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4 STYRETS BERETNING 

President Christian Anker-Rasch 

Visepresident Marianne Smith Magelie 

Styreinedlem Rune Vatnamot 

Styremedlem Bente Hofgaard Nilsen 

Det har vmrt et meget travelt Ar for Norges 

Golfforbund med stor aktivitet i alle ledd. 

Stadig flere kiubber blir etablert og veksten 

antall nye anlegg har vxrt markant. 

gjelder dette antall 18-hullsbaner. Derimot 

ser vi en stagnasjon i klubbenes totale 

antall medlemskap fra Aret for. Per 31.12. 

2004 var det om lag 122 000 medlemskap 

norske golfklubber tilknyttet NGF. 

Dessverre ayspeiler ikke bestandig 

hjemmeklubbenes geografiske beliggenhet 

golfspillernes bosted. Det er ting som tyder 

pa at golfspillere har blitt mer bevisste hvor 

aktive de er og velger klubbtilhorighet mer 

ut fra okonomiske forhold enn de rent 

geografiske. Dermed blir inngangsbilletten 

til golfidretten mer tilpasset deres 

aktivitetsnivA. Dette kan skape usikkerhet i 

klubbene om det okonomiske fundament, 

saerlig i klubber hvor investeringene har 

vwrt store. Samtidig oker medlemmenes 

krav til banestandard, hvilket bidrar til okte 

driftskostnader. Tendensen fra 2003 og 

2004, med at flere og flere klubber sliter 

okonomisk, ser derfor ut til A fortsette over 

i 2005. 

De endringer som ble gjort i kravene for at 

kiubber skal fa utstede Gront Kort og 

Handicapkort i egen regi og tilhorende 

innforing av status klubb med 

treningsanlegg (KMT), har som ventet 

medfort en del arbeid i denne 

overgangssesongen. Mange av de klubber 

som ble direkte berort av dette reagerte 

kraftig, men etter en justering av 

framdriften nar det gjelder "palagt" 

utvidelse, ser det ut til at tilpasningen til de 

nye kravene i det alt vesentlige gar greit. 

Bade Anlegg og Organisasjon og 

klubbservice har vwrt sentrale i dette 

arbeidet. Styret har en folelse av at man na 

har kommet til ordninger som bade store og 

sma klubber kan leve med. Det har vwrt 

viktig i denne prosessen A understreke at 

treningsanlegg for golf langt fra er noe 

mindrcverdig. Snarere tvert i mot. Det er 

ikke minst denne type anlegg det bar 

etableres flere av for A oppria hovedmalet 

"flere og bedre golfspillere". 

Sammen med PGA of Norway har NGF 

utarbeidet en helhetlig lederstige som blant 

annet inneholder en meget omfattende 

profesjonell trenerutdanning (PTU). 

I lopet av aret har det gledelig nok, blitt 

klarere og klarere at golfsporten er i ferd 

med A bli akseptert i det brede lag av 

publikum. Golf blir oftere omtalt i ulike 

media og fokuseringen er i stor grad positiv. 

Saledes ser man klare indikasjoner pa at de 

gamle myter om golfidretten er i ferd med A 

brytes ned blant folk flest. Dette ser vi ogsa 

vart forhold til det offentlige Norge. 

Initiativ fra det offentlige overfor forbundet 

er okende og interessen for a here mer om 

denne aktiviteten er langt stone enn 

tidligere. NGF har fortsatt hoyt fokus pa 

dette arbeidet. I samarbeid med et 

kommunikasjonsbyr5, har NGF utarbeidet 

en informasjonsplan. 

Samarbeidet med sponsorselskapet On-

Target ble aysluttet i 2. halvar og det ble 

besluttet A satse pa egne krefter i det videre 

sponsorarbeidet. 

PA den idrettslige fronten har det skjedd 

mye positivt. Innforingen av Apen golf har 

vwrt vellykket, blant annet ved at P4 Tour 

har erstattet den gamle Norges Cup og at 

profesjonelle spillere kjemper om 

Kongepokalen i Norgesmesterskapet pa lik 

linje med amatorspillerne. Vi kan ogsii 

glede oss over gode enkeltprestasjoner blant 

\fare spillere. Norske amatorspillere har 

representert Europa bade i Junior Ryder 

Cup, Palmer Cup og J. Leglise Trophy. Det 

absolutte hoydepunkt kom ved Eirik Tage 

Johansens bronsemedaije i EM individuelt. 

Nyskapningen Tinius Cup ble en ubetinget 

suksess og gjennomsnittscoren blant vare 

jentespillere har forbedret seg kraftig fra 

forrige sesong. 

I fortsettelsen av den idrettslige suksessen 

folger okte krav til arrangorer her hjemme. 

Kvaliteten pa turneringene har okt 

betraktelig og hoydepunktet var NM-

arrangementet i regi av Losby GK i august. 

Verdt a nevne er ogsa Challenge Tour som 

ble arrangert av Vestfold GK og som ble en 

stor suksess. 

En gruppe av TD'er (NGFs radgivere 

forberedelsesfasen og overste ansvarlige 
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under turneringen) er utdannet, og 

forventes a bli gode stottespillere bade for 

arrangorklubber og NGFs administrasjon. 

Nasjonalt lederforum ble i november 

arrangert for forste gang med gode 

tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Fra og med 1. januar 2004 tok NGF 

ansvaret ogsa for golf for 

funksjonshemmede. Tidligere hadde Norges 

Funksj onshemmedes Idrettsforund dette 

ansvaret. 

Pa den administrative siden har vi vxrt 

gjennom et spesielt ar forst og fremst 

gjennom innforing og implementering av 

Golf Online. Golf-Norge har gjennom dette 

arbeidet samlet alle medlemsdata i en felles 

database hvor alle golfspillere har aksess til 

egne data. De klubbene som onsket det, bar 

fatt et administrasjonsverktoy bade for 

medlemshandtering, online booking og 

turneringsadministrasjon. 

NGF hadde per 31.12.2004 17 ansatte 

inkludert engasjementstillinger. Det var 

planlagt ansettelse av avdelingsleder for 

idrettsavdelingen, men dette ble utsatt. 

INTERNASJONALT ARBEID 

Arbeidet har fulgt "Strategiplan for NGFs 

internasjonale arbeid" som ble utarbeidet i 

2003. 

NGF har per dato en representant i 

European Golf Association (EGA) sin 

Championship Commitee. Forbundet deltok 

med to representanter ved EGAs Annual 

Meeting i Luxenburg i oktober. Under 

motet i International Golf Union i 

forbindelse med lag-VM i Puerto Rico var 

forbundet representert bade pa mote i 

Ladys Division og Mens Division. NGF var 

sammen med PGA of Norway representert 

pa EPGA-kongressen i Spania i desember. 

Christian Anker-Rasch 

444t14€41 
Sigrid Hohle Bj6nness 

STYRETS BERETNING 

Det foregar et utstrakt samarbeid mellom 

golfforbundene i de nordiske land. I lopet 

av aret har det vxrt arrangert flere moter pa 

generalsekretxrniva og fagansvarlige 

medarbeidere motes ved ulike anledninger. 

STYREMOTER OG 

REPRESENTASJON 

Styret har i 2004 avholdt ti styremoter, 

hvorav ett per telefon. Ett av styremotene 

ble kombinert med klubbesok. I alt har 

styret behandlet 92 ordinxre saker. I tillegg 

kommer en rekke mindre orienterings- og 

droftingssaker. 

Representanter fra styret har va2rt til stele 

seks omradevise lederforum, 22 

forbundsturneringer og ti 

baneapninger/utvidelser. I tillegg kommer 

representasjon pa 250 ars jubileet til R&A 

og 100 ars jubileet til Svenska 

Golfforbundet. 

Alle styrerepresentanter bar hatt omrader 

som de skulle folge opp spesielt og de har 

deltatt pa moter med samarbeidspartnere og 

i styringsgruppene for diverse av vare 

prosjekter. 

Christian Anker-Rasch gikk etter eget onske 

ut av NIFs styre pa det ekstraordinxre 

idrettstinget i april. Fra juni deltok 

presidenten i et utvalg oppnevnt av 

idrettsstyret fora utrede norsk idretts 

framtidige organisasjonsstruktur. 

For ovrig henvises det til avdelingenes 

rapporter. 

Styret vil retie en spesiell takk til alle 

sponsorer, ansatte, frivillige og medlemmer 

av komiteer og utvalg. 

Oslo, 15. mai 2005 

I styret for Norges Golffbrbund: 

Marianne Smith Magelie 

Jodi K jar\''e Brekke Rune Vatnamot 

Styremedlem Arne Giving 

Styremedlem Jon Kdre Brekke 

Varamedlem Inger Thorp 

Varamedlem Sigrid Hohle Bjonness 
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IDRETT Rapport fra avdelingene 

Det norske Tinius Cup-laget; fv. coach Anders Thelberg, kaptein Gry Haavardsholm, Rachel Raastad, Solveig Helgesen, Kristine Martinsen, Anniken H. 

Pedersen, Marit Bjerke, Cathrine S. Nielsen, Marita Engzelius, Amalie Valle, Karoline Skarpnord og Emilie Westrup. 

Barrae= og ungdomsidrett (0 - 19 ar) 
NGF har stimulert til okt klubbaktivitet 

gjennom aktivitetsmidler til barn/unge og 

jenteaktivitet. Det ble gitt tilsagn for til 

sammen kr. 530.000,- til tiltak for barn og 

unge og for jenter i 45 klubber. Dessverre 

er det en tendens til at klubbene er svxrt 

sent ute med a sende inn rapporter for de 

aktiviteter som er gjennomfort, slik at 

midler blir staende urort over arsskifte. 

JENTEG 0 LFPROSJEKTET 

Prosjektet har gjennomfort sitt andre 

driftsar. Malet er a oke bredden i norsk 

jentegolf samt a fa flere aktive jenter i 

klubbene. Samtidig onsker man a beholde 

jentene lengre som aktive. I lopet av 2007 

er malsetningen at det skal vxre minst 2300 

aktive jenter i Norge. Per 31.12 var det 

1650 aktive jentegolfere. Oppslutningen om 

prosjektet har fortsatt a oke. Av aktiviteter i 

2004 nevnes: 

- Kurs for jenteansvarlige med 25 

deltakere (i samarbeide med 

Tjejer&Golf fra Sverige). 

• Om lag 50 prosent av klubbene synes NGFs stotte 

til klubbenes barne- og ungdomsarbeid er bra. 

- Egen treningssamling for alle deltakerne 

som var med pa jenteleir i 2003. 

Jentedagen den 12. juni ble arrangert pa 

atte ulike steder i Norge og 560 jenter 

deltok (480 i 2003). 

- Mor/datterturnering ble arrangert ved 

Borregaard GK (24 deltakende par i to 

klasser) i samarbeid med 

Kvinneprosjektet. Hele 42 par deltok. 

Jenteleiren 9.-11. aug. hadde 104 jenter 

fordelt pa syv ulike steder 

(90 i 2003). 

Fire jenter fra Losby GK representerte 

Norge i finalen i Bankboken tjejer 

finalen i Lund, Sverige, pa en frem-

ragende mate. Turneringen er Tjejer 

& Golfs bredde turnering i scramble 

form. 

Det er i tillegg utviklet en egen 

kleskolleksjon for jenter og egen webside 

www.norskjentegolf.no. 

Det finnes na en jenteansvarlig for hvert 

NGF-UNDERSOKELSEN 2004 

• Godt over 50 prosent av klubbene synes NGF 

gjor en god jobb i forbindelse med funksjons-

hemmede. Mange vet ikke. 

turneringsomrade. Flere og flere klubber far 

na flere jenteansvarlige. 

Tinius Cup var en nyskapning denne 

sesongen og er en landskamp mellom 

Sverige og Norge som arrangeres etter 

monster av Solheim Cup. Det forste 

arrangementet fant sted pa Losby og ble en 

stor suksess hvor Norge noe overraskende 

tok hjem seieren. 

KI\107TECOLF 

Dette er en aktivitet for barn mellom 5 og 

12 ar. Det har blitt arrangert Knottegolf 

klubber over hele landet. Det ble solgt 1600 

deltakerpakker i 2004 som er en 

tilbakegang pa 300 fra aret for. 

• Over 90 prosent av klubbene synes NGF gjor en 

middels eller god jobb mcd 

representasjonslagene. 
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June Bolme ble norgesmester for kvinner 

Toppidrett 
Landslagssatsingen har, som i tidligere 

prima2rt vmrt rettet mot amatorer. Den nye 

P4-touren har pa en naturlig mate illustrert 

at "apen golf" er innfort i Norge og i sterk 

grad bidratt til at NGF samarbeider med de 

profesjonelle spillerne. Vi startet i ar opp 

planleggingen av et "Team Norway", en 

sammensetning av de beste spillerne 

Norge uavhengig av status. 

Landslaget har bestatt av fern satsings-

grupper med totalt 20 spillere. Det er en 

betydelig reduksjon fra foregaende ar og 

betyr en spissing av tilbudet til de alley 

• Over 50 prosent av klubbene vet ikke hva de 

synes om NGFs ra,dgivning i forbindelse med 

elitearbeid i klubben, eller de har ikke benyttet 

seg av tilbudet. 

IDRETT 

Eirik Tage Johansen ble norgesmester for menn. 

beste. I tillegg har det vmrt sakalte 

observasjonsgrupper for spillere under 

landslagsniva. Fire av vare beste spillerne 

har studert pa forskjellige universiteter 

USA. 

Det er avholdt 12 treningssamlinger. Disse 

har vwrt lokalisert til Norge, Spania, 

Sverige, Finland, Danmark og USA. I 

samarbeid med de ovrige nordiske land ble 

det avholdt en felles leir i Danmark. Det 

har vxrt arrangert utvekslingsmatcher mot 

Finland og Danmark i forbindelse med lag-

EM gutter og jenter, noe som har blitt en 

NGF-UNDERSOKELSEN 2004 

• De fleste som har benyttet NGFs radgivning i. 

forbindelse med klubbens turneringsarbeid synes 

tilbudet er bra. 

tradisjon som vi alle har godt utbytte ay. 

Relasjonen mellom spillernes personlige 

trenere, spillerne og landslagsledelsen var 

hoyt prioritert i 2003, men hadde av 

okonomiske arsaker ikke samme fokus i 

2004. Landslagsledelsen har vert pa 

individuelle besok hos USA-studentene pa 

de ulike universitetene for personlig 

oppfolging og utvikling av spillerne. 

Utovernes holdninger har ogsa i a.r vert et 

sentralt terra i forbindelse med den videre 

satsingen pa toppidrett. Holdningene blant 

• Om lag 80 prosent av klubbene synes NGFs 

turneringstilbud er bra. 
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8 IDRETT 
spillerne i norsk elitegolf har bedret seg 

betraktelig de siste arene. 

OLYMPIATOPPEN (OLT) 

Relasjonene mellom Olympiatoppen (OLT) 

og NGF har i lopet av aret blitt forsterket. 

Mange av vare landslagsutovere benytter 

deres tjenester og OLT er en viktig brikke i 

NGFs elitesatsning. Det har vwrt lopende 

kontakt med Olympiatoppens ulike 

ressurspersoner daglig hele aret. 

INTERNASJONALE 

TURNERINGER 

De sportslige resultatene sesongen sett 

under ett har vxrt svmrt positive. Det kan 

for eksempel illusteres ved at 

gjennomsnittscoren pa A-tour og B-tour, 

saerlig for jentespillere, har blitt radikalt 

bedre i sesongen. Det er ogsa oppnadd 

mange gode enkeltprestasjoner. 

Et skar i gleden var imidlertid lag-VM som 

var sesongens hovedmal. Resultatene ble 

ikke som forventet. 

Av de fremste prestasjonene i aret nevnes: 

- Bronsemedalje i EM individuelt menn 

- Semifinaleplass i British Girls 

Representasjon pa Europalag i Junior 

Ryder Cup, J. Leglise Trophe og Palmer 

Cup 

Pa den profesjonelle siden har fern spillere 

kvalifisert seg til European Tour, to pa 

herre-touren og tre pa dame-touren. I tillegg 

kvalifiserte Suzann Pettersen seg for videre 

spill pa USA-touren. 

Europamesterskapene for lag ble en fin 

Marianne Skarpnord kvalifiserte seg til plass pa 

Ladies European Tour 

frcmgang i forhold til tidligere ar. I klassen 

for junior jenter, ble det en 6. plass, som 

var noe under forventet. I gutteklassen var 

millet en plass blant de Atte beste. Vart 

meget unge lag endte dog pa en respektabel 

12. plass. 

I tillegg er det Here utovere som har gjort 

veldig gode individuelle prestasjoner i lopet 

av aret. 

NASJONALE TURNERINGER 

NGF har i sesongen hatt ansvar for 

avviklingen av om lag 30 nasjonale 

forbundsturneringer. Uten en meget aktiv 

og positiv deltakelse fra vare klubber som 

tekniske arrangorer og engasjementet fra de 

sportslige koordinatorene 

turneringsomradene, hadde ikke dette vwrt 

mulig. 

Nytt av aret var utviklingen av den 

tradisjonelle Norges Cup til nyskapningen 

P4 Tour - en golftour innlemmet i Nordic 

League. Turneringsserien har blitt 

gjennomfort i et samarbeid mellom PGA of 

Norway, sponsorselskapene Interspons og 

OnTarget, arrangorklubbene og NGF. P4 

Tour 2004 besto av fern turneringer med 

Nordic League status, norgesmesterskapet 

og en European Challenge Tour. P4 Tour 

har blitt meget godt mottatt. 

Gledelig nok registreres at interessen for a 

arrangere forbundsturneringer, swrlig de 

storste turneringene, er okende. 

Knut Borsheim deltok i Jaques Leglise Throphe. 

Norgesmesterskapet var for forste gang 

apent for profesjonelle spillere, og dette ble 

meget vellykket. 

Kvalifiseringen til Nordea Pairs finalen 

samlet i ar over 90 klubber fra sell- til nord. 

I arets seriesystem (lag-NM) stilte hele 60 

klubber herrelag og 22 klubber damelag. I 

tilsvarende seriesystem for junior (lag-NM, 

junior) stilte 46 klubber guttelag og 14 

klubber jentelag. Det var en god okning 

alle klasser fra 2003. I gutteklassen var 

okningen hele 12 lag. 

Klubbenes apne eliteturneringer (ArnaTour) 

utviklet seg ogsa meget positivt i sesongen, 

og det ble gjennomfort hele 15 turneringer. 

AmaTour fungerer som kvalifisering til P4 

Tour og dette er meget popula2rt blant 

elitespillerne. 

Lars Petter Brovold deltok i Palmer Cup. 
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June Bolme vant Order of Merit for kvinner 

Thomas Hansen vant Order of Merit for menu 

I 2004 ble A-tour og B-tour for jenter 

arrangert samtidig pa samme bane for a oke 

rekrutteringen og turneringsinteressen 

ytterligere for jentene. Gjennomsnittscoren 

for bade jenter og gutter er blitt markert 

lavere. Det er langt flere spillere som 

kjemper om seieren ph A-tour na enn for 

noen fa ar siden. 

Det har i tillegg blitt arrangert en lang 

rekke juniorturneringer (B-tour gutter, C-

tour etc.) i de seks tumeringsomradene. 

Disse omradene er blitt ledet av sywrt 

engasjerte tillitsvalgte, sportslige 

koordinatorer. 

DOMMERE 

Om lag 70 dommere har vxrt i aktivitet 

over hele landet og dint i langt over 100 

turneringer, fra C-tour til internasjonale 

mesterskap i utlandet. Det ble avholdt 

dommertest hosten 2004 og det ble 

uteksaminert 23 forbundsdommere og 27 

dommere for sesongene 2005-2006. Det er 

rift om a bli NGF dommer og vi opplever at 

vare dommere blir godt mottatt ute i 

klubbene. 

NORDISK SAMARBEID 

NGF har videreutviklet det gode 

samarbeidet med de fern nordiske 

landslagssjefene. Erfaringsutveksling, samt 

samarbeid vedrorende samlinger, 

konkurranser og lederutvikling star sentralt. 

Vinnerne av lag-NM, Oslo GK,• 

fv. leder av treningskomiteen i Oslo GK Terje Foss, Henrik Bjornstad, Torstein R. Ncevestad, 

Morten Orveland, Christian Pettersen, Christian Berg og kaptein Tim Johansen. 

IDRETT 
NORGES 

TOPPIDRETTSGYMNAS 

(NTG) 

Samarbeidet er fortsatt positivt og 

innebwrer blant annet at NGF pa ulike 

mater stotter enkelte deler av NTGs 

virksomhet med trenerkapasitet, felles 

planlegging og utdanningstiltak for deres 

trenere. NTGs trener inn& ogsa. i NGFs 

coachgruppe. 1 ar har flere av 

landslagsspillerne vert elever ved NTG og 

dette har styrket relasjonene. 

Marius Thorp vant Order of Merit for gutter og 

deltok i Junior Ryder Cup. 

Amalie Valle vant Order of Merit for jenter 

9 
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I0 IDRETT 

Breddeidrett 

Alle breddeidrettstiltak blir organisert av 

golfklubbene rundt om i landet. Gledelig er 

det a registrere et bredt spekter av tiltak og 

turneringsformer som stimulerer til aktivitet 

for alle aldersklasser. Per 31.12.04 er det 

registrert om lag 122.000 medlemskap 

klubbene, noe som er en okning pa 4000 

medlemskap. Dette er lavere enn malet i 

virksomhetsplanen. Kvinneandelen er 27,3 

prosent - en okning pa 0,3 prosentpoeng fra 

foregaende dr. Det ma fortsatt jobbes aktivt 

for a nA, malet for planperioden 2004-2007 

som er 30 prosent. Andelen barn og unge i 

aldersgruppen 0-19 Al- viser en okning fra 

15 250 i 2003 til 16 400 i 2004. Okningen 

var pa 1150, mens malet er en okning pa 

1.500 per Ar. Andelen jenter i samme 

aldersgruppe har siste ar okt fra 21,6 

prosent til 22,2 prosent. Malet for 

planperioden er 25 prosent jenter. 

Stagnasjonen i medlemsutviklingen 

forbundet kan skyldes flere faktorer. Det 

ble ved gjentatte anledninger satt ekstra 

fokus pa billige medlemskap i mediene og 

at tidspunktet for klubbskifte som oftest er 

for arsskifte. De som meldte seg ut meldte 

seg ikke inn i ny klubb for nwrmere 

sesongstart, mens tidspunkt for 

medlemstelling er per 31.12. Det er ogsa 

tegn som tyder pa at klubbene na har 

gjennomfort en omfattende opprydding i 

sitt medlemsarkiv i forbindelse med 

innforing av felles medlemsdatabase. 

GOLF-GRONN GLEDE 

Dette prosjektet ble startet opp senhostes 

under navnet "Golf pa gronn resept", men 

ble etter en navnekonkurranse under 

Nasjonalt ledersforum omdopt til "Golf - 

Gronn Glede". Med dette prosjektet onsker 

NGF i arene som kommer a Bette fokus pa 

golf som en helsebringende aktivitet som 

kan drives av alle. 

KVINNEGOLF 

NGF har prioritert arbeidet med a inspirere 

og oppmuntre kvinner til a engasjere seg 

som frivillige i golfklubbene og a utvikle 

seg til bedre golfspillere. Det er blant annet 

gjennomfort seminar for klubbenes 

kvinnekontakter hvor erfaringsutveksling, 

gronn glede 

organisering av klubbaktiviteter, golfregler 

og turneringsledelse stod pa programmet. 

Ladies Tour samlet pa sine atte (fern i 

2003) turneringer til sammen over 300 

spillere fra 40 ulike klubber (250/30 i 

2003). Ladies Tour har blitt meget godt 

mottatt blant vare kvinnelige spillere og har 

resultert i at spillerne trener mer 

regelmessig for a kunne hevde seg pa 

turneringene. Flere klubber organiserer 

ogsa kvinnetreninger i vintersesongen. I 

tillegg har touren gitt muligheter for a spille 

pa mange forskjellige bailer. Mange har 

tidligere ikke spilt turneringer i sin egen 

klubb, men med Ladies Tour har de fan 

turneringstrening og inspirasjon til a delta 

ogsa i hjemmeklubben. 

GOLF I SKOLEN 

Norges Idrettsforbund har i samarbeid med 

sa2rforbundene satt i gang en utredning 

vedrorende en samlet presentasjon av 

idretter overfor skoleverket og NGF har 

bidratt med relevant informasjon til dette 

arbeidet. 

Golflinjen pa Hvam videregaende skole 

Akershus har fungert bra med 13 clever og 

malet er at NGF etter hvert skal kunne 

bidra med forslag til lmreplaner pa ulike 

trinn i skolen. NGF samarbeider ogsa som 

tidligere nevnt med Norges 

Toppidrettsgymnas (NTG) i Bwrum. 

NGF har som tidligere ar gitt noe stotte til 

ungdomsskoler og videregAende skoler hvor 

golf som valgfag er etablert i samarbeid 

med en golfklubb. 

Studenter fra Norges Idrettshogskole har 

igjen fatt introduksjon i golf pa Bwrum GK 

og NGF har dessuten gitt studenter fra 

Norges Idrettshogskole praksisutplassering 

i administrasjonen. 
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FUNKJONSHEMMEDE 

2004 var forbundets forste ar etter 

overtagelse av ansvar for funksjons-

hemmcde. Oppstartsmidler til aktivitet for 

funksjonshemmede var pa kr. 100.000. Her 

fikk fire klubber tilsagn om midler. 

Det er hyggelig a notere at de aller fleste 

som engasjerer seg pa dette omradet, 

opplever positiv stotte fra golfklubbenes 

styrer, medlemmer og omgivelser for ovrig. 

Flere av prosjektene er blitt referert i Norsk 

Golf gjennom aret. I november ble det ogsa 

klart at Sande Golfklubb og Golfsenteret 

fikk tildelt prosjektmidier fra Stiftelsen 

Heise og Rehabilitering. 

I lopet av aret har NGF vektlagt 

synliggjoring av golf for funksjons-

hemmede gjennom folgende tiltak. 

Aktiv informasjon via web. 

Produksjon og utsendelse av brosjyre til 

alle landets klubber. 

Apen Dag i samarbeide med 

Golfsenteret i Oslo 

Spesiell orientering til 

integreringskonsulenter i idrcttskretsene. 

- Okonomisk stotte til to utovere for 

deltakelse i VM for dove. 

NGF har hatt et meget godt samarbeid med 

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, 

idrettskretsenes integreringskonsulenter, 

private initiativtagere og kommunale 

myndigheter. 

IDRETTSPROSJEKTET 

Dette er et nytt satsningsomrade som startet 

opp i 2004. NGF Coachingsystem, som er 

hoveddelen av Idrettsprosjektet, har som 

mai om a skape flere og bedre golfspillere. 

Verktoyet retter seg inn mot alle 

malgrupper innenfor golfidretten. I 

sesongen ble det gjennomfort tre 

pilotprosjekter i ulike miljoer (Hauger GK, 

Oppegard GK og Haga Treningssenter) med 

positive resultat. Konseptet ble dessuten 

presentert pa Idrettskonferansen og 

Nasjonalt lederforum. Klubbene ga et klart 

bifall til at dette var et verktoy de onsker 

to i bruk, og systemene blir implementert i 

2005. 

IDRETT 
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ANLEGG 

Fra Losby GK under norgesmesterskapet for kvinner og menn. 

Avdelingens to virkeomrader era jobbe for 

bedre rammebetingelser for etablering av 

golfanlegg, samt vxre et kompetansesenter 

i sporsmal knyttet til planlegging, bygging 

og drift av golfanlegg. 

Avdelingen har to faggrupper (faggruppe 

slope og faggruppe anlegg). 

I slopearbeidet har 15 personer, inkludert 

faggruppen, vxrt involvert for a ivareta 

klubbenes behov og for a oppfylle 

lisensavtalen mellom forbundet og USGA. 

En person deltok pa rating- og 

handicapmote i Nederland i regi av EGA. I 

juni ble det i Bergen arrangert erfarings- og 

utvekslingsseminar for alle impliserte. 

I 2004 ble det ratet 14 6-hulls baner, 30 9-

hulls baner og 19 18-hulls baner. Tallene 

inneholder bade rating av nye baner, 

rerating etter 3 ar og 10 ar og rerating av 

baner hvor det er foretatt vesentlige 

endringer. 

• 50 prosent synes NGFs radgivning ved 

planlegging og utbygging av anlegg or bra, 40 

prosent synes den er middels eller vet ikke, mans 

Arbeidet med A utvikle ett nytt datasystern 

for rating av baner sammen med det 

svenske golfforbundet har pagatt gjennom 

hele aret. Forhapentligvis vil det nye 

systemet kunne tas i bruk fra sommeren 

2005. 

RAMMEBETINGELSER 

Avdelingen bruker mye ressurser pa rollen 

som golfidrettens taleror i anleggssporsmal 

overfor sentrale myndigheter (Stortinget, 

departementer, fagdirektorater og 

fylkesledd). Det er sveert viktig A medvirke 

i de prosesser som pavirker 

rammebetingelsene for etablering av 

golfanlegg. Dette oppnas kun ved bay 

troverdighet og kompetanse. 

ANLEGGSPOLITISK 

DOKUMENT 

Mye ressurser har gatt med til a utarbeide 

dette dokumentet. Dokumentet skal 

synliggjore "Golf-Norges" offisielle 

holdning i forhold til anleggssporsmal. 

Visjonen Golf - en idrett for alle er lagt til 

grunn i arbeidet. Arbeidet har vwrt 

NGF-UNDERSOKELSEN 2004 

10 prosent av klubbene synes radgivningen or 

darlig. 

organisert gjennom en styringsgruppe og en 

prosjektgruppe. 

RIKSANTIKVAREN 

Gjennom het har det blitt arrangert to 

studieturer sammen med Riksantikvaren. 

De onsket a here mer om golfrelaterte 

problemstillinger, og anleggsavdelingen har 

tilrettelagt for dette. 

KONSEKVENSUTREDNING 

Nye utlosningskrav for 

konsekvensutredninger har vwrt ute pa 

horing fra Miljoverndepartementet. Her har 

NGF bidratt til endring av teksten i 

utlosningskriteriet for 

konsekvensutredninger. 

• 40 prosent synes NGFs radgivning vedrerende 

grontfaglig veiledning er bra, 50 prosent synes 

den er middels eller vet ikke, mcns 10 prosent 

synes radgivningen cr darlig. 
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VEILEDER "BYGGING AV 

GOLFBANER" 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber 

med a lage en veileder for bygging av 

golfbaner. Opprinnelig var planen a lage 

standard anbudsbeskrivelser for ulike 

banekonsept. I samarbeid med Kultur- og 

Kirkedepartementet er det nh, i stedet 

gangsatt et arbeid for 5. utvikle en komplett 

veileder for bygging av baner. 

For ovrig har avdelingen gitt innspill til 

rullering av tre fylkesdelsplaner (Ostfold, 

Akershus og Hordaland). Avdelingen er 

representert i NIFs anleggsutvalg og har i 

lopet av aret undervist og holdt foredrag i 

ulike fora. 

Endringer i kravene for utstedelse av Grunt 

Kort og handicapkort er omtalt under 

Styrets beretning. 

PLANLEGGING, 

BYGGING OG DRIFT 

Anleggsavdelingen har i lupet av sesongen, 

bade ph foresporsel og etter eget initiativ, 

gjennomfort om lag 40 banebesok til 

klubber over hele landet. Noen av besokene 

er gjennomfort av de regionale 

anleggskontaktene. 

HEAD GREENKEEPERS 

PLANVERKTOY 

NGF har ph slutten av 2004 skaffet seg 

tilgang til et planverktoy for head-

Era Ve..qfbld GK under Challenge Tour. 

greenkeepere. Anleggsavdelingen onsker 

tilby alle klubbene dette som et 

hjelpemiddel for bedre planlegging av 

driften pa banen. 

SCANDINAVIAN TURFGRASS 

RESEARCH FOUNDATION - 

SFG 

Hvert medlemskap i de nordiske 

golfforbundene bidrar med 90 ore til donne 

forskningsstiftelsen. Hensikten med 

stiftelsen era bidra til okt forskning ph 

golfrelaterte temaer i Skandinavia. NGF 

sitter med tre representanter i stiftelsen. 

Stiftelsen stutter per i dag tre 

forskningsprosjekter okonomisk, hvorav to 

foreghr i Norge. De tre prosjektene er: 

• Effektene av styrt gjodsling ph 

gressvekst (Sverige) 

• Fordeler og miljomessige risikoer ved 

soppsproyting ph skandinaviske 

golfgreener (Norge) 

• Utproving av gressorter for bruk ph 

skandinaviske golfgreener (Norge) 

FORSKNING 

I tillegg til a bidra okonomisk til den 

nordiske forskningsstiftelsen bidrar NGF 

ogsa direkte til forskningsprosjekter. Disse 

utfores av Planteforsk og er knyttet til 

temaene gjodsling og bruk av 

plantevernmidler. 

AN LEGG 
FAGNEMDA FOR 

GREENKEEPEROPPLARING 

(FFG) 

Avdelingen er representert i FFG som skal 

vare bransjens premissleverandor med 

hensyn til utdanning av greenkeepere i 

Norge. FFG har i 2004 revidert 

opplwringsplanen for norsk 

greenkeeperopplxring. 

PLANTEVERNMIDLER 

Anleggsavdelingen har aktivt jobbet for at 

greenkeepere ph baner i Norge skal ha 

riktige og effektive preparater fora sta best 

mulig rustet ovenfor overvintringssopper. 

Gjennom samarbeid med Norwegian 

Greenkeepers Association og dialog med 

Mattilsynet fikk man hosten 2004 

dispensasjon for bruk av ett nytt 

soppmiddel. Fra hosten 2005 er dette 

preparatet offentlig godkjent for bruk ph 

norske golfbaner. 

ARSRAPPORT 2004 
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14 ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE 

ORGANISASJONSUTVIKLING 

Avdelingen endret fra 1.1.2004 navn fra 

Klubbservice til Organisasjon og 

klubbservice. Arsaken ligger i behovet for a 

plassere ansvaret for samordning og 

framdrift av fellesoppgaver i NGF sentralt, 

ett sted. Samtidig oppnadde vi en nedtoning 

av den misvisende oppfatningen om at det 

kun er denne avdelingen i NGF som skal 

yte service til klubbene. Avdelingen har 

altsa fatt et utvidet ansvar og ble midt i aret 

styrket med en ansettelse i nyopprettet 

stilling. 

Det er en okende bevissthet pa viktigheten 

av gode rutiner og det a jobbe pa tvers av 

de ulike avdelinger for a utnytte 

administrasjonens samlede kompetanse pa 

en best mulig mate. PA den maten blir 

kvaliteten og kapasiteten i vart arbeid 

• Over 70 prosent av klubbene synes NGFs 

kurs- og utdanningstilbud er bra. 

optimalisert. Antall registrerte uloste 

oppgaver er imidlertid fortsatt sa mange at 

det vil to noe tid for vi har kommet 

tilfredsstillende A jour, men vi er pa rett vei. 

Oppbyggingen av informasjonsbank pa web 

pagar kontinuerlig og fylles jevnlig opp 

med nye administrative og organisatoriske 

hjelpemidler for klubbene. 

Ogsa dette aret gikk det med mye tid til 

arbeidet med "idrettjuss" og organisering. 

Statens foringer for tilskudd til idretten og 

norsk idretts prinsipper om "apen idrett" 

medforer i en del sammenhenger spesielle 

utfordringer nar det gjelder organisering og 

finansiering. Bade golfklubber og 

idrettskretser er i hyppig dialog med NGF 

for losningene er pa plass. Det har ogsa 

blitt holdt diverse forelesninger om temaet 

NGF-UNDI" :"SO:-",'ELSEN 2004 

• 50 prosent av klubbene synes NGFs 

rfidgivning vedrorende organisasjon og 

og bistatt i flere meklinger/forhandlinger 

mellom baneselskap og klubb. 

I lopet av aret har vi utarbeidet reglement, 

bestemmelser og eksempler pa diverse 

avtaler m.m. Hapet er at en slik bistand 

overfor klubbene skal redusere antallet 

"hjemmesnelcrede onsketenkninger" som 

utfordrer idrettens regelverk mer enn det er 

mulighet til a fa aksept for pa det 

nava2rende tidspunkt. 

Endringer i kravene for utstedelse av Gront 

Kort og handicapkort er orntalt under 

Styrets beretning. 

Avdelingen har blant annet va3rt 

representert pa Statens Idrettskonferanse og 

pa NIFs og domsseminar. 

utvikling av klubben er bra, mens 13 prosent 

synes dette er darlig. 
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OKONOMISK ARSBERETNING 

FOR NORGES GOLFFORBUND 2004 

INNLEDNING 

2004 har igjen vwrt et ar med vekst og stor 

interesse for golfidretten, men ogsa et tungt 

okonomisk ar for flere av \Tare 

medlemsklubber. NGF hadde per 31.12.04 

ca 122.000 medlemskap fordelt pa 208 

klubber. 

NGF har kontor i Oslo. Forutsetningen om 

fortsatt drift er til stede og regnskapet er satt 

opp under denne forutsetningen. 

INNTEKTER 

NGFs regnskap viser samlede inntekter pa 

kr 35.766.310 inkludert finansinntekter. 

Dette er kr 1.877.443 lavere enn i 2003. 

Tilskuddet fra Norges Idrettsforbund har 

derimot oket betraktelig. Noe av okningen 

skyldes okning i medlemsmassen, men den 

storste okningen gjelder oremerkede midler 

til aktivitet. Grunnet gode prosjekter kunne 

NGF hente ut mye hoyere tilskudd enn 

Christian Anker-Rasch 
President 

Styremedlem 

401444 
Sigrid Hohle Bj nness 

Styremedlem 

tidligere. Det har well en sterk reduksjon i 

sponsorinntektene. Var samarbeidsavtale 

med sponsorselskapet On Target ga ikke 

tilfredsstillende resultater og avtalen ble 

derfor terminert i august maned. NGF star 

na seiv for arbeidet med formidling, 

inngaelse og oppfolging av sponsoravtaler. 

Dette arbeidet ble startet opp sent i 2004, og 

med et stadig vanskeligere marked vil det to 

noe tid for resultatene kommer. 

KOSTNADER 

Selv med skjerpede innkrevingsrutiner pa 

utestaende fordringer har vi vxrt nodt til 

oke aysetning tap pa krav til kr 400.000 pa 

grunn av store utestaende fordringer pa 

kontingent for 2004. 

Oslo, 31. mars 2005 

I styret for Norges Golfforbund: 

Mirianne Smith Magelie 
Visepresident 

L 

Join Kare Brekke 

Styremedlem 

RESULTAT 

Resultatregnskapet er gjort opp med et 

overskudd pa kr 264.848 mot et budsjettert 

overskudd pa kr 100.000. Arets overskudd 

er tillagt egenkapitalen. 

ANSATTE/ARBEIDSMILJO 

NGF hadde per 31.12.2004 17 ansatte 

inkludert engasjementstillinger, ti menn og 

syv kvinner. Sykefravxret har vwrt pa 3,8% 

som skyldes primmrt at en ansatt har vwrt 

sykemeldt i tre maneder. Virksomheten 

forurenser ikke det ytre miljoet. 

GODTGJORELSE TIL STYRET 

Det er utbetalt styrehonorar til styrets 

president med kr 150.000 samt samlet kr 

105.000 til styremedlemmene i 

regnskapsaret 2004. 

Rune Vatnamot 

Styremedlem 

ARSRAPPORT 2004 



EIENDELER: 

Omlopsmidler: 

Lagerbeholdning 

Fordringer 

Kasse, bank 

Spillerthnd 

Forskuddsbetalte kostnader 

Sum omlopsmidler 

9 

10 

11 

12 

SUM EIENDELER 

GJELD OG EGENKAPITAL: 

Egenkapital: 

Egenkapital 

Resultat pr. 31.12 

Sum egenkapital 

Kortsiktig gjeld: 

Leverandorgjeld 

Spillerfond 

Offentlig.e avgifter 

Skyldige feriepenger 

Palopne kostnader 

Sum kortsiktig gjeld 

14 

14 

13 

12 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 

31-12-04 

523 567 

1 634 696 

15 621 251 

4 348 

38() 193 

18 164 055 

18 164 055 

10 378 920 

264 848 

10 643 768 

4 395 317 

4 348 

748 913 

653 881 

1 717 828 

7 520 287 

18 164 055 

31-12-03 

227 775 

2 379 292 

12 564 445 

4 348 

395 796 

15 571 656 

15 571 656 

9 274 382 

1 104 538 

10 378 920 

1 920 982 

4 348 

666 818 

582 275 

2 018 313 

5 192 736 

15 571 656 
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INNTEKTER: 

Noter 

REGNSKAP/BUDSJETT 

Budsjett 

2004 

Tilskudd NIF 2 3 047 000 

Tilskudd oremerkede 2 775 000 

Medlemskontingenter 13 065 000 

IT avgift 0 

Premie ulykkesforsikring 0 

Reisefordeling Golftinget 0 

Salg materiell 2 100 000 

Norsk Golf 4 9 279 000 

Sponsorinntekter 4 000 000 

Anlegg/slope 300 000 

Spillemidler utstyr 2 89 000 

Kursinntekter 645 000 

Salg knottegolfutstyr 145 000 

Tilskudd fra R & A og NFI 2 100 000 

SAS/Rica bonus 

Husleieinntekter 

Turneringer 8 

NGFs veldedighetsturnering 3 200 000 

Finansinntekter 350 000 

Sum inntekter: 34 095 000 

KOSTNADER 

Noter Budsjett 

2004 

Administrasjon/felleskostnader 

Personalkostnader 5 2 300 000 

Administrasjonskostnader 6 3 377 000 

Styrets utgifter 500 000 

Europeisk representasj on 150 000 

Kontingent internasj.forbund 7 130 000 

Finanskostnader/tap pa krav 20 000 

Uttak barteravtaler 140 000 

Sum administrasj on 6 617 000 

Regnskap 

2004 

3 063 055 

775 000 

13 082 157 

2 395 463 

9 179 227 

3 539 320 

456 500 

327 042 

538 945 

127 088 

97 896 

42 750 

21 343 

1 504 016 

155 955 

460 554 

35 766 310 

Regnskap 

2004 

2 310 096 

3 361 696 

410 185 

114 844 

153 638 

23 190 

108 317 

6 481 965 

Regnskap 

2003 

2 568 445 

431 173 

12 414 160 

2 864 830 

572 916 

25 516 

1 679 496 

8 128 822 

6 914 685 

256 400 

512 670 

132 773 

107 130 

22 167 

35 304 

192 488 

784 778 

37 643 753 

Regnskap 

2003 

2 205 830 

2 250 312 

457 350 

117 000 

80 883 

21 401 

124 000 

5 256 776 

Organisasj on og klubbservice 

Personal/adm.kostnader 

Klubbservice 

Utdanning 

Golftinget 

Reisefordeling Golftinget 

Kollektive forsikringer 

MVA-kompensasj on 

Uttak barteravtaler 

Sum organisasjon/klubbservice 

5 1 630 000 

416 000 

1 281 000 

0 

0 

840 000 

20 000 

4 187 000 

1 517 723 

356 473 

1 292 690 

784 635 

1 182 231 

660 090 

919 516 

271 040 

25 516 

770 000 

217 795 
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4 REGNSKAP/BUDSJETT 

Idrett 

Personalladm.kostnader 

Idrettsaktiviteter 

Barne- og ungdomsidrett 

Breddeidrett, helse og mosjon 

Funksjonshemmede 

Turneringsvirksomheten 

Revisjon regelbok 

Uttak barteravtaler 

Budsjett 

2004 

5 2 567 000 

2 290 000 

1 675 000 

3 515 000 

325 000 

8 1 025 000 

70 000 

600 000 

Sum idrett 9 067 000 

Anlegg 

Personal/adm.kostnader 

Anleggsaktiviteter 

Slope 

Uttak barteravtaler 

5 1 318 000 

1 206 000 

335 000 

100 000 

Sum anlegg 2 959 000 

Kommunikasjon/marked 

PersonalIadm.kostnadcr 5 1 176 000 

Sponsorer, provision 545 000 

Sponsorer, kontraktsforpliktelser 924 000 

Norsk Golf, avgift Sc & for 4 4 540 000 

Salgsmateriell, opptrykk 10 700 000 

Informasjonsvirksomheten 245 000 

IT-kostnader 2 895 000 

Tap pa fordringer 

Uttak barteravtaler 140 000 

Sum kommunikasjon/marked 11 165 000 

SUM KOSTNADER 33 995 000 

RESULTAT 100 000 

Regnskap 

2004 

2 105 686 

2 130 717 

1 606 179 

468 973 

236 071 

2 922 330 

70 531 

744 924 

10 285 412 

1 059 429 

1 508 929 

349 647 

113 150 

3 031 155 

1 069 586 

148 750 

1 057 243 

4 544 492 

817 996 

285 127 

3 578 612 

244 954 

11 746 761 

35 501 462 

264 848 

Regnskap 

2003 

3 099 079 

2 609 981 

2 006 719 

94 692 

1 231 931 

705 169 

766 290 

10 513 861 

1 235 788 

789 177 

408 954 

96 200 

2 530 119 

993 464 

100 196 

1 042 629 

4 190 173 

714 790 

259 844 

5 303 845 

1 134 430 

447 500 

14 186 871 

36 539 215 

1 104 538 



5 

Note 1 Regnskapsprinsipp 

Regnskapet er fort i henhold til regnskaps-

og revisjonsreglene for idrettsorganisa-

sjoner. 

NOTER TIL 

RESULTATREGNSKAPET: 

Note 2 Tilskudd 

Det er mottatt folgende tilskudd som er 

inntektsfort brutto i regnskapet. 

NIF, rammetilskudd 

NIF, regiontilskudd 

NIF, tilskudd oremerkede 

NIF, spillemidler utstyr 

R & A, tilskudd 

Sum tilskudd 

Kr 2.763.055 

Kr 300.000 

Kr 775.000 

Kr 308.834 

Kr 97.896 

Kr 4.244.785 

Note 3 NGF's veldedighetsturnering 

Inntekter fra NGF's veldedighetsturnering 

er oremerket tilskudd til aktivitet gjennom 

vart prosjekt "Gronn glede". I 2004 har 

oppslutningcn gatt ned i forhold til tidligere 

ar. 

Note 4 Norsk Golf 

Driftsregnskap for Norsk Golf: 

Budsjett 

Inntekter Kr 9.279.000 

- Kostnader Kr 4.540.000 

Resultat Kr 4.739.000 

Regnskap 

Kr 9.179.227 

Kr 4.544.492 

Kr 4.634.735 

Note 5 Lonn 

Utbetalt lonn og honorarer som er 

lonnsinnberettet for ansatte, tillitsvalgte, 

innleide prosjektmedarbeidere etc. 

Ar 2004 Kr 6.971.149 

Ar 2003 Kr 6.172.879 

Antall ansatte har i perioden vwrt 17 

personer inkludert engasjementstillinger. 

Note 6 Revisjon 

I perioden er det kostnadsfort 

revisjonshonorar inkl. mva med kr 89.512 

som gjelder kostnader til revisjon for denne 

perioden. 

Note 7 Kontingent EGA 

Kontingenten til EGA er oket betraktelig i 

2004 samt belopet gjelder for 15 maneder. 

Note 8 Turneringer 

Turneringsinntekter gjelder premiepenger 

til P4-tour og Challenge-tour. 

Premiepengene blir overfort til oss og vi 

betaler ut premiepengene til spillerne. 

Kostnadene er fort under posten 

turneringsvirksomheten. 

NOTER TIL BALANSEN: 

Note 9 Varelager 

Varer pa lager bestar av Gront kort 

materiell og diverse salgsmateriell. I 2004 

er det startet salg av jentegolf kolleksjon 

som ved ac rets slutt har en lagerverdi pa kr 

161.296. Varelageret er vurdert til laveste 

verdi av anskaffelseskost og paregnelig 

salgspris. 

Note 10 Vurdering av fordringer 

Fordringene er oppfort til palydende med 

fradrag for potensielt tap pa krav med kr 

400.000, hvorav kr 300.000 er okning dette 

ar. Motposten er fort a kostnad 

salgsmateriell. 

Note 11 Bankinnskudd 

Av posten kasse/bank utgjor bankinnskudd 

kr 15.606.872. Herav bundne 

skattetrekkmidler med kr 413.092. 

Note 12 Bankinnskudd spillerfond 

Norges Golfforbund er regnskapsforer for 

spillere som har mottatt stipend i henhold 

til amatorbestemmelsene. Totalt pa disse 

konti er det per 31/12-04 kr 4.348. Posten 

ma sees i sammenheng med spillerfond 

under kortsiktig gjeld. 

Note 13 Leverandorgjeld 

Leverandorgjelden inneholder fordringer fra 

Norges Idrettsforbund kr 2,5 mill kroner 

som gjelder sen fakturering av IT-leveranser 

i 2004. 

Note 14 Egenkapital 

Egenkapital 

per 01.01.2004 kr 10.378.920 

Arets resultat kr 264.848 

Sum egenkapital kr 10.643.768 
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Rapport fra Kontrolikomiteen I Norges Goifforbund for 
regnskapsaret 01. januar - 31. desember 2004k 

Kontrollkomiteen I Norges Golfforbund legger med dette frem sin rapport for 
regnskapsgret 01. januar - 31. desember 2004. 

Komiteen har I regnskapsgret haft jevnfige telefonmoter og det er satt opp 
protokoll fra alle motene. I sitt arbeid I regnskapsgret har komiteen Batt 
tilgang til alle opplysninger som komiteen har funnet nocivendig. Komiteen 
har drgtt tilsendt manedlige resultat, balanserapporter samt oversikt over 
utestgende fordringer med kommentarer til enkelte poster, I tillegg til 
saklister til styrematene med aile aktuelle saksdokumenter. 

Regnskapet pr. 31.12.2004 viser et noe storre overskudd enn budsjettert, 
selv om det er sat av kr 300 000,-1 regnskapsgret som potensielt tap IA 
utestgende ford ringer. Avsetningen er ved grsskiftet pg kr 400 000,- og 
gjeider i det vesentligste mulig tap pg kontingenter og avgifter hos klubber. 

Oppfolgingen av utestgende hos klubbene er fortsatt en stor utfordring og 
den til tider meget vanskelige okonomien I mange golfklubber gjor at 
forbundet har mktet steppe utsendelse av kort og materiel! til noen av 
kiubbene. Kontroilkomiteen har fuigt noye med I denne utviklingen gjennom 
gret og vii fortsatt folge opp at utarbeidete retningslinjer blir etterfulgt pg 
en tilfredsstillende mate. 

Arsregnskapet for 2004 viser at forbundets midier er anvendt I samsvar 
med idrettens lover og vedtak pg Tinget i NGF. Forbundet sin egenkapital 
utgjor 58 % av forbundet sine samlete eiendeler„ wens arbeidskapitalen er 
pa over 10,6 miltioner kroner. 

Kontroilkomiteen vii anbefale at grsregnskapet 31.12.2004 blir godkjent 
som Norges Goifforbund sitt Srsregnskap for 2004. 

Stryn J Trondheim 14. mai 2005 

Ottar Borth-Nielsen 
Leder kontrollkomiteen NGF 

Turid Seime 
Mediem kontrolikomiteen NGF 



El ERNST &YOUNG 

Til arsmotet i 

Norges Golfforbund 

Revisjonsberetning for 2004 

REVISJONSBERETNING 

■ Statsautoriserle revisorer 

Ernst & Young AS 
Oslo Atrium 

l'o,,thoks 20 
N-0051 Oslo 

■ Foretaksregisteret: 

NO 976 389 .387 MVA 

Tel. +47 24 00 24 00 
Fax +47 24 00 24 01 

www.ey.no 

Medlemmer Div Den norske Revisortorening 

Vi har revidert arsregnskapet for Norges Golfforbund for regnskapsaret 2004, som viser et overskudd ph 

kr 264 848. Arsregnskapet bestar av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Arsregnskapet og 

arsberetningen er avgitt av forbundets styre. Var oppgave era uttale oss om arsregnskapet og ovrige 

forhold i henhold til revisorlovens kray. 

Vi har utfort revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk 

krever at vi planlegger og utforer revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som 

underbygger informasjonen i arsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige 

regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av arsregnskapet. I den grad det folger 

av god revisjonsskikk omfatter revisjon ogsa en gjennomghelse av foreningens formuesforvaltning og 

regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at var revisjon gir et forsvarlig grunnlag for var uttalelse. 

Vi mener at 

• arsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets okonomiske 

stilling 31. desember 2004 og for resultatet i regnskapsaret i overensstemmelse med idrettens 

regnskapsregler i Norge 

• forbundet har oppfylt sin plikt til a sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge 

• opplysningene i arsberetningen om arsregnskapet er konsistente med arsregnskapet og er i samsvar med 

lov og forskrifter. 

Oslo, 31. mars 2005 

ERNST & YOUNG AS 

Arne Lotherington 

statsautorisert revisor 

■ Besoksadresse: 

Atrium 
Chrisl ian Froderiks 1)1 155 6 
0154 Oslo 

■ Arendal, Bergen, Bo, Drammen, FosnovOg, I - redrikstad, Holmestrand, 
Horten, Honefoss, Kongsberg, Kroger°, uid, Larvik, Levanger, 

Lillehammer, Moss, MMoy, Notodden, Oslo, Otto, Porsgrunn/Skien, 

Sandeljord, Sortland, Stavanger, Steinkjer, Tromso, Trondheim, Tonsherg, 
Vikersund, Alesund 
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ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE 

NETTVERKSBYGGING 

OMRADEVISE LEDERFORUM 

De seks omthdevise lederforumene ble i 

mars/april avholdt for andre gang. 

Evalueringen viser en positiv utvikling i 

nettverksbyggingen i norsk golf. Flere 

lokalnettverk er etablert siste aret og 

dialogen bade klubbene i mellom og 

mellom klubbene og NGF er i framgang. 

De omradevise lederforumene ga en grei 

gjennomgang av og diskusjon rundt de 

temaene som var satt pa dagsorden. Saledes 

bidro det til oppklaring, okt forstaelse, samt 

forsterket kunnskap og kontakt. 

De som stiller pa lederforumene er stort 

sett fornoyd, men savner de som ikke er 

tilstede. Det er en svak positiv utvikling i 

antallet klubber som deltar. Denne gangen 

var det var det 80 klubber som deltok. 

Ma.let er at 60 prosent av klubber med bane 

skal delta og at de store veletablerte 

klubbene kun unntaksvis melder forfall. 

NASJONALT LEDERFORUM 

19.-20. november i 2004 ble tidenes forste 

Nasjonalt lederforum gjennomfort i 

Sandvika. Hovedtema for forumet var 

hvordan klubbene selv kan bygge tilbud og 

kultur som gjor at eksisterende medlemmer 

blir vwrende og nye soker seg til klubben. 

En bevisstgjoring rundt merkevarebygging, 

fokus pa idrettslig virksomhet og 

ivaretakelse av medlemmer vil trolig pa sikt 

skape en enklere okonomisk hverdag for 

klubben. Evalueringen viste at 90 prosent 

av deltakerne var fornoyd med opplegg og 

gjennomforing av nasjonalt lederforum. 

KOMMUNIKASJON/SAMARBEID 

Avdelingen foler a ha en ganske god 

kommunikasjon med klubbene via diverse 

moter, samlinger, telefon og e-post, men er 

ikke tilfreds med egen evne til a skaffe rom 

for klubb-besok. 

Det avvikles jevnlige moter med GAFs 

styre og vi deltar pa GAFs medlemsmoter 

med orienteringer om siste nytt fra NGF. Vi 

sliter dog litt med a finne den rette 

samarbeidsformen/oppgavefordelingen. 

Samarbeidet med PGA har fungert meget 

godt. 

Dialogen og samarbeidet med NIF sentralt, 

idrettskretsene og andre sxrforbund er jevn 

og god, selv om det selvfolgelig er 

variasjoner av hyppighet i forhold til de 

ulike idrettskretser og sxrforbund. 

Avdelingens leder er for nok en periode 

valgt inn i styret for NHO-idrett. 

KLUBBUTVIKLING 

I siste halvdel av aret ble det i NGF etablert 

et veilederkorps bestaende av tidligere ISF-

veiledere. Disse ressurspersonene har lang 

fartstid bak seg i idretten og har kjort 

prosesser pa alle nivaer i norsk idrett. 

Veilederne skal kjore ulike prosesser ute i 

golfklubbene, basert pa klubbenes egne 

behov og utfordringer. De utvalgte 

ressurspersonene ble skolert i forhold til 

golfens swregenheter, samt gitt en innforing 

i golfaktivitetene. Malet er at disse 

personene skal bli sett pa som golfens egne 

personer og ikke bare generelle 

klubbutviklere uten kunnskap om golf som 

idrett. Ressurspersonene bidro ogsa til 

utvikle nye verktoy for bruk i mote med 

golfklubbene. 

GOLF I NORD 

Flere moter ble i lopet av aret avholdt med 

klubbene vedrorende prosjektet Golf i 

Nord. 

Klubbene fikk mulighet til a definere sine 

fremtidige behov, og NGFs 

prosjektansvarlig utarbeidet i samarbeid 

med styringsgruppen forslag til 

prosjektbeskrivelse. Det var tydelig at 

mangel pa trenerkompetanse var utfordring 

nr 1. I tillegg var kjennskapen til golf som 

idrett mangelfull i landsdelen. Det ble 

derfor utarbeidet planer for hvordan man 

kan oke kompetansen pa trenersiden i de 

nordnorske klubbene. Malene ble dermed 

som folger: 

Engasjere to PGA-utdannede proer pa 

fulltid i landsdelen. Disse personene skal ha 

hovedansvar for a oke den lokale 

kompetansen pa trener/instruktorsiden. I 

tillegg skal prosjektet oke kompetansen 

blant styremedlemmer og andre tillitsvalgte 

gjennom klubb- og lederutvikling. For a 

oke aktivitetstilbudet for ungdommene vil 

prosjektet bidra okonomisk slik at ungdom 

far et turneringstilbud i landsdelen. 

UTDANNING 

Utdanning av ansatte og frivillige 

klubbene er fortsatt ett av NGFs viktige 

satsingsomrader. 

Det er i lopet av aret tilbudt nye kurs bade 

fagmessig og geografisk, hvilket er i trad 

med klubbenes onsker og NGFs 

Virksomhetsplan 2004 - 2007. Det merkes 

en nedgang i pameldinger til enkelte kurs, 

og noen har mattet avlyses. NGF har likevel 

strukket seg langt nar det gjelder 

arrangere kurs for mindre grupper 

regionalt. Samtidig registreres storre 

ettersporsel etter kortere, rimeligere 

opplwringstilbud. 

Samlet kvinneandelen pa vare kurs var 23 

prosent, men pa kurs rettet mot Gront Kort-

ansvarlige, aktivitetsledere og dommere var 

prosentandelen ensifret. 

Antall golfrettede utdanningstiltak har okt 

fra 30 til 34, hvilket er i trad med malet. 

Interessen for juniorlederkurs og kurs for 

Gront Kort var overraskende lav, men til 

gjengjeld var antall deltagere pa 

turneringslederkurs hoyere enn tidligere. 

Sistnevnte gjenspeiler kanskje den faktiske 

situasjonen i golf-Norge - fxrre 

nybegynnere og flere viderekomne. 

Antall voksenopplxringsstottede tiltak gikk 

ned fra 22 i 2003 til 19 i ar. 

Antall kursdeltagere totalt okte med 8 

prosent, fra 662 til 720 deltagere. Malet var 

minimum 10 prosent. 

Antall fagomrader i NGFs opplwringstilbud 

er okt fra 16 til 19 med kurs for daglige 

ledere, opplxring av TD'er (tournament 

directors) og eget aktivitetslederkurs for 

ungdom som de nye tilbudene. 
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NGFs og PGAs felles 3-arige 

trenerutdanning PTU startet opp med 11 

studenter i oktober. 

For siste gang gis det i vinter, i regi av 

PGA, tilbud om kompletterende utdanning 

til proer som fortsatt har manglende og 

enna ikke godkjent trenerutdanning. Her 

deltar om lag 20 personer pa et varierende 

antall leksjoner. 

Ytterligere fire hefter i serien Golftrening 

ble oversatt til norsk og kursmateriell for 

regeldelen i opplwring av turneringsledere 

og dommere ble ferdigstilt. 

Det ble avholdt moter med firmaer som 

tilrettelegger for webbasert utdanning, men 

NGF konkluderte med a utsette en 

fullstendig utredning og se det 

sammenheng med utarbeidelse av en 

helhetlig utdanningsstrategi. Arbeidet med 

den helhetlige utdanningsplanen er ikke 

pabegynt. Samarbeidet med Idrettens 

Studieforbund, ISF, har i lopct av aret 

nwrmest opphort pa grunn av 

nedbemanning i ISF og den okonomiske 

situasjonen i NIF. 

Flyfoto fra Tromso GK 

GRONT KORT 

NGF har i 2004 sendt ut vel 15 000 

opplxringspakker til Gront Kort. Denne 

hosten ble nytt opplxringsmateriell i CD-

format for teoriopplmring sendt gratis til de 

klubbene som bestilte innen fristen. 

Kursheftet Veien til Gront Kort ble 

oppdatert og regelvideoen ble tilbudt i 

DVD-format. 

Handheving av Gront Kort-ordningen er 

fortsatt en stor utfordring for klubber og 

forbund, bade nar det gjelder opplxring, 

testing og godkjenning. NGF etablerte for 

sesongstart en veiledertjeneste og bade nye 

og etablerte klubber i Agder, Telemark og 

Ostfold fikk besok under sesongen. 

Besokene ble stort sett positivt mottatt. 

Retningslinjer for begrepsbruk og 

markedsforing gjennom annonsering ble 

sendt til klubbene, hvilket synes a ha 

resultert i fwrre useriose "lokkeannonser" i 

media. Generelt ser vi en minkcndc 

interesse for opplxring av Gront Kort-

ansvarlige, hvilket speiler nedgangen 

antall nybegynnere. Forhapentligvis gir det 

anledning til okt fokus pa kvalitet og 

oppfolging. 

LEDERUTVIKLING 

I samarbeid med elleve andre swrforbund 

ble det i november sokt NIF om midler til 

utvikle en idrettslederutdanning for ledere 

og tillitsvalgte i idrettslagene i Norge. 

Utdanningen skal vxre delvis generell, 

samtidig som man tar vare pa de enkelte 

idretters smrtrekk. Lederutdanningen skal 

besta, av fire ulike kurs. Kursene har 

stigende kunnskapsniva og omfang. Kurs 1, 

skal gi en grunnleggende innforing i 

ledervery i norsk idrett, mens kurs 4 dreier 

seg hovedsakelig om personlige 

lederegenskaper og utvikling av disse. 
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NORGES GOLFFORBUNDS 

SAMARBEI DSPARTN ERE 

SPONSORER 

Nordeal6

E3 Gjensidige 
NOR 

kvA 
LEVERAN DORER 

0 )) TOYOTA 

de-Ztegiat-

PARAG-Lt-N 

GALVIN GREEN° 
— We never compromise! 

if-7 a z

'74e Eeteelt Vfrreue 

SPONSORVIRKSOMHET 

Norges Golfforbund har i 2004 hatt 

folgende sponsorer og leverandorer: 

Forbundssponsorer: Gjensidige NOR, 

Nordea og VG. 

Leverandorer: Toyota, Golfsenteret, Hertz, 

Maxim, Galvin Green, Paragon og Titleist. 

NGF valgte i juni 2003 idrettens 

sponsorselskap, onTarget AS, som 

samarbeidspartner. Det ga ikke de 

sponsorinntektene som NGF hadde 

forventet og folgelig ble ikke de 

okonomiske malsetningene pa omradet 

nadd. Etter enighet valgte partene a ayslutte 

samarbeidet hosten 2004 og det innebwrer 

at NGF na star uten binding til 

sponsorselskap. 

Mange av NGFs sponsoravtaler lop ut ved 

arsskiftet 2003/2004 og flere av sponsorene 

som har vwrt med NGF lenge valgte 

ayslutte samarbeidet. Avtalen med Nordea 

ble reforhandlet for tre nye ar og innebxrer 

at de ogsa fortsetter sponsorengasjementet 

med turneringen Nordea Pairs ut 2006. 

Med Gjensidige NOR ble det reforhandlet 

en avtale ut 2004 og det ti ar lange 

samarbeidet ble sa aysluttet. Toyota, med ny 

eierstruktur, valgte a redusere sitt 

engasjement til leverandorniva, men 

partene endte opp i et videre og storre 

samarbeid i 2005. Ny leverandoravtale pa 

klxr og regntoy ble inngatt med Galvin 

Green for 2 ar. Eurocard kom inn igjen pa 

slutten av 2004 som sponsor til Hole in 

One-klubben, i forste omgang for 2004 og 

2005. I tillegg til profileringen og 

prosj ektinvolveringen har aktiviteter for 

sponsorene i lopet av aret vwrt kurs for 

nybegynnere og viderekomne, turneringer, 

golfturer og fellesmoter. 

NGF har sett at knytning opp mot 

prosjekter er interessant for sponsorer fordi 

det gjor dem mer involvert. Her kan VGs 

knytning mot Jentegolf-prosjektet nevnes 

som et godt eksempel. Denne involveringen 

ble utvidet til ogsa a inkludere Tinius Cup i 

2004, her er VGs sosteravis Aftonbladet 

ogsa med som sponsor ut 2011. NGF soker 

derfor a legge prosjekter inn som et 

vesentlig element i avtalene pa 

forbundssponsomiva.. 

Et nytt sponsorkonsept kalt NGF Club som 

er knyttet mot toppidrettssatsingen til NGF 

ble startet opp hosten 2004. Det skal 

videreutvikles og tilbys bedrifter som 

onsker a bidra til at det kommer 

toppspillere fra Norge pa golftourer 

fremtiden. 

I februar inngikk NGF og Suzann Pettersen 

en avtale om et samarbeid rundt et 

juniorarrangement. NGFs Talent Cup ble da 

endret til Suzann Junior Challenge og 

hennes samarbeidspartnere og stotteapparat 

var med pa a heve turneringen og gjorde 

landsfinalen pa Oslo GK i august til en 

suksess og et stort minne for deltagerne. 

KOMMUNIKASJONI 

INFORMASJON 

I 2004 ble NGF Nytt sendt ut 17 ganger. 

Det sendes til klubbene, tillitsvalgte og blir 

lagt ut pa NGFs websider. 

WEB 

NGFs websider (http://ngf.golf.no) har 

gjennom aret vxrt under stadig utvikling. 

Det er lagt ut en stor mengde informasjon 

pa nettsidene og utfordringen er a gjore 

informasjonen enda lettere tilgjengelig. I 

2004 var NGFs nettsider med i 

webkonkurransen "Arets web" som ga 

nyttige tilbakemeldinger for videre 

utvikling. 

Jenteprosjektets egne websider 

(http://www.norskjentegolf.no) har ogsa 

vxrt under videreutvikling i 2004. NGF 

foler at sidene er blitt godt mottatt av 

malgruppen og stadig flere aktiviteter blir 

utviklet slik at websidene skal fa hyppige 

besok. 

www.golfonline.no ble lansert og er ogsa a 

finne fra NGFs websider. Golf Online er 

stedet for klubbenes medlemshandtering, i 

tillegg er den direkte knyttet opp mot 

Golfbox og Personlig Profil. I Personlig 

Profil har alle golfspillere muligheten til 

logge seg pa for a administrere sin egen 

personlige informasjon, samt a melde seg 

pa turneringer og booke startider. Denne 

siden kan nas fra mange klubbers 

hjemmeside, i tillegg til NGFs webside. 

Det er blitt laget en egen webside for 

sponsorkonseptet NGF Club og den vil bli 

knyttet opp mot NGFs webside i 2005. 

NGF-UNDERSOKELSEN 

Hosten 2004 gjennomforte NGF den arlige 

undersokelsen blant medlemsklubbene. 

Hensikten var a finne ut hvor tilfreds 

klubbene var med NGF sitt arbeid. Om lag 

50 prosent av klubbene svarte. Her folger 

hovedresultatene: 
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NGF-UNDERSOKELSEN 

• 73 prosent av alle klubbene er tilfreds 

med NGFs tjenester (67 prosent av 

smaklubbene og 78 prosent av de store 

klubbene) 

• 86 prosent av alle klubbene er fornoyd 

med NGFs saksbehandling (85 prosent 

av smaklubbene og 94 prosent av de 

store klubbene) 

• 63 prosent av alle klubbene sunes 

kommunikasjonen mellom NGF og 

klubbene fungerer bra (61 prosent av 

smaklubbene og 69 prosent av de store 

klubbene) 

MESSEAKTIVITETER 

NGF blir stadig kontaktet av aktorer som 

onsker a ha oss med som samarbeidspartner 

pa diverse golfaktiviteter. I 2004 har NGF 

vwrt aktivt med pa, og som samarbeids-

partner til, Golfmessen. Den ble arrangert i 

forbindelse med Reiselivsmessen pa 

Lillestrem i midten av januar. NGF feller at 

det er vanskelig a na ut til malgruppen 

gjennom en slik messe, og fremtidig 

deltakelse vil bli vurdert. Golfmessen vil 

ikke bli gjentatt i sin navwrende form. 

Under Norway Cup pa Ekebergsletta i juli 

hadde NGF en stand for andre aret pa rad. 

De jevnlige golfkonkurransene med putting 

og pitching for barn, gir stor aktivitet i og 

rundt teltet. 

GOLFENS DAG 

Golfens dag ble arrangert av 51 klubber. 

Dette var mer enn en dobling fra aret for. 

NGF bidro med promotering av 

dagen/arrangementene gjennom annonse i 

VG, pressemelding, brosjyrer, produksjon 

av plakater og forslag til opplegg. I det 

store og hele var klubbene veldig godt 

fornoyd mcd sine egne arrangementer. De 

fleste fikk rekruttert flere medlemmer. 

:2\:::ORMASIONSFLAN/ 

MEDill- D[E,KNING 

Malrettede tiltak i henhold til den 

foreliggende informasjonsplanen ble 

Om lag 55 prosent firmer raskt frem til det de 

leter otter pa ngf.golf.no 

Norges 

Golfrorhund 

lnnhold 

k 
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iiMppidrett 
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muniorer! Klikk her... 

• 

Publeert 20106 k1.22:41 Set endret 21/06 61.12.59 

Webster-Clarke inn i Team Norway 
• '711.4 Suksesstreneren Darren Webster-Clarke er tilknyttet 

Team Norway. Forst og fremst er det snakk am en 
"• Is 05 'Manning avtale ut 2005, men det jobbes med en langsiktig 

avtale. 
Les mer sitiatertell 

• ,rn cl,!! 

sprll og 

ho,temmeis, 

Olnforrnasjon 

,./Sprusana og svar 

i/A1,:tsvilet,,m;c1;er 

2005 

Publisert: 20/06 k1.21•52 Set endret 20/06 1,1.22'00 

Mansson og Valle beholdt ledelsen 

• ▪ P.  ,dor of Mend kvInner 

gjennomfort i 2004. Tiltakene, som har 

fokus pa idrett, helse og anlegg, har vist seg 

a gi gode resultater. 

Storre turneringer der vare beste amatorer 

og profesjonelle spillere deltok, samt en 

bedre mediestrategi fra NGFs side og fra 

arrangorklubbene medforte okt 

medieomtale i 2004. 

Gjennom presseklipp-tjenesten Magenta 

News far NGF oversikt over alle saker om 

golf som skrives i Norges nettaviser. Her 

bar vi ogsa registrert en sterk okning av 

medieomtalen om golf. 

NGF har ved tre tilfeller samarbeidet med 

NRK og golfsporten har blitt synliggjort i 

programmer med mange seere; 

Forbrukerinspektorene, barneprogrammet 

Pysj Pop Baluba og helseprogrammet 

PULS. TV2 Extra viste en oppsummering 

fra Norgesmesterskapet for kvinner og 

menn pa Losby i august. I tillegg har det 

vmrt diverse innslag pa lokal TV flere 

steder i landet. Hver delturnering pa P4 

Tour fikk i tillegg faste halvtimes 

programmer pa ViaSat Sport. Dette viser at 

NGF-LI; ;NDERSZKEEiL.S:N 2 0 0 4 

• Nesten 75 present er fornoyd med informasjonen 

i NGF Nytt 

ngf.golf.no 

gronn glede 

—OW 

GOLF ONLINE 

3rukernavn 

Passord 

11/
Direktc til Gollbox? 

L Log, Inn 

mediene na onsker a sette fokus pa 

golfsporten mer enn tidligere. 

• 34 prosent av klubbene er fornoyd med NGFs 

promotcring av golfsporten. 46 present er middels 

fornoyd, eller vet ikkc. 20 prosent er misfornayd. 
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MARKED OG KOMMUNIKASJON 
IT 

Oppfolgingen av vedtak pa Golftinget i 

2003 vedrorende valg og implementering av 

en standard klubblosning for goltklubbene i 

Norge, Golf Online, har kanskje vart den 

storste enkeltutfordringen i 2004. Man 

visste at den fremdriftsplan som ble lagt var 

meget stram og helt avhengig av at alle ledd 

i gjennomforingskjeden fungerte optimalt 

hele veien. Takket vxre meget stor innsats 

fra NIF/n3sport som samarbeidspartnere, 

Golfbox som underleverandor av de 

golfspesifikke applikasjoner, og ikke minst, 

det oppnevnte IT-rad med Henning Granum 

i spissen, ble prosjektet gjennomfort stort 

sett innenfor de tidsfrister som ble satt. 

Oppslutningen blant klubbene var ogsa 

langt over det man kunne forvente og i alt 

60 klubber har tatt systemet i bruk dette 

forste driftsaret. I alt er det registrert vel 

145.000 bookinger pa systemet og 

turneringsmodulen er blitt benyttet med 

stort hell pa de to storste turneringen i 

2004, nemlig NM pa Losby og Challenge 

Tour pa Vestfold GK. Selv om systemene 

ikke er optimale for alle klubber, bar 

stabiliteten pa systemet vart bra i 2004, og 

behovet for support har avtatt utover aret. 

Pa evalueringsmotet (brukerforum) som ble 

avholdt i desember maned var det saledes 

mange gode tilbakemeldinger pa systemet 

og gode forslag til utbedringer. 

Ved siden av dette har NGF som forste 

sxrforbund i NIF innfort systemet 

"Personlig Profil" som gir alle 

golfmedlemmer tilgang til egne persondata 

i NGFs feller database. Dataene i basen har 

blitt bedre og bedre utover i aret og basen 

benyttes na til utsending av Norsk Golf. 

Fru NRK-inaspilling lil programmet FBI pi Gronmo GK. 

GOLF ONLINE 

Livescoring, internettbetaling og turneringsrapporter 

Les hele saken 

Oppgradering av web-servere 

LeS h&c saken 

Status pa prosjekter fra Golfbox 

Les hele sakes 

Frigivelse as starttider 

... Les Sete sakes 

Nyheter fra Golfbox og Klubben Online 
• 

Les hems sakes 

Support vii de neste dagene to kontakt m;da ''' klubber corn 

www.golfonline.no 

NGF-UNDERSOKELSEN 2004 

GOLF ONLINE 

r.3spert as. 
I,r 

MedlenISSer;:r1--.CC.7 

Norske goltklubber 

Klubbnurran, 

er Golf Onttne? ..

.. cjan 

• Seks av ti synes det fungerer bra a bestille • 80 prosent synes kvaliteten pa NGFs trykksaker • Over 60 prosent synes NGFs tilbud av trykksaker 

materiell fra Idrettsbutikken er bra er bra. 
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OKONOMI OG ADMINISTRASJON 

Administrasj on 
Sigrun Somme, Tove 

Skandsen, May Ronnin.gen 

Idrett 
Par Sundberg, Niklas 

Diethelm, Thore Wilhelmsen, 

Camilla Nilsen*, Kristin 

Gurthildrud, Lise Bjornstad, 

Anders Thelberg 

*Camilla Nilsen sluttet i januar 2005 

OKONOMI 

De okonomiske resultatene i 2004 har vxrt 

tilfredsstillende sett opp mot det vedtatte 

budsjettet. I hvert styremote ble det lagt 

frem regnskapsrapport fra 

administrasjonen. 

Driftsregnskapet for 2004 viser et 

overskudd pa kr 264.848 i forhold til arets 

budsjett pa kr 100.000 i overskudd. Dette 

gir en egenkapital pa kr 10.643.768 som er 

30 prosent av brutto omsetning og 

tilfredsstiller malene i virksomhetsplanen. 

Golftinget 

Styret 

Generalsekretwr 
Geir Ove Berg 

Marked/kommunikasj on 
Christian Berg, Atle .Tansson 

Anlegg 
Pal Melbye, Ole Martin 

Lilleby 

NGF bar hatt god likviditet gjennom hele 

aret, noe som skyldes at vi na har fatt 

bygget opp en solid egenkapital. 

Det har ogsa i ar. vwrt store problemer med 

a fa innbetalt kontingenter og avgifter fra 

klubbene, og det er brukt mye tid pa 

pumnger, mater etc. 

Organisasj on og 

klub bservice 
Rune Hauger, Anna 

Donnestad, Tor-Anders 

Hanssen 

ADMINISTRASJON 

Sommeren 2004 flyttet administrasjonen til 

Idrettens Hus pa Ulleval i Oslo og ble 

endelig lokalisert sammen NIF og de aller 

fleste ovrige s rforbund. Vi har fatt gode 

lokaler og har tatt i bruk flere av NIFs 

fellestjenester slik som sentralbord, 

hustrykkeri og Idrettens regnskapskontor. 

Utgiftene til husleie bar gatt ned. 

Idrettsbutikken ble i host flyttet til Flisa og 

vi har i lopet av aret overlatt all utsendelse 

av materiell til Idrettsbutikken. 
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UTVALG, FAGGRUPPER OG RESSURSPERSONER 

BERETNING FRA 

DOMSUTVALGET 

Medlemmer: Kirsti Jaraker (leder), Tonje 

Berggren, Kjell Torkildsen, Per Musceus 

(varamedlem) og Tore Schroder 

(varamedlem). 

Domsutvalget bar ikke hatt saker til 

behandling i 2004. 

BERETNING FRA 

LOVUTVALG ET 

Medlemmer: Lars Musceus (leder), Tore 

Helliesen og Marit Wiig. 

Lovutvalget, eller enkelte av dets 

medlemmer, sammen med 

administrasjonen - swrlig vwrt engasjert i 

folgende saker i 2004: 

• Mote med en gruppe klubber am 

tilpasning til NIFs regelverk 

• Bidrag til revisjon og oppdatering av 

diverse bestemmelser, herunder deler av 

turneringsbestemmelsene, samt uttalelse 

vedrorende utkast til revidert regelverk 

for samarbeidsavtaler med nmringslivet 

og til NGFs rettighetsbestemmelser 

• Utarbeidet nye standard 

samarbeidsavtaler mellom golfklubb og 

baneselskap 

• Fortsettelse av dialogen med NIF 

vedrorende golfsportens viktige saker, 

herunder deltagelse pa NIFs lov- og 

domsseminar med innspill fra NGF 

• Utarbeidet monster til lov for golfklubb, 

med anbefalte tilleggsbestemmelser 

• Lopende konsultasjoner i enkeltsaker 

Lovutvalget vil til golftinget gi innstilling 

til revisjon av NGFs loy som oppfolgning 

av siste revisjon av NIFs lov og lovnormer. 

BERETNING FRA 

APPELLUTVALGET 

Medlemmer: Steinar Birkeland (leder), 

Else-Marie Merckoll, Hans Olav Auensen, 

Els Brouwer, Reidar Olsen, Terje Foss 

(varamedlem) og Unni Waldeland Ncess 

(varamedlem). 

Appellutvalget har ikke mottatt noen saker 

til behandling i 2004. Leder har derfor ikke 

funnet det nodvendig a innkalle til noe 

mote. 

FAGGRUPPE - UTDANNING 

Ottar Stromberg 

John Edgar Nilsen 

Per Arvid Langseth 

Nils Jorgensen 

Svein Strom 

Terje .Ali 

FAGGRUPPE - GOLFREGLER 

OG DOMMERE 

John Edgar Nilsen, leder 

Per Arvid Langseth 

Per Erbo Roughtvedt 

Terje Morstol 

FAGGRUPPE - 

AMATORREGLER 

Lars Musaus, leder 

Frode Grotmol 

SPORTSLIGE 

KOORDINATORER 

Geir Aas 

Per Jevnesveen 

Bjorn Solheim 

Ronny Knag 

Nils Herman Kim.

Sven Arne Nilsen 

Nils Ragnar Jensen 

Lars Arne Berg 

Erik Bergh 

FAGGRUPPE 

Sverre Ekeli 

Arvid Moger 

Odd Roar Nesje 

Kjell Hansen 

- Oslo/Akershus 

- Hedmark/Oppland 

- More og Romsdal 

- Sor-Vestlandet 

- Sor-Ostlandet 

- Ostfold 

- Nord-Norge 

- Midt-Norge 

- Hordaland 

ANLEGG 

FAGGRUPPE - SLOPE 

Kjell Hansen 

Svein Strom 

Merete Wrangell 

Einar Faugli 

Roy Tunge 

IT-RADET 

Henning Granum 

Knut Snildal 

Margaretha Ramm (t.o.m. nov. 2004) 

Ove Salvesen (t.o.m. nov. 2004) 

Roar Kruse 

Steinar Floysvik 

Tommy Svendsrud 

Thore Wilhelmsen 

FAGGRUPPE - 

INTERNASJONALT ARBEID 

Arne Myhrvold 

John Edgar Nilsen 

Lars Musmus 

RESSURSPERSON - 

KVINNEAKTIVITETER 

Erna Meum 

VALGKOMITE 

Per Arne Helfand, leder 

Odd Roar Nesje 

Elisabeth Seeberg 

Hanne Havreberg 

Hans Ole Ziegler 

KLUBBVEILEDERE 

Johan Conradson 

Johnny Flo)/li 

Svein Erik Hansen 

Rudi Andersen 

21 

ARSRAPPORT 2004 



22 TALL OG FAKTA 
ORDER OF MERIT, P4 TOUR 2004, HERRER 

(sluttstilling etter syv turneringer) 

1. Thomas Hansen, Ostmarka GK - 22 020 poeng 

2. Eirik Tage Johansen, Stavanger GK (amator) - 20 000 

3. Morten Hagen, Notteroy GK - 19 525 

4. Oyvind Rojahn, Borregaard GK - 14 993 

5. Paul Nilbrink, Sverige - 13 925 

6. Thomas Nielsen, Danmark - 10 500 

7. David Jonsson, Sverige - 10 310 

8. Jan-Are Larsen, Borregaard GK - 10 000 

9. Johan Elgborn, Oslo OK - 9925 

10. Christian Aronsen, Gronmo GK - 9903 

ORDER OF MERIT, P4 TOUR 2004, KVINNER 

(sluttstilling etter seks turneringer) 

1. June Bolme, Losby OK (amator) - 22 500 poeng 

2. Lene Krog, Drammen GK (amator) - 18 750 

3. Caroline Martens Larsen, Losby GK (amator) - 18 650 

4. Ann-Kristin Solvang, Drammen GK (amator) - 15 050 

5. Marianne Skarpnord, Skjeberg GK (amator) - 14 800 

6. Linda Bjerke, Tyrifjord GK - 14 574 

7. Ingrid Martens, Miklagard GK (amator) - 13 900 

8. Camilla Guriby Hilland, Berum GK (amator) - 11 225 

9. Cecilie Eckbo, Oppegard GK (amator) - 10 975 

10. Karine Bolme, Losby GK (amator) - 8088 

ORDER OF MERIT, GJENSIDIGE NOR JUNIOR 

TOUR A 2004, GUTTER 

(sluttstilling etter syv turneringer) 

1. Marius Thorp, Ba3rum GK - 3441 poeng 

2. Markus Faye Leandersson, Kjekstad OK - 2793 

3. William Hatle, Notteroy GK - 1419 

4. Are Friestad, Stavanger GK - 1293 

5. Christoppher Ebbang, Groruddalen GK - 1265 

6. Fredrik F. Kollevold, Bwrum GK - 1244 

7. Kristoffer Karlsson Ree, Ballerud GK - 928 

8. Joakim Mikkelsen, Drammen GK - 924 

9. Patrick A. 0. Solberg, Drammen GK - 904 

10. Lars-Fredrik Hakonsen, Gronmo GK - 863 

Medlemsstatistikk 

ORDER OF MEIflT, GJENSIDIGE NOR JUNEOR 

TOUR A 2004,   JENTER 

(sluttstilling etter syv turneringer) 

1. Amalie Valle, Onsoy GK - 3129 poeng 

2. Marita Engzelius, Oslo OK - 2080 

3. Emelie Westrup, Ban-um GK - 1791 

4. Vibeke Mohn Herberg, Ostmarka OK - 1500 

5. Caroline Martens Larsen, Losby GK - 1443 

6. Helene Birkeland, Oslo OK - 1129 

7. Karoline Skarpnord, Skjeberg GK - 1114 

8. Karine Bolme, Losby GK 1035 

9. Hedda Leikvang, Oslo GK - 921 

10. Catharina Aasheim, Oslo GK - 797 

ARETS SPILLER 
Marianne Skarpnord, Skjeberg GK 

JUNIORSTIPEND 
Amalie Valle, Onsoy GK og Anders Kristiansen, Borregaard GK 

ARETS JUNIORLEDER 
Bjorn Engseth, Stavanger GK 

NORGESMESTERE 2004 
Kvinner: June Bolme, Losby GK (kongepokal) 

Menn: Eirik Tage Johansen, Stavanger GK (kongepokal) 

Junior, jenter: Caroline Martens Larsen, Losby GK 

Junior, gutter: Markus F. Leandersson, Kjekstad GK 

Lag NM kvinner: Skjeberg GK 

Lag NM menn: Oslo GK 

Lag NM junior, jenter: Skjeberg GK 

Lag NM junior, gutter: Bwrum GK 

Herrer senior: Lars Muswus, Oslo GK 

Herrer eldre senior: Christoffer Selbekk, Oslo GK 

Darner senior: Anna Donnestad, Oslo OK 

MID AMATOR, MENN: 
Torn Arne Tollefsen, Vestfold GK 

MID AMATOR, KVINNER: 
Sofia Petersen, Oppegard GK 

Antall 

medlemmer 
Okning 

Kvinne- 

andel 

Jenter 

0-19 fir 
Okning 

Andel av 

barn og unge 

Gutter 

0-19 fir 
Okning 

Andel av 

barn og ungc 

Okning 

barn/unge 

2004 122 000 3,0 % 27,3 % 3638 9,3 % 22,2 12 770 6,4 % 77,8 7,1 % 

2003 118 000 7,6 % 27,0 % 3300 15,0 % 21,6 11 950 -0,4 % 78,4 2,9 % 

2002 109 000 10,1 % 27,0 % 2800 0,0 % 18,9 12 000 9,2 % 81,1 7,4 % 

2001 98 000 26,7 % 2800 20,4 10 900 79,6 

Nivfiet pi norske golfspillere 

Handicapkategori 
Antall spillere 

31/12.02 

Antall spillere 

31/12-04 

Antall spillere 

i % 31/12-02 

Antall spillere 

i % 31/12-04 

Endring, 

andel 

0-9 2500 3481 2,3 2,9 + 0,6 

10-19 10 000 11 760 9,2 9,8 +0,6 

20-29 16 500 20 538 15,1 17,1 +2,0 

30-36 20 000 19 982 18,3 16,5 -1,8 

Grant Kort 60 000 64 619 55,1 53,7 -1,4 

BANEUTVIKLING 

Antall golfbaner og hull i Norge, 2004 

18 hull 9 hull 6 hull Antall 

baner 

Antall 

hull 

Okning 

hull 

50 64 41 155 1722 8% 

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

0 

MEDLEMSUTVIKLING 
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UTVALGTE INTERNASJONALE RESULTATER 

Swedbank Junior Open, jenter, Sverige 

1. Karin Kinnerud, Sverige 

2. Marianne Skarpnord 

10. June Bolme 

EM, senior, Frankrike 

1. Roy Smethurst, England 

22. Bjorn Ronning 

63. Knut H. Frolich 

Lag-EM, jenter 

1. Sverige 

6. Norge (Lene Krog, Caroline M. Larsen, 

Ann-Kristin Solvang, Marianne Skarpnord) 

Lag-EM, gutter 

1. England 

11. Norge (Knut Borsheim, Marius Thorp, Anders Kristiansen, 

Espen Kofstad, William Hatle, Are Friestad) 

English Boys Open Amateur Strokeplay Championship, 

England 

1. Pablo Martin, Spania 

11. Knut Borsheim 

European Young Masters, gutter, Osterrike 

1. Zaehariah Gould, Wales 

4. Marius Thorp 

11. Anders Kristiansen 

British Girls Open Amateur Championship, England 

1. Azahara Munoz, Spania 

Semifinale: Marianne Skarpnord 

EM, menn, Sverige 

1. Matthew Richardson, England 

3. Eirik Tage Johansen 

53. Kim Kristoffersen 

TALL OG FAKTA 
Junior Masters Invitational, Sverige 

1. Terese Nilsson, Sverige 

6. Caroline Martens Larsen 

Belgian International Junior Championship 

1. Sabrina Borchhardt, Sveits 

Attendedelsfinale: Marita Engzelius 

EM, kvinner, Spania 

1. Carlota Ciganda 

32. Marianne Skarpnord 

Hellenic Internationall Amateur Championship, kvi A nor 

1. Zuzana Masinova, Tsjekkia 

2. Lene Krog 

3. Marianne Skarpnord 

Hellenic International Amateur Championship, menn 

1. Kasper Jorgensen, Danmark 

2. Lars Petter Brovold 

20. Kim Kristoffersen 

Lag-VM, menn, Puerto Rico 

1. USA 

23. Norge (Eirik Tage Johansen, Lars Petter Brovold, 

Kim Kristoffersen) 

Lag-VM, kvinner, Puerto Rico 

1. Sverige 

23. Norge (Marianne Skarpnord, Lene Krog, June Bolme) 
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Norges 
Golfforbund 

Norges Golfforbund 

0840 Oslo 

Telefon: + 47 21 02 91 50 

Telefaks: + 47 21 02 91 51 

E-post: post©golfforbundet.no 

Web: www.ngf.golf.no 

Sponsorer: 

NordeaRi 
TOYOTA 


