
1 

 

 

Innholdsfortegnelse         Side 

Program ……………………………………………………………………………………………………………………………………………3 

Sak 1 Godkjenne de frammøtte representantene .............................................................................4 

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden ...........................................................5 

Sak 3 Velge tingets funksjonærer ......................................................................................................6 

Sak 4 Behandle beretninger for forbundet ........................................................................................7 

Sak 5 Behandle regnskap i revidert stand ..........................................................................................8 

Sak 6 Behandling av innkomne forslag ..............................................................................................9 

6.1 Endringer i NGFs lov ................................................................................................................ 9 

Sak 7 Fastsette kontingent og avgifter ........................................................................................... 11 

7.1 Medlemskontingent 2012 og 2013 ....................................................................................... 11 

7.2 Medieavgift 2012 og 2013 ..................................................................................................... 12 

Sak 8 Behandle budsjett ................................................................................................................. 13 

8.1 Budsjett 2012 og 2013 ........................................................................................................... 13 

Sak 9 Engasjere statsautorisert/registrert revisor .......................................................................... 15 

Sak 10 Valg 2011 ............................................................................................................................... 16 

10.1 Valgkomiteens rapport og innstilling .................................................................................... 16 

10.2 Forbundsstyrets forslag til valgkomité .................................................................................. 18 

10.3 Representasjon ...................................................................................................................... 18 

Vedlegg til sak 1: Deltakerliste Golftinget, 19. og 20.  november 2011 ................................................ 19 

Vedlegg til sak 4.1.1: Styrets beretning 2009 ........................................................................................ 24 

Vedlegg til sak 4.1.2 - Beretning fra tingvalgte komiteer og utvalg 2009 ............................................. 27 

Vedlegg til sak 4.2.1 - Styrets beretning 2010 ....................................................................................... 29 

Vedlegg til sak 4.2.2 - Beretning fra tingvalgte komiteer og utvalg 2010 ............................................. 32 

Vedlegg til sak 4.3 - Foreløpig årsrapport pr 30.09.2011 ...................................................................... 34 

Styrets beretning per 30.09.2011...................................................................................................... 35 

Administrasjonens beretning per 30.09 2011 ................................................................................... 40 

Beretning fra tingvalgte komiteer og utvalg ..................................................................................... 60 

Oppnevnte faggrupper og ressurspersoner ...................................................................................... 62 

Representasjonsspillere 2011 ........................................................................................................... 64 

Utvalgte sportslige resultater ............................................................................................................ 65 

Statistikk ............................................................................................................................................ 67 

Vedlegg til sak 5.1 - Regnskap for 2009 ................................................................................................. 71 

Vedlegg til sak 5.2 - Regnskap for 2010 ................................................................................................. 80 



2 

 

 

Vedlegg til sak 5.3. - Regnskap og balanse pr. 30.09.11........................................................................ 91 

Vedlegg til sak 6.1. - Forslag til vedtak om endringer i NGFs lov på Golftinget 2011 ........................... 93 

Vedlegg til sak 8.1. - Budsjett 2012 - 2013 .......................................................................................... 105 

 

  



3 

 

 

Program 

 

Fredag 18. november – Ankomstdag (Ikke nødvendigvis for alle) 

Kl. 18 - 19.30 Registrering (ved resepsjonen i hotellet). 

 

Lørdag 19. november – Temadag.  

Kl. 0830 Registrering (utenfor tingsalen). 
Kl. 1000 Åpning og hilsninger. Ordfører  i Bergen Trude Drevland, ekspedisjonssjef i 

Kulturdepartementet Marit Wiig, styremedlem i NIF Tom Tvedt.  
Kl. 1030 Golfrikets tilstand v/president Jon Kåre Brekke. 
Kl. 1100 Turneringsopplegg for fremtiden, anbefalninger fra faggruppe turnering v/ NGF 

styremedlem Kåre Hansen og Rolf B. Aune, Trondheim GK.  
Kl. 1130 Pause. 
Kl. 1150 Historiegruppas arbeid og internettside presenteres v/Jens N. Engelstad, Oslo GK. 
Kl. 1215 Golfens samfunnsverdi. Rapport fra NGFs styremedlem Wenche Pedersen, Asker GK 

v/Per Bjørseth og Bjaavann GK v/Per Anders Havnes. 
Kl. 1245 ”Sammen-kampanjen” - Erfaringer og veien videre  v/markedsansvarlig i NGF, Atle Øi 

og klubbrepresentant. 
Kl. 1315 Lunsj. 
Kl. 1415 Vi hedrer turneringsarrangører og spillere. 
Kl. 1430 Utviklingsprogrammet for daglige ledere – hva er innholdet og hvordan har starten 

vært? Innlegg fra deltaker Per Kristoffersen, Losby GK og NGFs utviklingssjef Tor-
Anders Hanssen. 

Kl. 1500 Golftreneren i framtiden. Innlegg fra Trond Baardseng, president i PGA of Norway  og 
NGFs prosjektleder Anders Thelberg. 

Kl. 1530 Pause 
Kl. 1600 Satsingen fram mot OL 2016 v/NGFs sportssjef Frode Scheie. 
Kl. 1630 Åpen post - Klubbene har mulighet til å stille spørsmål til styret og administrasjon. 
Kl. 1715 Pause 
Kl. 1730 - 19 ”De så framtiden som en mur av muligheter” – Noen tanker omkring utfordringer og 

muligheter for golfsporten i Norge v/Ulf Rasmussen, partner Euro Business School. 
Kl. 2030 Festmiddag. 

 

Søndag 20. november – Tingdag. 

Kl. 0900 Tingforhandlingene starter. 
Kl. 1030 Kaffepause. 
Kl. 1100 Tingforhandlingene fortsetter. 
Kl. 1300 Lunsj. 
Kl. 1400 Tingforhandlingene fortsetter hvis behov. 
Kl. 1500 Slutt. 
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NORGES GOLFFORBUNDS TINGFORHANDLINGER  

20. NOVEMBER 2011 

 

 

Sak 1  Godkjenne de frammøtte representantene  

  

Deltagerliste Golftinget 2011        

Vi minner om følgende: 

Hver klubbs representasjon og stemmerett baseres på antall medlemmer per 30.09.2011 registrert i 

NGFs felles medlemsdatabase. Medlemstall til og med 1000 har én representant, medlemstall over 

1000 har to representanter. 

 

Klubber som har mer enn én representant skal ha én fra hvert kjønn. Alternativt kan klubben ha 

innhentet skriftlig dispensasjon fra idrettskretsen som legges fram før tingforhandlingene starter 

(NIFs lov § 2-4 med utdypende retningslinjer i Kjønnsfordelingsbestemmelsene). 

 

De fremmøtte representanter kan kun avgi sin egen stemme. Representanten som stiller på tinget 

må blant annet være valgt av, eller oppnevnt etter, fullmakt fra årsmøtet, ha fylt 15 år og ha vært 

medlem i klubben i minst en måned. Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i 

eget eller overordnede organisasjonsledd. 

 

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende 

stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet 

samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. (For flere detaljer og 

dispensasjonsmuligheter se NGFs lov §§ 10, 11 og 13 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7 med utdypende 

retningslinjer). 

 

Nyinnmeldt klubb får representasjonsrett når den har vært medlem av NIF i seks måneder og de 

pålagte forpliktelser er oppfylt. (NIFs lov § 10-3). 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Liste over frammøtte representanter, kontrollert av sekretariatet, godkjennes. 
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Sak 2  Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden  

 

Innkalling: 

Tinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel. 

 

Informasjon om tid og sted ble lagt ut på www.golfforbundet.no 26.4.11 og innkalling sendt ut 

17.8.11. 

 

Saksliste: 

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være sendt ut senest to 

uker før tinget. Saksliste med saksdokumenter ble sendt ut 4.11.2011. 

 

Forslag til forretningsorden: 

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 

2. Protokollen føres av de valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom. 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 

4. Med unntak for innlederen settes taletiden til:   

a. 5 minutter første gang 

b. 3 minutter andre gang 

c. 2 minutter tredje gang 

5. Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å 

foreslå strek for de inntegnede talere. 

6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutts taletid. 

7. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagsstillerens 

navn og klubb. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

8. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er 

satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 

9. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Blanke 

stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

10. I protokollen føres alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. 

 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 
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Sak 3  Velge tingets funksjonærer 

 

Funksjonærer: 

 Dirigent 

 2 sekretærer 

 2 personer til å undertegne protokollen 

 4 personer til tellekorpset 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Golftingets funksjonærer godkjennes. 
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Sak 4  Behandle beretninger for forbundet  

 

4.1 Norges Golfforbunds årsrapport 2009 

Vi gjør oppmerksom på at heftet Årsrapport 2009 ikke sendes ut sammen med tingpapirene, 

da det er sendt klubbene tidligere og i tillegg finnes på www.golfforbundet.no => Om NGF. 

Klubbene anmodes derfor om å ta med årsrapporten til tingforhandlingene. Skulle noen 

mangle beretningen, kontakt NGF. Noen eksemplarer vil bli tatt med til tinget. 

4.1.1 Styrets beretning 2009     Vedlegg sak 4.1.1 

4.1.2 Beretning fra de tingvalgte utvalgene 2009  Vedlegg sak 4.1.2 

 

4.2 Norges Golfforbunds årsrapport 2010 

Vi gjør oppmerksom på at heftet Årsrapport 2010 ikke sendes ut sammen med tingpapirene, 

da det er sendt klubbene tidligere og i tillegg finnes på www.golfforbundet.no => Om NGF. 

Klubbene anmodes derfor om å ta med årsrapporten til tingforhandlingene. Skulle noen 

mangle beretningen, kontakt NGF. Noen eksemplarer vil bli tatt med til tinget. 

4.2.1 Styrets beretning 2010     Vedlegg sak 4.2.1 

4.2.2 Beretning fra de tingvalgte utvalgene 2010  Vedlegg sak 4.2.2 

 

4.3 Norges Golfforbunds foreløpige årsrapport (per 30.09.11) Vedlegg sak 4.3 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

1. De framlagte beretninger for 2009 og 2010 godkjennes. 

2. Den framlagte beretningen per 30.09.2011 tas til etterretning 

 

 

http://www.golfforbundet.no/
http://www.golfforbundet.no/
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Sak 5  Behandle regnskap i revidert stand                                 

 

5.1 Regnskap for 2009 med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport 

Regnskap 2009 med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Vedlegg sak 5.1 

 

5.2 Regnskap for 2010 med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport 

Regnskap 2010 med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Vedlegg sak 5.2 

 

5.3 Regnskap pr. 30.09.11 med kontrollkomiteens rapport 

Regnskap pr. 30.09.11 med kontrollkomiteens rapport   Vedlegg sak 5.3 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

1. De framlagte regnskaper for 2009 og 2010 godkjennes.  

2. Regnskapsrapport per 30.09.2011 tas til etterretning. 
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Sak 6  Behandling av innkomne forslag 

 

6.1 Endringer i NGFs lov 

Se vedlegg til sak 6.1 

  

Basert på endringene i NIFs lov vedtatt av Idrettstinget i mai 2011 bad Forbundsstyret NGFs lovutvalg 

om å utarbeide forslag til endringer i NGFs lov som kunne legges fram for vedtak på Golftinget i 

november 2011. Forbundsstyret fremmer Lovutvalgets forslag som sitt, uten endringer.  

 

Forslaget har en del 1 som omfatter nødvendige eller ønskelige endringer på første Golfting etter 

Idrettstinget og en del 2 der Golftinget anmodes om å gi styret fullmakt til å innarbeide i loven slike 

videre justeringer som lovutvalget anbefaler som følge av ny basislovnorm for særforbund når denne 

er vedtatt av Idrettsstyret på grunnlag av endringene i NIFs lov. Ny basislovnorm forventes å foreligge 

omkring årsskiftet 2011/2012. 

 

Etter noen av forslagene i del 1 er det i hakeparentes gitt referanse til bestemmelser i NIFs nye lov 

eller annet som gir den direkte foranledning til endringsforslaget. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 

Del 1 - NGFs lov endres som følger: 

 

1.1 I § 8 Inhabilitet rettes referansen til NIFs lov fra § 2-7 til § 2-8. 

 

1.2 I § 9 Straffesaker tilføyes overskriften forkortelsen ”m.v.”. Teksten (første ledd) rettes til å 

lyde (det nye i kursiv): ”For alle straffesaker gjelder NIFs lov §§ 11-3 – 11-19 og kapittel 12 

(NIFs straffe- og dopingbestemmelser)”. 

 Paragrafen tilføyes et nytt annet ledd som skal lyde: ”NIFs lov §§ 11-1 og 11-2 gir grunnlag og 

rammer for NGFs tildeling av alminnelige disiplinærforføyninger og for regler om sanksjoner 

ved overtredelse av turneringsbestemmelser”. 

 

1.3 I § 10 Golftinget annet ledd rettes siste setning til å lyde (det nye i kursiv): ”Innkalling kan 

henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte, 

jfr. NIFs lov § 2-16 (6)”. 

I tredje ledd rettes referansen til NIFs lov fra § 2-5 til § 2-17. 

Paragrafens femte ledd rettes til å lyde (det nye i kursiv): ”En person som har en avtale med 

organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av 

organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. 

Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk 

person med økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke 

for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. 

Person som i henhold til dette ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 
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representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Idrettsstyret eller 

den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.” 

  

1.4 I § 13 Golftingets oppgaver første ledd punkt 10 om valg strykes bokstav d) om domsutvalg 

og bokstav e) om appellutvalg. De etterfølgende punktene f), g) og h) gis nye betegnelser d), 

e) og f). [Jfr. NIFs lov § 11-11 Domsorganene] 

I paragrafens tredje ledd rettes referansen til NIFs lov fra § 2-11 til § 2-21. 

 

1.5 I § 14 Stemmegivning på golftinget fjerde ledd rettes referansen til NIFs lov fra §§ 2-4 og 2-5 

til §§ 2-4 – 2-7. 

 

1.6 I § 15 Ekstraordinært golfting rettes siste setning til å lyde (det nye i kursiv): ”Saksliste og 

nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen, men innkallingen kan vise til at 

saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte”. [Jfr. NIFs 

lov § 2-19 (2)] 

 

1.7 § 16 Forbundsstyret tilføyes på slutten to nye (nest siste og siste) ledd som skal lyde:  

”Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller fjernmøte etter NIFs lov § 2-9 (2).”  

”Det skal føres protokoll fra styremøter.” 

 

1.8 I § 18 Rettigheter til idrettsarrangement rettes teksten til å lyde (det nye i kursiv): ”For 

bestemmelser om rettigheter til og samarbeid om idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-

2”.  

 

1.9 I § 19 Mediarettigheter rettes (det nye i kursiv) overskriften til ”Media- og 

markedsrettigheter” og teksten til ”For bestemmelser om mediarettigheter og 

markedsavtaler gjelder NIFs lov §§ 14-3 og 14-4.” 

 

1.10 I § 20 Bestemmelser om konkurranseforbud rettes ordet ”organisasjoner” i første ledd til 

”rettssubjekter”. [Jfr. NIFs lov § 14-6] 

 I annet ledd rettes henvisningene til NIFs lov og til andre bestemmelser i NGFs lov til (det nye 

i kursiv): ”jfr. NIFs lov § 14-6 og § 21 i loven her”. [Den siste rettelsen skyldes en tidligere feil i 

nummereringen etter at § 7 Kjønnsfordeling ble satt inn i loven]   

 

1.11 § 22 Lovendring første ledd tilføyes en ny setning som skal lyde: ”Endring av § 23 krever 3/4 

av de avgitte stemmer”. [Jfr. NIFs lov § 2-2 (4)] 

 

1.12 I § 23 Oppløsning rettes annet ledd til å lyde (det nye i kursiv): ”Ved oppløsning eller annet 

opphør av NGF, tilfaller NGFs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 

Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt”. [Jfr. NIFs lov § 2-23 (3)] 

 

Del 2 - Fullmakt: 

Tinget gir styret fullmakt til å innarbeide i NGFs lov slike videre justeringer som lovutvalget anbefaler 

som følge av ny basislovnorm for særforbund når denne er vedtatt av Idrettsstyret på grunnlag av 

endringene i NIFs lov vedtatt av Idrettstinget 2011.  

--- 
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Sak 7  Fastsette kontingent og avgifter  
 

7.1 Medlemskontingent 2012 og 2013 

 

Forbundet opplever på lik linje med klubbene en utfordrende hverdag, der det er vanskelig å få 

endene til å møtes og der ambisjonene er større enn ressursene. 

 

Likevel er forbundsstyret sterkt i troen på at golf-Norge skal oppnå suksess også i fremtiden. Målene i 

virksomhetsplanen står fast, men i tillegg til å gjøre det vi allerede gjør i dag, skal vi gjennom 

smartere jobbing, økt arbeidsinnsats og tydeligere prioritering forsterke sentrale innsatsområder. 

Disse områdene er: økt synlighet, arbeid med å utvikle internasjonale toppspillere og et utvidet 

profesjonelt turneringstilbud. Det at golf er blitt en del av OL-familien har gitt oss unike muligheter. 

  

Forbundsstyret er av den oppfatning at golf-Norge må benytte denne enestående anledningen til økt 

synliggjøring både i det norske samfunn og internasjonalt ved å satse på best mulig tilrettelegging for 

at vi skal kunne delta med vel forberedte utøvere i 2016 og i de påfølgende olympiske leker.  

 

Deltakelse i internasjonale turneringer som f.eks. Challenge Tour er særdeles viktige steg på veien for 

framtidige OL-deltakere. Å arrangere en slik turnering på norsk jord er et avgjørende virkemiddel 

både fordi det gir oss wildcards som kan brukes til å gi våre spillere innpass i tilsvarende turneringer i 

andre land, men også fordi turneringen vil kunne brukes til å bygge opp en møteplass og en 

synliggjøring av golf i Norge.  

 

I 2009 fakturerte NGF kontingenter ut i fra 112.269 medlemskap 20 år og eldre, i 2010 var tilsvarende 

tall 110.193 og i 2011 107.402 I forhold til føringene fra virksomhetsplanen og budsjett har det gitt 

en svikt i forbundets forutsatte medlemskontingenter på nesten kr. 500.000 i 2009, litt over kr. 

300.000 i 2010 og ca 1 mill. kroner i 2011.  

 

En nedgang i antall medlemskap 20 år og eldre gir også sviktende inntekter knyttet til medieavtalen 

og reduksjon i tilskuddene fra spillemidlene via NIF. Forbundsstyret registrerer at antallet 

nybegynnere går ned, og dermed synker også forbundets inntekter fra salg av VTG-materiell. På 

sponsorsiden møter NGF de samme utfordringene som de fleste klubber og baneselskaper. 

 

Regjeringens statsbudsjett tilsier at idretten må regne med nedgang i spillemiddeltildelingen og at 

den forventede opptrappingen av momskompensasjonen i beste fall vil bli utsatt. Samtidig vil lønns- 

og prisveksten i samfunnet fortsette. Det betyr som tidligere nevnt ytterligere fokus på forbundets 

kostnader, smartere jobbing og hardere prioritering. En av grepene som gjøres er å ikke erstatte tre 

stillinger som er/blir ledige på avdelingen klubb- og idrettsutvikling.  

 

Forbundsstyret er inneforstått med å måtte håndtere den beskrevne utviklingen og løse ordinære 

oppgaver i overensstemmelse med virksomhetsplanen innenfor stramme økonomiske rammer. 

 

I budsjettet er det lagt opp til et kontingentgrunnlag basert på 108.000 medlemskap. Dette er en 

liten vekst på ca 600 medlemskap fra 2011.  
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For å gjennomføre den økte sportslige satsing som tidligere beskrevet, foreslår forbundsstyret en 

økning i golfklubbenes årlige kontingent til NGF med kr 25,- pr medlemskap 20 år og eldre i 

kalenderåret, i tingperioden. 

 

En økning på kr 25,- utgjør kr 2,7 mill. Det er kr 500.000 mindre enn våre budsjetterte kostnader 

knyttet til internasjonale turneringer i Norge i 2012 og kr 700.000 mindre enn 2013-budsjettet.  

 

I disse summene ligger delfinansiering og en muliggjøring av Norwegian Challenge, LET Access, 

Nordea Tour, Ecco Tour og EM herrer i Norge i 2013. Dette vil samlet sett gi golf-Norge et 

profesjonelt turneringstilbud som bør skape sportslige muligheter, økt synlighet og en forbedret 

markedsmessig mulighet. 

 

Se også sak 8.1 Budsjett. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Beregningsgrunnlaget for golfklubbenes årlige kontingent til NGF i 2012 og 2013 foreslås økt med kr 

25 til kr 200,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret.  

 

 
7.2 Medieavgift 2012 og 2013 

 

Den medieavtalen som Golftinget 2009 ga sin tilslutning til har i seg en bestemmelse om prisjustering 

i henhold til konsumprisindeksen hvert 2. år med utgangspunkt i indeksen per 1. januar 2010. Første 

regulering skal skje 1. januar 2012. Slik det ser ut nå vil konsumprisindeksen i nevnte periode være ca 

3 %. Det er bakgrunnen for at Forbundsstyrets foreslår en økning av medieavgiften med kr 5. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Medieavgiften settes til kr 145,- per husstand per år for både 2012 og 2013. 
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Sak 8  Behandle budsjett  

 

8.1 Budsjett 2012 og 2013        

Se vedlegg til sak 8.1 

 

Planene som ligger bak det framlagte budsjettet har sterkt fokus på vedtatte virkemidler for å nå 

målene i virksomhetsplanen. NGF føler at OL i 2016 gir organisasjonen gode muligheter til å vende 

situasjonen fra tilbakegang til fremgang, fra økte trusler til økte muligheter. 

 

Økt sportslig satsing for alle målgrupper – for alle miljøer 

Vi fortsetter vårt arbeid med å styrke utviklingen av spillere på alle nivåer.  

Toppidretten vil forsette arbeidet med OL-satsingen og våre representasjonsspillere vil få mulighet til 

å utvikle seg gjennom internasjonal matching. I dette inngår satsingen på internasjonale turneringer i 

Norge. 

  

Talentarbeidet styrkes ved å regionalisere virksomheten i aldersgruppene13-14 år slik at 

landslagstrenerne og øvrig støtte apparat kan arbeide nærmere klubbene/trenerne/spillerne. 

Dermed oppnås ytterligere samsvar med prioriteringer i virksomhetsplanen som sier at NGFs arbeid 

skal skje så nær klubb som praktisk mulig og sikre kompetanseoverføring til klubbmiljøene. For å 

stimulere til bedre vekstvilkår i klubb vil et 10-talls trenere også bli innlemmet i et eget 

trenerutviklingsprogram over 4 samlinger neste sesong. 

 

Det blir spesielt viktig å stimulere til at flere ungdommer konkurrerer mer. Strukturen rundt 

juniorgolf (Titleist Tour, Titleist Region Tour og Junior Tour) videreutvikles etter anbefalningene fra 

faggruppe turnering. 

 

For å styrke klubbenes evne til å rekruttere, ivareta og utvikle spillerne på egen klubb vil vi fortsette å 

videreutvikle Veien til Golf inklusive markedsføringskampanjen ”sammen”.  Trenerutdanningen, både 

trener 1 og høgskolerettet trenerutdanning, vil vi fortsatt ha maksimalt trykk på. I tillegg vil arbeidet 

med Golf-Grønn Glede og golf for funksjonshemmede bli videreført. Alle disse områdene finansieres 

via spillemidler (post 3/breddetilskudd) samt tilskudd fra stiftelser, offentlige myndigheter, 

interesseorganisasjoner og andre samarbeidspartnere. 

 

Som nevnt i sak 7.1 Medlemskontingent gjør utviklingstendensene - med bl.a. negativ 

medlemskapsutvikling, lite gunstig statsbudsjett og økt pris- og lønnsutvikling - at utfordringene med 

å få i havn et budsjett som ivaretar målene i virksomhetsplanen større enn noen gang.  

 

I det budsjettet som er lagt fram i vedlegg 8.1 foreslår forbundsstyret å redusere bemanningen i NGF 

sentralt med 2,4 årsverk. Dette oppnås  ved ikke å erstatte 3 stillinger som vil bli ledige fra 1. januar 

2012. Samtidig foreslår styret å påta seg betydelige oppgaver knyttet til internasjonale turneringer i 

Norge, noe som krever økt arbeidsinnsats fra flere i administrasjonen. Dette betyr at NGFs 

administrasjon må prioritere sterkere, omorganisere s og jobbe smartere slik at det oppnås 

synergieffekter.  
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Organisasjon 

Både innhold og organisering av klubb- og lederutviklingsarbeidet endres. Klubb- og lederutviklingen 

vil ikke se lik ut over hele landet og for alle klubber. NGF vil komme til å arbeide tettere og 

grundigere med deltakerne i lederutviklingsprogrammet, mens andre miljøer vil få mer golfrelatert 

bistand fra NGF. I tillegg vil det bli gjennomført tradisjonelt tredagers kurs for daglige ledere som 

både vil gi en fin innføring for de som er nye og uerfarne, men også som gir de mer etablerte påfyll. 

For styrerepresentanter og ulike andre grupper av frivillige vil det bli gjennomført diverse 

temasamlinger. Til dette arbeidsområdet er det godt håp om å få tilskudd fra spillemidlene via NIF 

(post 3) og NHO-idrett. 

 

Anlegg 

På anleggssektoren vil det bli prioritert fortsatt satsing på forskning samt arbeid med golf og miljø, 

treningsanlegg og nærmiljøanlegg. 

 

Gjennom ”Golfens  samfunnsverdi” vil det bli prioritert å styrke rammebetingelsene for drift av 

ordinære golfanlegg og bygging av nærmiljøanlegg. 

 

Styret føler at man med dette legger frem et balansert budsjettforslag i tråd med den virkelighet NGF 

og klubbene nå opplever. 

 

Ytterligere detaljinformasjon til selve budsjettet finnes i de vedlagte notene til budsjettene. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

1. De framlagte budsjetter for 2012 og 2013 godkjennes. 

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

tinget, og til å justere rammene for det enkelte satsningsområde dersom dette ikke bryter med 

forbundets prioriteringer og totalrammen i budsjettet. 
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Sak 9  Engasjere statsautorisert/registrert revisor  

 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Revisjonsselskapet Vidi Revisjon AS engasjeres som revisor for Norges Golfforbund for 2012 - 2013. 

Golftinget gir styret fullmakt til å fastsette revisors honorar. 
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Sak 10 Valg 2011 

 
10.1 Valgkomiteens rapport og innstilling 

 

Valgkomiteens sammensetning: 

Svein Erik Gulbrandsen  Bjaavann GK 

Mona Skifjell Larsen  Larvik GK 

Lasse Nordby   Lofoten GK 

Einar Skogstad   Oslo GK 

Unni Sundelius   Kjekstad GK 

 

Valgkomiteen begynte sitt arbeid høsten 2009 og vi har hatt 4 møter, samt nødvendig kontakt på 
telefon og e-post.  Før sommeren 2011 ble det sendt henvendelse til alle klubber v/styreleder og 
daglig leder med oppfordring til å fremme kandidater til styre og komiteer / utvalg og vi må dessverre 
konstatere at responsen var svært sparsom.  
 
Valgkomiteen har hatt møter med Presidenten, styret og representanter fra administrasjonen. Alle 
kandidater har blitt kontaktet og alle styrekandidater har hatt samtaler med valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen har i sitt arbeid med å finne skikkede kandidater til styret i NGF som også har 
tilstrekkelig tid til disposisjon, konkludert med at det er behov for en oppdatering av både 
presidentens og styremedlemmenes roller. Presidentvervet er riktignok knyttet til en frivillig 
organisasjon, men med et medlemstall på rundt 120.000, NOK 50 mill i omsetning og det faktum at vi 
er Norges 3. største idrettsforbund, så stilles det meget store krav til profesjonalitet i styreleder 
posisjonen og det kan ikke forventes at dette kan gjøres på dugnad. 
 
Det spesielle med denne rollen er at det er en del fora hvor Generalsekretæren ikke har adgang og 
presidenten må fronte NGFs interesser på egenhånd som for eksempel i formelle fora i forhold til NIF 
og Kulturdepartementet. Det stilles også store krav til de øvrige styremedlemmene som ikke bare 
skal bidra med engasjement og kompetanse i styrearbeidet, men også være NGFs ambassadører ved 
forskjellige interne og eksterne arrangementer. 
 
Basert på ovenstående foreslår Valgkomiteen at styret iverksetter en utredning av krav, 
forventninger, oppgaver og kvantifisering av forventet omfang av tidsbruk for presidenten og 
styremedlemmene, som inkluderer alle golfklubbene i Norge. Utredningen legges fram for Golftinget 
2013 og vil være grunnlag for framtidige krav, arbeidsforhold og kompensasjon til Presidenten og 
styremedlemmene i NGF. 
 
Valgkomiteen vil med dette forslaget bidra til at presidentkandidatene ikke bare skal kunne finnes 
blant godt voksne personer med stor økonomisk frihet i det sentrale Østlandsområdet, men at 
kvalifiserte personer i alle kanter av landet skal kunne kjøpe seg fri fra en større eller mindre del av 
sitt daglige arbeid for å bekle denne viktige posisjonen. 
 
Kristiansand, 27/10-2011 
 
For Valgkomiteen NGF 
Svein Erik Gulbrandsen, sign 
Leder 



17 

 

 

Valgkomiteens innstilling til tinget 

 

Styret     

President  Ny   Finn H. Andreassen  Losby GK 

Visepresident  Gjenvalg  Anne-Lise Løfsgaard Hauger GK 

Styremedlemmer  Gjenvalg  Dag Kirchoff  Kjekstad GK 

  Gjenvalg Wenche Pedersen  Varanger GK 

 Gjenvalg  Kåre Hansen Atlungstad GK 

 Gjenvalg  Brit Kyllingstad Solastranden GK 

Varamedlemmer  Ny  Vegard Aune Trondheim GK 

 Ny  Einar I Lohne Grini GK 

 

Kontrollkomitéen     

Leder  Gjenvalg Oddleif Olsen  Bjaavann GK  

Medlem  Gjenvalg Anne Line Bakkevig Oslo GK 

Medlem  Gjenvalg Leiv Lageraaen Kragerø GK 

Varamedlemmer Gjenvalg Atle Helgedagsrud Mørk GK 

 Ny Solveig Ottemo Paulsen Alta GK 

    

Lovutvalget     

Leder  Gjenvalg  Lars Musæus  Oslo GK  

Medlemmer Gjenvalg  Truls Bøckmann Graff  Mørk GK  

 Ny  Else-Marie Merckoll Valdres GK  

    

Domsutvalget     

Leder  Opprykk  Kjell Torkildsen Tyrifjorden GK  

Medlemmer  Gjenvalg  Per Musæus Oslo GK  

 Opprykk  Nils Erik Strøm Borre GK  

Varamedlem   Gjenvalg Svein Tveter  Larvik GK 

 Ny Gerd Helen Aune Trondheim GK 

    

Appellutvalget     

Leder  Gjenvalg  Steinar Birkeland  Oslo GK  

Medlemmer  Gjenvalg  Els Brouwer  Meland GK  

 Gjenvalg  Hans Olav Auensen  Borre GK 

 Ny  Eli Aasheim Haga GK 

 Ny Jakob Bakka Bjaavann GK 

Varamedlemmer  Gjenvalg Unni Waldeland Næss Stavanger GK 

 Ny Bård B. Harila Tromsø GK 
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10.2 Forbundsstyrets forslag til valgkomité  

 

Leder  Gjenvalg Svein Erik Gulbrandsen Bjaavann GK 

Medlem Gjenvalg Unni Sundelius Kjekstad GK 

Medlem Gjenvalg Einar Skogstad Oslo GK 

Medlem  Ny  Kjærsti Jæger Stavanger GK 

Medlem Ny  Astri Liland Stjørdal GK 

 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Forbundsstyrets forslag til valgkomité godkjennes. 

 

 

10.3 Representasjon 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

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

tilsluttet. 
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Vedlegg til sak 1: Deltakerliste Golftinget, 19. og 20.  november 2011 

 

Med stemme- og talerett: 

Klubb Fornavn Etternavn Delegatnr. 

Styret Jon Kåre Brekke 1 

Styret Anne-Lise Løfsgaard 2 

Styret Dag Kirchoff 3 

Styret Wenche Pedersen 4 

Styret Kåre Hansen 5 

Styret Simen Boldvik Husby 6 

Alta Golfklubb Odd Magne  Alexandersen 7 

Arendal & Omegn GK Siri M.  Gundersen 8 

Arendal & Omegn GK Ernst-Willy  Halvorsen 9 

Asker Golfklubb Kjell  Pedersen 10 

Askim Golfklubb Anne Marit  Holter 11 

Atlungstad Golfklubb Kari  Bjørseth 12 

Ballerud Golfklubb Janiche  Henden 13 

Bergen Golfklubb Kari  Lambach 14 

Bjaavann Golfklubb Per-Anders  Havnes 15 

Bjørnefjorden Golfklubb Gerda S.  Bøe 16 

Bodø Golfklubb Knut  Hågensen 17 

Borre Golfklubb Inger  Holth 18 

Borre Golfklubb Roar  Jalland 19 

Borregaard Golfklubb Kine  Asklien 20 

Borregaard Golfklubb Harald K.  Horne 21 

Byneset Golfklubb Jan Ivar  Krog 22 

Bærum Golfklubb Hilde  Oftedal 23 

Drøbak Golfklubb Hilde  Haslum 24 

Drøbak Golfklubb Rune  Hillås 25 

Eiker Golfklubb Svein Inge  Nilsen 26 

Elverum Golfklubb Peer Jacob  Svenkerud 27 

Fana Golfklubb Roger  Apelseth 28 

Gjerdrum Golfklubb Rolf  Fardal 29 

Groruddalen Golfklubb Per  Løken 30 

Grønmo Golfklubb Per Gunnar  Gulliksen 31 

Hafjell Golfklubb Bernt Jo  Vole 32 

Haga Golfklubb Kristian  Nygaard 33 

Hakadal Golfklubb Per Håvard  Fredrikstad 34 

Haugaland Golfklubb Pål  Taraldsen 35 

Hauger Golfklubb Tore  Danielsen 36 

Herdla Golfklubb Eilert Karstein  Svellingen 37 

Holtsmark Golfklubb Ulla  Nævestad 38 

Kjekstad Golfklubb/NGFs valgkomité Unni Chr.  Sundelius 39 
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Kjekstad Golfklubb Tore Kr.  Rasmussen 40 

Klæbu Golfklubb Finn Harald  Bye 41 

Kongsberg Golfklubb Truls  Hedenstad 42 

Kragerø Golfklubb Knut  Taraldsen 43 

Kristiansand Golfklubb Eva  Nilsen 44 

Langhus IL golf Ronny  Engen 45 

Larvik Golfklubb Alf Kr.  Lundh 46 

Larvik Golfklubb Scilla Treschow  Hokholt 47 

Lofoten Golfklubb Barry  Adolfsen 48 

Lommedalen Golfklubb Geir  Aas 49 

Losby Golfklubb Gudrun  Michelsen 50 

Losby Golfklubb Jon Erik  Jullum 51 

Meland Golfklubb Ingrid  Røssland 52 

Miklagard Golfklubb Brede  Bjørnstad 53 

Mjøsen Golfklubb Eleonore  Rønneberg 54 

Moss & Rygge Golfklubb Paal  Hanche 55 

Mørk Golfklubb Karianne  Hillås 56 

Namsos Golfklubb Håkon  Romuld 57 

Narvik Golfklubb Johnny  Bolle 58 

Nordhaug Golfklubb Morten  Duesund 59 

Norsjø Golfklubb Harald  Pettersen 60 

Nøtterøy Golfklubb Arild  Steinnes 61 

Nøtterøy Golfklubb Gerd I.  Solerød 62 

Oppegård Golfklubb Gunnar  Melgaard 63 

Oppegård Golfklubb Jorunn  Klock 64 

Oslo Golfklubb/NGFs valgkomité Einar  Skogstad 65 

Oslo Golfklubb Agathe  Backer-Grøndahl 66 

Salten Golfklubb Jens Kristian  Hansen 67 

Sandane Golfklubb Harald  Buene 68 

Sandnes Golfklubb Elisabeth  Følvik 69 

Sandnes Golfklubb Willy G.  Flaten 70 

Ski Golfklubb Harald  Haugan 71 

Sola Golfklubb Reidun  Salvesen 72 

Sola Golfklubb Jan  Seglem 73 

Solastranden Golfkubb Mads  Reinkjøp 74 

Sotra Golfklubb Jan K.  Mathiassen 75 

Stavanger Golfklubb Bernt  Malmo 76 

Stavanger Golfklubb Solveig  Åsland 77 

Stiklestad Golfklubb Tore Halvorsen 78 

Stjørdal Golfklubb Astri  Liland 79 

Tromsø Golfklubb Rolf  Evensen 80 

Trondheim Golfklubb Ole  Vaagan 81 

Trondheim Golfklubb Marit Larssen  Vaagan 82 

Tyrifjord Golfklubb John Magne  Pedersen 83 
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Varanger Golfklubb Tor  Røsten 84 

Vestfold Golfklubb Bjarne K.  Kihle 85 

Vestfold Golfklubb Torild  Kihle 86 

Østmarka Golfklubb Sonja  Billington 87 

Østmarka Golfklubb Svein-Håkon  Bottolfsen 88 

Ålesund Golfklubb Arve  Øverås 89 

 

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

stemmerett: 

Klubb Fornavn Etternavn Delegatnr. 

Appellutvalget Steinar  Birkeland 200 

Domsutvalget  Kirsti  Jaråker 201 

Kontrollkomiteen Oddleif  Olsen 202 

Kontrollkomiteen Anne Line Bakkevig 203 

Lovutvalget Lars  Musæus 204 

Lovutvalget Truls B. Graff 205 

Valgkomiteen Svein Erik  Gulbrandsen 206 

Valgkomiteen Lasse  Nordby 207 

 

 

Gjester: 

Klubb Fornavn Etternavn  

Ordfører Trude Drevland  

Kulturdepartementet Marit Wiig  

Kulturdepartementet Ole Fredriksen  

NIF Tom Tvedt  

Hordaland Idrettskrets Helge Johnsen  

Tidligere president Lars Ø. Lund  

Hederstegninnehaver John Edgar Nilsen  

 Finn H. Andreassen  

 Einar I. Lohne  

 

 

Observatører: 

Klubb  Fornavn Etternavn  

EGA Internasjonal 

representant 

Stein  Jodal 208 

Norsk Seniorgolf Daglig leder Jan H.  Skaar 209 

Arendal & Omegn GK Daglig leder Ole Jørgen  Olsen 210 

Asker Golfklubb Daglig leder Per  Bjørseth 211 

Bergen Golfklubb Daglig leder Jarle  Nordahl 212 

Bjaavann Golfklubb Daglig leder Hallstein  Hagen 213 
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Bærum Golfklubb Daglig leder Brede  Kristoffersen 214 

Drøbak Golfklubb Daglig leder Jens  Gilboe 215 

Eiker Golfklubb Daglig leder Brede  Solberg 216 

Elverum Golfklubb Daglig leder Geir  Midtlien 217 

Fana Golfklubb Daglig leder Edith Kalve 218 

Grini Golfklubb Daglig leder Tone  Malm 219 

Groruddalen Golfklubb/ GAF Daglig leder Arne  Giving 220 

Grønmo Golfklubb Daglig leder Thorbjørn  Andersen 221 

Haga Golfklubb Daglig leder Bent  Hinze 222 

Hakadal Golfklubb Daglig leder Tor Oddvar  Torve 223 

Haugaland Golfklubb Daglig leder Halvor  Eilerås 224 

Hauger Golfklubb Daglig leder Øivind  Bjerkeli 225 

Holtsmark Golfklubb Daglig leder Per  Gullberg 226 

Hurum Golfklubb Daglig leder Mari  Myhrene 227 

Kjekstad Golfklubb Daglig leder Bjørn  Lohne 228 

Kjekstad Golfklubb Observatør Kjetil  Terjesen 229 

Klæbu Golfklubb Observatør Hans Christian Bolstad 230 

Kragerø GK/Kragerø Golf AS Daglig leder Ola Kristian Dille 231 

Losby Golfklubb Daglig leder Per  Kristoffersen 232 

Meland Golfklubb Daglig leder Rune  Mjøs 233 

Miklagard Golfklubb Observatør Simon Brendhagen  Jensen 234 

Molde Golfklubb Daglig leder Tommy Pettersson Torsvik 235 

Moss & Rygge Golfklubb Daglig leder Åge Erichsen 236 

Mørk Golfklubb Daglig leder Peder  Mørk 237 

Namsos Golfklubb Observatør Åge Tinko  Selvik 238 

Narvik Golfklubb Daglig leder Stig  Johnsen 239 

Oslo Golfklubb Daglig leder Niels  Vik 240 

Salten Golfklubb Observatør Jørn  Tvervik 241 

Sandane Golfklubb Daglig leder Didrik  Eide 242 

Skjeberg Golfklubb Daglig leder Nils-Jørgen  Olsen 243 

Sola Golfklubb Observatør Laila Synnøve  Østebø 244 

Sola Golfklubb Daglig leder Richard Robert  David 245 

Solastranden Golfkubb Daglig leder Emil  Aarthun 246 

Sotra Golfklubb Observatør Olaug  Evanger 247 

Sotra Golfklubb Observatør Bjørn  Evanger 248 

Stavanger Golfklubb Daglig leder Steinar  Fløisvik 249 

Stiklestad Golfklubb Observatør Ketil Svartås 250 

Tromsø Golfpark AS Daglig leder Rune  Karlsen 251 

Trondheim Golfklubb Observatør Vegard  Aune 252 

Tyrifjord Golfklubb Daglig leder Derek  Crawford 253 

Vestfold Golfklubb Daglig leder Knut  Gran 254 

Østmarka Golfklubb Daglig leder Robert  Hansen 255 

Ålesund Golfklubb Daglig leder Anja  Solevågseide 256 

Faggruppe turnering  Rolf Bjarne  Aune 257 
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Faggruppe historie  Jens N. Engelstad 258 

Faggruppe IT  Knut Holba 259 

GAF  Bente  Skarsgård 260 

PGA of Norway  Trond  Baardseng 261 

Administrasjonen  Anders Thelberg 262 

Administrasjonen  Anna Dønnestad 263 

Administrasjonen  Anne-May Moss 264 

Administrasjonen  Atle  Øi 265 

Administrasjonen  Frode Scheie 266 

Administrasjonen  Geir Ove Berg 267 

Administrasjonen  Henrik Bjørnstad 268 

Administrasjonen  Kristin Gunhildrud 269 

Administrasjonen  Lise Bjørnstad 270 

Administrasjonen  Martin Dølerud 271 

Administrasjonen  Niklas Diethelm 272 

Administrasjonen  Pål Melbye 273 

Administrasjonen  Rune Hauger 274 

Administrasjonen  Thore Wilhelmsen 275 

Administrasjonen  Tom Gundersen 276 

Administrasjonen  Tor-Anders Hanssen 277 

Administrasjonen  Tove Skandsen 278 

Administrasjonen  Wilhelm Karlsen 279 

Administrasjonen  Øystein Tamburstuen 280 

Administrasjonen  Øyvind Rojahn 281 

Administrasjonen  Anna-Lena Vilo 282 

Administrasjonen  Eirik Apeland 283 

Administrasjonen  Vegard Andreas Haugen 284 

Administrasjonen  Svein Erik  Hansen 285 

Administrasjonen  Petter Hagstrøm 286 

Administrasjonen  Pål Hansen 287 

 

Media: 

  Fornavn Etternavn  

Golferen.no  Jan Espelid  

Sportmedia  Kristin Moe Krohn  

Sportmedia  Christian Døvle  

Sportmedia  Geir Ole Ørnes  
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Vedlegg til sak 4.1.1: Styrets beretning 2009 

 

Norges Golfforbund (NGF) kan se tilbake på et år med stor aktivitet. Datoen 9. oktober 2009 vil bli 

historisk. Det var da beslutningen om at golf igjen blir en OL-gren fra 2016 ble fattet av IOC-

kongressen i København.  

 

Norsk idretts registrering av aktivitet per 31.12.08 viste en vekst i antall medlemskap i norske 

golfklubber på 2,6 % % i forhold til foregående år.  

 

I 2007 vedtok golftinget å endre faktureringsrutinene for klubbenes medlemskontingent til 

forbundet. Dette gir grunnlag for å sammenligne antall medlemskap i klubbene, 20 år og eldre per 

31.juli. Tallet for 2009 viser 112.270 Og dette betyr en tilgang på 1.889 personer i forhold til 

foregående år. 

 

På grunn av finanskrisen var sponsormarkedet meget stramt i 2009, og NGF har fått føle 

konsekvensene av dette. NGF gikk således inn i året 2009 med et driftsbudsjett hvor omsetningen var 

redusert med ca. 4 mill. kroner sammenlignet med foregående år.  

 

NGF kan imidlertid vise til en stabil og god økonomi og driftsresultatet 2009 viser et overskudd på kr. 

116.131. Forbundet har en egenkapital per oktober 2009 som tilsvarer ca. 28 % av omsetningen, og 

dette er godt innenfor de mål som er satt av Golftinget.  

 

Sportslig sett fortsetter den positive trenden fra foregående år. Systemene rundt vår elitesatsing på 

amatørsiden er i ferd med å sette seg, og gjennom prosesser med klubbene har NGF og klubbene 

funnet mange nye talenter med gode holdninger til sin idrett. NGF har fornyet sin avtale med 

Olympiatoppen og henter ut viktig ekspertise og erfaring derfra. For resultater vises til vedlegg til 

rapporten.  

 

Blant våre profesjonelle utøvere er det jentene/damene som markerer seg best. Med én utøver som 

per 31. desember 2009 er ranket som nummer tre i verden, og én som per samme dato ligger på 4. 

plass på årets Order Of  Merit i Europa kan det sies at også Norge preger det internasjonale bildet. 

Fra 2010 har Norge også en utøver i på den mest prestisjetunge herre-touren (PGA).  

 

Aktiviteten på turneringssiden økte også i 2009. For tredje år på rad ble det arrangert European Tour 

for damer i Norge. Beklageligvis ble det ikke arrangert Challenge Tour i 2009. Nok en gang viste det 

seg at finansieringen av slike turneringer er økonomisk utfordrende. I år skapte virkningene av 

finanskrisen ytterligere problemer. Satsingen på store internasjonale turneringer er ikke mulig uten 

stor innsats og samarbeid med eksterne promotorer og positive klubber. Skal man kunne finansiere 

store turneringer må disse gjøres attraktive for media og få en synlighet som tiltrekker sponsorene. 

For å få til dette er det selvsagt nødvendig at de beste spillerne stiller opp. Programmet for de 

gjeveste tourene ute i verden, kombinert med utøvernes kontrakter med sine samarbeidspartnere, 

gjør at dette blir vanskeligere og vanskeligere.  

 

Nyvinningen på turneringssiden, Golfliga, hadde 160 deltagende lag i introduksjonsåret.  Det var noe 

lavere enn forventet, og forklaringen er nok at påmelding så tidlig som i begynnelsen av mai gjorde 



25 

 

 

markedsføringen i oppstartsåret vanskelig. Evalueringen av tiltaket viser imidlertid at konseptet var 

meget populært blant deltakerne.   

 

Prøveprosjektet med regionale klubbutviklere ble avsluttet i 2009. Evalueringene av prosjektet og 

svært mange positive tilbakemeldinger fra klubber førte til at Forbundsstyret i junimøtet besluttet å 

gjøre ordningen permanent fra 1. januar 2010. 

 

Områdevise lederfora ble, som i tidligere år, gjennomført på våren med god oppslutning. I alt 81 

klubber deltok, en økning på fire klubber sammenlignet med 2008. 

 

Spilleferdighetene for den jevne golfspiller ligger fortsatt lavt i Norge sammenlignet med andre 

nordiske land. Gledelig er det imidlertid at andelen spillere med etablert handicap øker, og den er nå 

på 57 % mot 53 % i 2008. 

 

Av breddeidrettstilbud initiert av forbundet nevnes at over 5000 barn deltok i aktiviteter under 

paraplyen ”Sommerslaget”. I veldedighetsturneringen ”Pink Cup” ble det samlet inn hele 650.000 

kroner til brystkreftsaken. Konseptene ”Barn & Golf, ”Golf i Skolen” og trener- og 

talentutviklingsprogrammet ”Garmin TTU”, bidrar til at golf i stadig større grad får en plass i det 

totale idrettstilbudet i landet.  

 

Golf - Grønn Glede kan også i 2009 vise til utrolig aktivitet og engasjement både fra deltakere og de 

27 klubbene som har organisert aktiviteten. Betydelige økonomiske tilskudd ut over spillemidler er 

blitt samlet inn og fordelt til klubber.  

 

I 2009 ble det klassifisert flere nye funksjonshemmede utøvere. NGF har blitt medlem av European 

Disabled Golf Association (EDGA), og fire utøvere har blitt EDGA-klassifisert (Medical Pass). 

 

Det første nærmiljøanlegget, bygget etter retningslinjer og føringer utviklet i 2008, ble åpnet i 

Lundedalen i Skien i september. Dette var en milepæl i golfens utvikling, ikke minst på grunn av det 

offentliges engasjement i prosjektet.  

 

2009 var siste avtaleår med NIF som leverandør av et golfadministrativt IT-system til NGF og 

klubbene. Prosjekt Mulligan, som startet opp i 2008, har utredet løsninger for fremtiden, og det ble 

tidlig klart at utgiftene til utvikling og testing av ny IT-løsning for golf-Norge ville overstige det 

budsjett som var avsatt til formålet i 2009. Forbundsstyret besluttet derfor å finansiere prosjektet 

gjennom oppsparte midler. Våren 2009 ble alle klubber forespurt om det var innvendinger mot 

denne måten å løse den økonomiske utfordringen på. Forbundet mottok ingen negative reaksjoner 

på denne henvendelsen og arbeidet med å fullføre prosjektet ble forsert. 

  

Med bakgrunn i anbefalingen fra prosjektet vedtok Golftinget 2009 å inngå avtale med GolfBox A/S 

om leveranse av nytt IT-system for klubber og forbund fra 1. januar 2010. Investeringene til ny IT-

løsning forutsettes avskrevet over fem år. 

 

NGFs avtale med Aller Norge om utgivelse av medlemsbladet Norsk Golf opphørte 31.desember 

2009. Det har derfor gjennom året blitt utredet hvorledes NGFs fremtidige mediesatsing skal være og 
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hvem forbundet skulle innlede et samarbeid med. En bredt sammensatt prosjektgruppe hadde 

omfattende runder med flere aktuelle medieaktører for å komme fram til en innstilling til 

forbundsstyret. Med bakgrunn i denne innstillingen valgte styret å innlede forhandlinger med 

Sportmedia A/S om en satsing som både innholder bladet Norsk Golf og en digital satsing. Golftinget 

2009 behandlet saken, og det ble i etterkant inngått en trepartsavtale mellom Sportmedia A/S og A-

pressen om utgivelse av medlemsbladet Norsk Golf og utvikling av en ny nettløsning for klubber og 

forbund. 

 

Administrasjonen har avdekket en betydelig underrapportering fra klubbene hva gjelder husstander 

som skal motta medlemsbladet Norsk Golf. Stikkprøver viser at enkelte klubber kun rapporterer inn 

30 % av de husstander som skal ha bladet. Resultatet er at medlemmer ikke får det de har krav på, og 

at økonomien rundt bladet ikke viser reelle tall. Særlig bekymringsfullt er det at enkeltklubber ikke 

følger opp lovlige fattede vedtak gjort av Golftinget og bryter med de etiske regler og verdier som 

golfidretten er tuftet på.  

 

Styremøter og representasjon 

Styret avholdt i 2009 åtte ordinære styremøter hvorav ett var en todagers samling kombinert med 

klubbesøk i Vestfoldområdet. I tillegg ble en sak behandlet i telefonmøte. I alt har det vært behandlet 

69 saker. 

 

Representanter fra styret har vært til stede på seks områdevise lederfora og en rekke forbunds- og 

internasjonale turneringer. I tillegg har styret gjennomført et større antall representasjonsoppgaver i 

klubber, ulike fagfora, NIF-møter og internasjonale organisasjoner. Styrerepresentanter har også 

deltatt aktivt i prosjektgrupper og styringsgrupper for prosjekter gjennom året. 

 

Forbundsstyret, ved presidenten, har bidratt sterkt til at NGFs posisjon i norsk idrett har blitt 

betydelig styrket også i 2009. NGF har vært sterkt medvirkende i forbindelse med innspill og 

reaksjoner til NIF når det gjelder den overordnede styring av norsk idrett. Dette arbeidet har 

hovedsakelig skjedd gjennom ”Styringsgruppen for Særforbund”, og det politiske arbeidsutvalget 

som er opprettet i denne forbindelse. Forbundsstyret besluttet å melde seg inn i den nye 

organisasjonen ” Særforbundenes Fellesorganisasjon”. 

 

Avslutning 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle samarbeidspartnere, frivillig oppnevnte og tillitsvalgte, som 

har bidratt med stort og betydningsfullt arbeid som enkeltstående ressurspersoner, i komiteer, 

utvalg eller i faggrupper. Styret retter også en stor takk til administrasjonen og til våre profilerte 

spillere som bidrar til å sette Norge på det internasjonale golfkartet, og for deres bidrag i NGFs 

breddeidrettsarbeid. 

 

For øvrig vises det til avdelingenes rapporter. 
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Vedlegg til sak 4.1.2 - Beretning fra tingvalgte komiteer og utvalg 2009 

 

Valgkomiteens beretning for 2009 

Medlemmer: Per Løken (leder), Hanne Havreberg, Mona Skifjell Larsen, Svein Erik Gulbransen, og 

Lasse Nordby. 

 

Valgkomiteen begynte sitt arbeid under Ledersamlingen høsten 2008 og totalt har vi hatt 4 møter, 

samt nødvendig kontakt på telefon og e-post.  Brev til alle klubber har gått ut om navn på kandidater 

til styre og komiteer / utvalg og det kom inn overraskende mange forslag på styrekandidater.  Ingen 

på noen av komiteene bortsett fra klubber som ønsket gjenvalg på sine egne.   

 

Komiteen har også hatt møter med Presidenten og representanter fra administrasjonen.  

Alle kandidater har blitt kontaktet av komiteen og alle styremedlemmer har hatt samtaler med 

lederen i valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen har, som sagt, vært heldig med å få forslag på mange kandidater, og har gjennom 

dette fått en viss ”frihet” til å plukke kandidater ut fra et bredt spekter med hensyn på å gi styret en 

sammensetning som på beste måte skal kunne ivareta og videreutvikle NGF til beste for golfsporten 

og ikke minst alle medlemsklubbene. Det er tatt hensyn til kandidatenes kompetanse, kjønn, 

geografisk hjemsted, alder og som sagt kontinuitet i valgkomiteens arbeid. 

 

 

Lovutvalgets beretning for 2009 

Medlemmer: Lars Musæus (leder), Marit Wiig og Truls B. Graff. 

 

Lovutvalget og dets medlemmer har særlig vært engasjert i følgende saker i 2009: 

 Støtte til NGFs administrasjon i en rekke saker etter henvendelse fra klubber, særlig 

vedrørende lov- og organisasjonsspørsmål, herunder om NGFs rolle 

 Konsultasjon fra styret og administrasjonen vedrørende saksbehandlingen av IT-saken 

 Deltagelse i NIFs lov- og domsseminar 

 Golftinget, forberedelse og deltagelse 

 Arbeidsgruppe vedrørende utmeldingsproblematikk, med rapport publisert i januar 2010 
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Domsutvalgets beretning for 2009  

Medlemmer: Kirsti Jaråker (leder), Kjell Torkildsen, Per Musæus, Tore Schrøder (vara) og Nils Erik 

Strøm (vara) 

 

Domsutvalget har ikke hatt saker til behandling i 2009. 

 

 

Apellutvalgets beretning for 2009 

Medlemmer: Steinar Birkeland (leder), Else-Marie Merckoll, Hans Olav Auensen, Els Brouwer, Reidar 

Olsen, Terje Foss (vara), Unni Waldeland Næss (vara). 

 

Appellutvalget har ikke hatt noen saker til behandling i 2009, og har av den grunn ikke innkalt til noe 

møte. Apellutvalgets leder har i siste tingperiode utarbeidet en veiledning for behandling av 

disiplinærsaker i klubbene. Dette materialet, inkludert skjemaer til frivillig bruk, er tilgjengelig på 

NGFs nettsider. 
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Vedlegg til sak 4.2.1 - Styrets beretning 2010 

 

Om Norges Golfforbund 

Norges Golfforbund (NGF) er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett, med 122.000 

medlemskap fordelt på 184 golfklubber og 173 baner. Forbundet tilrettelegger for flere og bedre 

golfspillere i sunne klubber. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på landslagene, 

Team Norway, Team Future og aldersbestemte juniorgrupper. Forbundets styre rapporterer til 

Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber.   

Forbundskontoret er lokalisert i Idrettens Hus på Ullevaal Stadion i Oslo. NGFs administrasjon er 

organisert i tre avdelinger. 

Styrets sammensetning og virke 

Styret har i 2010 bestått av følgende personer:   
 
President  Jon Kåre Brekke  Larvik Golfklubb   
Visepresident  Anne-Lise Løfsgaard  Hauger Golfklubb   
Styremedlem Dag Kirchoff   Kjekstad Golfklubb   
Styremedlem  Brit Kyllingstad   Solastranden Golfklubb   
Styremedlem  Kåre Hansen   Atlungstad Golfklubb   
Styremedlem  Wenche Pedersen  Varanger Golfklubb   
Varamedlem  Simen Boldvik Husby  Trondheim Golfklubb  
Varamedlem  Jorunn Skåden   Haugaland Golfklubb   
 
Forbundsstyret avholdt i alt syv ordinære styremøter hvorav to var todagers samlinger. Den ene av 
disse var også kombinert med klubbesøk. I alt har det vært behandlet 68 saker hvorav 47 var 
ordinære vedtakssaker. 
 
Representanter fra styret har vært til stede på områdevise lederfora og en rekke forbunds- og 
internasjonale turneringer. I tillegg har styret gjennomført et større antall representasjonsoppgaver i 
klubber, ulike fagfora, NIF-møter og internasjonale organisasjoner.  

Forbundets stilling og økonomisk resultat av virksomheten 

Forbundet har i 2010 hatt en omsetning på 52,3 millioner kroner, som er 1,47 millioner kroner 
høyere enn i 2009. Året 2010 ble avsluttet med en positiv fri egenkapital på 15,7 millioner kroner. 
Beløpet tilfredsstiller virksomhetsplanens mål om at egenkapitalen skal utgjøre 25 % av 
omsetningen.  
 
Forbundet har en solid økonomi og det har vært god kostnadskontroll gjennom hele året. Etter 
styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2010 med 
tilhørende noter og kommentarer et riktig uttrykk for forbundets stilling og resultat av virksomheten. 
 
Se for øvrig styrets økonomiske beretning. 
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Samarbeid 

 

Forholdet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

NGF er tilsluttet NIF, og til tross for uenighet i enkelte politiske saker oppleves det daglige 
samarbeidet som godt. Se for øvrig avsnitt om SFF. 

Internasjonalt samarbeid 

Forbundet er tilsluttet International Golf Federation (IGF), European Golf federation (EGA), og 
European Disabled Golf Association (EDGA). I tillegg samarbeider forbundet med The Royal & Ancient 
Golf Club of St Andrews (R&A) og United States Golf Association (USGA). 

Forholdet til Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 

Særforbundenes Fellesorganisasjon har som formål å endre mandatfordelingen på Idrettstinget. At 
NGFs tidligere president leder SFF gjør kommunikasjonen både tett og god, og NGF opplever at SFFs 
agenda samsvarer med forbundets interesser.  

Andre særforbund 

NGF har generelt en god tone med alle særforbund.  

Andre organisasjoner 

Forbundet samarbeider med interesseorganisasjonene Norsk Golfadministrasjonsforening (GAF), 
PGA of Norway (PGA), Norwegian Greenkeepers Association (NGA), Norsk Seniorgolf (NSG) og 
Foreningen Norske Golfbaner (FNG).  
 
Av organisasjoner utenfor golfidretten er det etablert samarbeid med Kreftforeningen, 
Diabetesforbundet, Mental Helse og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). 
 
NGF er medlem av NHO Idrett. 

Oppfølging av virksomhetsplan 

Idrettsregistreringen viser en nedgang på 3.000 medlemskap i golfklubber tilsluttet NGF, fra 125.000 i 
2009 til 122.000 i 2010. Som det fremgår av informasjonen i neste avsnitt, skyldes nok dette i 
hovedsak den opprydding som klubber og forbundet har gjennomført i forbindelse med at 
golfidrettens medlemsdatabase ble flyttet fra NIFs systemer til det golfspesifikke datasystemet 
GolfBox.  
 
I følge GolfBox viser tallene for 2010 at norske golfklubber har fått 21.064 nye medlemskap samtidig 
som 15.306 medlemskap er avsluttet. 
 
Idrettsregistreringen viser at andelen barn og unge til og med 19 år går tilbake fra 11,4 % i 2009 til 
10,8 % i 2010. Også andelen jenter/kvinner går tilbake fra 27,2 % til 26,4 %.  
 
Spillere med etablert handicap økte derimot fra 57 % i 2009 til 58 % i 2010.  
 
Med golf tilbake på det olympiske programmet fra 2016 har forbundet startet utviklingen av en 
satsing for elitespillere med sikte på norsk deltagelse i Rio de Janeiro. Golf ble ikke innlemmet i det 
paralympiske programmet for 2016, og følgelig er planene for paralympisk deltagelse satt på vent. 
 
Et viktig ledd i OL-satsingen har vært å tilrettelegge for en internasjonal toppturnering i Norge. NGF 
har derfor inngått en avtale med European Challenge Tour som innebærer tre år med Norwegian 
Challenge. Dette skal gi våre spillere internasjonal matching på hjemmebane samtidig som wildcard-
ordningen skal gi flere muligheter i utlandet.  
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Det lyktes dessverre ikke våre spillere å ta medalje i lag-VM, men det ble en gledelig sølvmedalje i 
European Boys (EM gutter). Per 31.12.2010 har Norge en spiller på LPGA, to spillere på European 
Tour og en spiller på Ladies European Tour. 
 
For første gang registreres det en nedgang i antall lag i alle klasser i lag-NM. Styret er bekymret for 
fremtiden knyttet til den nasjonale turneringsdeltagelsen, spesielt blant ungdom  
Arbeidet med å synliggjøre golfens samfunnsverdi, herunder å få øket den offentlige støtten til 
bygging og drift av anlegg, har resultert i møter på ulike politiske nivå. Representanter fra 
administrasjonen startet arbeidet med å besøke alle fylkeskommuner og idrettskretser. Arbeidet 
fortsetter i 2011. 

Definerte satsningsområder 

2010 ble året da arbeidet med integrering av funksjonshemmede for alvor ble intensivert. Ni 
personer ble klassifisert gjennom klassifiseringsprogrammet, noe som innebærer at det ved årsskiftet 
var 27 klassifiserte funksjonshemmede utøvere i Norge. Eliteturneringen Norwegian Open, som 
samlet 28 utøvere fra åtte nasjoner, markerte på en fin måte golfens egnethet uavhengig av 
funksjonsevne. 
 
Det er etablert en faggruppe for Jenter og kvinner i norsk golf. Faggruppen skal se på ideer og tiltak 
som bidrar til å øke kvinneandelen i norsk golf, både på banen og i styrende organer. 

Fremtidsutsikter 

2010 ble et tøft år for mange golfklubber og baneselskap. Likevel finnes det flere eksempler på at 

golfidretten er i frammarsj. Nye rekrutteringsformer i form av Veien til Golf (VTG), en økning i antall 

medlemskap isolert sett i 2010, klubbenes vilje til å tenke nytt, samt en forsiktig optimisme i det 

kommersielle markedet gjør at styret ser muligheter fremfor trusler de kommende årene.  

 

Erfaringene fra året 2010 er at det må satses hardere og mer målbevist på å spre informasjon om golf 

til den norske befolkning. Styret har derfor vedtatt en nasjonal markedsføringskampanje som i 

samarbeid med klubbene skal synliggjøre golf. 

 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillig oppnevnte og tillitsvalgte ute i golf-Norge, som har 

bidratt med stort og betydningsfullt arbeid som enkeltstående ressurspersoner, i komiteer, utvalg 

eller i faggrupper. Styret retter også en stor takk til samarbeidspartnere, administrasjonen og til våre 

profilerte spillere som bidrar til å sette Norge på det nasjonale og internasjonale golfkartet. 

 
Norges Golfforbund 
Oslo, 30. mars 2011 
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Vedlegg til sak 4.2.2 - Beretning fra tingvalgte komiteer og utvalg 2010 

 

Valgkomiteens beretning for 2010 

Valgkomiteen består i perioden 2009-2011 av følgende: 
Svein Erik Gulbrandsen (leder) 
Lasse Nordby 
Mona Skifjell Larsen 
Unni Sundelius 
Einar Skogstad 
 
Valgkomiteen har hatt to samlinger i perioden, den første i Larvik 13/9 og den andre i forbindelse 
med Golfforum i Sarpsborg 20/11-2010, hvor det har vært møter med både Presidenten og 
administrasjonen.  
 
Kristiansand, 1/2-2011 
Svein Erik Gulbrandsen 
Leder 
(sign.) 

 

Lovutvalgets beretning for 2010 

Medlemmer: Lars Musæus (leder), Marit Wiig og Truls B. Graff. 
 
Marit Wiig trakk seg fra utvalget i april 2010 da hun tiltrådte stilling som ekspedisjonssjef i 
Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen.  
Lovutvalget og dets medlemmer har særlig vært engasjert i følgende saker i 2010: 

 Avsluttende arbeid i arbeidsgruppe vedrørende utmeldingsproblematikk, med rapport 
publisert i januar. Senere redegjørelser om emnet. 

 Støtte til NGFs administrasjon i en rekke saker etter henvendelse fra klubber og andre, særlig 
vedrørende lov- og organisasjonsspørsmål, inklusive deltagelse i møter. 

 Høring om lovendringsforslag for NIFs lov til Idrettstinget 2011 – drøftelser og forslag til 
uttalelser fra NGF i flere omganger. 

 Deltagelse i NIFs lov- og domsseminar og på Golfforum. 
 
17. januar 2011 
For lovutvalget 
Lars Musæus 
Leder 
(sign) 
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Domsutvalgets beretning for 2010 

Medlemmer: Kirsti Jaråker (leder), Kjell Torkildsen, Per Musæus, Nils Erik Strøm (vara) og Svein 
Tveter (vara) 
 
Domsutvalget har ikke hatt saker til behandling i 2010. 
 
For domsutvalget 
Kirsti Jaråker 
Leder 
(sign.) 
 
 

Appellutvalgets beretning for 2010 

Medlemmer: Steinar Birkeland (leder), Else-Marie Merckoll, Hans Olav Auensen, Els Brouwer 
Einar I. Lohne, Terje Foss (varamedlem) og Unni Waldeland Næss (varamedlem). 
 
Appellutvalget har ikke hatt noen saker til behandling i 2010, og det er av den grunn ikke innkalt til 
noe møte. 
 
Oslo, 7. februar 2011 
Steinar Birkeland 
Leder 
(sign.)  
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Vedlegg til sak 4.3 - Foreløpig årsrapport pr 30.09.2011 
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Styrets beretning per 30.09.2011 

 

Om Norges Golfforbund 

Norges Golfforbund (NGF) er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett, med 121.000 

medlemskap per 30.09.2011 fordelt på 184 golfklubber og 174 baner. Forbundet tilrettelegger for 

flere og bedre golfspillere i sunne klubber. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt 

på Team Norway, amatørlandslag damer og herrer samt ulike aldersbestemte satsingsgrupper. 

Forbundets styre rapporterer til Golftinget som består av representanter fra landets golfklubber. 

 

Styrets sammensetning og virke 

Styret har i 2011 bestått av fire kvinner og fire menn:   
 
President   Jon Kåre Brekke  Larvik Golfklubb   
Visepresident   Anne-Lise Løfsgaard  Hauger Golfklubb   
Styremedlem   Kåre Hansen   Atlungstad Golfklubb   
Styremedlem  Dag Kirchoff   Kjekstad Golfklubb   
Styremedlem   Brit Kyllingstad   Solastranden Golfklubb   
Styremedlem   Wenche Pedersen  Varanger Golfklubb   
Varamedlem   Simen Boldvik Husby  Trondheim Golfklubb  
Varamedlem   Jorunn Skåden   Haugaland Golfklubb   
 
Forbundsstyret har avholdt seks ordinære styremøter hvorav et var i forbindelse med en todagers 
samling kombinert med klubbesøk. I alt har det vært behandlet 46 saker hvorav 40 var ordinære 
vedtakssaker. 
 
Representanter fra styret har vært til stede på områdevise lederfora og en rekke forbunds- og 
internasjonale turneringer. I tillegg har styret gjennomført et større antall representasjonsoppgaver i 
klubber, ulike fagfora, NIF-møter, møter med ulike departement samt internasjonale organisasjoner.  
 

Administrasjonen 

Forbundskontoret er lokalisert i Idrettens Hus på Ullevaal Stadion i Oslo. NGFs administrasjon er 
organisert i fire avdelinger slik det fremgår av organisasjonskartet under. 
 
Norges Golfforbund har per 30.09 2011 30 ansatte (28,3 årsverk) inkludert engasjementstillinger 
fordelt på 22 menn og åtte kvinner. 
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Arbeidsmiljø og likestilling 

Sykefraværet har vært på 2,5 %. Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2011. 
Forbundets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Forbundet er en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn med hensyn til lønn 
og øvrige arbeidsvilkår. 
 

Samarbeid 

NGF er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har hyppig 
kontakt med moderorganisasjonen både på politisk og administrativt nivå. Samarbeidet oppleves 
som godt. NGF har generelt et godt forhold til alle særforbund.  
 
Forbundet er tilsluttet International Golf Federation (IGF), European Golf Federation (EGA), og 
European Disabled Golf Association (EDGA). I tillegg samarbeider forbundet med The Royal & Ancient 
Golf Club of St Andrews (R&A) og United States Golf Association (USGA). 
 
NGF er medlem av SFF som fram til Idrettstinget 2011 hadde som formål å endre mandatfordelingen 
på Idrettstinget. Foreningen vil i løpet av høsten 2011 avklare sin videre rolle og NGF deltar aktivt i 
denne debatten. Kontakten og samarbeidet med SFF oppleves som meget god og NGF mener at SFF 
fyller en viktig rolle i samarbeidet mellom særforbundene så vel som samlende instans overfor NIF.  
 

Forholdet til andre organisasjoner 

Forbundet samarbeider med interesseorganisasjonene Norsk Golfadministrasjonsforening (GAF), 
PGA of Norway (PGA), Norwegian Greenkeepers Association (NGA), Norsk Seniorgolf (NSG) og 
Foreningen Norske Golfbaner (FNG).  
 
 

Generalsekretær 

Representasjon 

Overordnet ledelse 

Styret 

Ledergruppen 

 

1 ansatt/ 1 årsverk 

Klubb- og idrettsutvikling 

Anlegg 

Turnering 

Spillerutvikling 

Barn, ungdom og bredde 

Inkludering 

Utdanning 

Klubbutvikling 

 

13 ansatte/11,8 årsverk 

Toppidrett 

Representasjon/ landslag 

Team Rio 16 

Landslag 

Observasjonstropp 

Juniorgrupper 

Talentutvikling 

 

 

7 ansatte/6,5 årsverk 

Kontorstøtte 

Økonomi 

IKT 

Personal 

Fellestjenester 

 

 

 

 

3 ansatte/3 årsverk 

Organisasjon 

Organisering 

Idrettsjuss 

Marked 

Rammebetingelser 

Kommunikasjon 

 

 

 

6 ansatte/6 årsverk 
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Av organisasjoner utenfor golfidretten er det etablert samarbeid med Kreftforeningen, 
Diabetesforbundet, Mental Helse og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). 
 
NGF er medlem av NHO Idrett. 
 

Oppfølging av virksomhetsplan 

Tall fra GolfBox viser en nedgang på 4.000 medlemskap i golfklubber tilsluttet NGF, fra 125.000 per 
30.09 2010 til 121.000 per 30.09 2011. Tilbakegangen kan skyldes flere forhold, men rapporter fra 
klubbene peker i retning av at frafallsprosenten fortsatt er for høy. Rekruttering av nye medlemmer 
ligger noenlunde stabilt. 
 
Andelen barn og unge til og med 19 år viser per en tilbakegang fra 10,8 % per 31.12. 2010 til 9,9 % 
per 30.09. 2011. Andelen jenter/kvinner reduseres ytterligere fra 26,4 % til 25,7 % i samme tidsrom. 
Utviklingen innenfor begge disse gruppene er foruroligende og viser en motsatt trend enn den vi har 
satt som mål i virksomhetsplanen. 
 
Spillere med etablert handicap økte derimot fra 58 % per 31.12 2010 til 62 % per 30.09.2011. 
Virksomhetsplanens mål om å øke andelen spillere med etablert handicap til 60 % i løpet av 
tingperioden er per dags dato nådd.  
 
NGF har etablert en elitesatsing fram til OL i Rio 2016. Arbeidet med finansiering, anlegg og 
turneringstilrettelegging er organisert i arbeidsgrupper med en definert leder, mens spillerutviklingen 
skjer i regi av Toppidrettsavdelingen.   
 
Et viktig ledd i OL-satsingen har vært å tilrettelegge for internasjonale turneringer i Norge. I denne 
sammenheng har NGF påtatt seg oppgaven med å være ansvarlig arrangør inklusiv en promotorolle 
for Challenge Tour fram til 2013. I august ble turneringen spilt på Hauger GK, og ni norske spillere 
klarte cut’en. Som et resultat av å arrangere Challenge Tour fikk norske spillere i alt 26 wildcards til 
andre Challenge-turneringer i sesongen.    
 
Per 30.09.2011 har Norge en spiller på LPGA-touren, en spiller på European Tour og en spiller på 
Ladies European Tour. To av våre nye profesjonelle spillere har sikret seg kortet til Challenge Tour i 
2012. 
 
I 2011 har det vært mye turbulens rundt turneringsopplegget, spesielt for juniorer. Faggruppe 
turnering som ble oppnevnt på initiativ fra Golftinget i 2009 har utarbeidet et forslag til en ny 
struktur som skal politisk behandles i 2011, og som i så fall vil gjøres gjeldende fra 2012.  
 
Gjennom året har NGF intensivert arbeidet mot offentlige myndigheter for å synliggjøre golfens 
samfunnsverdi. Alle fylkeskommuner er besøkt og representanter fra NGF har hatt møte med Helse- 
og omsorgsdepartementet for å orientere om vårt arbeid mot ulike grupper med behov for spesiell 
oppfølging. 
 
Videre har forbundet vært aktivt i møter med Kulturdepartementet vedrørende innspill til den nye 
idrettsmeldingen som sannsynligvis vil bli behandlet i Stortinget i vårsesjonen 2012.  
 
Våren 2011 ble det igangsatt en omfattende annonsekampanje for å rekruttere nye spillere/ 
medlemmer til golfklubbene gjennom Veien til Golf. Kampanjen har blitt godt mottatt ute i 
organisasjonen, og evalueringen av tiltaket pågår. Forutsatt en positiv evaluering, vil kampanjen 
videreføres også i 2012 og 2013.  
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Styret registrerer at det fellesadministrative IT-systemet GolfBox fungerer etter de intensjoner som 
ble fastlagt av golftinget i 2009. Systemet er i 2011 blitt videreutviklet i henhold til klubbenes ønsker, 
og forbundsmodulen er levert i sin helhet. 
 
Samarbeidet med Sportmedia har medført at alle husstander med medlemmer 20 år og eldre har 
mottatt åtte utgaver av Norsk Golf. Nettsiden har utviklet seg vesentlig og trafikkbildet indikerer at 
norskgolf.no er den ledende golfportalen i Norge. Det er iverksatt en evaluering av avtalen for senere 
behandling i styret. 
 
Utbygging av anlegg har i hovedsak funnet sted i de deler av landet som ikke har et anleggstilbud. 
Derimot registrerer styret at offentlige myndigheter, spesielt på kommunalt nivå, langt fra behandler 
golfidretten som andre idretter når det gjelder støtte til bygging og drift av anlegg. 
 
Konseptutviklingen av nærmiljøanlegg er i hovedsak avsluttet og arbeidet med denne anleggstypen 
går inn i en etableringsfase. 
 

Definerte satsingsområder 

Arbeidet med å rekruttere flere funksjonshemmede til golfen fortsetter. I 2011 har det vært avholdt 
åpne dager der funksjonshemmede med familier har blitt introdusert til golfen. Totalt 35 norske 
spillere er klassifisert, en økning på ni fra 2010.  
 
Faggruppe for jenter og kvinner i norsk golf har utarbeidet en tiltaksplan for hvordan klubber og 
forbund kan bidra til å øke kvinneandelen i norsk golf, både på banen og i styrende organer. Planen 
er sendt golfklubbene i form av en brosjyre. 
 

Forbundets stilling og økonomisk resultat av virksomheten 

Forbundet har per 30.09 2011 en omsetningsprognose for 2011 på 57 millioner kroner, som er 4,7 
millioner kroner høyere enn i 2010.  
 
Det fremlagte foreløpige årsregnskap viser et underskudd på 3,3 millioner kroner. Det må sees opp 
mot at NGF i 2010 hadde et overskudd på 3,7 millioner kroner, slik at tingperioden samlet sett går i 
pluss.  
 
Forbundet har en solid økonomi og det har vært god kostnadskontroll gjennom hele året. Prognosen 
for 2011 tilsier en positiv fri egenkapital på 15 millioner kroner. Beløpet tilfredsstiller 
virksomhetsplanens mål om at egenkapitalen skal utgjøre minimum 25 % av omsetningen.  
 
Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp 

under denne forutsetningen. Styret mener at regnskapet med noter gir et rettvisende bilde av 

Norges Golfforbunds eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

 

Lover 

Norges Golfforbund har et lovverk som er godkjent av Norges Idrettsforbund. Den økonomiske 
årsberetningen med tilhørende regnskap og balanse følger regnskapsbestemmelsene i 
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. 
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Fremtidsutsikter  

2011 ble et meget tøft år for mange golfklubber og baneselskap. Frafall av medlemmer, mye nedbør 
med tilhørende reduserte greefee-inntekter, stengte baner og økte kostnader for vedlikehold, har 
ført til at mange sliter økonomisk. Dette er en utvikling vi også kan se i våre naboland. Heldigvis er 
ikke bildet like dystert over hele landet, men det er alvorlig nok til at alle må ta skikkelig tak i 
situasjonen.  
 
Styret er spesielt bekymret for at utviklingen hvor frafall av medlemmer, svikt i tilslutning av barn og 
unge, samt lavere kvinneandel fortsetter. Det hersker også usikkerhet om man over tid makter å 
ivareta nybegynnerne. Her må det riktige krafttak til og det må tenkes nytt både sentralt og lokalt.  
 
Det er stor mangel på trenere i norsk golf. Styret har tro på at den nye trenerutdanningen som 
starter opp i 2012 vil få svært positiv innvirkning på organisasjonens evne til å rekruttere og ta vare 
på alle kategorier golfere, fra nybegynnere til spillere på høyere nivå. Dermed kan noe av frafallet 
også stoppes. 
 
Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillig oppnevnte og tillitsvalgte ute i golf-Norge som har 
bidratt med stort og betydningsfullt arbeid som enkeltstående ressurspersoner, i komiteer, utvalg 
eller i faggrupper. Styret retter også en stor takk til samarbeidspartnere, administrasjonen og til våre 
profilerte spillere som bidrar til å sette Norge på det nasjonale og internasjonale golfkartet. 
 

Oslo, 30. september 2011 
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 Administrasjonens beretning per 30.09 2011 

 

Aktivitet 

 

Veien til Golf 

2011 er det andre året med nybegynneropplæringen Veien til Golf - uten obligatoriske prøver, men 
med mer teori i praksis og spill på bane samt gjeninnføring av klubbhandicap -54.  
 
Fra å ha hatt fokus på informasjon og opplæring av klubbenes nøkkelpersoner i 2010, har forbundet i 
2011 overlatt til klubbene å finne sin form for å lykkes. NGFs største bidrag har, etter ønske fra 
mange klubber, vært satsing på nasjonal markedsføring. Gjennom annonsering i riksdekkende 
medier, materiell til klubbene og egen nettside www.vtg123.no, har budskapet om golf som en 
sammen-idrett blitt profilert. 
 
Likevel har medlemstallet gått ned og det samme har salget av opplæringsmateriell. En del klubber 
har hatt stor fremgang med både rekruttering, opplæring og oppfølging, og er godt fornøyd med 
metode og materiell fra forbundet. Andre klubber har ikke lykkes like godt. Årsakene til dette er 
forskjellige, og været i Sør-Norge i høst har ikke gjort det lettere å rekruttere.  
 
Det kan se ut som om det generelt i golf-Norge har festet seg et inntrykk av at ”nå trenger vi ikke 
kurs, nå er det bare å begynne å spille” samtidig som en del mener at nivået på nybegynnerne er blitt 
lavere. En slik forståelse og utvikling av Veien til Golf er ikke ønskelig. Spørsmålet blir derfor hva som 
skal til for at klubbene skal prioritere satsingen på rekruttering, opplæring og ivaretakelse. Mestring 
og trivsel er avgjørende for å gi nybegynneren den inspirasjon som er nødvendig for å utvikle seg 
videre og forbli i golfen. Klubbene og trenerne har et stort ansvar for at dette skal skje. 
 
(VP, s10) 
 

Barn og ungdom 

Mangel på tilgjengelig utstyr har tidligere vært begrensende for barne- og ungdomsaktiviteten. 
Tildeling av barne- og ungdomsmidlene ble derfor gjennomført i form av utstyrsstøtte. Totalt 80 
klubber mottok TriGolf utstyr fra NGF i 2011.  
 
Flere klubber er i ferd med å finne tiltak som bidrar til å rekruttere flere barn og beholde flere 
ungdommer i aktivitet i klubben. Et begrenset salg av golfmerker for barn med tilhørende materiell 
tyder likevel på at mange klubber enda ikke har tilrettelagt for barn i nybegynneropplæringen. 
 
(VP, s10) 
 

Golf i skolen  

Prosjektet ”Idrettsglede i skolen” fortsatte i 2011 med fokus på lærerkurs. Det ble arrangert tre kurs i 
samarbeid med Norges Idrettshøgskole, idrettskretser og kommuner. Til sammen deltok over 100 
lærere på kurs på Beitostølen, ved Norges Idrettshøgskole og i Nord-Trøndelag.. 
 
Åtte klubber deltok i et pilotprosjekt høsten 2011, for å finne ut av en fungerende pedagogisk modell 
for å videreføre golfkompetanse til skolen. TriGolf utstyr og skolekortet er materiell spesielt utviklet 
for Golf i skolen. 
 

http://www.vtg123.no/
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Unge ledere 

Totalt 115 ungdommer fra Norden deltok på Ungdomsforum i Stockholm som arrangeres årlig av 
Svenska Golfförbundets ungdomsråd. Fra Norges stilte seks jenter fra Bærum, Borregaard og Oslo. 
 
NGF fortsetter samarbeidet med svømmeforbundet gjeldende ungdommens lederutdanning. 
 

Jente- og kvinnegolf  

Etablering av møteplasser for erfaringsutveksling har vært en viktig del av NGFs arbeid med denne 
målgruppen. Andelen jenter/kvinner er for lav, og for å øke denne har oppmerksomheten vært rettet 
mot hvordan tilveksten skjer på grasrotnivået i den enkelte klubb.  
 
Et viktig tiltak har vært å etablere et nettverk for kvinner involvert i styrearbeid på klubbnivå. Kvinner 
fra klubber på Østlandet og fra Vestfold har deltatt på samlingene. Møteformen har tilrettelagt for 
diskusjoner og introduksjon til konsepter som Coaching System og Golf Grønn Glede. Gjennom å 
styrke kvinnelige styreledere idrettsfaglig er målet at virksomheten på klubbnivå bli mer nyansert og 
at flere av klubbens medlemmer på denne måten blir ivaretatt.    
 
Faggruppen for jenter og kvinner i norsk golf har nedfelt en tiltaksplan for å øke engasjementet blant 
jenter og kvinner i norsk golf. Det er utarbeidet en brosjyre som innenfor områdene aktivitet, anlegg 
og organisasjon gir tips, råd og forslag som kan bidra til å heve kvinnenadelen. Brosjyren er 
distribuert til golfklubbene. 
 
(VP, s9) 
 

Seniorgolf 

NGF har arrangert individuelt NM for seniorer damer og herrer. For øvrig er det Norsk Seniorgolf 
(NSG) som står for mesteparten av tilbudet knyttet til denne gruppen. NSG mottok også i 2011 støtte 
til deltakelse i EGA-mesterskapene. 
 

Golf – Grønn Glede 

2011 var det sjuende året med Golf – Grønn Glede (GGG), og 25 klubber (28 i 2010) deltok med 
aktivitet for grupper som av ulike grunner har særskilte behov. Klubbene har selv valgt målgruppe, og 
i 2011 har dette blant annet inkludert funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og 
lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med rusproblemer, personer med 
diabetes, uføretrygdede, langtidssykemeldte og utsatt ungdom.  
 
GGG Open ble arrangert på Nøtterøy GK og samlet rundt 70 spillere. Ordføreren i Nøtterøy kommune 
åpnet turneringen der representanter fra både Storting og administrasjonen i kulturdepartement var 
til stede.  
 
NGF har fått økonomisk tilskudd til GGG gjennom NIF, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, Extrastiftelsen, Kreftforeningen og If. Deltakerklubbene har fått aktivitetsmidler 
fra NGF. 
 
I GGG samarbeider NGF med Kreftforeningen, LHL, Mental Helse og Diabetesforbundet. Lokalt 
samarbeider klubbene med ulike interesseorganisasjoner, institusjoner og sykehus. 
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Golf for funksjonshemmede 

NGF har i 2011 hatt fokus på synliggjøring av golf for funksjonshemmede og rekruttering av spillere 
med funksjonshemning, bl.a. gjennom åpne golfdager. I tillegg er arbeidet med klassifisering av 
funksjonshemmede golfspillere videreført. I 2011 ble ni nye spillere klassifisert. Dermed er antallet 
klassifiserte spillere 35. 
 
Norwegian Open ble arrangert for andre gang i Larvik GK, og samlet 28 spillere fra syv land, hvorav ti 
norske spillere. Turneringen krever at spillerne har EDGA Medical Pass, noe som 19 norske spillere 
har (14 i 2010). En egen turnering for klassifiserte spillere er med på å skape et turneringstilbud også 
for disse spillerne, samtidig som det gir NGF en god mulighet til å rekruttere og synliggjøre golfen for 
funksjonshemmede. 
 
Faggruppen golf for funksjonshemmede har hatt to møter i 2011. Fokuset har vært tiltak i forhold til 
synliggjøring av aktiviteten samt rekruttering av flere utøvere. 
 
 (VP s9) 
 

Toppidrett 

I forkant av 2011-sesongen ble den idrettslige strukturen endret, og omfatter nå en helhet fra 
juniorer til de profesjonelle utøvernes OL-satsing. Det betyr at NGF i 2011 har hatt definerte landslag, 
under og over 18, for jenter/damer og gutter/herrer. For å utvide satsingen er det supplert med 
observasjonstropper for damer og herrer. 
 
( VP, s10) 
 
Team Norway Rio ’16 

Det største, og mest betydningsfulle grepet, er likevel etableringen av OL-satsingen frem mot Rio 
2016. Etter at IOC i 2009 vedtok å ta golf tilbake på OL-kartet, har NGF arbeidet med en strategisk 
plan for hvordan en satsing skulle se ut frem mot 2016. Satsingen er definert i tre hovedområder; 
internasjonale turneringer, anleggsutvikling og spillerutvikling. Satsingen, som ble presentert på 
Golfforum, ble sparket i gang med stor pressekonferanse på Olympiatoppen (OLT) i februar 2011. 
 
Målsetningen for satsingen er full kvote (tilsvarer fire utøvere) i sommer-OL 2016. Et tydelig grep i 
satsingen er at NGF ønsker å støtte nyetablerte profesjonelle utøvere, men også de mest aktuelle OL-
utøverne som allerede har etablert seg som profesjonelle spillere. 
 
Det ble tatt ut ti spillere i 2011, hvorav fire jenter (for oversikt, se lenger bak) under ledelse av en 
landslagstrener. De øvrige landslagstrenere har fått tilsvarende ansvarsområder innenfor 
landslagene.  
 
Etter at Henrik Bjørnstad, vår beste og mest profilerte utøver i nyere tid, valgte å legge køllene på 
hylla, ble han engasjert på fulltid for å jobbe med utviklingen av nyetablerte profesjonelle og Team 
Norway. I tillegg har Per Haugsrud blitt innleid på konsulentbasis for å bistå blant annet i 
markedsarbeidet. Gjennom samarbeidet med OLT og andre aktører har NGF sørget for et bredt 
tilfang av trenerkrefter innenfor mental og fysisk trening. 
 
NGF har i dag en langsiktig samarbeidsavtale med OLT hvor en egen coach på teknikk følger opp den 
sportslige ledelse. Gjennom dette apparatet har NGF også tilgang til kostholdsekspertise ved behov. 
For å forsterke dette ytterligere, har NGF innledet et samarbeid med Pharma Nord som gjør at alle 
utøverne har fått tilbud om en fullblodsanalyse med tilbud om oppfølging. 
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Medisinsk oppfølging blir ivaretatt av landslagslege og fysioterapeut i tillegg til at NGF disponerer en 
idrettspsykolog. 

Internasjonale turneringer 

Turneringserfaring er det mest essensielle elementet i en spillers utvikling. Det har i 2011 blitt 
arrangert tre internasjonale turneringer for profesjonelle utøvere i Norge; Challenge Tour på Hauger 
GK, Nordea Tour på Drøbak GK og Ecco Tour på Mørk GK. Alle disse turneringer er svært viktige i 
arbeidet mot OL 2016.  
 
Challenge Tour’en har gitt Norge tilgang til 26 wildcards til andre Challenge-turneringer 
internasjonalt. En utøver kan maks få syv kort av forbundet. Det betyr at tre spillere har kunnet få full 
kvote i tillegg til at ytterligere to utøvere har fått sjansen til å samle internasjonal erfaring. 

Anlegg 

En viktig del av OL-satsingen er tilrettelegging for gode treningsforhold. NGF har opprettet et 
forprosjekt som skal definere kravspesifikasjoner for nasjonale treningsanlegg. Det er inngått 
samarbeid med et innendørssenter. Det pågår i tillegg dialog med treningsfasiliteter i utlandet med 
tanke på vintertrening. Se også ”Anlegg”. 
Spillerutvikling 

Spillerutvikling er en viktig del av OL-satsingen. Som nevnt over er det etablert et eget støtteapparat, 
og i 2011 har det blitt gjennomført fire samlinger der størsteparten av Team Norway Rio ’16 har 
deltatt. Utøverne har gjennomført et bredt antall felles fysiske treninger på faste treningsdager. NGF 
har fulgt opp utøvere på ni Challenge-turneringer, samt at det ved et par anledninger er gitt 
økonomiske bidrag til caddie og spillerens trener. 
Ansvarlig fagperson i NGF har fulgt opp utøverne tett før og etter turneringer og hatt jevnlig dialog 
med flere av spillernes trenere. 
 
Landslag 

Hensikten med landslagene er blant annet å etablere en bedre og tettere oppfølging av utøverne og 
deres trenere. I tillegg ønsker NGF at landslagene skal skape større konkurranse spillerne imellom 
gjennom spissing av toppen. 
 
Landslagsstrukturen er delt inn i damer og jenter (U18) og herrer og gutter (U18). I 2011 har lagene 
bestått av to til tre utøvere som alle har fått et tilbud på rundt 100 dager fordelt på turneringer, 
samlinger, tester og hjemmebesøk.  
 
For oversikt over personer, se lenger bak.  

Observasjonstropper 

Hensikt med observasjonstroppene er å kartlegge utøvernes ferdigheter med sikte på 
representasjonsoppdrag. I tillegg opprettholdes kontakten med utvalgte collegespillere. Også 
observasjonstroppspillere har tilgang til ressurspersoner og medisinsk støtteapparat etter avtale med 
NGF.  
 
Utøvere som er innlemmet i observasjonstroppen har i 2011 fått tilbud om en dagssamling i juni. 
Utvalgte USA-studenter har fått tilbud om egen samling under Thanksgiving i tillegg til at NGF har 
besøkt spillerens college.  

Juniorgrupper 

Årets juniorgrupper har bestått av 48 jenter og gutter. Seks juniorgruppetrenere har hatt ansvaret for 
hver sin gruppe. Det ble arrangert et foreldremøte for foreldre til spillerne i gruppene, der det ble 
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informert om uttak, innhold, ansvar og roller for trenerne og krav til spillerne. Møtet ble godt 
mottatt og er en god mulighet for direkte kommunikasjon med foreldregruppen. 
 
Første samling for alle juniorgruppene ble arrangert i mars på Olympiatoppen. Her ble det 
gjennomført samtaler, gruppearbeid og fysiske tester i tillegg til at planer for hver gruppe ble 
utarbeidet i samarbeid med den ansvarlige juniorgruppetreneren. Samlingen er en av få anledninger 
for alle til å møtes, og er derfor også et viktig sosialt initiativ.  
 
Alle spillerne fikk mulighet til å være med på samling en uke i Spania første uken i april. Her ble det 
jobbet med alle deler av spillet og vi spilte en runde golf hver dag. Tilbakemeldingene og 
evalueringen fra denne samlingen var positive.  
 
I tillegg til disse felles samlingene, ble det gjennomført tre todagers samlinger gjennom sesongen for 
juniorgruppe 13-14 og 15-16. Innholdet i disse samlingene varierte fra ulike nærspillstester, regler i 
teori og praksis, problemløsing og spill på banen og observasjon av spillere under Norwegian 
Challenge på Hauger. 
 
For juniorgruppe 17-18 ble det planlagt og gjennomført to samlinger i sesongen. Her var innholdet 
fokus på hvordan trene bra og effektivt, golfspill på bane, kosthold og observasjoner av spillere på 
Norwegian Challenge. De fikk også møte Espen Kofstad som fortalte om livet som profesjonell 
golfspiller. 
 
Alle aktiviteter ble gjennomført etter plan. Selv om deltagelsen er noe varierende i de eldste 
gruppene, viser evalueringen at målet med å gi spillerne noe ekstra utover hva de får på klubb, ble 
nådd. De som er med på samlingene viser god innsatsvilje og engasjement. Vi har også dyktige og 
engasjerte juniorgruppe trenere som gjør en veldig bra jobb på samlingene. Dette er helt avgjørende 
for kvaliteten på aktivitetene. 
 
Evalueringen forteller oss også at det er en utfordring å samle den eldste gruppen, da disse spillerne 
har en hektisk sesong med mye turneringer. Vi føler heller ikke at vi påvirker disse spillerne i samme 
grad som de yngre spillerne. Spillerne i de to yngste gruppene har vi større mulighet til å påvirke 
tidlig i utviklingen deres, og vi ser at vi skal legge mer trykk på denne gruppe spillere neste år.  

Internasjonale mesterskap 

For første gang i avviklingen av Europamesterskapets historie har man hatt 20 lag i de fire 
lagmesterskapene. Dette vitner om en økt satsing på golf i flere nasjoner, spseielt fra Øst-Europa. 
 
Dame- og herremesterskapene skal heretter arrangeres annen hvert år, og fra nå av vil det være 
kvalifisering til alle lagmesterskapene. NGFs overordnede mål var derfor å sikre kvalifisering til de 
neste lagmesterskapene ved å være innenfor de 13 beste nasjonene. Den interne målsetningen var å 
kvalifisere seg for A-puljen i alle mesterskap, det vil si topp åtte. Med guttenes sølv i 2010 ble årets 
12. plass en nedtur i forhold til forbundets forventninger. Herrenes 12. plass med et helt nytt lag var 
derimot positivt i forhold til hva man realistisk sett kunne håpe på. 
 
Man trenger ikke gå mange år tilbake før Norge hadde problemer med å stille to fulle lag i EM. 
Jentene stilte i 2011 med flere mesterskapsdebutanter, og sikret spill i neste års EM med en 
akseptabel 11. plass. På damesiden stilte Norge med flere rutinerte spillere, og med full klaff ville en 
A-pulje være innenfor rekkevidde. Dessverre mestret ikke laget slagspillsdelen, og måtte derfor nøye 
seg med en 19. plass. Dette innebærer at damene må ut i kvalifisering før EM i 2013. 
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EM individuelt ble en forholdsvis anonym affære for norske spillere. Blant damene klarte to spillere 
cut’en, mens herrene måtte nøye seg med en spiller videre etter de første rundene. Se for øvrig 
resultater lenger bak. 
 

Turneringer  

Det ble i 2011 gjennomført 42 forbundsturneringer inkludert ti Norgesmesterskap. I tillegg ble det 
administrert over 130 turneringer på forskjellig nivå.  
 
Turneringsaktiviteten var på forbundsnivå noe høyere i 2011, mens den på klubbnivå har vært lavere 
enn i 2010. Det ble gjennomført noen endringer basert på faggruppe turnerings arbeid. Endringene 
blir kommentert senere i dokumentet. 
 
(VP, s8 og s10) 

Norgesmesterskap 

NM for damer og menn ble spilt på Bjaavann GK utenfor Kristiansand 4.- 7. august. 30 kvinnespillere 
og 90 herrespillere deltok i mesterskapet som ble vunnet av Solveig Helgesen fra Bjørnefjorden GK og 
Andreas Gjesteby fra Drammen GK. Norgesmesterskapet ble avgjort etter 36 hull da runde 3 og 4 
ikke lot seg gjennomføre grunnet nedbør. 
 
NM Junior 

NM for junior inngår i Titleist Tour og ble i år spilt på Miklagard GK. Vinnere ble Nicoline Engstrøm 
Skaug, Oslo GK og Mathias Lynne Schjølberg, Oslo GK. 
 
NM Senior 

NM for seniorer ble i år spilt på Skjeberg GK som en del av klubbens 25-årsjubileum. Vinner i 
dameklassen ble Anna Dønnestad, Hakadal GK. I herreklassen er det to aldersinndelte klasser. Vinner 
i eldre herreklasse (+65) ble Terje Ellefsen, Boregaard GK, mens vinner av klassen senior herre ble 
Asbjørn Ramnefjell, Oslo GK. 
 
NM Midamatør 

NM Midamatør ble arrangert på Tyrifjord GK 10.-11 september. Vinnere ble Maria Petersen fra 
Oppegård og Joachim Aslaksen fra Vestfold GK. 
 

NM Lag 

I årets lag NM stilte 95 klubber herrelag (88 i 2010) og 39 klubber damelag (39 i 2010). I lag NM for 
juniorer stilte 43 klubber guttelag (49 i 2010) og 21 klubber jentelag (18 i 2010). Tallene viser 
usikkerheten rundt antall klubber som kan stille lag, da dette endrer seg markant i enkelte klasser.  
 
Mens Oslo GK ble Norgesmester for damer, ble Stavanger GK Norgesmester for herrer. Bærum GK 
ble Norgesmester for jenter, mens Drammen GK ble Norgesmester lag for gutter. 

Norgescup 

Norgescup er en serie på åtte eliteturneringer for damer og herrer inkludert NM, og er med dette det 
øverste nasjonale turneringsnivået. Årets turnering ble arrangert etter samme oppsett som i 2010. 
Deltagelsen var stabilt høy gjennom vår- og sommermånedene, mens det var en markert nedgang i 
september. Norgescup arrangeres med ulik størrelse på startfeltet avhengig av arrangørklubbens 
ønsker og muligheter. Det betyr at enkelte turneringer er svært vanskelig å komme med i, og at 
kvalifisering gjennom tidligere resultater eller eventuelt gjennom spill på Region Tour-nivå må til.  
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Norwegian Challenge og Nordic League 

8.-11. august var European Challenge Tour tilbake i Norge etter et fravær på to år. Turneringen har 
fått navnet Norwegian Challenge, og for første gang har NGF påtatt seg totalansvaret gjennom en 
treårig avtale. Hauger GK var teknisk arrangør for årets turnering hvor nær 100 personer, ansatte 
som frivillige, bidro. Anslagsvis 2000 mennesker besøkte arrangementet. Det ble italiensk seier ved 
Andrea Pavan. 
 
Nordea Open ble arrangert på Drøbak GK i samarbeid med svenske Nordea Tour. Turneringen var 
tellende i Nordic Golf League. 
 
Mørk Masters ble arrangert på Mørk GK i samarbeid med ECCO Tour. Også denne turneringen var 
tellende på Nordic Golf League. 
 
For resultater, se lenger bak. 

EM for Mid-amatør 

EM for Mid-amatører ble arrangert på  Sola GK. I tillegg til den nasjonale kvoten på åtte spillere kom 
flere norske spillere med i turneringen som ble vunnet av Marco Willberg fra Finland. Beste norske 
spiller i EM ble Joachim Aslaksen fra Vestfold GK.  
 
Titleist Tour  

Det ble i 2011 avholdt syv delturneringer på Titleist Tour inkludert Norgesmesterskapet for juniorer. 
Nytt av året var et regionalt nivå under Titleist Tour. Dette nivået, med navnet Titleist Region Tour, er 
bygget opp etter samme mal som Titleist Tour, men skal være et tilbud tilpasset de nest beste 
spillerne som er i utvikling og bør konkurrere regionalt. FootJoy Challenge ble videreført og utvidet, 
der spilleren med best score på de ni beste av 12 utvalgte hull gjennom sesongen vant. 
 
Til hver Titleist turnering spilte fem jenter og ti gutter seg opp fra Titleist Region Tour. Også i 2011 
har det vært jevnt i toppen, og sammenlagtresultatene (OoM) ble ikke klare før etter finalen. Det er 
positivt at det i år var flere jenter som var veldig likt poengmessig, noe som antyder en større bredde 
i toppen. 

Junior Tour 

I 2011 ble Junior Tour ble innført som erstatning for B, C og D Tour. Dette ble gjort for å gi klubbene 
en bedre mulighet til å arrangere turneringer basert på eget behov, samtidig som bestemmelsene er 
de samme for alle arrangører i hele landet.  
 
Suzann Junior Challenge 

Suzann Junior Challenge (SJC) har vært en viktig rekrutterings- og utviklingsturnering for spillere 
mellom 13 og 16 år. Da det har vært en betydelig nedgang i antall klubber med spillere som 
nomineres til områdefinaler, ble det gjort en endring for 2011 der spillernes resultater fra lokale og 
regionale juniorturneringer var tellende som kvalifisering til Norgesfinalen. Det ble gjort et geografisk 
utvalg slik at en bred deltagelse fortsatt var sikret. I finalen på Oslo GK deltok 64 spillere i de fire 
klassene. Suzann Pettersen var til stede under finalen, og spillerne fikk møte henne både på og 
utenfor banen. 
 
Rammen rundt Norgesfinalen var i 2011 noe tonet ned, men vil i fremtiden være en viktig faktor for å 
skape nytt engasjement rundt junioraktivitet.  
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Tinius Cup 

Tinius Cup har vært en landskamp for norske og svenske jenter i alderen 13-16 år i regi av NGF og 
SGF. Etter åtte år var årets turnering, som fant sted i Halmstad i Sverige, den siste i sitt nåværende 
format. Sverige vant for øvrig turneringen. 
 
Nordea Pairs 

Turneringen vokste litt også i 2011 og hele 122 klubber meldte seg på. Fem klubber måtte dessverre 
avlyse klubbkvalifiseringen i siste liten pga. dårlige spilleforhold. Rundt 3.500 spillere deltok i 
klubbkvalifiseringene, noe som gjør Nordea Pairs til Norges klart største golfturnering. Det ble spilt ni 
turneringsområdefinaler, og Norgesfinalen ble avholdt på Moss & Rygge GK med 98 deltagere. 
Vinnerparet kom i år fra North Cape Golf Club. 
 
Ladies Tour 

Deltakelsen i Ladies Tour 2011 økte fra fjoråret og det ble gjennomført 22 delturneringer samt en 
finale. 353 spillere fra 43 klubber deltok i klasse 1 eller 2 (individuelt), og av disse spilte 127 spillere 
to eller flere turneringer. I 2011 ble også en klasse 3 (scramble) arrangert. Ytterligere 58 spillere 
deltok her, men interessen for en slik klasse var generelt lav. 
 
Golfliga 

Golfliga ble videreført i 2011, og klasse 1 og 2 ble slått sammen til en klasse. Totalt 148 påmeldte lag i 
tillegg til 22 juniorlag deltok. Dette er dessverre en nedgang fra 2010.  Det ble arrangert egne ligaer 
på tre klubber i Nord-Norge (Alta GK, Varanger GK og Tromsø GK). Norgesfinalen ble arrangert på 
Miklagard GK der Alta Rookies fra Alta GK vant. 

Pink Cup - NGFs veldedighetsturnering 

Pink Cup er NGFs veldedighetsturnering der klubbene gjennom turneringen samler inn penger til 
brystkreftsaken. Selv om klubbene har forpliktet seg til å arrangere turneringen, registrerer NGF 
likevel en nedgag på over 10 % i antall arrangørklubber. Totalt 80 klubber bidro i 2011. 
 
Det ble før sesongen satt et ambisiøst mål om å nå kr. 1.000.000,- i innsamlede midler. I alt ble det 
samlet inn i overkant av en million kroner til brystkreftforskningen, noe som er en betydelig økning 
fra 2010 og noe de deltagende golfklubbene skal være stolte av. Nøtterøy GK var med kr. 93.920 den 
klubben som samlet inn mest under klubbturneringene, mens Sotra GK samlet inn mest per medlem 
med hele 78 kroner. Kongsberg GK samlet alene inn over kr. 100.000 i forbindelse med 
finalearrangementet. 
 

Faggruppe Turnering 

Etter vedtak på Golftinget i 2009 ble det opprettet en faggruppe turnering som blant annet skulle 
evaluere forbundets turneringsstruktur. Gruppen har arbeidet frem en evaluering, og vil legge frem 
sine anbefalinger på Golftingets temadag i november 2011. 
 

Dommere 

NGF stilte dommere i 120 turneringer i 2011, alt ifra lokale juniorturneringer til de største nasjonale 
turneringene. Totalt var 78 dommere aktive i løpet av sesongen. Norske dommere har hatt oppdrag 
utenlands på Ladies European Tour, European Challenge Tour og Solheim Cup. Tilbakemeldingene er 
at norske dommere holder topp internasjonal standard. 
 
Vårens nasjonale dommersamling ble avholdt på Gardermoen og samlet totalt 65 dommere og 
aspiranter. Høstens regionale dommersamlinger ble arrangert på fem steder. 
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På forbundsnivå er antallet dommere per 2011 tilfredsstillende, men det er behov for flere dommere 
(nivå 1) rundt om i hver enkelt klubb.  
 

Faggruppe regler 

Faggruppe regler har naturlig nok hatt regelmessige møter gjennom året og gruppen har i hovedsak 
arbeidet med ulike saker relatert til dommervirksomheten, planlegging av dommersamlinger og 
generell regelproblematikk. Fra 1. januar 2012 foreligger nye golfregler og nye 
handicapbestemmelser, og faggruppen har gjennom høsten 2011 utarbeidet oversettelsen til disse. 
 

Utdanning 

Utvikling av kunnskap og kompetanse blant klubbenes ansatte og frivillige er et viktig og nødvendig 
ledd for å sikre klubbdrift og aktivitet. I 2011 har NGF lagt til rette for og gjennomført utdanning av 
daglige ledere, kvinnelige styremedlemmer, markedsansvarlige, anleggsansvarlige, Veien til Golf 
ansvarlige, Golf – Grønn Glede ansvarlige, turneringsledere, dommere, aktivitetsledere og foreldre.  
 
I forbindelse med klubbsamlinger har NGF gjennomført opplæring i medlemsdelen av Golfbox. 
Tilbudet har primært gått ut til små og mellomstore klubber med en stor grad av frivillighet i driften. I 
2011 har NGF gjennomført syv klubbsamlinger hvor en slik opplæring i GolfBox har vært ett av 
temaene. Til sammen har 31 klubber deltatt med 68 klubbrepresentanter.  
 
Kurs og samlinger er arrangert i samtlige turneringsområder på et 40-talls steder, ofte på golfklubber. 
Totalt har rundt 800 personer har deltatt, hvorav ca 150 kvinner.  
 
Kurstilbudet ble presentert i februar, hvilket var i seneste laget. Som vanlig var interessen stor for 
enkelte kurs, mens andre ble avholdt på tross av få deltagere. Dette som en service og for å holde 
kostnadene for klubbene nede. Så langt det har vært mulig, har det vært tilrettelagt også for klubber 
med spesielle ønsker og behov. 
 
Også i 2011 har NGF fortsatt med å avholde temasamlingen ”Innføring i styrearbeid og 
organisasjonsforståelse” på ulike steder i landet. Noen ganger arrangeres det på initiativ fra NGF og 
andre ganger kommer initiativet fra en eller flere klubber. Samlingen tar fire timer og kan avholdes 
en ettermiddag/kveld. 
 
(VP, s 7, 8, 9, 11 og 12) 

Trenerutvikling – Kontinuerlig forbedring 

Et nytt trenerutdanningskonsept ble ferdigutviklet høsten 2011 i samarbeid med PGA, og består av 
både en ny utdanning for frivillige trenere (Trener 1) samt en ny høgskolebasert utdanning for 
profesjonelle trenere. Konseptet forener profesjonelle og ideelle trenerkrefter i arbeidet med å 
ivareta og utvikle golfspillere på alle nivåer. 
 
Trener 1 inkluderer 45 timers utdanning komplettert med 45 timers praksis. Trener 1 baserer seg på 
NIFs rammeverk kalt ”Trenerløypa”, et rammeverk som er felles for alle norske idretter. Kursplanen 
er ferdig utarbeidet og kurslærere for Trener 1 er rekruttert og utdannet. Oppstart for utdanningen 
er skjøvet til vinteren 2012 slik at avstand mellom teori og praksis på banen blir kortest mulig. 
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Oppstart av den høgskolebaserte profesjonelle trenerutdanningen er planlagt til august 2013. (Valg 
av høgskole gjøres i oktober 2011). Denne utdannelsen skal gi studentene en bacheloreksamen i 
idrettsvitenskap med spesialisering i golftrenerrollen, i tillegg til en PGA-Club Professional eksamen. 
Det er oppnevnt frivillige mentorer for den profesjonelle trenerutdanningen. 
 
(VP s9) 

Organisasjons- og lederutvikling 

På senvinteren 2011 ble det sendt ut invitasjon til deltakelse i et toårig utviklingsprogram for daglige 
ledere i norske golfvirksomheter. 14 daglige ledere fra nesten hele landet ble med på 
utviklingsprogrammet som ledes av NGF og to eksterne spesialister. Man benytter seg av verktøyene 
LEAN og x-modellen. Felles for begge verktøy/tankesett er at de setter fokus på kontinuerlig 
forbedring. Målet er at verktøyene skal bli en del av en daglig leders hverdag. 
 
(VP s11) 
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Anlegg 

 
NGFs ansvarsområde for anlegg er knyttet til forbedring av rammebetingelser ved etablering, 
videreutvikling og drift av golfanlegg, samt anleggsforskning i regi av STERF og nasjonale 
forskningsprosjekt. I tillegg fungerer NGF som kompetansesenter i spørsmål knyttet til planlegging, 
bygging og drift av golfanlegg.  
 
Per 30.09 2011 er det i Norge 174 slopede baner fordelt på 165 golfanlegg. Enkelte klubber deler 
samme baneanlegg, mens fem klubber har status som ”Klubb med treningsanlegg” (KMT).  
 

Antall baner i Norge per 2011: 

6 hulls baner:  23 stk 
9 hulls baner:  91 stk 
18 hulls baner: 60 stk 
 

Offentlig støtte / Rammebetingelser for anlegg 

NGF har i 2011 lagt ned en vesentlig innsats for å bedre golf-Norges rammebetingelser, spesielt på 
fylkeskommunalt nivå og i idrettens egne organer. Dette gjelder både i anleggsspørsmål og aktivitet.  
 
Det er gjennomført møter med samtlige idrettskretser og fylkeskommuner for å belyse golfens 
samfunnsverdi. Etablering, videreutvikling og drifting av anlegg har vært et sentralt punkt. NGF har 
også holdt orienteringer på flere samlinger med kommuner, arrangert av fylkeskommuner, hvor 
temaet er spillemidler. 
 
Også i 2011 har NGF fungert som høringsinstans i en rekke plansaker. Det har vært avholdt flere 
foredrag, både for den offentlige forvaltning, greenkeepere og universitets- og høgskolemiljøer. 
 
(VP s13, 14) 
 

Miljø 

NGF har en sentral deltagelse i forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass and Environment 
Research Foundation (STERF). Etter forbundets oppfatting er de klimatiske forhold og myndighetenes 
krav to sentrale punkter som gjør det viktig med forskning på denne sektoren. 
 
Interessen for forskningsresultatene er fortsatt betydelig, spesielt i greenkeepermiljøet og i 
Miljøverndepartementet. Årsrapporten fra STERFs arbeid er også i 2011 sendt samtlige klubber.  
 
EU har vedtatt direktivet Integrated Pest Management (IPM), som omhandler bruk av 
plantevernmidler. Forskningen i regi av STERF vil være ett virkemiddel i implementeringen av 
direktivet. Arbeidet for forskning knyttet til dokumentasjon og bruk av plantevernmidler er for øvrig 
videreført.  
 
(VP s13, 14) 
 

Anleggstilpasning 

En av de største utfordringene for golfklubbene er overvintringsproblematikk på banene. En hard 
vinter medfører ofte til dels store økonomiske konsekvenser i form av store ressurser for reparasjon, 
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sen åpning og dårlig renommé utover i sesongen. Arbeidet i STERF har medført utviklingen av nye 
bestandige frøsorter, prosedyrer for vinterdekking og reetablering etter vinterskader. 
 
Sammen med Norwegian Greenkeeper Association (NGA), Norsk Golfadministrasjonsforening (GAF), 
Foreningen for norske golfbaner (FNG) og PGA utvikles det et verktøy for internt 
kvalitetssikringssystem for golfbanedrift. 
 
NGF merker en stadig større etterspørsel fra klubbene vedrørende rådgiving i grøntfaglige spørsmål. 
Som et resultat av dette er det gjennomført flere banebesøk.  
 
(VP s13) 
 

Nasjonalt treningsanlegg 

Det er utviklet en funksjonsspesifikasjon for nasjonalt treningsanlegg for golf. Denne beskriver 
hvordan anlegget skal fungere, men i liten grad hvordan anlegget skal se ut. Dette fordi anlegget skal 
innpasses i eksisterende arealer. NGF har utarbeidet en skisse som viser hvordan funksjonene kan 
ivaretas. Det er flere klubber som har vist interesse for et samarbeid rundt etablering av et slikt 
anlegg. 
 

Nærmiljøanlegg  

NGF er opptatt av at spesielt barm og unge har et tilbud om fysisk aktivitet i nærområdet. I 
forbindelse med NIFs høringsutkast til spillemiddelordningen var det foreslått å fjerne den spesielle 
tilskuddsordningen til nærmiljøanlegg. NGF skrev i sitt tilsvar at vi ønsket fortsatt satsing på 
nærmiljøanlegg, men at utfordringen var mangel på mangfold når det gjelder hvilke type 
nærmiljøanlegg som ble bygget. Fram til nå har nærmiljøanlegg nærmest vært synonymt med 
ballbinger for fotball.  
 
Erfaringer ved bygging av nærmiljøanlegg for golf viser at dette er en anleggstype som ikke bare 
treffer hovedmålgruppen for tilskuddsordningen (barn og unge), men også skaper aktivitet for den 
eldre del av befolkningen. I tillegg vil et nærmiljøanlegg for golf være en ypperlig rekrutteringsarena 
for golfspillere til våre klubber. 
 
I møter med klubber og kommuner kommer det tydelige signaler på at stadig flere ønsker å 
engasjere seg for å få etablert denne type anlegg. Det er foreløpig ikke blitt etablert nye 
nærmiljøanlegg i 2011. 
 

Anleggsseminarer 

NGF har gjennomført to nasjonale anleggsseminar, ett i forkant av sesongåpningen og ett rett etter 
sesongavslutningen. Hovedmålgruppen på seminarene er greenkeepere, banekomiteer i klubber og 
daglige leder. Temaene på seminarene er knyttet til banedrift og forskningsprosjekter. 
Deltakerantallet har ligget stabilt på ca 90 personer de siste årene, og 2011 var intet unntak.  
 
I tillegg til egne seminarer var NGF i 2011 medarrangør til Bioforsks anleggsseminar på Oslo GK. Dette 
seminaret ble arrangert som følge av doktorgraddisputas med tema greengress på Universitetet for 
Miljø- og Biovitenskap i Ås. 
 

Faggruppe Anlegg 

Hovedfokus for faggruppen er etablering av nærmiljøanlegg og treningsanlegg. Gruppen består av 
personer som har bred erfaring innen idrettsanlegg og offentlig sektor både på kommune- og 



52 

 

 

fylkesnivå. En av faggruppens medlemmer har deltatt aktivt også i møter med klubber og kommuner 
i forbindelse med etablering av anlegg. NGF har sett gode resultater av å ha med personer som bidrar 
i kraft av sin posisjon eller brede erfaring og kompetanse på området. 
 

Faggruppe Slope 

Slope-arbeidet utføres av totalt ti personer inkludert faggruppen. Faggruppen har oppfylt 
lisensavtalen mellom NGF og USGA samtidig som klubbenes behov er ivaretatt. I løpet av 2011 er 41 
baner slopet/reslopet. 
 

Baner ratet og reratet i 2011* (2010) 

6 hulls-baner:    5 stk. (5) 
9 hulls-baner:  11 stk. (19) 
18 hulls-baner: 13 stk. (13) 
 

* inkluderer både sloping av nye baner, rerating etter tre og ti år og rerating av baner hvor det er 

foretatt vesentlige endringer.
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Organisasjon 

 

NGFs administrasjon 

I 2011 er administrasjonen styrket med 0,8 årsverk. Toppidrettsavdelingen har fått en nyansettelse, 
mens en person på klubb- og idrettsutvikling fra 1. august gikk over i 80 % stilling. Dette betyr at 
administrasjonen per 30.09 2011 består av 30 personer fordelt på 28,3 årsverk. Det er avviklet tre 
fedrepermisjoner. 
 
NGFs generalsekretær gjennom 11 år meddelte like før påske at han fra 2012 ønsket å trappe ned. 
Styret inngikk derfor en avtale om å opprette en rådgiverstilling i 80 %, og arbeidet med å finne hans 
erstatter ble igangsatt. Stillingen ble utlyst både via Aftenpostens papirutgave og nettutgave samt en 
rekke nettsteder innenfor golf spesielt og idrett generelt. NGF fikk mange velkvalifiserte søkere, både 
fra golfmiljøet og utenfra. Ved hjelp av et selskap med spisskompetanse på rekruttering og 
organisasjonsutvikling med god kjennskap til norsk idrett, ble ny generalsekretær ansatt av styret i 
september. Det endelige valget falt på NGFs mangeårige utviklingssjef. 
 
Administrasjonen var inntil august delt inn i tre avdelinger – toppidrett, klubb- og idrettsutvikling 
samt organisasjon. Med virkning fra august ble organisasjonsavdelingen delt og en ny avdeling for 
kontorstøtte etablert med ansvarsområdene økonomi, IKT og kontoradministrasjon. Stillingen som 
leder av denne avdelingen ble utlyst internt da organisasjonsendringen ikke skulle medføre økning i 
antall ansatte. 
 

Arbeidsforhold for ansatte 

Golf-Norge har vedtatt en målsetting i virksomhetsplanen om at arbeidsforhold for ansatte skal gjøre 
det attraktivt å velge golfrelatert arbeid som yrke. Erfaringene fra de siste årene har forsterket seg i 
2011, og viser at verken i golfvirksomhetene (klubb, bane, trener) eller i NGF har man lykkes å 
komme nærmere dette målet 
 
I golfvirksomhetene gjør en kort og hektisk sesong at arbeidsbelastningen gjennom sommeren blir så 
stor at den harmonerer dårlig med familieliv. Anstrengt økonomi med påfølgende sparetiltak har 
forsterket problematikken og i tillegg medført import av utenlandsk arbeidskraft på bekostning av 
nasjonal oppbygging av fagkompetanse. Dette gjelder spesielt innenfor greenkeeperyrket, men også 
treneryrket berøres av dette. Det har resultert i en ond sirkel der færre søker seg til yrket og 
grunnlaget for utdanning bortfaller.  
 
I NGF er arbeidsbelastningen stor, men jevn gjennom året. Lønnsmessig har NGF aldri kunnet 
konkurrere med privat næringsliv. Siste året har også tydelig vist at NGF rent lønnsmessig heller ikke 
konkurrerer med idretten for øvrig og det offentlige, spesielt for de gruppene med sammenlignbar 
utdannelse på konsulentnivå.  
 
Ovennevnte utvikling har gjort at golf-Norge ute i golfvirksomhetene så vel som i NGF har mistet 
viktig og verdifull kompetanse fordi ansatte har kommet i en livsfase der de må ta hensyn til familie 
og økonomi, ikke bare sine golf- og faginteresser. Dette er en utvikling som har blitt tydeligere over 
tid, og hvor bevissthetsnivået om hva som påvirker arbeidsforholdene har øket. I første omgang har 
mottrekkene gått på tydelighet og ryddighet i det organisatoriske og i spillereglene mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker, men nå er også initiativ tatt for å diskutere utvidelse av virkeområdet. 
 
 (VP s11) 
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Idrettsjuss 

Arbeidsbelastningen og kompleksiteten som det ble rapportert om på dette området i 2010 
fortsetter i 2011.  
 
I mai ble Idrettstinget avholdt (hvert fjerde år). Den største enkeltsaken som var oppe til behandling 
var endring av idrettens lover og bestemmelser. NGF var aktive som forslagsstillere, både i 
høringsrundene og i selve tingforhandlingene. Det endte opp med behandling av 102 nye lovforslag. 
En konsekvens av disse lovendringene er at det har vært jobbet med å tilpasse NGFs lover og 
bestemmelser frem mot Golftinget. 
 
NGF har sendt representanter til flere årsmøter (både som dirigent, observatør og spesielt inviterte). 
Det registreres at det er store kvalitetsvariasjoner i formaliteter og gjennomføring og det vurderes å 
avholde egne temasamlinger om både planlegging av årsmøter og dirigentrollen i overgangen 
2011/2012. 
 

Internasjonalt samarbeid 

NGF er aktivt med i arbeidet i European Golf Association (EGA). Norge har i 2011 hatt en 
representant i Executive Committee, en i Championship Committee, samt en i Course Rating and 
Handicapping Committee. I løpet av året har EGA revidert sitt hcp-reglement og de nye regler skal 
gjelde fra 2012. For første gang må alle deltakernasjoner underskrive en kontrakt hvor de aksepterer 
de nye reglene og dette har ikke gått upåaktet hjem blant medlemsnasjonene.  
 
Som i tidligere år har kontakten og samarbeidet med de øvrige nordiske nasjoner vært godt. I juni ble 
det arrangert møte i Nordisk Golf Union i Helsingborg i Sverige. Av viktige fellessaker nevnes 
forholdet til EGA, samordning vedrørende trenerutdanning, nybegynneropplæring og det nordiske 
introduksjonskortet. 
 
NGF har hatt et meget konstruktivt samarbeid med European Challenge Tour og European Disabled 
Golf Association (EDGA) i forbindelse med de internasjonale turneringer som er arrangert. 
 

Økonomi 

I august meddelte styret i Kongsvinger GK at det var vedtatt å begjære oppbud. Noe senere ble det 
meldt om tilsvarende problemer fra Askim Golfpark. I det hele tatt har uvanlig mange 
golfvirksomheter har hatt et økonomisk tøft år. Dårlig vær, spesielt i sør-Norge, har forverret 
situasjonen for mange. Virksomhetsplanens hovedmål om golfklubber med sunn økonomi er derfor 
ytterligere aktualisert.  
 
Også for NGF har 2011 vært et tøft år økonomisk. Norwegian Challenge har krevd betydelige 
økonomiske ressurser. Når også antall medlemskap i klubbene gikk ned, får det økonomiske følger 
både for NGFs kontingentinntekter, men også på tilskuddet fra Kulturdepartementet via NIF. 
 
 (VP s11) 

Momskompensasjon 

På slutten av 2010 mottok klubber tilknyttet NGF til sammen kr. 8.155.530 i vare- og 
tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2009. I 2011 økte samlet bevilgning fra staten fra kr. 
396 mill. i 2010 til kr. 608 mill, men årets fordeling er per 30.09 ikke klar. 
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Gjennom sommeren informerte NGF klubbene gjentatte ganger om søknadsordninger og frister. Til 
tross for dette har kun 126 av 184 klubber søkt om kompensasjon. Hvorfor 58 klubber velger å ikke 
søke om kompensasjon når ordningen er så enkel, er for NGF vanskelig å forstå. 
 
NGF mottok i 2010 kr. 1.160.251 i momskompensasjon for regnskapsåret 2009. Tildeling og 
utbetaling av vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2010 foretas i desember 2011.  

Spillemidler til anlegg 

I 2011 ble det tildelt til sammen kr. 10.375.000 i (ordinære) spillemidler til klubbene. Dette utgjør en 
nedgang på ca. 25 % sammenliknet med 2010. 
 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) 

I 2010 mottok klubber tilknyttet NGF til sammen kr. 2.988.930 i lokale aktivitetsmidler. Dette er en 
nedgang på 11,5 % sammenliknet med 2009. Tallene for 2011 tilgjengeliggjøres medio februar 2012. 
 
Spillemidler til utstyr 

NGF er ansvarlig for fordeling av spillemidler til sikkerhetsutstyr, utstyr til Barn&Golf og golfbiler 
beregnet på funksjonshemmede. Totalt ble det tildelt kr 712.000 (762.000 i 2010) fordelt på 29 
klubber. Alle klubber som søkte tilskudd fikk tildelt det omsøkte beløp. 
 
Grasrotandelen 

165 golfklubber (2010) har registrert seg som mottaker av Grasrotandelen som er en andel av 
overskuddet i Norsk Tipping. Til sammen mottok disse klubbene i 2010 kr. 4.317.749, som er ca. 1,64 
% av den totale grasrotandelutbetalingen på 264 millioner. Samlet utbetaling av Grasrotandel til 
golfklubber økte med ca. 13 % fra 2009 til 2010. Grasrotandeltallene for 2011 offentliggjøres i januar 
2012. Med golf-Norges størrelse og forutsatt konstant påminnelse til egne medlemmer, bør det være 
mulig å øke golfens andel. 
 

Klubb- og idrettsutvikling    

Av rene klubbutviklingstiltak er det gjennomført 358 møter med over 1500 deltakere hvorav 249 var 
kvinner. I 2010 var antall møteplasser færre (325), men til gjengjeld var deltagerantallet nesten 2000 
flere. Årsaken til endringen skyldes hovedsakelig at NGF i perioden har arbeidet tettere med daglig 
ledere og ansatte og mindre mot tillitsvalgte, spesielt gjennom utviklingsprogrammet for daglige 
ledere (se nedenfor under organisasjons- og lederutvikling). NGF har tilrettelagt for utvikling av 
ansatte i klubbene, med et mål om at disse skal kunne arbeide bedre og tettere med egne 
tillitsvalgte. 
 

IT 

GolfBox som et fellesadministrativt IT-system har vært i bruk i klubbene i to sesonger. Det har også 
sesongen 2011vist seg som et meget stabilt system. Systemet videreutvikles kontinuerlig, og det 
kommer mange innspill fra klubbene i løpet av året. Disse vurderes av Faggruppe IT, og i løpet av 
våren 2011 ble funksjonalitetene som ble prioritert høsten 2010 implementert. Det vil høsten 2011 
utarbeides spesifisering av ny funksjonalitet som skal utvikles og implementeres før sesongen 2012.  
 
Dataene som klubbene registrerer i GolfBox danner grunnlag for statistikk som benyttes til å 
dokumentere aktivitet og golfens posisjon og rammevilkår overfor klubber, offentlige myndigheter 
og andre samfunnsaktører. NGF erfarer imidlertid at kvaliteten på datagrunnlaget er svært variabel, 
og vi vil fremover jobbe aktivt både med klubbene og GolfBox for å forbedre dette slik at dataene gir 
etterrettelig statistikk på alle golfens områder. 
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NGF bruker ressurser i administrasjonen på å følge opp GolfBox i Danmark, både hva gjelder avtaler, 
økonomi og utvikling. IT Faggruppe består i dag av fire representanter for klubber/baneselskaper og 
de er ansvarlig for å prioritere utvikling av ny funksjonalitet på vegne av klubbene. Opplæring av 
tillitsvalgte og ansatte i klubbene samt utvikling av kurstilbudet og brukerdokumentasjon blir viktige 
oppgaver i tiden fremover. 
 
(VP s11, 12) 
 

Områdevise lederfora 

De årlige områdevise lederfora (OLF) ble arrangert for niende gang våren 2011. OLF er en viktig 
møteplass mellom valgt og administrativ ledelse i klubbene og det tilsvarende i NGF. Hensikten med 
foraene er å drøfte samarbeid, framtidsutvikling, strategi og golfpolitikk.  
 
Tittelen på årets program var ”Golfens rettmessige plass i samfunnet og i folks bevissthet”. 
Programmet inneholdt hovedsakelig de tre bolkene påvirkningsarbeid, markedsføring og 
synliggjøring av verdiskapingen i en golfvirksomhet. Målet var at forbund og klubber sammen skulle 
stake ut en felles vei fremover som forhåpentlig ville gi golfen mulighet til økt synlighet i 
lokalsamfunnet, hos myndighetene og i media. Det ble stilt store krav til forberedelse og deltakelse 
på årets forum. Kanskje var kravene for store, for deltagelsen var i hvert fall ikke samme som 
tidligere fra klubbenes side. Antall deltakere var 93 (117 i 2010) fordelt på 60 klubber (64 i 2010). 
(VP s11) 
 

Spørreundersøkelser 

Klubbundersøkelsen er en årlig undersøkelse der NGF etterspør nøkkeldata fra klubbenes drift. 
Undersøkelsen gir NGF god innsikt i klubbenes aktivitet, anleggssituasjon, økonomi og organisasjon.  
Undersøkelsen ble i 2011 gjennomført med en svarprosent på 61,5 (108 klubber). Rapport fra 
undersøkelsen er sendt til klubbene som deltok i undersøkelsen. NGF-undersøkelsen er en 
tilfredshetsundersøkelse der medlemsklubber kan vurdere NGFs arbeid gjennom året som har gått. 
Undersøkelsen gir NGF viktige tilbakemeldinger. Informasjonen blir analysert og inkorporert i vårt 
arbeid. I 2011 ble undersøkelsen gjennomført med en svarprosent på 66,5 (117 klubber). Rapport fra 
undersøkelsen er sendt til klubbene som deltok i undersøkelsen. 
 
Klubbsjekken er en elektronisk spørreundersøkelse som gir klubbens ledelse innsikt i hva 
medlemmene mener om klubbens kompetanse og service på ulike områder. Pr. 30. september 2011 
har ni klubber gjennomført undersøkelsen. 
 
I tillegg har NGF pr. 30.09.11 gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre følgende undersøkelser:  

 Evaluering Veien til Golf (inkl. deler av ”Sammen-kampanjen”) 

 Evaluering av juniordelen av NGFs turneringsvirksomhet 

 Hvem eier golfbanen? 

 Regional kartlegging av kurs- og utdanningsbehov 

 Medieavtalen (Norsk Golf, norskgolf.no og klubbnettsider)Golf - Grønn Glede (Klubb- og 
deltakerevaluering) 

 

Faggruppen for norsk golfs historie 

Arbeidet med å få full oversikt over klubbenes stiftelsesdatoer samt tidspunkt for baneåpninger 
fortsetter. Innsamling av historisk materiale pågår kontinuerlig gjennom kontakt med 
enkeltpersoner, klubber, historielag og aktuelle kontakter i inn- og utland. NGF oppfordrer alle 
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klubber om ikke å kaste gamle bilder, filmer, blader, tekster og gjenstander. I stedet kan slikt 
materiell overlates forbundet for arkivering. 
 
Faggruppen har i 2011 brukt mye tid på etableringen av forbundets historiske nettside som lanseres i 
en demoversjon på Golftinget i november. Med nettsiden ønsker NGF å informere om norsk golfs, og 
ikke minst forbundets, historie samt å motivere klubbene til å samle inn og å ta vare på egen historie.  
 

Golfens samfunnsverdi 

Gjennom arbeidet med å synliggjøre golfens samfunnsverdi skal golf-Norge oppnå en merkbar 
forbedring i rammevilkårene for å drive både aktivitet og golfanlegg. I 2011 har NGF arbeidet 
intensivt med påvirkningsarbeid mot sentrale myndigheter, blant annet gjennom innspill til den åpne 
høringen vedrørende Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny folkehelselov, gjennom 
innspill til Kulturdepartementets arbeid med ny idrettsmelding, både gjennom brev og 
innspillskonferanse, samt samråd i Kulturdepartementet med innspill knyttet til målgruppen 
funksjonshemmede. NGF har også hatt møte med Helse- og omsorgsdepartementet samt flere møter 
på Stortinget. 
 
Idrettspolitisk dokument 2011-2015 ble vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011. Følgende mål på 
fagområdet aktivitet ble vedtatt etter forslag fra NGF: 
 
Idretten skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i norsk idrett, ved at 

 nye idretter slippes til og gis samme mulighet for vekst og utvikling 

 alle idretter behandles etter sammen prinsipp internt i idretten og det offentlige 

 idrettenes rettigheter skal være knyttet til aktivitet og ikke organisering. 
 
Golfidretten er opptatt av å bli behandlet likt som andre idretter. Ett av temaene som har vært oppe i 
møter som NGF har hatt med alle idrettskretser og fylkeskommuner, har vært knyttet til nettopp 
dette. Det er ennå støtteordninger som kun er forbeholdt idretter med særkrets eller region. Møtene 
med alle idrettskretsene og fylkeskommunene har blitt en viktig start på et positivt samarbeid. 
 
På årets områdevise lederfora var to av temaene ”hvordan drive påvirkningsarbeid” og ”synliggjøring 
av verdiskaping i egen golfvirksomhet”. I dag er det mange klubber som ikke har kontakter inn mot 
egen kommune og idrettsråd. NGF erfarer at det å kunne vise til god dokumentasjon er viktig i 
påvirkningsarbeid både lokalt og sentralt. I samarbeid med professor Jan Ove Tangen ved Høgskolen i 
Telemark har NGF tidligere laget en sammenstilling av golfens helsegevinst i relasjon til 
myndighetenes anbefalinger. I 2011 har det vært arbeidet med ferdigstillelse av golfens 
helseregnskap. 
 
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget har klubbene blitt oppfordret til å spille inn 
eksempler for å synliggjøre golfidretten og knytte kontakt både til lokalt idrettsråd og idrettskrets. 
Det ble utarbeidet støttemateriell som klubbene kunne ta i bruk i dette arbeidet. 
 
NGF registrerer at golf-Norges dokumentasjonsgrunnlag er tynt. Dette gjør arbeidet med å 
dokumentere golfens samfunnsverdi på et overordnet plan utfordrende. Skal NGF kunne ivareta golf-
Norges interesser på en forsvarlig måte, er forbundet avhengig av at klubbene dokumenterer sin 
aktivitet.   
 
(VP s11) 
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Norsk Golf – på trykk og nett 

Bladet Norsk Golf har utkommet i åtte nummer. Opplagstallet er i gjennomsnitt på i underkant av 
74.000 eksemplarer per utgave. NGF disponerer 12 redaksjonelle sider per nummer til eget stoff. For 
å integrere innholdet best mulig med resten av bladet er det avsatt ressurser til produksjon av dette 
materialet.  
 
Fra nyttår sluttet daværende redaktør etter kun ett år i redaktørstolen. Etter en overgangsordning 
ble ny redaktør ansatt fra april. I juni ble det ansatt en journalist med særlig ansvar for nettsiden 
norskgolf.no. Samarbeidet med redaksjonen ansees som godt, til tross for det NGF opplever som 
manglende redaksjonelle ressurser. 
 
I følge en leserundersøkelse utført i september 2011 er leserne godt fornøyd med bladet og 
nettsiden norskgolf.no.    
Noen tall fra årets undersøkelse (2010-tall i parentes)* 

 92 % oppgir å ha lest bladet (93) 

 På en skala fra 1-6 der 6 er best, får helhetsinntrykket av bladet en snittscore på 4,8 (4,4). 

 88 % svarer at bladdistribusjonen fungerer tilfredsstillende (95). 

 Klubbsidene er fortsatt viktigste nettbaserte informasjonskilde for golfrelatert stoff, 
etterfulgt av norskgolf.no som scorer tre ganger så høyt som nærmeste norske nettsted, 
golf.no.  

 
*Kilde: Sportmedia 
 
NGF oppfatter at nettsiden norskgolf.no siden juni har fått en kraftig oppsving, og er i dag den 
nyhetsformidleren man hadde håpet med god og fyldig dekning av norsk golf. På vårparten ble også 
en elektronisk golfguide lansert, noe som bør være et positivt bidrag i markedsføringen av norske 
golfklubber. 
 
At tilfredsheten med distribusjonen går så vidt mye ned er bekymringsfullt, og vil bli gjenstand for 
videre evaluering. 
 

Pressearbeid 

Norsk presse er svært selektive i sin dekning av golf. Det er stort sett internasjonale begivenheter fra 
PGA og LPGA som får riksdekkende overskrifter. Imidlertid dekker lokalmediene norske 
golfaktiviteter i større grad enn man kanskje skulle tro. I alt registreres rundt 1000 artikler om golf på 
trykk og nett per måned i sesongen. 
 
NGFs pressearbeid består i hovedsak av å distribuere pressemeldinger, initiere og følge opp 
kontakter med redaksjoner og journalister, samt oppdatere norsk presse på idrettslige resultater. Det 
har i 2011 vært avholdt en pressekonferanse på Olympiatoppen i anledning offentliggjøring av Team 
Norway Rio ’16. I tillegg har landslagsledelsen utstrakt kontakt med norske sportsjournalister, 
spesielt knyttet til turneringer. 
 
Klubber som har arrangert NM og internasjonale turneringer har med ett unntak fått tilbud om PR-
bistand. De fleste har benyttet seg av tilbudet.  
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Nett og sosiale medier 

Golfforbundets nettside har som formål å tilby grunnleggende og nødvendig informasjon om golf 
rettet mot publikum. I tillegg skal siden fungere som støtte og nyhetsformidler for klubbrelatert 
informasjon rettet mot norske golfklubber. Per 30.09.2011 hadde golfforbundet.no 52.000 unike 
brukere som til sammen sto for 506.000 sidehenvisninger. 
 
I tillegg har NGF etablert egne nettsider for Golfliga, Nordea Pairs, Renault Cup og vtg123 
(nybegynneropplæringen/Veien til Golf). Nettsidene for Tinius Cup og Titleist Tour har fungert som 
informasjonskanal for de respektive turneringene, men dette er ikke forbundsstyrte sider.  
 
NGF har engasjert seg i sosiale medier og har brukt 2011 til å prøve ut kommunikasjonsformen. 
Twitter og facebook er de to kommunikasjonskanalene som er satt i system. Per i dag har forbundet 
ti facebook-sider som dekker forbundet samt diverse turneringer og arrangementer. Erfaringene så 
langt er at til riktig målgruppe er facebook en meget bra kommunikasjonskanal. Titleist Tour er siden 
med flest tilhengere, totalt nesten 900 per september 2011.  
 
(VP s12) 
 

Klubbkommunikasjon 

NGF-Nytt er distribuert i pdf-format hver 14. dag. Fra og med september lanserte NGF ”nye NGF-
Nytt”, en nettbasert abonnementsløsning som distribueres hver tirsdag til alle som registrerer sin e-
postadresse. Løsningen er åpen for alle uavhengig av tilknytning til golf-Norge, og er et ledd i 
forbundets ønske om i større grad å spre informasjon og synliggjøre arbeidsområder. Målet er at så 
mange som mulig, særlig ansatte og frivillige i golf-Norge skal motta informasjon tilpasset den 
enkeltes ønsker og behov. 
 
I samarbeid med Catch Media tilbys norske golfklubber en klubbtilpasset nettside med de viktigste 
funksjonene en klubb trenger. Per september 2011 har ti klubber tatt i bruk løsningen, og 
tilbakemeldingene er gode. 
 
(VP s11) 
 

Marked 

NGF opplever som de fleste klubbene at sponsormarkedet er tøft. Mangel på eierskap til profiler og 
begrenset eksponeringsplass gjør at det må tenkes nytt. Mye fokus legges derfor på å skape B2B-
muligheter for sponsorene både innad i poolen (NGF Club) og ut mot klubbene. Flere deltakere gir 
flere muligheter, og derfor er volum på deltakere et mål i seg selv. Noen avtaler er provisjonsbaserte 
og derfor vanskelige å beregne før året er omme, men estimert budsjettoppnåelse er på 90 %. 
 
I april ble markedskampanjen ”sammen” lansert. Målet var å synliggjøre golfidretten gjennom et 
felles spleiselag mellom forbund og klubber. Endelig evaluering gjøres innen 15. november, men 
generelt kan man si at tilbakemeldingene fra klubbene har vært gode i forhold til iverksatte tiltak. 
Budsjetter og evaluering vil bestemme veivalg og ambisjonsnivå for 2012. 
 
(VP s11) 



60 

 

 

Beretning fra tingvalgte komiteer og utvalg 

 

Valgkomiteens beretning per 30.09.2011 

Se sak 10 
 
 

Lovutvalgets beretning per 30.09.2011 

Medlemmer: Lars Musæus (leder) og Truls B. Graff. 
 
Lovutvalget og dets medlemmer har særlig vært engasjert i følgende saker i 2011: 

 Støtte til NGFs administrasjon i en rekke saker etter henvendelse fra klubber og andre, særlig 
vedrørende lov- og organisasjonsspørsmål, inklusive deltagelse i møter. 

 Fortsatt arbeid med NIF lovsaker frem til Idrettstinget i mai. 

 Utredning av betydningen for NGF av NIFs lovrevisjon og forslag til endringer i NGFs lov for 
Golftinget i november. 

 Påmeldt NIFs lov- og domsseminar. 

 Påmeldt Golftinget med forberedte oppgaver. 
 
30. september 2011 
 
For lovutvalget 
Lars Musæus 
Leder 
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Domsutvalgets beretning per 30.09.2011 

Medlemmer: Kirsti Jaråker (leder), Kjell Torkildsen, Per Musæus, Nils Erik Strøm (vara) og Svein 
Tveter (vara) 
 
Domsutvalget har pr. 30.09.2011 hatt en sak til behandling i 2011. 
 
For domsutvalget 
Kirsti Jaråker 
Leder 
 
 

Appellutvalgets beretning per 30.09.2011 

Utvalget har bestått av: Steinar Birkeland (leder), Else-Marie Merckoll, Hans Olav Auensen, Els 
Brouwer, Einar I. Lohne, Terje Foss (varamedlem) og Unni Waldeland Næss (varamedlem) 
 
Appellutvalget har ikke hatt noen saker til behandling pr. 30.9.2011, og jeg har av den grunn ikke 
innkalt til noe møte. 
 
Oslo, 18. oktober 2011. 
Steinar Birkeland 
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Oppnevnte faggrupper og ressurspersoner 

 

Faggruppen for norsk golfs historie 

Jens M. Engelstad, leder 
Arne Ramstad  
Morten Harry Olsen 
Finn Søhol 
 

Faggruppe utdanning 

John Edgar Nilsen 
Per Arvid Langseth 
Ottar Strømberg 
Lars Otto Bjørnland 
 

Faggruppe anlegg 

Lars Westbye 
Tom Anderson 
Børge Pettersen 
 

Faggruppe slope 

Einar Faugli 
Merete Wrangell 
Kjell Hansen 
 

Faggruppe regler 

John Edgar Nilsen 
Per Erbo Rougthvedt 
Terje Morstøl 
Birgitta Hansen 
 

Faggruppe turnering 

Lars Olaf Sterud 
Vidar Kokkim 
Birgitta Hansen 
Peder Mørk 
Alise Polden, erstattet med Rolf Bjarne Aune i juni 2011 
 

Faggruppe Golf for funksjonshemmede 

Joakim Marksten 
Birgit Pedersen 
Hedi-Anne Birkeland 
Anna Dønnestad 
Gøril Hansen 
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Faggruppe Jenter og kvinner i norsk golf 

Anne-Lise Løfsgaard 
Anders Fløistad 
Bente Hofgaard-Nielsen 
Dag Willien Eriksen 
Marit Wiig 
Lise Bjørnstad 
Anna-Lena Vilo 
 

Faggruppe IT 

Knut Holba 
Stein Jodal 
Helge Toft 
Laila Synnøve Østebø 
Rolf Evensen 
Anne-May Moss 
 

Redaksjonsråd Norsk Golf 

Kristin Moe-Krohn 
Hanne Noranger. Erstattet av Christian Døvle per juni 2011. 
Wenche Pedersen 
Tom Gundersen 
 

Styringsgruppe samarbeid NGF – Sportmedia 

Erik Unaas 
Hanne Noranger. Erstattet av Anne-Grethe Kolstad per juni 2011.  
Geir Ove Berg 
Rune Hauger 
 

Sanksjonsutvalget 

Dag Kirchoff 
Thore Wilhelmsen 
Pål Melbye 
 

Internasjonale representanter 

Lars Otto Bjørnland EGA Executive Committee 
Terje Morstøl  EGA Handicapping and Course Rating Committee 
Stein Jodal  EGA Championship Committee 
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Representasjonsspillere 2011 

Juniorgruppe jenter 13-14 år (97-98) 

Synne Lauritzen, Skjeberg GK 
Dorthea Forbrigd, Oslo GK 
Ane Staubo, Oslo GK 
Michelle Forsland, Oppegård GK 
Karoline Stormo, Arendal og Omegn GK 
Renate Grimstad, Fana GK 
Sandra Nordaas, Drøbak GK 

Juniorgruppe jenter 15-16 år (95-96) 

Marthe Wold, Stavanger GK 
Julie Reinertsen, Grønmo GK 
Sara Sætre, Bærum GK 
Sofie K. Huseby, Oslo GK 
Thilda Staubo, Oslo GK 
Kristin Simonsen, Meland GK 
Henriette E. Syr, Losby GK 
Victoria Franzen, Trondheim GK 
Vilde Eriksen, Borregaard GK 

Juniorgruppe jenter 17-18 år (93-94) 

Stina Resen, Oslo GK 
Annette Lyche, Bærum GK 
Olivia Hüllert, Bærum GK 
Stine Pettersen, Moss og Rygge GK 
Mariell Bruun, Larvik GK 
Katerina Jæger, Stavanger GK 
Saskia Sterud, Oslo GK 

Juniorgruppe gutter 13-14 år (97-98) 

Kristoffer Reitan, Oslo GK 
Sander Stavnar, Nøtterøy GK 
Aleksander Øverli, Oslo GK 
Henrik Skogseth, Oslo GK 
Tobias Henæs, Moss & Rygge GK 
Tim Gamborg, Haga GK 
Viktor Hovland, Grønmo GK 
Herman Meyer, Miklagard GK 
Haakon Toverud, Ballerud GK 

Juniorgruppe gutter 15-16 år (95-96) 

Oddvar Hjellegjerde, Haga GK 
Michael Skyum, Huseby & Hankø GK 
Christian Wilscow, Moss & Rygge GK 
Lars Sandvoll, Fana GK 
Kevin Wright, Drammen GK 
Markus Prøsch, Nøtterøy GK 
Fredrik Helliesen, Stavanger GK 
Daniel Øverås, Ålesund GK 
Jarle Volden, Oslo GK 
Espen Stensland, Grønmo GK 

Juniorgruppe gutter 17-18 år (93-94) 

Vetle Marøy, Bergen GK 
Petter Mikalsen, Stavanger GK 
Fredrik Fossum, Drammen GK 
Andreas Gjesteby, Drammen GK 
Fredrik Jullum, Oslo GK 
Daniel Jansen, Kristiansand GK 

Observasjonstropp 

Solveig Helgesen, Bjørnefjorden GK 
Karinn Dickinson, Asker GK 
Lene Hafsten-Mørch, Asker GK 
Elisabeth Haavardsholm, Oslo GK 
Amalie Valle, Onsøy GK 
Cesilie Hagen, Drammen GK 
Marit Bjerke, Bærum GK 
 
Christoffer Carlsen, Haga GK 
Ole Ramsnes, Stavanger GK 
Aksel Olsen, Stavanger GK 
Philip Kaiser, Bærum GK 
Anders Engell, Grønmo GK 
Thomas Guste-Pedersen, Kragerø GK 
Tobias Pettersen, Borregaard GK 
Tore Lindtveit, Arendal GK 
Mikkel Bjerck-Andressen, Haga GK 
Henrik Bucher Holm, Ballerud GK 
Wilhelm Bogstrand, Oslo GK 
Erlend Kristoffersen, Mjøsen GK 
Lasse Gerhardsen, Ski GK 
Tor Erik Knutsen, Oslo GK 
Kenneth Svanum, Vestfold GK 
Andreas Tendenes, Jæren GK 
Sondre Ronold, Stavanger GK 
Erik Kløvstad, Ski GK 

Landslag jenter U-18 

Nicoline Skaug, Oslo GK 
Julie Lied, Fana GK 
Maria Tønnessen, Grimstad GK 

Landslag gutter U-18 

Kristian Krogh Johannessen, Drammen GK 
Kristoffer Ventura, Moss & Rygge GK 
Andreas Berg, Larvik GK 

Landslag damer 

Marita Engzelius, Oslo GK 
Rachel Raastad, Kjekstad GK 
Tonje Daffinrud, Vestfold GK 

Landslag herrer 

Mathias Schjølberg, Oslo GK 
Joakim Mikkelsen, Drammen GK 
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Team Norway Rio ’16 

Elias Bertheussen, Trondheim GK 
Eirik Tage Johansen, Stavanger GK 
Espen Kofstad, Losby GK 
Knut Børsheim, Fana GK 
Anders Kristiansen, Borregaard GK 

 
Marius Thorp, Bærum GK 
Caroline Martens, Tyrifjord GK 
Lene Krog, Drammen GK 
Marianne Skarpnord, Moss og Rygge GK 
Suzann Pettersen, Oslo GK

 
 

Utvalgte sportslige resultater 

 

Amatørresultater 

British Ladies Championship   T8 Marita Engzelius 
NCAA Championships (LSU, lag)  3 Amalie Valle  
European Young Masters   T9 Marthe Wold  
Skandia Open Falkenberg   T12 Julie Lied  
Nordea Tour Botkyrka   T14 Rachel Raastad  
British Girls Championship Qualify  T16 Olivia Hüllert  
British Girls Championship Match Play  T17 Olivia Hüllert, Julie Lied, Annette Lyche  
Irish Girls Championship   T17 Olivia Hüllert  
EM lag kvalifisering    T18 Nicoline Skaug 
 
French Boys    1  Kristoffer Ventura 
Amateur Championship   T5  Joakim Mikkelsen 
European Young Masters  T2  Kristian Krogh Johannesen og Kristoffer Ventura 
McGregor trophy   3 Jarand Arnøy Eikeland 
Canadian Jr International  1 Kristian Krogh Johannesen 
Thunderbird Invitational  12 Kristoffer Ventura 
Norwegian Challenge   T16 Kristoffer Ventura 
 
EM lag 
Herrer      12 
Gutter     12 
Damer     19 
Jenter     11 
 
EM Individuelt 
Nicoline Skaug    T23 
Kristoffer Ventura   T51 
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Profesjonelle resultater 

LPGA 
Sybase Match Play Championship 1 Suzann Pettersen 
Safeway Classic    1 Suzann Pettersen 
I tillegg flere topp 10-plasseringer 
 
Ladies European Tour 
Irish Open    1 Suzann Pettersen 
 
European Tour 
African Open (ET)   8 Eirik Tage Johansen 
St Omer Open (ET/CT)   12 Espen Kofstad 
 
Challenge Tour 
Kazakstahn Challenge   2 Knut Børsheim 
Scottish Open    5 Espen Kofstad 
Allianz Golf Open de Toulouse  7 Espen Kofstad 
English Open    9 Espen Kofstad 
Kenya Open    9 Espen Kofstad 
Norwegian Open   9 Marius Thorp 
Allianz Open de Lyon   T11 Espen Kofstad og Knut Børsheim 
 
Nordic League 
Nordea Open (Drøbak)   2 Paul Nilbrink 
Ecco Spanish Open   2 Christian Aronsen 
Mørk Masters    3 Elias Bertheussen 
Sturup Park Masters   3 Christian Aronsen 
Mørk Masters    4 Christian Aronsen 
Bravo Tour Open   4 Elias Bertheussen 
Mørk Masters    T4 Christian Aronsen    
Samsø Classic    5 Christian Aronsen 
Landskrona Masters   7 Christian Aronsen 
Mørk Masters    T7 Kenneth Svanum     
Samsø Classic    10 Elias Bertheussen 
Mørk Masters    T10 Jan Are Larsen og Boris A. Christov   
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Statistikk 
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Antall medlemskap i golfklubber tilknyttet NGF, fordelt på alder og kjønn 

       

                

År 

Menn Kvinner 

Totalt 0-12 13-19 20-25 26 - 
Total 
menn 

Andel 
menn 0-12 13-19 20-25 26 - 

Total 
kvinner 

Andel 
kvinner 

2002 2.844 9.005 4.955 62.847 79.651 72,8 % 1.091 2.175 1.398 25.067 29.731 27,2 % 109.382 

2003 2.948 9.584 5.295 68.492 86.319 72,9 % 1.055 2.254 1.496 27.266 32.071 27,1 % 118.390 

2004 3.251 9.439 5.564 71.571 89.825 72,8 % 1.207 2.412 1.540 28.408 33.567 27,2 % 123.392 

2005 2.987 8.796 5.185 68.588 85.556 72,4 % 1.092 2.329 1.436 27.827 32.684 27,6 % 118.240 

2006 3.257 8.408 4.937 69.692 86.294 72,7 % 1.130 2.276 1.379 27.549 32.334 27,3 % 118.628 

2007 3.131 8.152 5.311 71.507 88.101 72,7 % 1.219 2.195 1.382 28.337 33.133 27,3 % 121.234 

2008 3.466 7.524 4.889 73.271 89.150 72,9 % 1.274 2.045 1.159 28.633 33.111 27,1 % 122.261 

2009 3.253 7.595 5.425 75.018 91.291 72,8 % 1.334 2.054 1.169 29.540 34.097 27,2 % 125.388 

2010 2.959 6.906 5.862 73.924 89.651 73,6 % 1.110 2.144 1.154 27.677 32.085 26,4 % 121.736 

 
 

Medlemskap fordelt på handicap og kjønn (pr. 30.09.2011) 

Handicapkategori Damer Menn Totalt 

1 ( - 4,4) 117 918 1.035 

2 (4,5 - 11,4) 298 6.211 6.509 

3 (11,5 - 18,4) 908 13.652 14.560 

4 (18,5 - 26,4) 3.002 18.281 21.283 

5 (26,5 - 36,0) 9.803 21.531 31.334 

Klubbhcp. (37-54) 15.469 26.673 42.142 

Intet handicap 1.433 2.678 4.111 

Totalt 31.030 89.944 120.974 
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18 hull 9 hull 6 hull 

antall 

baner 

antall 

hull 

økning 

hull 

%-vis 

økning 

hull 

1995 13 23 4 40 465     

1996 19 23 13 55 627 162 34,8 % 

1997 22 26 15 63 720 93 14,8 % 

1998 24 30 22 76 834 114 15,8 % 

1999 27 33 33 93 981 147 17,6 % 

2000 30 41 41 112 1155 174 17,7 % 

2001 34 44 39 117 1242 87 7,5 % 

2002 36 60 34 130 1392 150 12,1 % 

2003 39 70 44 153 1596 204 14,7 % 

2004 50 64 41 155 1722 126 7,9 % 

2005 52 65 39 156 1755 33 1,9 % 

2006 55 74 32 161 1848 93 5,3 % 

2007 56 82 26 164 1902 54 3,1 % 

2008 58 85 27 170 1971 69 3,7 % 

2009 60 89 25 174 2031 60 3,2 % 

2010 60 89 24 173 2025 -6 -0,3 % 

2011 (pr 30.09.11) 60 91 23 174 2037 12 0,6 % 
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Vedlegg til sak 5.1 - Regnskap for 2009       

 

Innledning 

Norges Golfforbund (NGF) er en medlemsorganisasjon for golfklubber tilsluttet Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF), og har kontor i Oslo. 

 

Norsk idretts registrering av aktivitet per 31.12.08 viste en vekst i antall medlemskap i norske golfklubber 

på 0,4 % i forhold til foregående år. I 2007 vedtok golftinget å endre faktureringsrutinen for klubbenes 

medlemskontingent til forbundet. Dette gir grunnlag for å sammenligne antall medlemskap i klubbene, 20 

år og eldre per 31. juli. Tallet for 2009 viser 112.270 og dette er en økning på 1.889 medlemskap.  

Antall klubber er det samme som i fjor. Forbundet kan vise til driftsregnskap gjort opp med et lite 

overskudd. 

 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret 

mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Norges Golfforbunds eiendeler og gjeld, finansielle 

stilling og resultat. Det er heller ikke så langt i 2010 skjedd noe som påvirker denne vurdering  

 

Det ble i 2008 igangsatt prosjekt for kartlegging av behovet for nytt medlemsregister. Prosjektet ble 

godkjent på Golftinget 2009 og tatt i bruk i 2010.. 

 

Inntekter 

Norges Golfforbunds regnskap viser samlede inntekter på kr 50.872.001 Dette er kr 2.741.877 lavere enn i 

2008. Dette skyldes at vi har hatt nedgang i og med at inntekter og utgifter vedrørende turneringer ble 

håndtert av eksterne arrangører. Der var også nedgang i salg av materiell. Nedgangen er i hovedsak at 

Golfkortet ble innført i 2008 og at det da i 2009 kun har vært suppleringssalg som det var budsjettert.  

 

Kostnader 

Også i 2009 har enkelte klubber hatt problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet. Moa 

Golfklubb ble slått konkurs 30.12.09. Avsettingen på 600.000 står urørt da tapet ble utgiftsført i 2009. 

Kostnadene er 3.501.213 lavere enn budsjettert. Kostnadene til turneringer er redusert p.g.a ikke avholdte 

turneringer. Kostnadene er etter bortfall av inntekter, tilpasset inntektsnivået.   

 

Resultat 

Resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 116.131 mot et budsjettert overskudd på kr 

95.000.  Årets overskudd er lagt til egenkapitalen. 

 

Ansatte/arbeidsmiljø 

Norges Golfforbund har i 2009 hatt 28 ansatte inkludert engasjementstillinger. Sykefraværet har vært i 

underkant av 1%. Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2009. Forbundets 

virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
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Likestilling 

Fordelingen av de 28 ansatte i Norges Golfforbund er 20 menn og 8 kvinner.  

Styret i Norges Golfforbund inkludert vararepresentanter, består av 4 menn og 4 kvinner. Forbundet er en 

arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn med hensyn til lønn og øvrige arbeidsvilkår.  

 

Oslo 5. mai 2010 
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Norges Golfforbund 

    
Reultatregnskap 2009 

    

 

Noter Regnskap Budsjett Regnskap 

  

2009 2009 2008 

Medlemskontingent 

 

19.647.240 20.125.000 19.316.640 

Medieavgift 3 10.425.921 10.700.000 10.587.563 

Viderefakturering IKT 

 

1.012.001 1.000.000 978.750 

Tilskudd 2 10.143.978 8.420.000 8.197.387 

Sponsorinntekter 3 3.849.448 7.999.600 6.617.486 

Salg materiell 

 

1.304.710 1.845.000 1.593.600 

Andre driftsinntekter 3 4.488.703 5.008.000 6.322.452 

SUM DRIFTSINNTEKT 

 

50.872.001 55.097.600 53.613.878 

    

  

    

  

Innkjøp materiell 

 

575.998 886.200 1.244.117 

Lønn- og personalkostnad 4 18.344.900 22.699.750 15.583.060 

Medieavtale 3 5.117.886 5.260.000 5.215.616 

IKT kostnader 

 

3.746.135 3.469.500 3.051.131 

Kontorkostnader 

 

2.836.061 2.713.650 2.622.255 

Reise-, opphold- og møtekostnader 

 

10.748.331 11.160.500 11.647.710 

Innleide tjenester 

 

2.589.946 2.203.500 4.982.884 

Profilering, klær og premier 

 

2.809.644 2.840.000 5.495.853 

Tilskudd, stipend 

 

3.130.277 3.463.500 3.241.398 

Avskrivning IT-investering 

 

241.686 0 0 

Annen driftskostnad 5,6 1.099.173 1.256.000 1.657.226 

SUM DRIFTSKOSTNADER 

 

51.240.037 55.952.600 54.741.250 

    

  

DRIFTSRESULTAT 

 

368.036 855.000 1.127.372 

    

  

Annen renteinntekt 

 

533.129 975.000 1.164.135 

Annen finansinntekt 

 

5.968 0 11.743 

Annen rentekostnad 

 

14.847 3.000 17.113 

Annen finanskostnad 

 

40.083 22.000 28.381 

SUM FINANS 

 

484.167 950.000 1.130.385 

    

  

ORDINÆRT RESULTAT   

 

116.131 95.000 3.013 



74 

 

 

Norges Golfforbund 
     

Balanse pr 31.12.2009 

     
      
 

Noter 31.12.2009 
 

31.12.2008 
 EIENDELER: 

    
  

      Anleggsmidler 
     Immateriell eiendel 12 2.718.408 

 
0 

 
      Omløpsmidler: 

     Lagerbeholdning 7 840.806 
 

909.539 
 Fordringer 8 947.530 

 
2.160.947 

 Forskuddsbetalte kostnader 
 

333.665 
 

912.820 
 Pensjonspremiefond 

 
22.358 

 
250.918 

 Kasse, bank 9 20.702.817 
 

21.086.795 
 Sum omløpsmidler 

 
22.847.176 

 
25.321.019 

 
      SUM EIENDELER   25.565.584   25.321.019   

      GJELD OG EGENKAPITAL: 
     

      Egenkapital: 
     Egenkapital 10 14.344.768 

 
14.341.754 

 Resultat pr. 31.12 10 116.131 
 

3.014 
 Sum egenkapital 

 
14.460.899 

 
14.344.768 

 
      Kortsiktig gjeld: 

     Leverandørgjeld 
 

4.454.313 
 

5.703.189 
 Utøverfond 

 
1.586.912 

   Offentlige avgifter 
 

1.760.864 
 

1.544.368 
 Skyldige feriepenger 

 
1.505.078 

 
1.265.212 

 Påløpne kostnader 
 

480.863 
 

1.144.888 
 Annen kortsiktig gjeld 11 1.316.655 

 
1.318.594 

 Sum kortsiktig gjeld 
 

11.104.685 
 

10.976.251 
 

     SUM GJELD OG EGENKAPITAL 25.565.584   25.321.019   

      
      Oslo 05.05.2010 
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Årsregnskap 2009,  Norges Golfforbund – Noter 
 

Note 1 – Regnskapsprinsipp 

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – god regnskapsskikk for små foretak. 
 

Inntekter 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 

Andre inntekter inntektsføres på faktureringstidspunktet. 
 

Klassifisering og vurdering av balanseposter  

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmiddel/langsiktig gjeld.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 

nominelt beløp på opptakstidspunktet.  
 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 

tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  
 

Varige driftsmidler  

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte 

vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 

forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp 

av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 

beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige 

kontantstrømmene som eiendelen vil generere.  
 

Noter til resultatregnskapet: 
 

Note 2 - Tilskudd 

Det er mottatt følgende tilskudd som er inntektsført brutto i regnskapet.  

NIF, rammetilskudd 5 631 293 

NIF, Post 3 3 310 000 

NIF International repr. 26.000 

NIF GGG 200.000 

R & A, tilskudd 91 830 

Toppgolf 565 000 

Olympiatoppen prosjektstøtte 100 000 

Tilskudd kreftforeningen GGG 100.000 

Helsedirektoratet 60.000 

Olympiatoppen stipend 50.000 

VO. tilskudd 9 855 

Sum 10 143.978 
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Note 3 -  Sponsorinntekter 

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at sponsorinntekter i forbindelse med turneringer var 

budsjettert som inntekt i regnskapet. Turneringene ble ikke arrangert. Kostnadene motsvarende disse 

budsjetterte inntektene har også falt bort. Se også note 4   

 

Driftsregnskap for Norsk Golf: 

 Regnskap Budsjett 

Inntekter kr. 10.425.921 Kr 10.700.000   

Kostnader kr.5.117.886 Kr 5.260.000 

Resultat Kr   5.308.035 Kr  5.440.000 

 

Note 4 - Lønn 

Antall ansatte har i perioden vært 28 personer inkludert engasjementstillinger. 

Utbetalt lønn og honorarer som er lønnsinnberettet for ansatte, tillitsvalgte, innleide prosjektmedarbeidere 

etc.  

 2009 2008 

Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser 14.588.151 13.369.758 

Arbeidsgiveravgift 2.239.577 1.914.162 

Pensjonskostnader 1.208.180 734.544 

Andre ytelser 308.992 314.010 

Sum 18.344.900 16.332.474 

 

Det er i tillegg innberettet kr. 1.256.112,- i honorarer til næringsdrivende som er arbeidsgiveravgiftspliktig. 

 

Til generalsekretær er det innberettet lønn på kr 810.199,-, innbetalt pensjonskostnader kr 118.641,- og 

dekket annen godtgjørelse kr 6.139,-. Det er utbetalt styrehonorar til styrets president med kr 151.250 

samt samlet kr 117.500,- til styremedlemmene inkludert varamedlemmer. 

Verken generalsekretær eller styreleder har noen bonusordninger eller lignende.. 

 

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at pengepremier på internasjonale turneringer var 

budsjettert, men gikk utenom NGF. Se note 3.   

Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon, og forbundet 

har en pensjonsordning som oppfyller disse krav. 

Forbundets pensjonsordning er valgt ikke balanseført i henhold til unntaket for små foretak. 

 

Note 5 - Revisjon 

I perioden er det kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva med kr 161.250,- som gjelder kostnader til 

revisjon for denne perioden.kr. 128.125,- inkl mva er honorarer, 33.125,- er assistanse vedr. godkjenning av 

søknader etc. 

 

Note 6 - Finanskostnader/tap på krav 

I perioden er det kostnadsført følgende tap på krav med kr 239.252,- 

Paragon kr. 51.812,- og Moa Golfklubb kr. 187.440,-. 
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Noter til balansen: 

 

Note 7 - Varelager 

Varer på lager består av Grønt kort materiell, diverse salgsmateriell samt annet undervisningsmateriell. 

Varelageret er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og påregnelig salgspris. Det er foretatt en 

ukurans vurdering og varelageret er nedskrevet med 97.422,-. 

 

Note 8  - Vurdering av fordringer 

Fordringene er oppført til pålydende med fradrag for potensielt tap på krav med kr 600.000,-. Også i 2009 

har enkelte klubber hatt problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet i tide. Derfor økes 

avsetning til tap på krav på grunn av usikkerhet i klubbenes økonomi. 

 

Note 9  - Bankinnskudd 

Av posten kasse/bank utgjør bankinnskudd kr 20.702.817,-. Herav bundne skattetrekkmidler med kr 

703.660,-. Kr. 1.586.912,- er utøverfond. 

 

Note 10 - Egenkapital 

Egenkapital per 01.01.2009  kr 14.344.768 

Årets resultat  kr 116.131 

Sum egenkapital 31.12.2009  kr 14.460.899 

 

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld. 

De største postene som inngår her er aktivitetsmidler til klubbene som det er gitt tilsagn til men enda ikke 

utbetalt, mottatte forskningsmidler som ikke er utbetalt, samt avsetning øremerkede midler til prosjekter 

som ikke er ferdigstilt. 

 

Note 12 - Immaterielle eiendeler. 

IB kr. 0,- 

Tilgang i 2009  kr.  2.960 094,- 

Avgang i 2009 kr. 0,- 

UB kr.2.960.094,- 

 

Årets avskrivninger   kr.241.686,- 

Bokført pr. 31.12.09  kr.2.718.408,- 
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Revisjonsberetning for 2009 
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Kontrollkomiteens årsrapport for 2009 
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Vedlegg til sak 5.2 - Regnskap for 2010  

 

Norges Golfforbund - Økonomisk årsberetning 2010 

 

Innledning 

Norges Golfforbund (NGF) er en medlemsorganisasjon for golfklubber tilsluttet Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF), og har kontor i Oslo. 

 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret 

mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Norges Golfforbunds eiendeler og gjeld, finansielle 

stilling og resultat. 

 

Det er så langt i 2011 ikke skjedd noe som påvirker denne vurdering  

 

Inntekter 

Norges Golfforbunds regnskap viser samlede inntekter kr. 52.343.822 Dette er kr. 1.471.821 høyere enn i 

2009. Dette skyldes at det er fakturert IT avgift ut til klubbene i h.h.t tingvedtak. Avgiften er basert på 

kostnadene NGF har til GolfBox Medlemsinntekten var lavere enn 2009, men NGF har mottatt mer tilskudd 

og mva refusjon.  

 

Kostnader 

Også i 2010 har enkelte klubber hatt problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet. To 

klubber ble slått konkurs i 2010. Avsettingen på 600.000 står urørt da tapet ble utgiftsført i 2010. 

Kostnadene er kr. 2.174.997 lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere aktivitetsnivå.  

 

Resultat 

Resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 3.748.791 mot et budsjettert underskudd på kr. 

71.865.   

 

Ansatte/arbeidsmiljø 

Norges Golfforbund har i 2010 hatt 29 ansatte inkludert engasjementstillinger. Sykefraværet har vært i 

underkant av 1 %. Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2010. Forbundets 

virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

 

Likestilling 

Fordelingen av de 29 ansatte i Norges Golfforbund er 21 menn og 8 kvinner.  

Styret i Norges Golfforbund inkludert vararepresentanter, består av 4 menn og 4 kvinner. Forbundet er en 

arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn med hensyn til lønn og øvrige arbeidsvilkår. 
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Oslo, 11. mai 2011
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Norges Golfforbund 

   

  

Resultatregnskap 2010 

   

  

 

Noter         Regnskap Budsjett         Regnskap 

  

2010 2010 2009 

Medlemskontingent 

 

18.732.829 19.040.000 19.647.240 

Medieavgift 

 

10.349.220 10.640.000 10.425.921 

Viderefakturering IKT 

 

2.473.841 2.500.000 1.012.001 

Tilskudd 2 10.624.344 10.451.000 10.143.978 

Sponsorinntekter 3 3.526.404 3.850.000 3.849.448 

Salg materiell 

 

1.338.631 1.400.000 1.304.710 

Andre driftsinntekter 4 5.298.553 4.791.500 4.488.703 

SUM DRIFTSINNTEKT 

 

52.343.822 52.672.500 50.872.001 

    

  

    

  

Innkjøp materiell 

 

506.707 944.800 575.998 

Lønn- og personalkostnad 5 18.128.167 18.688.265 18.344.900 

Medieavtale 

 

5.208.182 5.320.000 5.117.886 

IKT kostnader 

 

3.984.704 4.585.000 3.746.135 

Kontorkostnader 

 

2.523.169 2.598.700 2.836.061 

Reise-, opphold- og møtekostnader 9.647.266 11.100.900 10.748.331 

Innleide tjenester 

 

1.816.673 2.314.500 2.589.946 

Profilering, klær og premier 

 

2.411.002 2.345.700 2.809.644 

Tilskudd, stipend 

 

2.800.496 3.481.000 3.130.277 

Avskrivning IT-investering 

 

736.754 700.000 241.686 

Annen driftskostnad 6 1.301.920 1.204.500 1.099.173 

SUM DRIFTSKOSTNADER 

 

49.065.040 53.283.365 51.240.037 

    

  

DRIFTSRESULTAT 

 

3.278.782 610.865 368.036 

    

  

Annen renteinntekt 

 

541.959 560.000 533.129 

Annen finansinntekt 

 

17.642 0 5.968 

Annen rentekostnad 

 

14.064 6.000 14.847 

Annen finanskostnad 

 

75.528 15.000 40.083 

SUM FINANS 

 

470.009 539.000 484.167 

    

  

ORDINÆRT RESULTAT   

 

3.748.791 -71.865 116.131 

     OVERFØRINGER 

    Avsatt til OLsatsing / Challenge tour.   2.500.000 

  Overført til egenkapital   

 

1.248.791 

  Sum OVERFØRINGER   

 

3.748.791 
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Norges Golfforbund 

    
Balanse per 31.12.2010 

    

 

Noter 31.12.2010 

 

31.12.2009 

EIENDELER: 

    

     Anleggsmidler 

    Immateriell eiendel 7 3.016.586 

 

2.718.408 

     Omløpsmidler: 

    Lagerbeholdning 8 1.530.889 

 

840.806 

Fordringer 9 1.393.162 

 

947.530 

Forskuddsbetalte kostnader 

 

423.636 

 

333.665 

Pensjonspremiefond 

 

18.154 

 

22.358 

Kasse, bank 10 22.684.303 

 

20.702.817 

Sum omløpsmidler 

 

26.050.144 

 

22.847.176 

  

      

SUM EIENDELER 

 

29.066.730   25.565.584 

     GJELD OG EGENKAPITAL: 

    Egenkapital: 

    Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 

 Avsatt til OLsatsning/Challenge tour 

 

2.500.000 

  

     Annen egenkapital 

    Opptjent egenkapital 

 

14.460.898 

 

14.344.767 

Resultat pr. 31.12 

 

1.248.780 

 

116.131 

Sum annen egenkapital 

 

15.709.678 

  Sum egenkapital 

 

18.209.678 

 

14.460.898 

     Kortsiktig gjeld: 

    Leverandørgjeld 

 

4.361.564 

 

4.454.313 

Utøverfond 

 

2.184.297 

 

1.586.912 

Offentlige avgifter 

 

1.579.218 

 

1.760.864 

Skyldige feriepenger 

 

1.519.615 

 

1.505.078 

Påløpne kostnader 

 

828.651 

 

480.863 

Annen kortsiktig gjeld 11 383.707 

 

1.316.655 

Sum kortsiktig gjeld 

 

10.857.052 

 

11.104.686 

     SUM GJELD OG EGENKAPITAL   29.066.730   25.565.584 
 

 

Oslo, 11.05.2011 
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Årsregnskap 2010 Norges Golfforbund – Noter 
 

Note 1 - Regnskapsprinsipp 

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – god regnskapsskikk for små foretak og 

NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 
 

Inntekter 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 

Andre inntekter inntektsføres på faktureringstidspunktet 
 

Klassifisering og vurdering av balanseposter  

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmiddel/langsiktig gjeld.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 

nominelt beløp på opptakstidspunktet.  

 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 

tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  

 

Noter til resultatregnskapet: 

 

Note 2 - Tilskudd 

Det er mottatt følgende tilskudd som er inntektsført brutto i regnskapet.  

 

 

2010 2009 

NIF, rammetilskudd 5 651 075 5 631 293 

NIF, Post 3 3 600 000 3 310 000 

International repr. 45.709 26 000 

Topp Golf 225.000 565 000 

R & A, tilskudd 87.850 91 830 

Olympiatoppen prosjektstøtte 230 000 100 000 

Olympiatoppen stipend 

 

50 000 

NHO 200 000 

 If 89 700 

 Kreftforeningen 70 000 100 000 

Helse og Reghab. 60 000 60 000 

NIF Hodmidler GGG 325 000 200 000 

NIF Norwegian Open 40 000 

 VO-tilskudd 

 

9 855 

SUM 10 624.334 10 143 978 
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Note 3 - Sponsorinntekter 

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at sponsorinntekter i forbindelse med turneringer var 

budsjettert som inntekt i regnskapet. Turneringene ble ikke arrangert. Kostnadene motsvarende disse 

budsjetterte inntektene har også falt bort. Se også note 4   

 

Driftsregnskap for Norsk Golf: 

 Regnskap Budsjett 

Inntekter kr. 10.349.220 kr. 10.640.000   

Kostnader kr. 5.208.182 kr. 5.320.000 

Resultat Kr. 5.141.038 Kr. 5.320.000 

 

Note 4 - Andre driftsinntekter 

De største postene er refusjon mva kr. 1.160.000, NGF veldedighetsturnering kr. 712.404. Resten er 

egenandeler og startkontingenter for kurs og turneringer. 

 

Note 5 - Lønn 

Antall ansatte har i perioden vært 30 personer inkludert engasjementstillinger. 

Utbetalt lønn og honorarer som er lønnsinnberettet for ansatte, tillitsvalgte, innleide prosjektmedarbeidere 

etc.  

 

 

2010 2009 

Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser  14 474 406 14 588 151 

Arbeidsgiveravgift 2 222 801 2 239 577 

Pensjonskostnader 1 036 541 1 208 180 

Andre ytelser 389 419 308 992 

Sum 18 128 167 18 344 900 

    

Til generalsekretær er det innberettet lønn på kr 830.673-, innbetalt pensjonskostnader kr 171.252,- og 

dekket annen godtgjørelse kr 7.120,-.  

Det er utbetalt styrehonorar til styrets president med kr 150.000 samt samlet kr 105.000,- til 

styremedlemmene inkludert varamedlemmer. 

Verken generalsekretær eller styreleder har noen bonusordninger eller lignende.. 

 

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes en person som sluttet i 2010 ikke ble erstattet, samt at det 

ikke ble ansatt personer i 2 stillinger rett etter at disse ble ledige. 

Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon, og forbundet 

har en pensjonsordning som oppfyller disse krav. 

Forbundets pensjonsordning er valgt ikke balanseført i henhold til unntaket for små foretak. 

 

Note 6 - Andre driftskostnader 

I perioden er det kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva med kr 111.875,- som gjelder kostnader til 

revisjon for denne perioden.kr. 100.000,- inkl mva er honorarer, 11.875,- er assistanse vedr. godkjenning av 

søknader etc.  I perioden er det kostnadsført tap på krav med kr 347.603,- 
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Noter til balansen: 

 

Note 7 - Immaterielle eiendeler 

Eiendelene er utviklingskostnader for Golfbox og ble aktivert i og tatt i bruk i 2009. Rest av utvikling ble 

aktivert i 2010. systemet har en forventet levetid på 5 år og vil bli avskrevet linjert over den perioden. 

 

IB kr. 2.960.094,- 

Tilgang i 2010  kr. 1.034.932,- 

Avgang i 2010 kr. 0,- 

UB kr. 3.995.026,- 

Ordinære akkumulerte avskrivninger   kr. 978.440,- 

 

Bokført pr. 31.12.10  kr. 3.016.586,- 

Årets avskrivninger kr. 736.754,- 

 

Note 8 - Varelager 2010 2009 

Varelager til kostpris 1 530 889 938 228 

Herav ukurans 0 97 422 

Balanseført verdi av varelager 1 530 889 840 806 

   Består av: 

  Abacus 927 764 

 Veien til Golf 218 272 133 275 

Coaching system 144 820 117 930 

Annet 240 033 589 601 

Sum 1 530 889 840 806 

    

Note 9  - Vurdering av fordringer 

 2010 2009  

Fordringer på klubber 1 633 154 1 254 823 

Andre fordringer 360 008 292 707 

Sum 1 993 162 1 547 530 

Avsatt delkredere 600 000 600 000 

Fordringer i balansen 1 393 162 947 530 

   Tapsført i året 347 603 187 440 

Innkommet på tidligere avskrevet 

 

256 235 

  
Note 10  - Bankinnskudd 

Av posten kasse/bank utgjør bankinnskudd kr 22.672.059,-. Herav bundne skattetrekkmidler med kr 

741.781,-. Kr. 2.184.297,- er utøverfond. 
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Note 11 - Egenkapital 

Egenkapital per 01.01.2010 kr. 14.460.898 

Årets resultat kr. 1 248.780 

Sum egenkapital uten restriksjoner pr. 31.12.2010 kr. 15.709.678 

 

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner: 

Avsatt til OLsatsing / Challenge tour.  Kr. 2.500.000 

Sum total egenkapital 31.12.2010 kr. 18.209.678 

 

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld. 

De største postene som inngår her er aktivitetsmidler til klubbene som det er gitt tilsagn til men enda ikke 

utbetalt, mottatte forskningsmidler som ikke er utbetalt, samt avsetning øremerkede midler til prosjekter 

som ikke er ferdigstilt. 
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Revisors beretning for 2010  
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 Kontrollkomiteens årsrapport for 2010 
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Vedlegg til sak 5.3. - Regnskap og balanse pr. 30.09.11  

 

Regnskap pr. 30.09.11 
Tingvedtatt 

budsjett 2011 

Styrevedtatt 

budsjett 2011 

Budsjett 

hittil i år 

Regnskap 

hittil i år 

Prognose 

2011 

      Medlemskontingent 19.688 19.688 19.688 18.767 18.688 

Medieavgift 10.689 10.689 7.939 7.679 10.320 

Viderefakturering IKT 2.850 3.210 3.210 2.893 2.895 

Tilskudd 10.459 10.455 10.455 9.207 10.668 

Sponsorinntekter 4.263 8.930 7.630 1.234 6.600 

Salg materiell 1.570 2.502 2.383 1.788 1.885 

Andre driftsinntekter 5.087 5.555 3.275 3.084 6.002 

SUM DRIFTSINNTEKT 54.606 61.029 54.580 44.652 57.058 

      

      Innkjøp materiell 963 391 391 25 369 

Lønn- og personalkostnad 19.235 20.042 13.908 13.614 20.349 

Medieavtale 5.345 5.345 3.275 3.181 5.160 

IKT kostnader 4.804 4.457 2.967 2.929 4.240 

Kontorkostnader 2.730 2.680 2.156 2.273 2.622 

Reise-, opphold- og 

møtekostnader 11.454 13.379 10.242 7.754 11.394 

Innleide tjenester 2.518 1.561 1.006 1.353 2.001 

Profilering, klær og premier 2.517 8.576 5.468 4.632 8.080 

Tilskudd, stipend 3.463 4.696 2.475 2.426 4.576 

Avskrivning IT-investering 750 790 592 593 790 

Annen driftskostnad 1.258 1.329 986 878 1.323 

SUM DRIFTSKOSTNADER 55.037 63.246 43.466 39.658 60.904 

      DRIFTSRESULTAT -431 -2.217 11.114 4.994 -3.845 

      Annen renteinntekt 620 620 459 445 570 

Annen finansinntekt   0 0 32 0 

Annen rentekostnad 6 6 5 17 8 

Annen finanskostnad 16 16 10 52 26 

SUM FINANS 598 598 444 408 536 

      ORDINÆRT RESULTAT 167 -1.619 11.558 5.402 -3.308 
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Balanse pr. 30.09.11 

  

 

Hittil i år Totalt i fjor 

EIENDELER 

  

   LANGSIKTIGE EIENDELER 

  Immateriell eiendom 2.424 3.017 

   OMLØPSMIDLER 

  Lagerbeholdning 1.870 1.531 

Fordringer 3.952 1.393 

Forskuddsbetalte kostnader 573 424 

Pensjonspremiefond 0 18 

Utøverfond 2.363 2.184 

Kasse, bank 23.801 20.500 

   Sum omløpsmidler 32.558 26.050 

   SUM EIENDELER 34.982 29.067 

   GJELD OG EGENKAPITAL 

  

   EGENKAPITAL 

  Egenkapital med selvpålagte  restriksjoner -2.500 -2.500 

Opptjent egenkapital -15.710 -14.461 

Årets resultat -5.402 -1.249 

   SUM  EGENKAPITAL -23.612 -18.210 

   KORTSIKTIG GJELD 

  Leverandørgjeld -5.095 -4.362 

Utøverfond -2.375 -2.184 

Offentlige avgifter -800 -1.579 

Skyldige feriepenger -1.189 -1.520 

Påløpne kostnader -578 -829 

Annen kortsiktig gjeld -1.333 -384 

Sum kortsiktig gjeld -11.370 -10.857 

   SUM EGENKAPITAL OG GJELD -34.982 -29.067 
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Vedlegg til sak 6.1. - Forslag til vedtak om endringer i NGFs lov på 
Golftinget 2011                             

 

Sammenstilling av NGFs gjeldende lov og forslagene til endringer, med 

endret tekst i kursiv. 
Forslagene til lovendringsvedtak fremgår av hoveddokumentet. Der er også inntatt et forslag til 

fullmakt til styret til å innarbeide i NGFs lov slike videre justeringer som lovutvalget anbefaler som 

følge av ny basislovnorm for særforbund når denne er vedtatt av Idrettsstyret på grunnlag av 

endringene i NIFs lov vedtatt av Idrettstinget 2011.  
 

LOV FOR NORGES GOLFFORBUND 

stiftet 1948 

Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 

Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 

 

§ 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 og paralympiske 

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 

LOV FOR NORGES GOLFFORBUND 

Stiftet 1948 

Sist revidert på Golftinget 20.11.2011 

Godkjent av Idrettsstyret [     ] 

 

§ 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 og paralympiske 

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 
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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. 

 

 

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. 
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§ 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 Kjønnsfordeling 
 

Ved valg/oppnevning av representanter til 

golftinget, samt medlemmer til styre, komiteer 

og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd 

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 styre, komiteer og utvalg m.v. 

med mer enn 3 medlemmer. I styre, komiteer og 

utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer 

skal begge kjønn være representert. 

Varamedlemmer teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige 

forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 

 

 

 

§ 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 Kjønnsfordeling 
 

Ved valg/oppnevning av representanter til 

golftinget, samt medlemmer til styre, komiteer 

og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd 

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 styre, komiteer og utvalg m.v. 

med mer enn 3 medlemmer. I styre, komiteer og 

utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer 

skal begge kjønn være representert. 

Varamedlemmer teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige 

forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 
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§ 8 Inhabilitet 

 

For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7. 

 

§ 9 Straffesaker 

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 

og 12 (NIFs straffe- og dopingbestemmelser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 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. 

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene 

gjøres tilgjengelig på annen måte enn ved 

postutsendelse, jfr. NIFs lov § 2-8. 

 

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. 

 

 

§ 8 Inhabilitet 

 

For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-8. 

 

§ 9 Straffesaker m.v. 

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov §§ 11-3 - 11-

19 og kapittel 12 (NIFs straffe- og 

dopingbestemmelser). 

 

NIFs lov §§ 11-1 og 11-2 gir grunnlag og rammer 

for NGFs tildeling av alminnelige 

disiplinærforføyninger og for regler om 

sanksjoner ved overtredelse av 

turneringsbestemmelser. 

 

§ 10 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. 

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene 

gjøres tilgjengelig på internett eller på annen 

forsvarlig måte, jfr. NIFs lov § 2-16 (6). 

 

Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall 

godkjente representanter som møter, jfr. NIFs 

lov § 2-17. 

 

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. 
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Det føres protokoll fra golftinget. Forbundsstyret 

sender godkjent protokoll til klubbene senest to 

måneder etter tinget. 

 

§ 11 Representasjon på golftinget 

 

På golftinget møter med stemmerett: 

(a) Forbundsstyret. 

(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. 

(e)  Lovutvalgets medlemmer. 

 

§ 12 Ledelse av golftinget 

 

Tinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten 

behøver ikke å være valgt representant. 

 

§ 13 Golftingets oppgaver 

 

Golftinget skal: 

1) Godkjenne de fremmøtte 
representantene. 

Det føres protokoll fra golftinget. Forbundsstyret 

sender godkjent protokoll til klubbene senest to 

måneder etter tinget. 

 

§ 11 Representasjon på golftinget 

 

På golftinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyret. 
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: 

1) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, 
eventuelt nestleder eller styremedlem 
dersom leder er forhindret fra å møte. 

2) Kontrollkomiteens medlemmer. 
3) Valgkomiteens medlemmer. 
4) NGFs revisor. 
5) Lovutvalgets medlemmer. 

 
§ 12 Ledelse av golftinget 

 

Tinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten 

behøver ikke å være valgt representant. 

 

§ 13 Golftingets oppgaver 

 

Golftinget skal: 

1) Godkjenne de fremmøtte 
representantene. 
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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 og nestleder i utvalg og 

komiteer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer 

og varamedlemmer velges samlet. 
 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 

2-11. 
 

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke 

valgbar til verv i eget eller overordnede 

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. Lovutvalg med leder og 2 
medlemmer. 

e.  Valgkomité med leder og 4 
medlemmer. 

f.  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 og nestleder i utvalg og 

komiteer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer 

og varamedlemmer velges samlet. 
 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 

2-21. 
 

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke 

valgbar til verv i eget eller overordnede 
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organisasjonsledd. En arbeidstaker i et 

allianseidrettslag eller lag organisert av 

allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i 

allianseidrettslag eller i lag organisert av samme 

allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. 

Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

 

Person som selv har samarbeidsavtale med 

organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i 

ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig 

innflytelse i en juridisk person som 

organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke 

valgbar til verv innen organisasjonsleddet. 

Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem 

oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som 

får en slik samarbeidsavtale, styreverv, 

ansettelse eller eierandel i juridisk person, 

plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi 

dispensasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14 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 

organisasjonsledd. En arbeidstaker i et 

allianseidrettslag eller lag organisert av 

allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i 

allianseidrettslag eller i lag organisert av samme 

allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. 

Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

 

En person som har en avtale med 

organisasjonsledd som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av 

organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen 

organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det 

samme gjelder styremedlem, ansatt i eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk 

person med økonomisk interesse i driften av 

organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke 

for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. 

Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet 

opphører. Person som i henhold til dette ledd 

ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når 

det foreligger særlige forhold gi dispensasjon. 

 

§ 14 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 
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stemmer, foretas omvalg mellom de to 

kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget 

ved loddtrekning. 

 

For å være gyldig må valg være gjennomført i 

henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. 

 

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. 

 
§ 15 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. Saksliste og nødvendige 

saksdokumenter skal følge innkallingen. 

 

 

 

 

§ 16 Forbundsstyret 

Forbundet ledes og forpliktes av styret som er 

forbundets høyeste myndighet mellom tingene. 

 

Styret skal: 

1) Iverksette golftingets og overordnede 

stemmer, foretas omvalg mellom de to 

kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget 

ved loddtrekning. 

 

For å være gyldig må valg være gjennomført i 

henhold til NIFs lov §§ 2-4 – 2-7. 

 

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. 

 
§ 15 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. Saksliste og nødvendige 

saksdokumenter skal følge innkallingen, men 

innkallingen kan vise til at saksdokumentene er 

gjort tilgjengelig på internett eller på annen 

forsvarlig måte. 

 

§ 16 Forbundsstyret 

Forbundet ledes og forpliktes av styret som er 

forbundets høyeste myndighet mellom tingene. 

 

Styret skal: 

1) Iverksette golftingets og overordnede 
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idrettsmyndigheters vedtak og 
bestemmelser. 

2) Forestå forbundets daglige 
administrasjon, representere dette utad 
og utøve dens faglige myndighet. 

3) Påse at forbundets midler brukes og 
forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på 
golftinget eller av overordnet 
organisasjonsledd. Styret skal videre 
påse at forbundet har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 
økonomistyring. 

4) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
5) 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. 

 

 

idrettsmyndigheters vedtak og 
bestemmelser. 

2) Forestå forbundets daglige 
administrasjon, representere dette utad 
og utøve dens faglige myndighet. 

3) Påse at forbundets midler brukes og 
forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på 
golftinget eller av overordnet 
organisasjonsledd. Styret skal videre 
påse at forbundet har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 
økonomistyring. 

4) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
5) 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.  

 

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller 
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§ 17 Komiteer og utvalg 

 

NGF skal ha følgende faste komiteer: 

1) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold 
til NIFs lov § 2-18. 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. 

3) Andre utvalg og komiteer i henhold til § 
13 første ledd pkt. 10 og § 16 annet ledd 
pkt.5. 

 

Til fagkomiteers møter innkalles medlem av 

internasjonalt golfforbunds tilsvarende 

komiteer. De møter med forslags- og talerett, 

men ikke stemmerett. 

 
§ 18 Rettigheter til idrettsarrangement: 

 

For bestemmelser om rettigheter til 

idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-1. 

 

 

§ 19 Mediarettigheter 

 

For bestemmelser om mediarettigheter gjelder 

NIFs lov § 14-2. 

 

§ 20 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. 

 

Forbundsstyret fastsetter konkurranseregler og 

regler om startberettigelse, jfr. NIFs lov § 14-3 og 

fjernmøte etter NIFs lov § 2-9 (2). 

 

Det skal føres protokoll fra styremøter. 

 

§ 17 Komiteer og utvalg 

 

NGF skal ha følgende faste komiteer: 

1) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold 
til NIFs lov § 2-12. 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. 

3) Andre utvalg og komiteer i henhold til § 
13 første ledd pkt. 10 og § 16 annet ledd 
pkt.5. 

 

Til fagkomiteers møter innkalles medlem av 

internasjonalt golfforbunds tilsvarende 

komiteer. De møter med forslags- og talerett, 

men ikke stemmerett. 

 
§ 18 Rettigheter til idrettsarrangement: 

 

For bestemmelser om rettigheter til og 

samarbeid om idrettsarrangement gjelder NIFs 

lov § 14-2. 

 

§ 19 Media- og markedsrettigheter 

 

For bestemmelser om mediarettigheter og 

markedsavtaler  gjelder NIFs lov §§ 14-3 og 14-4. 

 

§ 20 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 rettssubjekter. 

Nektelse krever saklig grunn. 

 

Forbundsstyret fastsetter konkurranseregler og 

regler om startberettigelse, jfr. NIFs lov § 14-6 og 
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§ 20 i loven her. 

 

§ 21 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. 

 
§ 22 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. 

 

§ 23 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 

§ 21 i loven her. 

 

§ 21 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. 

 
§ 22 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. Endring av § 23 krever 3/4 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. 

 

§ 23 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 
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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. 

 

med 2/3 flertall. 

 

Ved oppløsning eller annet opphør av NGF, 

tilfaller NGFs overskytende midler etter avvikling 

et formål godkjent av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt. 

 

Sammenslutning med annet særforbund anses 

ikke som oppløsning. 
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Vedlegg til sak 8.1. - Budsjett 2012 - 2013 

       

 

Tingvedtatt 

2011 

Styrevedtatt 

2011 

Prognose 

2011 

Budsjett 

2012 

Budsjett 

2013 Noter 

       Medlemskontingent 19.688 19.688 18.688 21.600 22.000 1 

Medieavgift 10.689 10.689 10.320 10.730 10.803 2 

Viderefakturering IKT 2.850 3.210 2.895 2.991 3.049 3 

Tilskudd 10.459 10.455 10.668 10.659 10.629 4 

Sponsorinntekter 4.263 8.930 6.600 7.500 7.500 5 

Salg materiell 1.570 2.502 1.885 2.055 2.055 6 

Andre driftsinntekter 5.087 5.555 6.002 5.730 6.395 7 

SUM DRIFTSINNTEKT 54.606 61.028 57.058 61.264 62.430 

 

       

       Innkjøp materiell 963 391 369 410 410 

 Lønn- og personalkostnad 19.235 20.042 20.349 20.073 20.124 8 

Medieavtale 5.345 5.345 5.160 5.717 5.755 9 

IKT kostnader 4.804 4.457 4.240 4.100 4.166 10 

Kontorkostnader 2.730 2.680 2.622 2.607 2.677 

 Reise-, opphold- og 

møtekostnader 11.454 13.379 11.394 11.396 12.230 11 

Innleide tjenester 2.518 1.561 2.001 1.793 1.808 12 

Profilering, klær og premier 2.517 8.576 8.080 8.898 8.913 13 

Tilskudd, stipend 3.463 4.696 4.576 4.925 4.970 14 

Avskriving IT-investering 750 790 790 840 840 15 

Annen driftskostnad 1.258 1.329 1.323 1.122 1.122 16 

SUM DRIFTSKOSTNADER 55.035 63.246 60.902 61.880 63.015 

 

       DRIFTSRESULTAT -430 -2.218 -3.845 -616 -585 

 

       Annen renteinntekt 620 620 570 680 735 

 Annen rentekostnad 6 6 8 7 7 

 Annen finanskostnad 16 16 26 16 17 

 SUM FINANS 598 598 536 657 711 

             

 ORDINÆRT RESULTAT 168 -1.620 -3.308 41 126 
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Budsjett 2012 - 2013 - Noter 

 

Note 1 - Medlemskontingent 

Budsjettet for 2012 er basert på 108.000 medlemskap 20 år og eldre og kr. 200 per medlemskap. Det er en 

økning på 600 medlemskap fra 2011 og en kontingentøkning på kr. 25 per medlemskap. I 2013 budsjetteres 

med samme kontingent, men med en økning på 2000 medlemskap.  

 

Note 2 - Medieavgift 

Avtalen med SPORTMEDIA innebærer en prisregulering i forhold til konsumprisindeksen fra 1.1.2010 til 

1.1.2012. I øyeblikket ser det ut til å kunne bli på vel 3 %. På denne bakgrunn foreslås en økning fra kr. 140 

til kr. 145 per husstand i medieavgiften i kommende tingperiode. Det budsjetteres med et 

gjennomsnittsopplag på 74.000 i 2012 og 74.500 i 2013. Det er en ørliten økning i forhold til 2011. 

 

Note 3 – Viderefakturering IKT 

Kostnadene til support, lisens-/vedlikehold, serverleie og hosting, i tillegg til en bonus-utbetaling ved 100 % 

oppetid, faktureres fra GolfBox i Danmark i DKK. Kursen på danske kroner har vært gunstig i 2011, og i 

budsjettet er det lagt til grunn NOK/DKK=1,06. Avtalen med GolfBox reguleres årlig i forhold til dansk 

konsumprisindeks. Det er lagt inn en prisøkning på 3 % for både 2012 og 2013. I tillegg blir kostnader til 

videreutvikling av løsningen også viderefakturert klubbene. Det ble fakturert kr. 27,17 pr medlemskap 20 og år 

eldre i 2011. I 2012 og 2013 forventes avgiften å ligge på omtrent samme nivå. 

 

Note 4 – Tilskudd 

Med bakgrunn i regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn en reduksjon på kr. 400.000 i inntekter 

fra spillemidlene i 2012, og på kr. 300.000 i 2013. Imidlertid forutsettes det at søknader til andre og nye 

kilder, bl.a. R&A, offentlige helsemyndigheter og noen stiftelser, gjør at det kan budsjetteres med nesten 

samme kronebeløp som i 2011. 

 

 

Budsjett 2012 Budsjett 2013 

Tilskudd 10.658.888 10.628.888 

NIF rammetilskudd 5.200.000 5.300.000 

NIF - breddeaktivitet og klubbutvikling 3.200.000 3.200.000 

Tilskudd R&A 400.000 400.000 

Lederutvikling  100.000 100.000 

Funksjonshemmede - GGG, NIF/Helse- omsorgsdep. 1.170.000 1.040.000 

VO-tilskudd 88.888 88.888 

Støtte andre org. til  toppidrett 200.000 200.000 

Olympiatoppen 300.000 300.000 

 

Note 5 - Sponsorinntekter 

Økningen begrunnes med satsingen fram mot OL 2016 som gir flere salgselementer og møter som er 

avholdt med store firmaer som potensielle sponsorer. Av beløpet på 7,5 mill. utgjør barterinntekter 4 mill. 

begge år. 
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Note 6 - Salg materiell 

Salg av VTG-materiell utgjør den største posten. For 2012 og 2013 er det lagt til grunn en liten salgsøkning 

(til 8000 pakker) i forhold til  i 2011. Sammen med nye produkter knyttet til Abacus-avtalen og 

ferdighetstrappen (Golf Loop(Coaching System) forutsettes en liten økning totalt sett.  

 

Note 7 - Andre driftsinntekter 

Som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett er momskompensasjonen beholdt på 2011-nivå også i 

2012, men det er lagt inn en økning på kr. 200.000 i 2013.  

 

Årsaken til at det budsjetteres med en nedgang i 2012 er reduserte kursinntekter og reduserte egenandeler 

knyttet til samlinger. Inntektssiden (og kostnadssiden) av Golfforum 2012 er lavere enn for Golftinget 2013. 

 

Note 8 - Lønn og personalkostnader 

Det legges opp til en lønnsvekst på 3 % for våre ansatte, noe som er lavere enn i samfunnet for øvrig. For 

2012 forventer regjeringen en gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge på 4 %.  

 

Styrehonorar i tingperioden er budsjettert med til sammen kr. 390.000 per år. Det er en økning fra kr. 

255.000. Det er første gang siden 2002 at det gjøres en regulering. 

 

Note 9 - Medieavtale. 

Kostnadene er basert på et gjennomsnitt på 74.000 blader per nummer i 2012 og 74.500 i 2013. Se også 

note 3. 

 

Note 10 - IKT-kostnader. 

Denne posten inneholder alle IKT-kostnader inkludert blant annet kostnadene for bruk av 

kontorstøttesystemer med kr 696.000 begge år. Videre er det også budsjettert med hhv. kr. 2.991.000 og kr. 

3.049.000 for kostnader vedr. GolfBox. Se også note 3. 

 

Note 11 - Reise-, oppholds- og møtekostnader. 

I disse kostnadene inngår også barteravtalene med Renault og Choice.  

 

Kostnadene fordelt på aktivitetsområder.:  

  

 

Budsjett  2012 Budsjett  2013 

Generalsekretariat og administrasjon 1.440 1.459 

Klubbutvikling, bredde, turnering og samfunnskontakt 4.934 5.629 

Toppidrett 5.022 5.142 

 

11.396 12.230 
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Note 12 - Innleide tjenester. 

De største postene her er kjøp av tjenester til arbeidet med golfens samfunnsverdi, leder- og trenerutdanning i 

klubb og  coacher i toppidrettsatsingen. 

 

Note 13 - Profilering, klær og premier. 

For begge år er kr 3,5 mill av disse kostnadene barteravtaler, og de har følgelig en inntektsside under posten 

for sponsorinntekter. Premiepenger til Norwegian Challenge er inkludert her med kr 2 mill. både i 2012 og 

2013. Kostnadene til ”Sammen”-kampanjen ligger også her. 

 

Note 14 - Tilskudd, stipend. 

Vesentlige poster her er tilskudd til forskningsstiftelsen STERF med 983.000 i begge år, og til arrangement av 

Norwegian Challenge. Ellers er tilskudd til andre turneringer og aktivitet i klubber inkludert med hhv. kr 2.395 

mill. og kr 2.390 mill. 

 

Note 15 - Avskrivning IT-investering. 

Gjelder avskrivninger på GolfBox-investeringen og utvikling av tilleggsfunksjonalitet. 

 

Note 16 - Andre driftskostnader. 

Den største kostnaden under denne posten er den kollektive ansvars- og ulykkesforsikringen som er tegnet for 

alle medlemmene i norske golfklubber.. Disse utgiftene er budsjettert med kr. 580.000 i 2012 og kr. 600.000 i 

2013. 


