Invitasjon til
Golfforum 20. og 21. november 2010
”Kaizen – Kontinuerlig forbedring”
Golfforum arrangeres også denne gangen i et samarbeid mellom Norges Golfforbund (NGF), Norsk
Golfadministrasjonsforening (GAF), Norwegian Greenkeepers Association (NGA), Professional
Golfers Association of Norway (PGA) og Foreningen for Norske Golfbaner (FNG). Vi ønsker å
signalisere vilje til/viktigheten av å samarbeide. For å få til dette må vi bli bedre kjent og utvikle
større forståelse og respekt for hverandre. Det vil bli etablert ”tematorg” utenfor møtesalen.
Dette blir årets viktigste møteplass for alle som er engasjert i golf som ansatte eller frivillige.
Tid og sted:

Lørdag 20. november kl.10.00 til søndag 21. november kl. 14.00 på
Quality Hotell & Resort Sarpsborg.

Ansvarlige:

Samarbeid mellom NGF, GAF, NGA, PGA og FNG.

Priser:

NB: Drikke er ikke inkludert i prisen.

Pakke 1:

Overnatting fredag til søndag (2 netter i enkeltrom inkl.
frokost), lunsj lørdag og søndag, dagens middag lørdag
kveld. 2 kaffepauser begge dager.

Kr 2.405,-

Pakke 2:

Overnatting lørdag til søndag (1 natt i enkeltrom inkl.
frokost). Ellers lik pakke 1.

Kr 1.550,-

Pakke 3:

Dagpakke begge dager inkludert lunsj begge dager og
dagens middag lørdag kveld.

Kr 1.220,-

Pakke 4:

Dagpakke begge dager inkludert lunsj begge dager
men uten middag.

Kr 910,-

Aktiviteter:

Hotellet har en mengde aktivitetstilbud, som f.eks. golfsimulator, minigolfbane,
badeland, klatrevegg, treningssenter, ballbinge, plastis, m.m. Se
http://www.choicehotels.no/choice/no/sarpsborg-hotel-quality-NO078no?tab=0&cid=290112 og ta med passende tøy og utstyr.

Reiseutgifter: NGF dekker reiser på idrettsbillett og kjøregodtgjørelse kr 1,25 per km for
reisekostnader som overstiger kr 700,- per person. Klubbene dekker opphold for
sine deltakere. NGF fakturerer klubbene etter Golfforum.
Påmelding:

På vedlagte skjema senest fredag 22. oktober 2010. Påmeldingen sendes
post@golfforbundet.no eller fax 21 02 91 51.

Ved spørsmål vedr. påmeldingen kontakt Tove Skandsen på e-post: tove.skandsen@golfforbundet.no
eller telefon: 21 02 91 54.
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Golfforum 2010
Lørdag 20.november
Kl. 1000 – 1100
Kl. 1100
Kl. 1115
Kl. 1145
Kl. 1300
Kl. 1400
Kl. 1445
Kl. 1515
Kl. 1600
Kl. 1645
Kl. 1715
Kl. 1800
Kl. 2000

Registrering
Åpning
Er doping et problem i golf? v/Anne Cappelen, Antidoping Norge.
”Frivillig arbeid i Norge – finnes ildsjelene fortsatt?” v/Karl Henrik Sivesind,
Institutt for samfunnsforskning.
Lunsj
”Hvordan skapes en kultur og en organisasjon som stadig forbedres og utvikles?”
v/Kjetil Jensen, Toyota Norge.
Pause
”Hvordan arbeide med kontinuerlig forbedring i barne-, ungdoms- og
breddeidretten?” v/Tor-Anders Hanssen, NGF
”Hvordan arbeide med kontinuerlig forbedring i toppidretten?” v/Eliteansvarlig Ola
Lindgren, Göteborgs Golfklubb.
Pause
”Hvordan arbeide med kontinuerlig forbedring på driftssiden” – en rapport fra et
pilotprosjekt i norske golfklubber v/Rådgiver og partner Lars Nesteng, Lean Norge.
Egenorganiserte fritidsaktiviteter (golfsimulator, badeland, treningssenter,
klatrevegg, fotball og mye mer)
Middag

Søndag 21. november
Kl. 0830

Kl. 1000
Kl. 1030

Kl. 1140
Kl. 1200
Kl. 1330

Dette er vårt fokus framover:
• Foreningen for Norske Golfbaner (FNG)
• Norsk Golfadministrasjonsforening (GAF)
• Norwegian Greenkeepers Association (NGA)
• Professional Golfers Association of Norway (PGA)
15 min. innlegg hver + 30 min. spørsmål og kommentarer til slutt.
Pause
Orienteringer og avrapporteringer fra NGF
• Generelt – presidentens innlegg.
• Golfens samfunnsverdi. Hva har skjedd i 2010 og hvilke planer har vi for 2011?
• Kvinner og jenter i norsk golf.
• Toppidrettssatsingen fram mot OL 2016.
Pause
“Hva kjennetegner de beste” - om de tre-fire viktigste likhetspunktene mellom
virksomheter som lykkes. v/Ingebrigt Steen Jensen
Lunsj og hjemreise
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Påmelding til
Golfforum 20. og 21. november 2010
på Quality Hotel & Resort Sarpsborg
(fyll ut ett skjema per person)

Klubb:

……………………………………………………………….

Navn:

……………………………………………………………….

e-post:

……………………………………………………………….

Funksjon i klubb: ……………………………………………………………….

Jeg ønsker å melde meg på Golfforum 20. – 21. november 2010 i Sarpsborg
(kryss av for det alternativet du ønsker):
Pakke 1
Overnatting fredag til søndag (2 netter i enkeltrom inkl.
frokost), lunsj lørdag og søndag, dagens middag lørdag
kveld. 2 kaffepauser begge dager.
Pris kr 2.405,-



Pakke 2
Overnatting lørdag til søndag (1 natt i enkeltrom inkl.
frokost). Ellers lik pakke 1.
Pris kr 1.550,-



Pakke 3
Dagpakke begge dager inkludert lunsj begge dager og
dagens middag lørdag kveld.
Pris kr 1.220,-



Pakke 4
Dagpakke begge dager inkludert lunsj begge dager,
men uten middag.
Pris kr 910,-



Bindende påmeldingen sendes post@golfforbundet.no eller fax 21 02 91 51 innen
fredag 22. oktober 2010.

NB! Ved for sen påmelding kan vi ikke garantere at det er plass på hotellet.
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