- Aktivitet og ivaretakelse av medlemmene, mestring og glede. 
- Organisasjon og ivaretakelse av frivillige og ansatte. 
- Politisk påvirkningsarbeid. 
- Anlegg. Baneselskaper og klubber som utvikler, forvalter og drifter anleggene på en god 

måte. 
- Veien videre. 
 
Presentasjonen finnes på www.golfforbundet.no 
 
Kommentarer, spørsmål og svar 
Bent Hinze, Tyrifjord GK, om delmål og organisasjon. Hva vil NGF gjøre for å få samsvar 
mellom tilbud og etterspørsel på våre anlegg? Det står ikke noe om dette under virkemiddel. 
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Svar: NGF kan ikke stoppe bygging av baner, men kan jobbe for å bedre de offentlige 
rammevilkårene. Tilbudssiden synes å være rimelig under kontroll - det er få nye anlegg på 
kartet. Det er flere medlemmer i Oslo/Akershus enn det er plass til på banene. Det er viktig å 
vise større fleksibilitet og å ta vare på medlemmene for å stoppe frafallet. 
 
Red.anm: Virkemidler relatert til spørsmålet omhandles under innsatsområdene. 
 
Roar Jalland, Borre GK. Vi trenger opplæring i lobbyvirksomhet. Det er viktig at 
golfklubbene tar sin rettmessige plass i Idrettsrådene. NIF jobber for at alle politiske 
avgjørelser skal gå gjennom disse. Idrettsrådene er beste måten for å nå politikerne lokalt og 
dermed kort vei til pengesekken. Det er bra at NGF ikke har kretser. 
 
2: IT – prosjekt Mulligan 
Dag Kirchoff, varamedlem i NGFs styre, orienterte sammen med prosjektleder Morten 
Duesund fra konsulentselskapet Amende A/S om den nye IT-løsningen.  
 
- Bakgrunn og historikk med Golfkortet, prosjekt Àjour og prosjekt Mulligan. 
- Kartlegging av krav og behov. 
- Ny løsning ”alt-i ett” med én leverandør og ett system, GolfBox.  
- Samarbeidet med GolfBox. 
- Utvikling av funksjonaliteten i GolfBox. 
- Utvikling og testing i fire pilotklubber. 
- Integrering mot andre systemer, spesielt regnskap (Visma, Mammut, Sendregning etc). 
- Ny løsning for support og opplæring. 
- Veien videre. Delleveranser ut 2010. Avtalen med NIF opphører.  
- Økonomi. Kostnaden 3,7 millioner tas fra egenkapitalen og avskrives over 5 år. Drift og 

utviklingskostnader faktureres klubbene.  
 
Presentasjonen finnes på www.golfforbundet.no. 
 
Kommentarer, spørsmål og svar 
Nils Jørgen Olsen, Skjeberg GK. Hvordan kommer vi ut av avtalen og hvordan er det sikret 
at vi eier dataene ved oppsigelse av avtalen? 
 
Svar: Avtalen med GolfBox er gjennomgått av advokat, IKT-rådgiver og Dag Kirchoff. Dette 
er en avtale over 10 år med 24 måneders oppsigelse. Dataene eies av NGF, og vi får tak i 
dem.  
 
Kirsti Jaråker, Domsutvalget. Er det tatt hensyn til personvernet i forhold til datatilsynet?  
 
Svar: Idretten har en avtale med datatilsynet og vi ligger innenfor regelverket. Leverandøren 
er pålagt å følge norsk lovgiving. 
 
Niels Vik, Oslo GK. Takk – og gratulerer! Dette har vi ventet på. Skjer konvertering til nytt 
system automatisk? Vil det bli integrering med Tee Play og andre systemer? 
 
Svar: De data som er våre emigreres fra NIF. Alt vi trenger i NIFs database blir overført i ny 
base. Vi får se på mulig løsning med integrering av Teeplay. Det er GolfBox som avgjør om 
det blir mulig å integrere andre systemer. 
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Jarl Hoogstad, Sandnes GK. Vi vil først berømme arbeidet. Hva står på ønskeliste videre? 
Lokale tilpassinger?  
Svar: All utvikling 2010 er basert på kravspesifikasjon. Videre utvikling skjer i samarbeid 
med faggruppe IT. Kostnader for lokal tilpassing blir klubbens sak. 
 
Randi Haftorn, Drammen GK. Hvordan får vi en renvasket database? 
Svar: Rensingen starter 1.1.2010 og dataene blir ikke bedre enn det klubbene selv gjør dem 
til. 
  
Ove Silkoset, Gjerdrum GK. Er det mulig å få en funksjonsbeskrivelse på 
faktureringsprogrammet Sendregning? Vi har avtale om fakturering med Norcred. Må vi si 
opp den nå? 
 
Svar: Dere kan fortsette med Norcred. Sendregning er klar for integrering. Norcred kommer 
etter. Funksjonsbeskrivelse blir sendt ut fortløpende. 
 
Roar Jalland, Borre GK. Hva med rapportering til NIF i forhold til lokale aktivitetsmidler? 
NIF fordeler midler og skyver fordelingen til 1. mai 2010. Vi må derfor opprettholde 
kontakten med NIF. 
 
Svar: Vi har forsøkt å få avtale med NIF om fortsatt integrasjon uten å lykkes. Dette er dyrt. 
Det vil bli rapportert til Idrettsregistreringen i 2010 gjennom manuell overføring. NGF tar 
denne registreringen på vegne av klubbene i det første året.. 
 
Kari Skistad, Sande GK. Er det enkelt for meg som vanlig medlem å endre personlige 
opplysninger? Er det enkelt å ta ut en oversikt over grupper i klubben? 
 
Svar: Klubbene beslutter selv om medlemmene skal kunne gå inn i systemet og endre sine 
personlige opplysninger. 
Det er åpnet for å kunne sende e-post og SMS til grupper og medlemmer i egen klubb.  
Utsendelse av post til grupper innen samme klubb er lovlig, men ikke til medlemmer i annen 
klubb 
 
Bent Hinze, Tyrifjord GK. Jeg stiller meg bak gratulantene! Vi ser frem til å få bedre 
grunnlag for å ta ut statistikk å bruke til media, for eksempel booking av starttider og antall 
spilte runder. 
 
Nils Jørgen Olsen, Skjeberg GK. Mange av våre medlemmer er på BBS. Kan vi fortsette å 
bruke det? Hvorfor så lang avtale som 10 år? 
Svar: Ja, alle klubber som ønsker automatisk oppdatering må inngå cremul-avtale med egen 
bank.  
 
En langsiktig avtale gir forutsigbarhet. Avtalen er dog slik at den binder NGF for kun en 
tingperiode.  
 
Rolf Evensen, Tromsø GK. Dette virker lovende. Vi har tro på dette og ser ingen alternative 
løsninger. Vil det bli grensesnitt mot folkeregisteret? Hvordan slår dette nye ut i pris for hver 
enkelt klubb?  
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Svar: Foreløpig har vi valgt ikke å lage grensesnitt mot folkeregisteret. Vi har vurdert 
lovligheten av personnummer som ID. Vi kan bruke det, men det er opp til forbundsstyret. 
I dag har man betalt for booking og turneringsmodulen i GolfBox og fordeling av kostnader 
har vært kr. 9500,-, 7500,- og 5000,- avhengig av klubbens størrelse. Nå trekkes alle 
kostnader ut og viderefaktureres til klubbene. Fordelingsmodell for kostnadsdekning avgjøres 
under tingforhandlingene. 
 
3: Ny medieavtale 
Christian Anker-Rasch innledet ved å redegjøre for Eagle-prosjektet som startet i 2008. 
 
Avtalen med Aller Norge utløper ved årsskiftet. 
- Ny tid – nye muligheter. Vurdere nettsider, utnyttelse av print og web i kommersielle 
sammenhenger, styrking av merkevaren og klubbløsninger. 
- Finne den beste mediepartneren som er villig til å satse sammen med NGF. 
- Lage en mediepakke til dagens pris, men med muligheter for fremtidige inntekter for NGF. 
- Eierskap, kvalitet og langsiktig perspektiv. 
- Sportmedia ble valgt i konkurranse med åtte aktører fra inn- og utland. 
- Avtalen har en varighet på 4 + 4 år. 
- A-pressen garanterer for oppfyllelse og 50/50 av et evt. overskudd. 
- NGF eier alle rettigheter og alt materiell. 
- Bladet skal utgis med samme kvalitet, antall utgivelser og opplag som i dag. 
- norskgolf.no skal ha samme redaksjon som bladet og by på både nyheter, underholdning og 
informasjon. 
 
Finn H. Andreassen, Mediegründer og tidligere NRK/TV2-ansatt, har vært med i NGFs 
prosjektgruppe og orienterte om de løsninger man planlegger. 
 
Golf har ikke mange mediarettigheter, og vi må ta vare på det som finnes. Vi må gjøre 
golfsporten mer synlig i media og gå aktivt ut å selge oss. Mange er godt fornøyde med 
dagens blad, og vi ønsker å fortsette på samme linje med det. I tillegg vil vi jobbe med 
webportalen www.norskgolf.no, mobilløsninger, med levende bilder uten kostnader for NGF 
og webløsning for klubbene til gunstig pris. Sportmedia er også villig til å dele fremtidige 
inntekter 50/50. Vi har et langsiktig perspektiv. Partneren må investere og må derfor også 
kunne tjene penger. 
 
Sportmedia er den valgte forhandlingspartner fordi de godtok at NGF eier produktet og er 
villig til å investere. De eies av A-pressen og har nettverk over hele landet. 
 
Knut Kristvang, direktør i fotballforbundets Fotball Media AS, redegjorde for 
forballforbundets arbeid med medierettigheter og avtaler, samt hvordan møte dagens nye 
brukergrupper. Stikkord er: 

- å gi et tilbud der konsumenten er 
- å gjøre innholdet attraktivt 
- å presentere fakta, data, statistikk og analyse i kombinasjon 
- å være tilgjengelig til enhver tid  

 
Målet for fotballen er å få flere som spiller fotball, men også å rekruttere nye supportere samt 
å få flere til å engasjere seg i fotball på en eller annen måte. Det er viktig å eie materiellet. 
Ting skjer i klubbene og klubbene må være med. 
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Presentasjonen finnes på www.golfforbundet.no 
 
Kommentarer, spørsmål og svar 
Wenche Pedersen, Varanger GK. Kan webløsningen brukes til facebook, twitter, web dating 
og andre sosiale medier? 
 
Svar: 
Webløsningen kan brukes til å lage sosiale medier. 
 
Brit Kyllingstad, Sandnes GK. Jeg tror det er en bra satsing. Hvordan få dette lønnsomt? 
Hva har A-pressen igjen for å gjøre dette? 
 
Seljeseth fra A-pressen svarte: Timingen er god. Av dagens medieavgift går 70,- til 
Sportmedia. Weben gir størst mulighet til å selge annonser i et kommersielt marked. Det er 
opp til Sportmedia å skape lønnsomhet. De vil i oppbyggingen av det nye golfstedet bruke alt 
de har av erfaringer og kapasitet sammen med lokalaviser og TV2. 
 
Nils-Jørgen Olsen, Skjeberg GK. Hvordan har diskusjonen vært i forhold til våre sportslige 
enere? Hvordan får vi rettigheter? 
 
Svar: Klubbene har minimalt med rettigheter til våre stjerner. Vi må derfor utnytte vårt 
sosiale nettverk og bygge opp en egen bank med innhold. Det er vel så viktig med de små 
historiene fra klubbene.  
 
Jarl Hogstad, Sandnes GK. Jeg savner satsing innenfor bredbånd. Plattformen for avspilling 
på mobil er også viktig. 
 
Svar: Avtalen omhandler mulighet for levende bilder over ordinær båndbredde. Selv om 
utviklingstrekkene muliggjør egen ”TV-produksjon” er ikke golf-Norge der i dag – verken 
innholdsmessig eller økonomisk. 
 
Som avslutning takket presidenten Jan Espelid, redaktør for Norsk Golf de seneste 10 årene, 
for et fint blad og godt samarbeid. 
 
 
 
8: Norsk golfs historie 
Leder av historiegruppa, Jens N. Engelstad, fortalte kort om hva gruppen har gjort i løpet av 
sin 3-årige funksjonstid. Arbeidet fremover vil blant annet handle om å bygge opp en 
interaktiv nettside og å samle inn gjenstander til et fremtidig golfmuseum. 
 
Engelstad poengterte videre at NGF er avhengig av hjelp fra klubbene og henviste til den 
utdelte brosjyren og oppfordret klubbene til å ta vare på alt historisk materiell og å kontakte 
forbundet straks det skulle dukke opp noe av interesse.  
 
Til sist fortalte han historien rundt Groruddalen GK, som gjennom diverse politiske kontakter 
og engasjerte enkeltpersoner fikk ja til å bygge golfbane for dermed å hindre boligbygging på 
området.  
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9: ”Motgang er til for å seiles i”  
Bjørnar Erikstad avsluttet dagen med et gripende og underholdende foredrag om sin hverdag 
og sitt liv som toppidrettsutøver og kaptein på egen seilbåt. Erikstad har TARs syndrom. 
 
Presentasjonen finnes på www.golfforbundet.no. 
 
 
10: Utmerkelser 
Under kveldens festmiddag ble Christian Anker-Rasch tildelt NGFs Hederstegn, mens Jon 
Kåre Brekke og Bente Hofgaard Nilsen ble tildelt NGFs Fortjenestemerke. 
 
----- 
 
Alle presentasjoner finnes under NGF Informasjon → organisasjon → Golftinget 2009  
 
Referenter: Pål Melbye og Anna Donnestad (NGF) 


