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Deltagerliste Golftinget, 12. og 13. november 2005 
 

Med stemme- og talerett: 

Klubb  Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. 

Arendal og Omegn GK 1718 Siri Marie Gundersen 1 

Arendal og Omegn GK  Hans Ole Ziegler 2 

Asker GK 1424 Arne Myhrvold 3 

Askim GK 1122 Vidar Valaker 5 

Askim GK  Jorunn Wiik 6 

Atlungstad GK 135 Jarl  Rasmussen 7 

Aurskog-Finstadbru GK 434 Michael Hammer 8 

Bergen GK 891 Jarle Nordahl 9 

Bjørnefjorden GK 790 Tord Færøy 10 

Bjaavann GK 861 Svein Erik Gulbrandsen 11 

Borre GK 1298 Nils Erik Strøm 12 

Borre GK  Max-Ole Wittussen 13 

Borregaard GK 1344 Anne Berit Schaug 15 

Byneset GK 971 Helge Sannes 16 

Bærum GK 1397 Per Stenhamar 17 

Drammen GK 1143 Jan Henrik Knudsen 18 

Drøbak GK 1514 Ole Jostein Wilmann 19 

Drøbak GK  Frid Hjelde 20 

Elverum GK 737 Ivar Skamo 21 

Gjerdrum GK 286 Henrik L’orange 22 

Gran GK 293 Marianne Fuglesang 23 

Grenland GK 985 Birgit Pedersen 24 

Grini GK 947 Einar I. Lohne 25 

Groruddalen GK 885 Per Løken 26 

Haga GK 1234 Ragnhild B. Kopperud 27 

Halden GK 596 Roy Pettersen 28 

Hammerfest og Kvalsund GK 102 Odd Arvid Knudsen 29 

Harstad GK 515 Torbjørn Rugeldal 30 

Haugaland GK 600 Tom Ole Tjørhom 31 

Hauger GK 1058 Anne-Lise Løfsgaard 32 

Hauger GK  Linn Okkenhaug 33 

Holtsmark GK 1668 Roar  Samsing 34 

Holtsmark GK  Jan Aspheim 35 

Hurum GK 1145 Tor Magnussen 36 

Hvam GK 415 Erik André Bjørnstad 37 

Hønefoss GK 159 Helge Ivar Østvang 38 

Jæren GK 783 Torstein Skretting 39 

Kjekstad GK 1560 Dag Kirchoff 40 

Kjekstad GK  Vidar Launy 41 

Klæbu GK 95 Stein Ivar Elstad 42 

Kongsberg GK 733 Svein Ødegaard 43 
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Kragerø GK 419 Knut Taraldsen 44 

Kristiansand GK 1143 Eyvind Mikkelsen 45 

Kvinesdal og Omegn GK 1735 Bjørn Henriksen 46 

Larvik Golfakademi 300 Scilla T. Hokholt 47 

Larvik GK 1280 Jan Fronth-Pedersen 48 

Larvik GK  Mona Skifjell Larsen 49 

Lofoten GK 509 Lasse Nordby 50 

Losby GK 1616 Stein Skretteberg 52 

Losby GK  Gunnar Mensner 53 

Mandal GK 636 Clarence Haugdal 54 

Meland GK 1228 Kjell Mjåtvedt 55 

Moss & Rygge GK 1132 Per Anton Kleppa 56 

Moss & Rygge GK  Merete K. Wilberg 57 

Mørk GK 1278 Bente Schie 58 

Mørk GK  Jørn Egil Tøien 59 

Nes GK 1237 Jan Roger Skyttesæter 60 

Nes GK  Jon Spilhaug 61 

Nordvegen GK 231 Geir O. Stendahl 62 

Onsøy GK 1491 Vera Segerblad 63 

Onsøy GK  Tore Westmark 64 

Oppegård GK 1433 Bernt D. Hagtvedt 66 

Oslo GK 2548 Anne Line Bakkevig 67 

Oslo GK  Einar Skogstad 68 

Randaberg GK 803 Joar Sæther 69 

Re GK 311 Svein  Holm 70 

Sandane GK 651 Harald Buene 71 

Sande GK 2006 Unn Brodahl 72 

Sande GK  Tommy Svendsrud 73 

Ski GK 865 Tord Skonnord 75 

Skjeberg GK 1429 Kai R. Jacobsen 76 

Solastranden GK 1442 Solveig Wiik 77 

Solastranden GK  Jan-Helge Nitteberg 78 

Solum GK 2339 Roar Opperud 79 

Sorknes GK 1061 Ove A. Tysnes 80 

Stavanger GK 1940 Thomas McInally 81 

Stavanger GK  Randi T. Vatnamot 82 

Stranda GK 1691 Stein Overvoll 84 

Tromsø GK 593 Lars H. Erstad 85 

Tyrifjord GK 1353 Harald Wand 86 

Valdres GK 1073 Gunnar Modén 87 

Vestfold GK 1595 Knut Gran 88 

Vestfold GK  Karin S. Maier 89 

Voss GK 1227 Hallstein Finne 90 

Østmarka GK 1581 Tom Feragen 91 

Østmarka GK  Merete Mohn 92 

Styret  Christian Anker-Rasch 93 
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Styret  Marianne Smith Magelie 94 

Styret  Bente Hofgaard Nilsen 95 

Styret  Arne Giving 96 

Styret  Rune Vatnamot 97 

Styret  Jon Kåre Brekke 98 

Giske GK 134 Bjørn Tomren 99 

Miklagard GK 1015 Merete Paulsberg 100 

Trondheim GK 1055 Gerd Helen Aune 101 

Sorknes GK 1061 Hans Arild Grønstad 102 

Haugesund GK 3162 Anne Vaaga 103 

Haugesund GK  Gunnar Vaaga 104 

Sola Golfklubb 1591 Tore Andre  Eide  105 

Sola Golfklubb  Grethe Byrkjedal 106 

 

 

Med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor eget arbeidsområde, men uten 

stemmerett: 

  Fornavn Etternavn Delegatnr. 

Styret, varamedlem  Sigrid Hohle Bjønnes 200 

Styret, varamedlem  Inger Thorp 201 

Statsautorisert revisor  Anders Jenssen 202 

Appellutvalget  Steinar Birkeland 203 

Domsutvalget  Kirsti Jaråker 204 

Lovutvalget  Lars Musæus 205 

Lovutvalget  Marit Wiig 206 

Kontrollkomiteen  Ottar Borch-Nielsen 207 

Kontrollkomiteen  Turid Seime 208 

Valgkomiteen  Odd Roar Nesje 209 

Valgkomiteen  Elisabeth Seeberg 210 

Administrasjonen  Geir Ove Berg 211 

Administrasjonen  Rune  Hauger 212 

Administrasjonen  Lise Bjørnstad 213 

Administrasjonen  Anna Dønnestad 214 

Administrasjonen  Tor-Anders Hanssen 215 

Administrasjonen  Atle Jansson 216 

Administrasjonen  Tove Skandsen 217 

Administrasjonen  Sigrun Sømme 218 

Administrasjonen  Thore Wilhelmsen 219 

Administrasjonen  Christian Berg 220 

Administrasjonen  Pål Melbye 221 

Administrasjonen  Hanne Røhmer 222 

Administrasjonen  Kristin Gunhildrud 223 

Administrasjonen  Pär Sundberg 226 
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Observatører: 

Klubb Funksjon Fornavn Etternavn Delegatnr. 

Arendal og Omegn GK Daglig leder Ole Jørgen Olsen 229 

Askim Golfbane Daglig leder Per Egil Fongaard 230 

Bergen GK Daglig leder Stein Samuelsen 231 

Bjørnefjorden GK Daglig leder Erik Just Olsen 232 

Byneset GK Observatør Alise Polden 233 

Bærum GK Daglig leder Brede Kristoffersen 234 

Drøbak GK Daglig leder Per Vaagan 235 

Gjerdrum GK Observatør Kine Leerberg 236 

Grenland GK Daglig leder Torstein  Rygh 237 

Grini GK Daglig leder Tone Malm 238 

Hauger GK Daglig leder Terje Ruud Johnsen 239 

Kjekstad GK Daglig leder Hans Christian Gulvik 240 

Lofoten GK Daglig leder Frode Hov 241 

Losby GK Daglig leder Rolf Andresen 242 

Mandal GK Daglig leder Jan Helland-Olsen 243 

Mørk GK Daglig leder Peder Mørk 244 

Nes GK Daglig leder Bente Kværnes 245 

Nordvegen GK Observatør Svein Knutsen 246 

Oppegård GK Daglig leder Erik Bye 247 

Oslo GK Daglig leder Niels Vik 248 

Sandane GK Observatør Didrik Eide 249 

Stavanger GK Daglig leder Steinar Fløisvik 250 

Tyrifjord GK Daglig leder Bent Hinze 251 

Ressursperson  Kvinnegolf Erna Meum 252 

Ressursperson Slope Kjell Hansen 253 

Ressursperson Anlegg Sverre Ekeli 254 

IT-rådet  Henning Granum 255 

EGA Internasjonal 

representant 

John Edgar Nilsen 256 

EGA Internasjonal 

representant 

Terje Morstøl 257 

PGA  Trond Baardseng 258 

GAF  Bente Skarsgård 259 

NGA  Agnar Kvalbein 260 

Norsk Seniorgolf President Trond Haug 261 

Norsk Golf  Jan E. Espelid 262 

Haga Golfklubb Daglig leder Helge Toft 263 

Borregaard GK Observatør Bjørn Jensen 264 

Sola Golfklubb Daglig leder Richard David 265 

Sola Golfklubb Observatør Laila S.  Østebø 266 

Lommedalen Golfklubb Observatør Geir Olaf  Thommassen 267 

Skei Golfklubb Observatør Roar Johanasen 268 
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Gjester: 

  Fornavn Etternavn Delegatnr. 

Dansk Golf Union  Søren Clemmensen  

NIF  Geir Kvillum  

Rogaland Idrettskrets  Odd Atle Urvik  

Foredragsholder SGF Maria Strandberg  

Foredragsholder Univ. For miljø 

og biovitenskap 
Arne Tronsmo  

Foredragsholder Dinamo Per Tøien  

Foredragsholder Fishnet Nordic Ole Petter Nyhaug  

Foredragsholder NIH Halldor Skard  

 

 

 

 Sak 0 Godkjennelse av riktig innkalling  
 Vedtak: 

 Innkallingen til Golftinget 2005 ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 1 Godkjennelse av de fremmøtte representantene  
Vedtak:  
Liste over fremmøtte representanter, kontrollert av sekretariatet, ble enstemmig 

godkjent. 

 

 

Sak 2 Godkjennelse av saksliste og forretningsorden  
Dirigenten varslet om to endringer i fremlagte saker (6.3 og 7.3). 

 

Vedtak: 

Saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.  

 

 

Sak 3 Valg av funksjonærer 
 Vedtak: 

Dirigent:      Kirsti Jaråker    

2 sekretærer:      Atle Jansson og Lise Bjørnstad  

2 personer til å undertegne protokollen: Merete Paulsberg og Arne Myhrvold 

4 personer til tellekorpset:  Steinar Birkeland, Marit Wiig, Lars 

Musæus og Turid Seime 

 

Enstemmig godkjent 
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Sak 4 Behandle årsrapporter 

4.1 Norges Golfforbund årsrapport 2004 

 4.1.1 Styrets beretning 2004 

4.1.2 Beretning fra Lovutvalget 2004 

4.1.3 Beretning fra Domsutvalget 2004 

4.1.4 Beretning fra Appellutvalget 2004 

 

4.2. Norges Golfforbunds årsrapport per 30.09.2005 

4.2.1 Styrets beretning per 30.09.2005 

4.2.2 Beretning fra Lovutvalget 2005 

4.2.3 Beretning fra Domsutvalget 2005 

4.2.4 Beretning fra Appellutvalget 2005 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

1. De fremlagte beretningene for 2004 godkjennes. 

2. De framlagte beretningene per 30.092005 tas til etterretning. 

 

Vedtak:  

1. De framlagte beretninger for 2004 ble enstemmig godkjent. 

2.   De framlagte beretninger per 30.09.2005 tas til etterretning. 

 

 

Sak 5 Regnskap 
 5.1 Regnskap for 2003 

 5.2 Regnskap for 2004 

 5.3 Regnskapsrapport per 30.09.2005  

 

Christian Anker-Rasch, forbundsstyret hadde innledning til saken.  

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

1. De framlagte regnskaper for 2003 og 2004 godkjennes.  

2. Regnskapsrapport per 30.09.2005 tas til etterretning. 

 

Vedtak:  

Det framlagte regnskap for 2003 og 2004 ble enstemmig godkjent. 

Regnskapsrapport per 30.09.2005 ble tatt til etterretning.  

 

 

Sak 6 Innkomne forslag 
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6.1  Innlemmelse av Pitch & Putt som aktivitet under Norges Golfforbund 

- Forslag fra forbundsstyret 

Pitch & putt er golfens nærspill og således en stor del av det vanlige golfspillet. Både i 

Norge og i et titalls europeiske land er det etablert organisert aktivitet knyttet til pitch 

& putt. Norges Pitch & Putt Forbund (NPPF) ble stiftet 10. juni 2004 og er en 

frittstående forening med formål å organisere og promotere Pitch & Putt golf i Norge. 

NPPF har anlegg og verken klubber eller enkeltpersoner som sine medlemmer. De 

initierer aktiviteter på tilknyttede golfanlegg og omtaler seg som en rekrutteringskanal 

for golfsporten i Norge.  

 

Forbundsstyret finner det naturlig at slik aktivitet som eventuelt søker tilknytning til 

norsk idrett, bør organiseres av NGF. Dersom vi ikke tar eierskap til denne aktiviteten 

vil det kunne bli dannet egne særforbund som søker opptak i NIF, eller de kan søke 

andre allianser enn NGF under NIF-paraplyen. 

 

Klubber som eventuelt søker opptak i NIF/NGF og kun har pitch & putt på 

programmet, vil bli å betrakte som fullverdige klubber med de rettigheter og plikter 

som det innebærer. Eksempelvis vil en slik klubb, som kun har pitch & putt bane, ikke 

oppfylle kravene til banestandard som kreves for å få rettigheter til å utstede Grønt 

Kort og Handicapkort.  

 

Kommentar fra lovutvalget: 

Aktiviteten kan sies å omfattes av NGFs lov § 1. Lovendring er derfor ikke nødvendig.  

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Norges Golfforbund innlemmer pitch & putt i sitt aktivitetstilbud og orienterer Norges 

Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) om at NGF vil organisere alle klubber som 

driver denne idrettsaktiviteten og søker medlemskap i NIF. 

 

Rune Vatnamot, forbundsstyret, hadde innledning til saken.  

  

Vedtak:  

Norges Golfforbund innlemmer pitch & putt i sitt aktivitetstilbud og orienterer Norges 

Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) om at NGF vil organisere alle klubber som 

driver denne idrettsaktiviteten og søker medlemskap i NIF. Enstemmig vedtatt. 

 

6.2  Nedleggelse av domsutvalg og appellutvalg - Forslag fra 

forbundsstyret 

Særforbund kan velge ikke å ha domsutvalg og appellutvalg. Alle straffesaker må i så 

fall oversendes NIFs domsutvalg for behandling (alle dopingsaker må uansett 

behandles av NIFs domsutvalg). Sanksjoner i forhold til kamp- og 

konkurransereglement må da avgjøres av styret i NGF. 

Bortsett fra en feilbehandlet sak, der forseelsen skjedde i 1999, har verken doms- eller 

appellutvalg hatt saker til behandling siden 2002. 

 

NGF v/styret ønsker å oppnevne en juridisk faggruppe som et rådgivende organ i 

juridiske spørsmål som ikke naturlig faller inn under Lovutvalget. Denne faggruppen 

vil ha atskillig færre deltakere enn de 12 vi finner i domsutvalget og appellutvalget. 
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Kommentar fra Lovutvalget: 
Forslaget innebærer lovendring ved at bokstavene d og e i NGFs lov § 11 (nye § 12) 

første ledd pkt. 10 skal strykes, med forskyvning av øvrige bokstaver. Forslaget må 

derfor vedtas med flertall som for lovendring.  

Lovutvalget har ikke andre bemerkninger til forslaget og dets begrunnelse. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Norges Golfforbund nedlegger sitt domsutvalg og sitt appellutvalg. 

Bokstavene d og e i NGFs lov § 11 første ledd pkt. 10 strykes. 

 

Jon Kåre Brekke, forbundsstyret hadde innledning til saken.  

 

Følgende hadde ordet til saken:  

Bernt D. Hagtvedt, Oppegård GK og Einar I.Lohne, Grini GK.  

 

            Einar I. Lohne, Grini GK fremmet følgende forslag: 

            Saken utsettes og utredes nærmere.  

 

            Det ble votert over utsettelsesforslaget. 

 

Vedtak:  

Saken utsettes og utredes nærmere. Enstemmig vedtatt. 

 

6.3 Endringer i NGFs lov - Forslag fra forbundsstyret       

Lovutvalget har utarbeidet og styret fremmer for golftinget forslag til en generell 

revisjon av NGFs lov som det fremgår av vedlegg 6.3. Forslaget er skrevet med 

sporendringer i forhold til NGFs eksisterende lov som sist ble revidert på golftinget 

2002. Revisjonen består i all hovedsak av en oppdatering med endringene i NIFs lov 

vedtatt på Idrettstinget 2003 og med den basis lovnorm for særforbund som 

idrettsstyret vedtok i januar 2004. Der hvor de enkelte paragrafene kun er rettet for å 

tilpasses til den nye lovnormen, eller det bare er gjort små språklige eller systematiske 

justeringer, gis ingen særskilt begrunnelse nedenfor. Andre endringer er kommentert i 

sakspapirene. 

 

Kommentar fra Lovutvalget:  

Lovutvalget anbefaler at de foreslåtte lovendringer vedtas. 

 

 

Forbundsstyrets forslag til endret lov for NGF: 

 

LOV FOR NORGES GOLFFORBUND 

stiftet 1948 

Vedtatt på Golftinget (13.11.2005) 

Godkjent av Idrettsstyret 
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§ 1 

Formål: 

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten 

internasjonalt. 

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2 

Organisasjon: 

Norges Golfforbund (forbundet eller NGF) er en sammenslutning av alle klubber som 

organiserer golfidretten og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og Olympiske 

Komité (NIF). Klubbene kan organiseres i særkretser.  

 

NGF er medlem av NIF, Nordisk Golf Union, European Golf Association og International 

Golf Association og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse. 

Opptak av nye idrettsgrener i forbundet må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. 

Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs 

definisjon av idrett. Ved avslag kan forbundet fremme forslag om opptak av den nye 

idrettsgrenen på det første ordinære Idrettsting. 

 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder forbundet uavhengig av hva som 

måtte stå i særforbundets egen lov. 

 

§ 3 

Oppgaver og kompetanse: 

NGF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de 

krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 

 

NGF er den høyeste faglige myndighet for golfidretten i Norge. Med faglig myndighet menes 

myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak: 

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 

 

b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. 

c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at 

særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner. 

d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.  

 

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt 

kontroll av forbundet. 

 

§ 4 

Medlemskap: 

Alle klubber som organiserer golfidretten og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i 

forbundet. 

 

Søknad om medlemskap sendes NGF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. 

 

Alle klubber som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og forbundets lover, 

sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 



11 
 

 

§ 5 

Kontingent/avgifter: 

Golftinget kan fastsette kontingent og avgifter til NGF for forbundets medlemsklubber. 

 

Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på golftinget. 

Styret kan frata klubber, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, 

medlemskapet i forbundet, og anbefale overfor NIF at klubben fratas medlemskap i NIF. 

Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 

 

§ 6 

Tillitsvalgtes godtgjørelse: 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en 

rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter 

forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap. 

 

§ 7 

Inhabilitet: 

For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7. 

 

§ 8 

Straffesaker: 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffe- og 

dopingbestemmelser).  

 

§ 9 

Golftinget:  
NGFs øverste organ er golftinget som holdes hvert annet år innen utgangen av november i de 

år som slutter med oddetall. 

 

Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 

representasjonsrett. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i 

henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret 

senest 6 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag 

må være sendt ut senest 2 uker før tinget. 

 

Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs 

lov § 2-5.  

På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte 

saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av 

saklisten.  

Det føres protokoll fra golftinget. Forbundsstyret sender godkjent protokoll til klubbene 

senest to måneder etter tinget. 

 

§ 10 

Representasjon på golftinget: 

 

På golftinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyret. 
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b) Representanter fra klubbene etter følgende skala: 

For medlemstall til og med 1.000 - 1 representant. 

For medlemstall over 1.000          - 2 representanter. 

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller oppnevnt av 

styret etter fullmakt fra årsmøtet. Medlem av forbundsstyret kan ikke samtidig møte for styret 

og som oppnevnt representant for en klubb.  

 

For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling. 

Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av forbundet.  

 

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder 

er forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 

c) Valgkomiteens medlemmer. 

d) NGFs revisor. 

 

§ 11 

Ledelse av golftinget: 

Tinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være valgt representant.  

 

§ 12 

Golftingets oppgaver: 

Golftinget skal: 

1) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3) Velge dirigent, sekretærer samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4) Behandle beretning for forbundet. 

5) Behandle forbundets regnskap i revidert stand. 

6) Behandle innkomne forslag og saker. 

7) Fastsette kontingent og avgifter. 

8) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

9) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap. 

10) Foreta følgende valg: 

a) President og visepresident. 

b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

d) Domsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

e) Appellutvalg med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

f) Lovutvalg med leder og 2 medlemmer. 

g) Valgkomité med leder og 4 medlemmer. 

h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 

 

President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 

til stemmetall. Leder, medlemmer og varamedlemmer av utvalg og komiteer velges etter 

samme system som styret. 
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Valgene gjelder for 2 år.  

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal 

være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal 

være minst to representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 

medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov 

§ 2-11. 

 

Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med mindre 

Idrettsstyret gir dispensasjon. 

 

§ 13 

Stemmegivning på golftinget: 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmene. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som innholder ikke foreslåtte kandidater, 

eller ikke inneholder det antall kandidater det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 

anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke 

tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 

mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, 

og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 14 

Ekstraordinært golfting: 

Ekstraordinært golfting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av Idrettsstyret. 

b) Vedtak av golftinget. 

c) Vedtak av forbundsstyret. 

 

d) Krav fra de klubber som på siste golfting representerte minst 1/4 av de stemmeberettigede 

representanter.  

 

Ekstraordinært golfting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 

innkalling av tinget. 

 

§ 15 

Forbundsstyret: 

Forbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. 

Styret skal: 

1) Iverksette golftingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
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2) Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige 

myndighet. 

3) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

4) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, 

samt utarbeide mandat/instruks for disse. 

 

Styret skal holde møte når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 

 

Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt golfforbunds styre når 

internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale 

golfforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 

Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle 

kandidater til internasjonale golfforbunds styre og underliggende komiteer.  

 

I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere særforbundets standpunkt i 

internasjonale idrettspolitiske saker. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 

av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

§ 16 

Komiteer og utvalg: 

NGF skal ha følgende faste komiteer: 

1) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser.  

2) Valgkomiteen velges på golftinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som 

oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

tinget. 

 

Andre utvalg og komiteer i henhold til § 12 første ledd pkt. 10 og § 15 annet ledd pkt. 4. 

 

Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt golfforbunds tilsvarende komiteer. 

 

De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 

 

§ 17 

Rettigheter til idrettsarrangement: 

For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-1. 

 

§ 18 

Mediarettigheter: 

For bestemmelser om mediarettigheter gjelder NIFs lov § 14-2. 

 

§ 19 

Bestemmelser om konkurranseforbud: 

Idrettsstyret og forbundsstyret kan nekte klubber og medlem av klubber tilsluttet NIF rett til å 

utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller 

samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn. 
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Forbundsstyret fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse, jfr. NIFs lov § 14-3 

og § 20 i loven her. 

 

§ 20 

Regler for spill og startberettigelse: 

For golfspillet gjelder de golfregler som er fastsatt av R&A Rules Limited med tilhørende 

Decisions og regler for golfetikette, samt lokale regler fastsatt av forbundsstyret og av 

vedkommende klubb for den bane der spillet utøves. Disse regler suppleres av turnerings- og 

sikkerhetsbestemmelser fastsatt av forbundsstyret og av vedkommende klubb.   

Forbundsstyret fastsetter og administrerer amatørregler og handicapregler under hensyntagen 

til de regler og den praksis som gjelder innenfor de internasjonale golfforbund som forbundet 

er medlem av. 

 

§ 21 

Lovendring: 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært golfting etter å ha vært oppført 

på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, 

redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 

 

Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for forbundet, trer i kraft 

umiddelbart. 

 

§ 22 

Oppløsning 

Forslag om oppløsning av NGF må først behandles på ordinært golfting. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært golfting 3 måneder senere. For at 

oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av NGF, tilfaller eiendeler NIF eller formål godkjent 

av Idrettsstyret. 

 

Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Jon Kåre Brekke, forbundsstyret hadde innledning til saken med orientering om endringer i 

forhold til § 11 (ny 12) 2. ledd. 

 

Forslaget til endringer ble behandlet § for §. 

 

Vedtak:  

Alle endringer ble enstemmig vedtatt.  

 

   

6.4 Ny rapporteringspraksis for distribusjon av Norsk Golf –  
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Forslag fra Oslo Golfklubb 
Dagens rapportering er meget tungvint for alle som bruker GK96, Albatross og 

Teeplay. Alle kjente administrasjonsprogram kan enkelt eksportere informasjon til 

excel-fil. 

 

Klubbene rapporterer til NGF i dette format. NGF fakturerer klubbene på grunn av 

tilsendte grunnlag. NGF oversender alle klubbers innrapporterte filer i en fellesfil til 

distributør av Norsk Golf. 

 

Denne innrapporteringsmetode vil være enkel for alle klubbene. NGF må allokere en 

person i en dag for å fakturere klubbene (ca 210 stk) og å oversende alt materiell til 

distributøren. Denne arbeidsmengde burde være akseptabel tatt i betraktning av at 

NGF har et millionbeløp i netto inntekt fra bladet pr år. 

 

Oslo GKs forslag til vedtak:  

Innrapportering av mottakere av Norsk Golf skal skje til NGF 21 dager før hver 

utgivelse. Innrapporteringen skjer via excel-fil. 

 

Kommentar fra forbundsstyret: 

Styret støtter ikke forslaget. 

 

Begrunnelse: 

Den praksis som Oslo GK nå foreslår er tilsvarende den fremgangsmåten som NGF 

tidligere benyttet opp mot et register i Access. Dette registeret eksisterer ikke lenger. 

På grunn av ufullstendige lister og mange feil brukte for øvrig NGF og klubbene svært 

mye ressurser på oppfølgingen rundt denne tidligere innrapporteringsprosessen.  

 

Men dog viktigere så har Golftinget fattet vedtak om vi skal ha en felles database for 

golf-Norge som klubbene er forpliktet til å oppdatere. Innrapportering til databasen og 

innrapportering i forhold til distribusjon av Norsk Golf er i prinsippet det samme. Hvis 

klubbene holder medlemsdatabasen à jour som de er forpliktet til, så vil 

distribusjonslistene for Norsk Golf være oppdatert til en hver tid. 

 

For å støtte opp om forbundets forsøk på å innføre enkle rutiner og ikke minst for å 

følge opp de bransjereglene for databehandling av personopplysninger som er 

fremforhandlet mellom NIF, Datatilsynet og Forbrukerombudet, så er det også veldig 

viktig at klubbene og den enkelte golfspiller forholder seg til ”personlig profil” og 

derigjennom oppdatering av forbundets felles medlemsdatabase i NAIS. Disse reglene 

forutsetter at alle medlemmer har krav på selv å kunne kontrollere hvorledes sine 

persondata skal benyttes i alle databaser idretten har. ”Personlig profil” og 

medlemmenes tilgang til fellesdatabasen er i dag eneste godkjente system i norsk idrett 

med mindre organisasjonsleddet (dvs. klubbene) selv følger mer omfattende rutiner for 

vasking av sine registre og selv bærer kostnadene til dette.  

 

Det nevnes for øvrig at alle tilskuddsordninger fra det offentlige til 

medlemsorganisasjoner i norsk idrett baseres på opplysninger som til en hver tid ligger 

i fellesdatabasen.   

 

Forslaget er derfor etter styrets oppfatning et skritt tilbake og ikke i tråd med 

forbundets vedtatte strategi. 
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Oslo Golfklubb trakk sitt forslag.  
   

 

6.5 NGFs IT-leveranse til klubbene - Forslag fra Oslo Golfklubb 
 

Oslo Golfklubb mener at prinsippet om at brukerne skal betale for det man bruker 

samt valgfrihet for den enkelte klubb må ligge til grunn ved valg av IT systemer.  

 

I dag er det i praksis 4 administrative program som benyttes i Norge; Klubben online / 

Golfbox, Albatross, GK96 og Teeplay. Albatross har p.t. kun en brukerklubb i Norge 

og har neppe grunnlag for å overleve på sikt med dagens rammebetingelser. GK96, 

som var det program nesten alle brukte inntil 3 år siden, lever med mange brukere. 

Teeplay benyttes av ca 20 brukere. Det er grenser for hvor lenge tilbyderne kan 

overleve en situasjon hvor klubbene må betale både for bruk av det program de bruker 

selv samtidig som de må betale for bruk av NGFs anbefalte system. Vi ønsker å unngå 

en monopolsituasjon hvor det kun er ett alternativ tilgjengelig for klubbene.  

 

Representanter for NGF har ved flere anledninger uttalt at det er valgfrihet i hvilket 

administrativt program klubbene ønsker å benytte. Vi mener at slik valgfrihet bare 

eksisterer på papiret da alle må betale for Golfbox uansett om de benytter programmet 

eller ei. Videre er valgfriheten begrenset da NGFs personell i ulike sammenhenger 

promoterer kun ett system (Golfbox). 

 

Økonomien i mange golfklubber er relativt stram og så lenge alle klubber må betale 

for Golfbox/Klubben online uavhengig om de vil bruke det eller ei, så vil 

konkurransen mot de andre programtilbyderne være urettferdig. Det bør være slik at 

brukerne betaler. Da vil de forkjellige programtilbydere konkurrere om klubbenes 

gunst under like forutsetninger. Klubbene kan da selv velge fritt hva de mener passer 

best for seg og betale for bruk av det.  

 

Vi er av den mening at sentral utvikling i NGFs regi medfører at de klubbene som av 

forskjellige årsaker velger et annet system enn det NGF markedsfører i praksis er med 

på å subsidiere de som velger NGFs system ved at kosten av NGFs bruk av ressurser 

til dette arbeidet ligger innebygget i NGFs generelle kostnader som igjen blir fordelt 

på den enkelte klubb uansett valg av IT system. 

 

Vi anbefaler at midler som følge av dette forslag frigjøres benyttes på eliteidrett. 

 

Oslo GKs forslag til vedtak: 

Norges Golfforbund skal kun bekoste oppdatering og drift av en sentral 

medlemsdatabase med tilhørende grensesnitt. Databasen (p.t. Klubben online) er et 

verktøy alle klubber kan ha nytte av og det er kun denne kostnaden som skal dekkes 

over NGFs drift som i dag.  Grensesnittet skal være basert på en åpen standard og være 

tilgjengelig for alle tilbydere av administrativ programvare til golfklubber. Dagens 

situasjon der NGF er involvert i og bekoster utvikling og oppdatering av Golfbox samt 

diverse applikasjoner i Klubben online må opphøre fra senest 1.1.06. Samtidig skal 

NGF avslutte all markedsføring av Golfbox / Klubben online som preferert software. 
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Kommentar fra forbundsstyret: 

I forbundets vedtatte overordnede IT-strategi, som blant annet ble presentert på 

Golftinget i Molde i 2003, heter det: 

 

 IT-løsningene skal utgjøre en helhetlig kommunikasjonskanal; gi klubbene og 

medlemmene god service og nyttige tjenester, samt støtte en effektiv 

informasjonsutveksling i hele organisasjonen.  

 Nødvendig felles teknologi og systemer skal gi alle organisasjonsledd fordelen 

av stordrift, uavhengig av størrelse. Valg av klubbspesifikke løsninger skal 

bygges på valgfrihet for den enkelte klubb. 

 Klubbene skal knyttes sammen i ett nasjonalt web-basert nettverk, og så langt 

det er ønskelig benytte felles systemer.  

 Et IT-råd skal sikre at de valg som gjøres for fellesløsningene er i tråd med 

klubbenes og medlemmenes behov. 

 Løsningene skal bygges opp slik at den enkelte golfspillers rettigheter i lys av 

data- og personvernlovgivingen ivaretas.  

 Løsningene skal ha åpent grensesnitt som muliggjør kommunikasjon mot andre 

løsninger og moduler som blir brukt av Forbundets medlemsklubber  

 

Med dette som bakgrunn har NGFs styre og administrasjon, sammen med IT-rådet, 

prøvd å sørge for at golf-Norge til enhver tid har gode løsninger som kommer alle 

klubbene til gode. NIF er NGFs hovedleverandør og samarbeidspartner på IT-siden. 

På systemsiden er situasjonen slik at to selvstendige systemer, ”Klubben Online” 

(levert av n3Sport) og ”Golfbox” (levert av det danske firmaet Golfbox A/S) er 

integrerte, og dette produktet går under navnet ”Golf Online”. Det er i den 

sammenheng også opprettet en felles supportdesk for dette produktet sammen med 

klubbsupport for resten av norsk idrett. I dag er det registrert 91 klubber i ”Golf 

Online” med ca. 74.000 medlemskap. Alle brukere av Golf Online betaler i dag en 

supportavgift som er satt etter den anleggsstørrelse klubben har. En klubb med 18. 

hulls bane betaler således kr. 3.500 per år, mens laveste avgift er kr. 500 for klubber 

uten bane. 

 

Forbundsstyret er prinsipielt enig i store deler av forslaget fra Oslo GK. I tråd med 

NGFs strategi er det ikke urimelig at de klubbene som benytter seg av ”Golf Online” 

dekker utgiftene til drift, support og utvikling av de rene golfspesifikke applikasjonene 

(dvs. primært ”Golfbox-produktene”). På grunn av den valgte fullintegrerte løsningen 

er det ikke enkelt å skille presist mellom de forskjellige kostnadene, men dette 

arbeidet videreføres. Forbundsstyret er følgelig innstilt på å øke den avgiften brukerne 

av ”Golf Online” betaler slik at den bedre gjenspeiler kostnadene direkte tilknyttet de 

golfspesifikke applikasjonene. Forbundsstyret vil under tingforhandlingene kunne 

redegjøre nærmere for disse kostnadene. 

 

I forhold til forslaget fra Oslo GK vil dog forbundsstyret bemerke at selv om 

grensesnittet skal være basert på en åpen standard, så vil kun integrasjon mot 

medlemsdatabasen tillates med administrativ programvare fra tilbydere som 

tilfredsstiller de sikkerhets- og brukerkrav som NGF sammen med sine 

samarbeidspartnere definerer.  
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Videre er det slik at, selv om ikke NGF skal markedsføre ”Golfbox” fremfor andre 

golfspesifikke applikasjoner, kan ikke NGF la være å informere om våre 

fellessystemer. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

NGF skal fortsatt levere et IT-system til klubbene iht. tidligere vedtak. Klubbenes 

egenandel for support, drift og utvikling av de golfspesifikke applikasjonene skal 

gjenspeile NGFs faktiske kostnader på systemet.  

 

Følgende hadde ordet til saken:  

Einar Skogstad, Oslo GK og Christian Anker-Rasch, Styret.     

 

      Vedtak:  

      Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

NGF skal fortsatt levere et IT-system til klubbene iht. tidligere vedtak. Klubbenes 

egenandel for support, drift og utvikling av de golfspesifikke applikasjonene skal 

gjenspeile NGFs faktiske kostnader på systemet.  

 

 

6.6 Finansiering av internasjonale turneringer i Norge -  

Forslag fra golfklubbene Groruddalen, Losby, Nøtterøy og Toten   

 

Dette forslaget ble besluttet behandlet under sak 7.3 – Fastsettelse av kontingent og 

avgifter. Se sak 7.3. 

 

 

Sak 7 Fastsette kontingent og avgifter  
 

7.1 Sammenslåing av medlemskontingent og abonnementsavgift 
På Golftinget 2003 ble styret pålagt å utrede problemstillingene omkring 

medlemskontingenten og abonnementsavgiften for Norsk Golf. Noen betraktninger 

rundt dette ble lagt fram for drøfting på det nasjonale lederforumet i november 2004. 

Blant annet med bakgrunn i synspunkter som kom fram der og på senere områdevise 

lederforum våren 2005, har styret utarbeidet et forslag om å slå sammen 

abonnementsavgiften og selve medlemskontingenten.  

 

Innledningsvis kan det nevnes 

 

 at NGFs medlemsinntekter (selve medlemskontingenten og 

abonnementsavgiften) utgjør ca. 75 % av NGFs totale disponible inntekter 

 at Norsk Golf - avtalen om et pliktig abonnement pr husstand løper frem til 

31.12.2009 

 

 Noen argumenter for en sammenslåing av medlemskontingenten og 

abonnementsavgiften: 

 

 Enklere og mer forståelig system med relativt store administrative besparelser 
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 Fakturering og betaling kun 1 gang i året som innebærer en forenkling både for 

klubbene og NGFs administrasjon 

 Dette synliggjør også at det er klubbene og ikke den enkelte ”husstand” som 

betaler abonnementsavgiften. (Det er jo klubbene og ikke den enkelte 

golfspiller som er medlem i NGF og dermed betaler kontingent til Forbundet.) 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Abonnementsavgiften for Norsk Golf slås sammen med og tas inn som en del av 

klubbenes medlemskontingent til NGF. 

 

Christian Anker- Rasch, forbundsstyret hadde innledning til saken.  
 

Følgende hadde ordet til saken:  

Jørn Egil Tøien, Mørk GK, Solveig Wiik, Solastranden GK, Einar Skogstad, Oslo GK, 

Christian Anker-Rasch, Styret, Per Stenhamar, Bærum GK, Bjørn Tomren, Giske GK, 

Merete Mohn, Østmarka GK, Einar I. Lohne, Grini GK og Jan Henrik Knudsen, 

Drammen GK framsatte forslag til vedtak. 

 

Forslag fra Bærum Golfklubb:  

Abonnementsavgiften for Norsk Golf og medlemsavgiften faktureres og spesifiseres 

på 2 linjer 1 gang pr. år basert på antall medlemmer pr. 31.12. 

 

Forbundsstyret trakk sitt forslag, og støttet forslaget fra Bærum Golfklubb 

 

Vedtak:  

Forslag fra Bærum Golfklubb ble vedtatt mot 10 stemmer 

 

Fornyet behandling: 

I forbindelse med behandlingen av sak 7.2 ble saken tatt opp til fornyet behandling. 

 

Vedtak: 

Det ble enstemmig vedtatt å oppheve tidligere vedtak i saken.  
 

 

7.2 Medlemskontingent 2006 og 2007 
Beregningsgrunnlaget for golfklubbenes kontingent til NGF i 2006 og 2007 foreslås 

øket fra kr. 130,- til henholdsvis kr. 165,- og kr. 170,- per medlemskap 20 år og eldre i 

kalenderåret. (Sammenlignbart var den kr. 195,- i 2002, kr. 166,- i 2003 og kr. 130,- i 

2004 og 2005). 

Begrunnelsen for å foreslå økt kontingent er:  

 

 Generell prisstigning i perioden.  

 Økt sportslig satsing for å forvalte og videreforedle det gode spillergrunnlaget som 

har presentert seg de siste årene. 

 Veksten i turneringstilbudet og administrering av dette.  

 Økt utdannings-, utviklings- og aktivitetstilbud til klubbene i deres lokalmiljø  

 Økt satsing på anleggsforskning. I summen er henholdsvis kr. 5,- og kr. 10,- per 

medlemskap og år øremerkes til nordisk satsing på anleggsforskning rettet mot 

golfbanebygging og -vedlikehold knyttet til våre naturgitte forhold.  
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Abonnementsavgiften for Norsk Golf ble på Golftinget 2003 vedtatt til kr. 130,- per 

husstand og år. Det foreslås ingen økning. 

Dersom forbundsstyrets forslag i sak 7.1 vedtas, vil det på bakgrunn av den foreslåtte 

medlemskontingenten (kr. 165 og kr. 170) og abonnementsavgiften (kr. 130) gi et 

totalt beregningsgrunnlag for klubbenes kontingent til NGF i 2006 og 2007 på 

henholdsvis kr. 260,- og 265,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret.  
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Beregningsgrunnlag for klubbenes kontingent til NGF i 2006 og 2007 fastsettes til 

henholdsvis kr. 260,- og 265,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. Et 

abonnement på Norsk Golf per husstand inngår i klubbenes medlemskontingent til 

NGF. 
 

Alternativt: 
Beregningsgrunnlag for klubbenes kontingent til NGF i 2006 og 2007 fastsettes til 

henholdsvis kr. 165,- og 170,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. 

 

Abonnementsavgiften for Norsk Golf på kr. 130,- per husstand og år foreslås uendret. 

  

Christian Anker-Rasch, forbundsstyret hadde innledning til saken. 

 

Følgende hadde ordet til saken:  

Bjørn Tomren, Giske GK, Christian Anker-Rasch, Styret, Solveig Wiik,  

Solastranden GK, Henrik L’orange, Gjerdrum GK framsatte forslag,  

Hans Ole Ziegler, Arendal og Omegn GK, Jan Henrik Knudsen, Drammen GK 

framsatte forslag.   

 

Henrik L’orange, Gjerdrun GK framsatt følgende forslag til vedtak:  

Kontingenten økes med kr. 20 på generell basis. Justeringer i budsjettet gjøres i Idrett 

(Toppidrett).  Kontingenten økes ytterligere med kr. 3 for 2006 og kr. 8 for 2007, 

øremerket anleggsforskning i henhold til det framlagte budsjett. 

 

Jan Henrik Knudsen, Drammen GK framsatte følgende forslag til vedtak:  

Det vedtas ingen endring av kontingenten for 2006 og 2007. 

 

Christian Anker-Rasch, Styret foreslo at sak 7.1 ble tatt opp til fornyet 

behandling.  

 

Det ble votert over styrets forslag. 

 

Vedtak: 
Sak 7.1 tas opp til fornyet behandling. 

Under fornyet behandling ble det enstemmig vedtatt å oppheve tidligere vedtak i saken 

og utsette den jfr. Sak 7.1 

 

            Drammen GK, trakk sitt forslag. 

 

Forbundstyrets alternative forslag ble tatt opp til votering. 
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 Vedtak:  

Beregningsgrunnlag for klubbenes kontingent til NGF i 2006 og 2007 fastsettes til 

henholdsvis kr. 165,- og 170,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. 

 

Abonnementsavgiften for Norsk Golf på kr. 130,- per husstand og år foreslås uendret. 

 

       Vedtaket ble fattet med 73 mot 25 stemmer. (Kan vi få denne på siden før?) 

 

 

7.3 Tidsbegrenset tilleggskontingent – Finansiering av internasjonale 

turneringer i Norge - Forslag fra golfklubbene Groruddalen, Losby, 

Nøtterøy og Toten   

 

Bakgrunn 

 Turneringer med denne kvalitet vil fremme golfsporten på en positiv måte. Økt 

mediadekning i forbindelse med turneringer vil stimulere til økt interesse for 

sporten. 

 Økt mediadekning vil stimulere flere unge spillere til videre satsning på golf. 

Inspirasjonen ved å kunne overvære de beste Europeiske spillere kan være det siste 

krydderet for å ta steget helt opp i Europatoppen.  

 Arrangører av ovennevnte turneringer, dvs. NGF, tildeles ”Wildcards” (friplass til 

start) i egen turnering. Antallet ”wildcards” varierer fra turnering til turnering. 

Disse friplassene kan gis til spiller som ikke er direkte kvalifisert for turneringen. I 

tillegg foregår det en utstrakt byttehandel av ”Wildcards” blant arrangører av 

turneringer. Dette vil gi NGF en mulighet til å skaffe norske spiller plass på 

turneringer de normalt ikke vil få delta i. 

 Dette kan også bidra til økt interesse og flere sårt tiltrengte medlemmer til mange 

Norske golfklubber. 

 

 Ordningen bør tidsbegrenses til 4 år da vi antar at sponsormarkedet vil kunne 

dekke dette behovet etter en slik periode.       

 
Forslag: 

Den årlige kontingenten til NGF økes med kr. 30 pr. år for årene 2006 og 2007. ) 

Pengene skal øremerkes til å skaffe Norge fremtidige turneringer på Europatournivå. 

(Ladies European Tour, Challenge Tour og European Tour). 

Ordningen er tiltenkt å gjelde i fire år med oppstart i 2006. 

 

Forslaget ble endret i forhold til ordlyden i utsendte tingpapirer på grunn av 

innvendinger fra lovutvalget. 

 
Kommentar fra forbundsstyret: 

Forbundsstyret støtter forslaget.  

 

Gunnar Mensner, Losby GK hadde innledning til saken.  

 

Følgende hadde ordet til saken: 
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Jan Henrik Knudsen, Drammen GK, Gunnar Mensner, Losby GK, Bjørn Tomren, 

Giske GK, Hans Ole Ziegler, Arendal og Omegn GK og Christian Anker-Rasch, 

Styret.  

 

Vedtak:  

Forslaget falt mot 22 stemmer.  

 

 

Sak 8 Planer og budsjett  

 

8.1 Virksomhetsplan 2006-2009  
 Marianne Smith Magelie, forbundsstyret hadde innledning til saken. 

 

 Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

1. Virksomhetsplan 2006 – 2009 vedtas. 

2. Klubbene følger opp ved å bruke planen som grunnlag for sine overordnede 

planer. 

 

Vedtak:  

1. Virksomhetsplan 2006 – 2009 vedtas. 

2. Klubbene følger opp ved å bruke planen som grunnlag for sine overordnede 

planer. 

 

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

                        

           

8.2 Budsjett 2006 og 2007       

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

1.   De framlagte budsjetter for 2006 og 2007 godkjennes. 

2.   Styret får tingets fullmakt til å endre budsjettet i tråd med de politiske vedtak som 

er fattet på tinget og å justere rammene for det enkelte satsningsområde dersom 

dette ikke bryter med forbundets prioriteringer og totalrammen i budsjettet. 

 

Christian Anker-Rasch, forbundsstyret hadde innledning til saken. 

 

Følgende hadde ordet til saken: 

Henrik L’orange, Gjerdrum GK, Christian Anker-Rasch, Styret, Scilla T. Hokholt, 

Larvik Golfakademi, Geir Ove Berg, administrasjonen, Per Anton Kleppa, Moss & 

Rygge GK og Jan Henrik Knudsen, Drammen GK.  

 

Vedtak:  

1.   De framlagte budsjetter for 2006 og 2007 godkjennes. 

2.   Styret får tingets fullmakt til å endre budsjettet i tråd med de politiske vedtak som 

er fattet på tinget og å justere rammene for det enkelte satsningsområde dersom 

dette ikke bryter med forbundets prioriteringer og totalrammen i budsjettet. 

 

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Sak 9 Tilsetting av Statsautorisert revisor 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Revisjonsselskapet Ernst og Young tilsettes som revisor for neste tingperiode. 

Honoraret for neste tingperiode fastsettes til kr. 180.000,-. 

 

Vedtak:  
Revisjonsselskapet Ernst og Young tilsettes som revisor for neste tingperiode. 

Honoraret for neste tingperiode fastsettes til kr. 180.000,-. 

 

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 10 Valg 

10.1 Valgkomiteens rapport og innstilling 
  Innledning til saken ved Hans Ole Ziegler, Arendal og Omegn GK 

 
 Følgende hadde ordet til saken:  

Arne Myhrvold, Asker GK. Per Anton Kleppa, Moss & Rygge GK fremmet forslag 

om Bente Hofgaard Nilsen til gjenvalg i forbundsstyret. Etter valgene av president, 

visepresident og styremedlemmer fremmet Gunnar Mensner, Losby GK forslag om 

Dag Kirchoff, Kjekstad GK som varamedlem i forbundsstyret. 

 

Valgkomiteens innstilling på Tord Færøy, Bjørnefjorden GK som nytt varamedlem, 

fikk 34 stemmer og han ble ikke valg inn. 

 

Som følge av en lovendring ble det valgt inn et tilleggsmedlem i kontrollkomiteen. 

 

Vedtak: 

Følgende personer ble valgt for tingperioden 2006-2008 

Styret       

President Gjenvalg Christian Anker-Rasch Oslo  GK 

Visepresident Gjenvalg Marianne Smith Magelie   Drøbak GK 

Styremedlemmer Gjenvalg  Rune Vatnamot  Stavanger GK 

 Gjenvalg  Bente Hofgaard Nilsen  Fana  GK 

  Gjenvalg  Jon Kåre Brekke  Larvik GK 

  Opprykk  Sigrid Hohle Bjønness  Randsfjorden GK 

Varamedlem Ny Anne-Lise Løfsgaard  Hauger GK 

  Ny Dag Kirchoff  Kjekstad GK 

    

Kontrollkomitéen       

Leder Opprykk Turid Seime Trondheim GK 

Medlem Opprykk Oddleif Olsen Bjaavann GK 

Medlem Ny  Anne Line Bakkevig  Oslo GK 

Varamedlemmer Ny Tor Ellenes Mandal GK 

  Ny Jan Skaar Vestfold GK 
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Lovutvalget       

Leder Gjenvalg Lars Musæus Oslo GK 

Medlemmer Gjenvalg Marit Wiig Hauger GK 

  Ny Truls Bøckmann Graff Mørk GK 

       

 Domsutvalget       

 Leder Gjenvalg Kirsti Jaråker Trondheim GK 

 Medlemmer Gjenvalg Kjell Torkildsen Tyrifjorden GK 

  Opprykk Per Musæus Oslo GK 

 Varamedlemmer       Gjenvalg Tore Schrøder   Larvik GK 

 Ny Nils Erik Strøm Borre GK 

    

Apellutvalget       

Leder Gjenvalg Steinar Birkeland Oslo GK 

Medlemmer Gjenvalg Else-Marie Merckoll Valdres GK 

  Gjenvalg Els Brouwer Meland GK 

  Gjenvalg Reidar Olsen Kjekstad GK 

  Gjenvalg Hans Olaf Auensen Borre GK 

Varamedlemmer Gjenvalg Terje Foss Oslo GK 

  Gjenvalg Unni Waldeland Næss Stavanger GK 

 

 

 10.2 Forbundsstyrets forslag til valgkomité:  

Leder  Per Arne Helland  Trondheim GK  Gjenvalg 

Medlemmer Odd Roar Nesje  Molde GK   Gjenvalg 

  Hans Ole Ziegler  Arendal & Omegn GK Gjenvalg 

  Hanne Havreberg  Sorknes GK   Gjenvalg 

    Bente Hofgaard Nilsen Fana GK   Ny 

   
 Bente Hofgaard Nilsen kunne ikke velges inn, da hun ble gjenvalgt i forbundsstyret. 

Forbundsstyret fremmet derfor forslag om Mona Skifjell Larsen, Larvik GK som nytt 

medlem i valgkomiteen.  

 

Følgende hadde ordet til saken:  

Ole Jostein Wilmann, Drøbak GK framla forslag om Per Løken, Groruddalen GK som 

ny leder for valgkomiteen.  

 

Vedtak: 

 Følgende valgkomité ble valgt for tingperioden 2006-2008:  

Leder   Per Løken    Groruddalen GK   Ny 

Medlemmer Odd Roar Nesje  Molde GK   Gjenvalgt

   Hans Ole Ziegler  Arendal & Omegn GK Gjenvalgt 

  Hanne Haverberg  Sorknes GK   Gjenvalgt 

  Mona Skifjell Larsen  Larvik GK   Ny 
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10.3    Representasjon 
 

 Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner 

forbundet er tilsluttet. 

 

Vedtak:  

Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner 

 forbundet er tilsluttet 

 

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Presidenten avsluttet Golftinget 2005, takket dirigenten og de avgåtte styremedlemmer Inger 

Thorp og Arne Giving. 

 
 
Oslo, 12. januar 2005 

 

 

 

 

 

 

Atle Jansson        Lise Bjørnstad 

 

 

 

 

 

 

Merete Paulsberg       Arne Myhrvold 

(Miklagard GK)       (Asker GK) 

 

  

 


