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2005 har vært et stort sportslig år for NGF.
Ikke minst ble avslutningen av året historisk
for golf-Norge ved at Henrik Bjørnstad gikk
bort og sikret seg spill på PGA-touren i USA
i 2006. Før det sto selvsagt Marius Thorps
individuelle EM-gull som høydepunktet med
guttenes lagsølv i EM som en god oppfølger.
At Norge også tar to lag-gull og to individu-
elle gull i Nordisk Mesterskap er bare en
bekreftelse på at det gjøres mye godt arbeid
med den sportslige satsingen både ute i klub-
bene og i forbundet sentralt. Aller mest gle-
delig er det å registrere at det er de unge
utøverne som presterer best internasjonalt.
Dette gir stor optimisme for fremtiden. 

For de mer etablerte spillere har det også
vært et godt år. Suzann Pettersen og Lene
Krog har representert Europa i henholdsvis
Solheim Cup og Junior Solheim Cup. Begge
oppnådde strålende resultater og bidro sterkt
for sine lag. Suzann var for øvrig eneste
europeiske spiller som ikke tapte noen av
sine matcher i Solheim Cup. 

Med de sportslige resultatene kom også en
markert opptur i medienes interesse for golf-
sporten.  ”Live” TV-sendinger i våre rikska-
naler og en rekke andre store oppslag både i
TV/radio og andre riksmedier, tyder på at vi
endelig har brutt noen barrierer på dette
området. 

Ellers registreres at flere og flere klubber har
tatt tak i den sportslige utviklingen for sine
medlemmer. Dette vil på sikt ikke bare
komme utøverne til gode, men både klub-
bene selv og golf-nasjonen Norge som hel-
het. 

Det er fortsatt en viss vekst i antall medlem-
skap i golfklubbene og stor aktivitet på alle
plan. Utfordringene for golf-Norge er imid-
lertid fortsatt store. Det kan observeres store
ulikheter rundt om i landet, og det er tydeli-
ge signaler på at mange klubber sliter økono-
misk. På lik linje som i våre naboland i
Skandinavia, ser vi i Norge at folk spiller
færre greenfee-runder og holder seg stort sett
til aktivitet på egen hjemmeklubb, og i til-
legg spiller mange også mindre enn før. På
mange måter kan dette tyde på at vi er på vei
mot noe mer stabilt og forutsigbart, det vil si
en normalisering i forhold til den sterke vek-
sten som golfsporten har vært gjennom de
seneste år. 

I løpet av året har NGF vedtatt et anleggspo-
litisk dokument som vil være retningsgi-
vende for informasjon, rådgivning og utvik-
ling innenfor anleggssektoren. For utvikling-
en av golfsporten er det fortsatt viktig å gjøre
terskelen til golf så lav som mulig. En av

konklusjonene i dokumentet er derfor opp-
fordringen til bygging av rekrutteringsanlegg
over hele landet. 

Når det gjelder medlemstilknytningen til
klubbene avdekkes dessverre stadig nye kre-
ative løsninger som gjør at intensjonene med
de regler og retningslinjer, som forbundet og
klubbene har blitt enige om, misbrukes. Et
eksempel på dette er ulike typer medlemskap
som gjør at spillere aldri blir regnet med i
NGFs statistikker. Dermed svekkes NGFs
inntekter - både klubbenes kontingent til
NGF og den støtte NGF får gjennom til-
skudd fra spillemidlene. På denne måten
bidrar enkelte klubber til å undergrave og
svekke forbundets totale økonomi  med de
følger dette får for de tjenester forbundet
skal yte. 

Sponsormarkedet har hele året vært vanske-
lig, noe både våre klubber og forbundet sen-
tralt har fått merke. For NGF har dette
betydd at man har måttet tilpasse driften til
lavere rammer enn hva forrige Golfting la
opp til. Styrking av markedskompetanse i
egen organisasjon samt de store sportslige
fremganger ser imidlertid nå ut til å gi resul-
tater også på dette området.

Forbundet har gjennom året intensivert
arbeidet ut mot klubbene på en rekke områ-
der og responsen ser ut til å være meget posi-
tiv. Dette gjelder både innenfor utdannings-
virksomheten, hjelp til sportslig satsing og
rene klubbutviklingstiltak.

Det målbevisste arbeidet mot det offentlige
har gitt resultater. Treningsanlegg for golf
har dette året blitt stønadsberettiget over spil-
lemiddeltildelingen. Vi ser også en positiv
utvikling når det gjelder tilgang til arealer for
golfanlegg. Blant annet er ikke emnet så
konfliktfylt som tidligere. Samarbeid med
for eksempel Riksantikvaren er opprettet og
forståelsen for golf ser ut til å ha godt rotfes-
te i mange offentlige organer. 

2005 har vært det andre året med drift av
basis IT-system for klubbene. Fra nyttår og
fram til juni var leveransen til NGF langt
under pari og store investeringer er gjort hos
våre leverandører for å bedre situasjonen.
Resten av sesongen har forløpt uten større
problemer. Leverandørene har levert ny
funksjonalitet helt fram til august måned.
Innenfor IT-området blir NGF også utfordret
av våre omgivelser og samarbeidspartnere på
nordisk plan. Nordisk Golf Union har såle-
des satt på sitt kart spørsmålet om felles les-
bare kortløsninger i Norden, en utvikling
som vi må ta stilling til i nær fremtid.
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NGFs administrasjon har det siste året
gjennomført en analyse av kompetanse- og
organisasjonsstrukturen for å forberede seg
på å møte morgendagens krav. På bakgrunn
av dette er det gjennomført endringer i orga-
nisasjonen. Det er ansatt ny sportssjef og ny
markedssjef, mens en sekretærstilling er blitt
overflødig. Stillingen som idrettskonsulent
har endret karakter og innhold, og selve
avdelingsstrukturen også har fått nytt inn-
hold. Et organisasjonskart som beskriver den
nye organiseringen finner du lenger bak i
årsrapporten.

INTERNASJONALT ARBEID

NGF har per 31. desember en representant i
Executive Committee i European Golf
Association (EGA). John Edgar Nilsen ble
valgt inn som representant for Nord Zone på
EGAs Annual Meeting i Stockholm i okto-
ber måned. Terje Morstøl har senere blitt
valgt inn som representant i Handicapping
and Course Rating Committee. Forbundet
deltok med tre representanter ved EGAs
Annual Meeting i Stockholm.

I forbindelse med Nordisk Mesterskap på
Hauger GK i september var NGF også vert-
skap for møte i Nordisk Golf Union. Alle
presidenter og generalsekretærer fra de nor-
diske land deltok. Dette er et nyttig forum for
samordning av felles nordiske synspunkter
og eventuelle praktiske samarbeidsformer
innefor ulike områder.

Ellers er det med skuffelse man registrerte at
golf ikke ble olympisk gren i Olympiske
Leker verken i Beijing eller London. Vårt
arbeid i internasjonale organisasjoner må
derfor opprettholdes med uforminsket styr-
ke. 

Norge er et foregangsland innenfor antido-
pingarbeid. NGF støtter opp om dette arbei-
det. Skuffende er det derfor å registrere at
store golfnasjoner som eksempelvis USA,
har et helt annet syn på dette arbeidet. Dette
hindrer den utvikling som NGF går inn for.

STYREMØTER OG 

REPRESENTASJON

Styret har i 2005 avholdt seks styremøter
hvorav et var en 2-dagers samling kombinert
med klubbesøk. I alt har det vært behandlet
63 ordinære saker på disse møtene. I tillegg
kommer en rekke mindre orienterings- og
drøftingssaker.

Representanter fra styret har vært til stede på
seks områdevise lederfora, 16 forbundstur-
neringer og 8 baneåpninger/utvidelser.

Ordningen, fra første år av tingperioden,
med at alle styremedlemmer har hatt områ-
der de skulle følge opp spesielt er videreført. 

For øvrig vises det til avdelingenes rapporter.

Styret vil rette en takk til alle sponsorer, fri-
villige oppnevnte og tillitsvalgte som har
bidratt med stort og betydningsfullt arbeid i
komiteer, utvalg, faggrupper og som enkelt-
stående ressurspersoner samt til NGFs admi-
nistrasjon.

NGFs styre hadde følgende representanter
fram til Golftinget 2005: Christian Anker-
Rasch (president), Marianne Smith Magelie
(visepresident), styremedlemmene Jon Kåre
Brekke, Arne Giving, Rune Vatnamot og
Bente Hofgaard Nilsen, samt varamedlem-
mene Inger Thorp og Sigrid Hohle Bjønness.

På Golftinget ble Arne Giving og Inger
Thorp erstattet av varamedlemmene Dag
Kirchoff og Anne-Lise Løfsgaard, mens
Sigrid Hohle Bjønness trådte inn som styre-
medlem.
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TOPPIDRETT

Generelt
Landslagssatsningen for 2005 har vært noe
forandret fra tidligere år. NGF har i samar-
beid med Top Golf Supporters (TGS), startet
opp en satsning hvor både profesjonelle spil-
lere og amatører er sammen. Laget har fått
navnet Team Norway og skal være flaggski-
pet til norsk golf. Laget består av de beste
profesjonelle spillerne samt unge lovende
amatører som vi tror skal ta steget og bli
fremtidige tour-spillere.

Landslagsvirksomheten har bestått av fire
satsningsgrupper, Team Norway, amatør-
landslag herrer, juniorlandslag gutter og
amatørlandslag kvinner og jenter. 

Det er avholdt samlinger i inn og utland i for-
beredelsene til sesongen 2005 med en hoved-
samling i Syd Afrika i samarbeid med
Norges Toppidrettsgymnas (NTG).

Team Norway
Uttaket av laget i 2005 ble gjort sent i
sesongen og av den grunn ble det valgt å ta
ut et lite lag i første omgang. I desember ble

laget for 2006-sesongen tatt ut, og det består
nå av følgende spillere:

Spillerne som ble tatt ut:
• Suzann Pettersen
• Marianne Skarpnord
• Henrik Bjørnstad
• Eirik Tage Johansen
• Marius Thorp
• Jan-Are Larsen

Det er  veldig gledelig å se at vår norske
golfstjerne Suzann Pettersen valgte å si ja til
dette opplegget. Suzann, som spiller på
LPGA-touren, savner det å være en del av et
lag, og det vil hun få igjennom dette oppleg-
get. Målet er selvsagt at alle de beste spiller-
ne skal være en del av Team Norway i frem-
tiden. Henrik Bjørnstad valgte å gjøre come-
back i 2005, og han var selvsagt selvskreven
på laget da han besluttet å satse for fullt og
samtidig oppnådde gode resultater umiddel-
bart. 

Team Norway har som intensjon å hjelpe
spillerne med bedre individuell oppfølging i
forhold til alle aspekter av deres karriere.
Det er ikke lett å få alle til å møtes til sam-

ling(er), men den første samlingen fant sted
på La Manga i oktober. Her var alle Team
Norway spillerne til stede, bortsett fra USA-
studenten Eirik Tage Johansen. I tillegg del-
tok de spillerne som skulle spille 2. kvalifi-
seringsrunde til European Tour. 

Henrik Bjørnstad bestemte seg tidlig etter
sitt comeback, at han ville prøve å kvalifi-
sere seg for PGA-touren. Henrik måtte igjen-
nom alle tre kvalifiseringsrunder og etter
finalen i Orlando i desember hadde Norge
fått sin første spiller kvalifisert på PGA-tou-
ren. En meget stor prestasjon fra spilleren
som bare måneder tidligere livnærte seg som
snekker.

Suzann Pettersen kvalifiserte seg igjen for
nye store lagturneringer. For tredje gang på
rad representerte hun Europa i Solheim Cup.
I tillegg spilte hun for Verdenslaget mot Asia
i midten av desember. Hun vant alle sine
matcher og var med på å sikre Verdenslaget
en klar seier. Fin avslutning på året for
Suzann som har vært mye skadet de siste
årene, men nå ser alt så mye bedre ut.
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Suzann Pettersen spilte nok engang på det europeiske Solheim Cup-laget. Henrik Bjørnstad kvalifiserte seg som første nordmann til 
PGA-touren i USA. (Foto: Pål A. Næss)
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Amatørlandslagene
Klubbene rundt i vårt langstrakte land jobber
nå bedre med utvikling/rekruttering enn
noen gang. Det ser vi på de spillerne som
dukker opp nedover i årsklassene. Banene er
bedre, treningsområdene utvikles og kompe-
tansen i klubbene er høyere. Vi er helt
avhengig av at klubbene står på hver eneste
dag slik som i dag. Da vil vi få bedre utøvere
å jobbe med, og Norge vil for alvor få de
resultatene internasjonalt som vi ønsker.
NGF lover å jobbe knallhardt med å gi disse
spillerne den hjelp de trenger og ikke minst
gi dem internasjonal matching, som er helt
nødvendig for at de skal lykkes.

Amatørene våre har gjennomført historiens
beste år og her er noen eksempler på resulta-
ter det står respekt av. Norge har kommet
med på golfkartet for alvor.

• Marius Thorps gull i EM for menn
• Sølv i lag-EM for gutter
• Gull i herreklassen under nordisk
• Gull i jenteklassen under nordisk
• Sølv i gutteklassen under nordisk
• Lene Krogs deltakelse i Junior 

Solheim Cup

To EM-medaljer, hvor av ett gull og ett sølv,
og mange andre flotte og gode resultater sier
mye om hvordan det jobbes i norsk golf. Nå
ligger det et stort ansvar for å utvikle trener-
ne og spillerne videre for å ta enda et steg.
Det vi nå har oppnådd må ikke bli en hvile-
pute. Dette er bare et lite steg på veien. Målet
vårt er å få flere gode etablerte spillere ute på
tourene i årene som kommer.

TURNERINGER

NGF har i 2005 hatt ansvar for avviklingen
av om lag 30 nasjonale forbundsturneringer. 

Nordisk mesterskap
Et av høydepunktene var Nordisk Mester-
skap på Hauger GK. Dette var en meget godt
arrangert turnering og i tillegg ble det svært
gode norske sportslige resultater. NGF retter
en stor takk til Hauger GK for et meget godt
gjennomført arrangement.

P4 Tour
P4 Tour er en ”Professional Golf Tour” og er
en del av European Tour. I 2005 ble det
arrangert seks turneringer tellende på Nordic
League. Totalt 210 herrer og 43 damer fra i
alt 63 klubber i Norden deltok og det ble spilt
om totalt 87.000 euro i herreklassen. P4 Tour
arrangeres i samarbeid med PGA of Norway
og sponsorselskapet Interspons.

Nordea Pairs
Det ble i år spilt klubbkvalifiseringen i
Nordea Pairs i 98 klubber fra sør til nord og
til sammen 3.000 spillere deltok. Deretter ble
det spilt syv turneringsområdefinaler med
kvalifisering til Norgesfinalen. 

Lag-NM
I årets lag-NM stilte hele 72 klubber (60 i
2004) herrelag og 26 klubber (22 i 2004)
damelag. I lag-NM for juniorer stilte 56
klubber (46 i 2004) guttelag og 18 klubber
(14 i 2004) jentelag. Det var dermed en god
økning i alle klasser fra 2004! Dessverre var
det mange klubber som trakk laget sitt av
ulike årsaker i dagene før turneringene, og
dette viser at det er mange klubber som har
store utfordringer ved organiseringen av sin
sportslige virksomhet.
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Herrelaget som vant Nordisk Mesterskap: F.v. landslagstrener Pär Sundberg, Ofeigur Johann Gudjonsson, Kristoffer K. Ree, Kim Kristoffersen og 
Knut Børsheim.

Guttelaget som vant sølv under lag-EM. Bak f.v. kaptein Lars Witt, Knut Børsheim, Espen Kofstad,
Marius Thorp og landslagstrener Niklas Diethelm. Foran f.v. Are Å. Friestad, Anders Kristiansen og
Frederik F. Kollevold.
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Junior Tour A
Det ble avholdt syv delturneringer på A-tour
gutter og jenter inklusiv junior-NM. I tillegg
ble det avhold fem B-tour jenter samtidig
som A-tour jenter. Til hver turnering på A-
tour gutter kvalifiserte om lag 30 spillere seg
opp fra B-tour gutter i de enkelte turnerings-
områdene. Totalt klarte 68 spillere én eller
flere cut’er på A-tour gutter, og tilsvarende
34 på A-tour jenter. Sammenlagt ble A-tour
2005 vunnet av Espen Kofstad (Losby GK)
og Amalie Valle (Onsøy GK).

Norgesmesterskapet
NM for damer og herrer ble spilt på Sorknes
GK 4.- 7. august og ble vunnet av Monica
Gundersrud (Elverum GK) og Øyvind
Rojahn (Moss & Rygge GK). Dette var før-
ste gang i historien at profesjonelle spillere
ble norgesmestere.

Arrangørene
Flere og flere klubber fremstår nå som meget
profesjonelle turneringsarrangører og mange
klubber legger listen høyt når de skal arran-
gere både store og små turneringer. NGF
opplever også stor interesse for å arrangere
forbundsturneringer.

Klubbenes åpne eliteturneringer (AmaTour)
utviklet seg også meget positivt i 2005, og
det ble gjennomført hele 22 turneringer fra
sør til nord (15 i 2004). AmaTour fungerer
som kvalifisering til P4 Tour, og dette er
meget populært blant elitespillerne. 

Det har i tillegg blitt arrangert en lang rekke
juniorturneringer (B-tour gutter, C-tour etc.)
i de seks turneringsområdene. Disse områ-
dene er blitt ledet av svært engasjerte tillit-
svalgte, sportslige koordinatorer.
Et 80-talls forbundsdommere, dommere og
aspiranter har vært i aktivitet over hele landet
og dømt i langt over 120 turneringer, fra C-
tour til internasjonale mesterskap i utlandet. 

Det er rift om å bli NGF dommer og vi opp-
lever at våre dommere blir godt mottatt ute i
klubbene.

Faggruppe Amatørregler 
Gruppen rolle er å gi råd vedrørende god-
kjennelse av stipend, gjeninnsettelse i ama-
tørstatus og vedrørende tolkning og anven-
delse av amatørreglene i enkeltsaker. NGF
har i 2005 hatt til behandling tre reamatøri-
seringssaker.

Faggruppe Golfregler
Gruppen har i perioden hatt flere møter og
behandlet saker vedrørende golfregler, turne-
ringsbestemmelser og handicapbestem-
melser. I tillegg er gruppen et faglig organ
overfor NGFs dommere samt til stor hjelp
for administrasjonens løpende oppfølging av
dommerne. Gruppen har også stått for det
faglige innholdet i periodens to dommersam-
linger.

TD

I alt ti personer ble høsten 2004 rekruttert til
å være med i NGFs TD-virksomhet og alle
har gjennom vinteren 2004/2005 og sesong-
en 2005 gjennomgått kurs og samlinger i
regi av NGF. 

I løpet av året har NGF stilt med TD på 22 av
de største forbundsturneringene. TD’en sin
oppgave har vært å kvalitetssikre planleg-
ging og gjennomføring av turneringen i nært
samarbeid med arrangørklubben. Disse er
alle erfarne og engasjerte ressurspersoner og
det er utelukkende positive tilbakemeldinger
fra arrangørklubbene på TD’enes rolle og
bidrag.

NGFs TD virksomhet er i kontinuerlig utvik-
ling og det er planlagt hyppige møter/sam-
linger vinteren 2005/2006 for å utvikle grup-
pen.
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Lene Krog deltok i Solheim Cup for juniorer.

Amalie Valle og Espen Kofstad vant 
A-tour Order of Merit

Monica Gundersrud og Øyvind Rojahn ble 
norgesmestere på Sorknes GK

Amalie Valle og Øyvind Rojahn vant 
P4 Tour Order of Merit.

Marius Thorp ble Norges første 
europamester i golf.
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Avdelingens to virkeområder er å jobbe for
bedre rammebetingelser for etablering av
golfanlegg, samt være et kompetansesenter i
spørsmål knyttet til planlegging, bygging og
drift av golfanlegg.

Avdelingen har to faggrupper - Faggruppe
Slope og Faggruppe Anlegg.

Faggruppe Anlegg
Denne faggruppen består av ressurspersoner
innenfor ulike golfrelaterte emner som for
eksempel slope, grøntfaglig rådgivning,
planmyndigheter og reguleringsprosesser.
Gjennom sesongen er det blitt arrangert tre
møter. Faggruppen har blant annet medvirket
i utarbeidelse av ”Sikkerhetsanbefalinger for
golfbaner”, standard anbudsbeskrivelse,
kravspesifikasjoner, driftsundersøkelser og
deltatt på seminar med fylkeskommuner.

Faggruppe Slope
I slopearbeidet har totalt 16 personer, inklu-
dert selve faggruppen, vært involvert  for å
ivareta klubbenes behov, og for å oppfylle
lisensavtalen mellom forbundet og USGA.
Dette har vært et svært hektisk år, da all
rating av baner nå blir gjennomført i nytt
datasystem. Dette er utviklet i Sverige på
oppdrag fra det svenske golfforbundet, og
hvor NGF har vært deltaker. Systemet har
ikke blitt benyttet inneværende år i Sverige,
så NGF har vært pilot i prosjektet med det
arbeid dette ofte medfører. NGF har således
hatt en svært tett dialog med utvikler og

bistått denne i stor grad. De ulike ratingtea-
mene skal ha stor honnør for årets innsats.
NGF har deltatt på kurs i regi av det svenske
golfforbundet.

Ratet og reratet i 2005
6 hulls baner 6 stk.
9 hulls baner 26 stk.
18 hulls baner 15 stk.

Ovennevnte tall inneholder både sloping av
nye baner, rerating etter tre år og rerating av
baner hvor det er foretatt vesentlige endring-
er.

RAMMEBETINGELSER

Avdelingen bruker mye ressurser på
rollen som golfidrettens talerør i
anleggsspørsmål overfor sentrale
myndigheter (Storting, departe-
menter, fagdirektorater og fyl-
kesledd). Det er svært viktig å
medvirke i de prosesser som
påvirker rammebetingelsene
for etablering av golfan-
legg. Dette oppnås kun
ved høy troverdighet og
kompetanse. På bak-
grunn av dette er det
lagt ned mye ressurser i NGFs
Anleggspolitiske dokument.
Pål Melbye er deltaker i NIFs anleggsutvalg.
Dette ble etablert i forbindelse med utarbei-

delse av Idrettspolitisk dokument som ble
behandlet på Idrettstinget i 2003.

NGF har fått gjennomslag for at nærmiljøan-
legg for golfaktivitet nå er tilskuddsberetti-
get fra spillemidlene.

Det er etablert en egen golfanleggskomité i
Oslo Idrettskrets. Denne skal jobbe for å
bedre rammebetingelsene for golfetablering i
Oslo. Det er løpende kontakt med de etabler-
te klubbene i Oslo. Spesielt blir det vektlagt
å realisere nærmiljøanlegg. NGF er repre-
sentert i komiteen. 

Fylkesmannen i Hordaland og fylkeskom-
munen utarbeider for tiden en fylkesdelsplan
for golf. NGF bidrar i arbeidet, og det ble
gjennomført et kick-off på Fana GK i april.
Samtlige golfklubber og kommuner i fylket
var invitert. NGF holdt en presentasjon av
forbundets anleggspolitikk. 
NGF har etablert en tett dialog med
Riksantikvaren. Dette har blant annet resul-
tert i gjennomføring av befaring av golfan-
legg i Østfold og Vestfold samt seminar om
temaet golf/kulturminner.
Seminaret ble arrangert i mars i
Riksantikvarens lokaler. Det var deltakere

fra kulturminneforvaltningen på fylkes- og
kommunalt nivå samt fra golf-

miljøet. Blant annet
holdt Jeremy 

Gravrøys hos Stiklestad GK. NGF har et nært samarbied med Riksantikvaren.
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Turner et innlegg om implementering av kul-
turminner i planlegging av golfanlegg.
Stiklestad golfklubbs bane ble brukt som et
eksempel.

I mai var NGF vertskap for en delegasjon fra
R&A og det svenske golfforbundet. Teamet
var forskning på green-gress for skandina-
viske klimaforhold. Samlingen ble arrangert
på Planteforsks forsøksstasjon på Apelsvoll.

Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder
Idrettskrets arrangerte en samling vedrø-
rende nærmiljøanlegg for golf. Her var en
rekke klubber fra fylket samt NGF represen-
tert.

Avdelingen har i løpet av året holdt flere
foredrag, både overfor den offentlige forvalt-
ning, greenkeepere og andre.

PLANLEGGING,
BYGGING OG DRIFT

Det er utarbeidet eksempelsamling på nær-
miljøanlegg til golf. 

Hvert medlemskap i de nordiske golfforbun-
dene bidrar med 90 øre til forskningsstif-
telsen Scandinavian Turfgrass Research
Foundation (SFG). Hensikten med stiftelsen
er å bidra til økt forskning på golfrelaterte
temaer i Skandinavia. NGF sitter med en
representant i styret for stiftelsen, og en
representant i arbeidsgruppen. Stiftelsen
støtter per i dag tre forskningsprosjekter øko-
nomisk hvorav ett i Norge. Prosjektet her i
Norge omhandler utprøving av gressarter for
golf under nordiske forhold. Det er stor
pågang med søknader for nye forskningspro-
sjekt, og det jobbes med å finne økt finansi-
ering.

I samarbeid med head greenkeeper ved Oslo
GK, John Rieber, er det videreutviklet et sty-
ringsverktøy for drift av golfbaner –
”Headgreenkeepers planverktøy”. Dette er
stilt gratis til disposisjon for klubbene.

Det jobbes parallelt med utvikling av diverse
litteratur knyttet til planlegging, bygging og
drift.

Sammen med det svenske og det danske for-
bundet jobbes det med å lage ett felles miljø-
sertifiseringsprogram for våre golfbaner. 

Anleggsavdelingen er representert i
Fagnemnda for Greenkeeperopplæring
(FFG) som skal være bransjens premissleve-
randør med hensyn til utdanning av greenke-
epere i Norge. NGF dekker kostnaden for
sekretariatsfunksjonen i fagnemnda.

Avdelingen har i løpet av sesongen også
gjennomført om lag 50 banebesøk til klubber
over hele landet. Noen av besøkene er
gjennomført av de regionale anleggskontak-
tene.

ANLEGG

Å R S R A P P O R T 2 0 0 5

1 0
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ORGANISASJONSUTVIKLING

I 2004 flyttet NGF sin administrasjon til
Idrettens Hus på Ullevaal Stadion og fikk
dermed tilgang til en del fellestjenester, tok i
bruk nytt IT-system, ble pålagt nye arbeids-
oppgaver som følge av nærmere tilknyt-
ning/samarbeid mellom PGA og NGF, over-
tok selv ansvaret for sponsorsalget m.m.
Dette medførte endringer i kompetansebeho-
vet i NGFs administrasjon og nødvendig-
gjorde en gjennomgang og utvikling av sen-
tralleddet og dets ansatte. Arbeidet har fore-
løpig resultert i en intern omorganisering av
NGFs administrasjon og en påstartet kom-
petanseutvikling/-tilpasning der utdannings-
tiltak er igangsatt, noen oppgaver er outsour-
cet, medarbeidere har sluttet og andre kom-
met til. Prosessen er ikke avsluttet.

En av de større endringene som følge av den
interne omorganiseringsprosessen er at
arbeidsområdet breddeidrett fra 1. juni 2005
er overført fra Idrettsavdelingen til
Organisasjon og klubbservice. 
I bestrebelsene på å redusere både medlems-

klubbenes og vårt eget ressursforbruk knyttet
til ”idrettsjuss” og organisering har vi i dette
året jobbet tett med både vårt eget og NIFs
lovutvalg for å komme fram til en standard
lovnorm for golfklubber som kan godkjen-
nes av Idrettsstyret. Vårt håp er å kunne
bekjentgjøre en godkjenning tidlig i 2006. 

I 2004 fikk syv golfklubber/-anlegg og NGF
en henvendelse fra Konkurransetilsynet, der
vi ble bedt om å besvare en del spørsmål for
å avdekke praksis med hensyn til et økono-
misk samarbeid og NGFs rolle og kjennskap
til dette. Våren 2005 konkluderte
Konkurransetilsynet med at de ikke hadde
funnet tilstrekkelig bevis for at klubbene
hadde avholdt møter for å koordinere med-
lemskontingenter og markedsopptreden. På
den bakgrunn fant de ikke grunn til å forføl-
ge saken videre, men ga en orienterende
redegjørelse for hva som følger av gjeldende
konkurranselov i forhold til nevnte type
praksis. I redegjørelsen sier de blant annet
dersom golfklubbene holder møter der med-
lemskontingentene blir diskutert, kan dette
være en samordnet opptreden som omfattes

av konkurranseloven § 10. 

I tillegg til de vanlige driftsoppgavene, dag-
lig service og rådgivning fortsetter vi, som
avdelingens rapport viser, arbeidet med å
utvide antallet utviklings- og støttetilbud
overfor klubbene. Avdelingen søker en nær-
mere kontakt med klubbene som helhet og
ikke bare en enkeltperson eller to i hver
klubb.  Stadig flere klubbesøk gjennomføres
og en utvikling der utdannings- og utvik-
lingstilbud søkes lagt så nær klubben som
mulig, både geografisk og behovsmessig,
etterstrebes. 

Vi har blant annet vært representert på nor-
disk barneidrettskonferanse på Åland, NIFs
ledermøte, FAF-seminaret (fysisk aktivitet
og funksjonshemming), Idrettsrådskonfe-
ransen, GAF-seminaret (administrativt
ansatte i klubber/baneselskap), klubbut-
viklingsseminar i Sverige, NIFs lov- og
domsseminar med mer.

ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE
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Golf - Grønn Gledes prosjektgruppe. F.v.: Viggo Lorang Eriksen (Borregaard GK), Ina Grøner (Borregaard GK), Erik Bjørnstad (Hvam GK), Inger Solheim (Aurskog
Finstadbru GK), Erna Meum (Borregaard GK), Sigrun Mørkeseth (Borregaard GK), Lise Bjørnstad (NGF) og Per Erik Evjen (Aurskog Finstadbru GK).

Årsrapport 2005 - NGF  30-05-06  09:30  Side 11



NETTVERKSBYGGING

Områdevise lederforum
Det ble for tredje gang arrangert områdevise
lederforum på seks ulike plasser i Norge.
Som tidligere år deltok omtrent halvparten
av de klubbene som har bane på disse møte-
plassene. NGF skulle gjerne sett at enda flere
klubber deltok i slike sammenhenger.

Hovedtemaet denne gangen var NGFs ulike
satsingsområder; Idrettsprosjektet, Golf-
Grønn Glede og klubb- og lederutvikling.
Alle prosjektene har som formål å øke akti-
viteten på klubbplanet både på aktivitetssi-
den, men også på det organisatoriske plan. 

I tillegg til NGFs satsingsområder, ble NGFs
medlemsinntekter, anleggspolitisk doku-
ment, ansettelse av pro i klubb samt lokale
klubbutfordringer diskutert.

Evalueringen av de områdevise lederforu-
mene ga oss følgende informasjon:
- Over 90 prosent av de deltagende klubbene
ønsket å delta på fremtidige lederfora. 
- Dessverre er det slik at flere av våre store,
veletablerte klubber ikke prioriterer område-
vise lederforum. Man får håpe at disse klub-
bene, våre fyrtårn, i fremtiden vil se verdien
av å dele kunnskap og erfaringer med andre.
- Man kan også stille seg spørsmål om det
blir for mange møteplasser med nasjonalt
lederforum og områdevise lederforum
samme år. Dette vil bli diskutert omgående i
tiden fremover.

Golf i nord
Målsettingen med prosjektet Golf i nord er å
øke interessen for golf i de nordlige landsde-
lene, samt skape grobunn for økt rekrutte-
ring og sportslig satsing. På slutten av 2004
samt i starten på 2005 ble det brukt tid til å
definere klubbenes behov, samt se på ulike
virkemidler for å nå prosjektets målsettinger.
Klubbene definerte samarbeid om en perma-
nent pro-tjeneste som sitt viktigste tiltak.

Det ble i kjølvannet av behovskartleggingen
engasjert to unge, dyktige PGA-proer til å
drive golffaglig utvikling i elleve klubber i
Nord-Norge. 

Proene har nå arbeidet en hel sommersesong
ute på klubbene. Der har de drevet tradisjo-
nell pro-undervisning, skolert det frivillige
apparatet ute på klubbene, drevet eller igang-
satt ungdomsaktiviteter og gitt klubbene et
sportslig løft.

De foreløpige resultatene har vært svært
gode. Klubbene er meget godt fornøyde med
ordningen, mange medlemmer har benyttet
seg av pro-tilbudet, ungdommene har fått
kompetente trenere og klubbene har fått økt
rekruttering.

Utfordringen blir å verne om disse proene,
frigi dem fra for mange administrative opp-
gaver, sikre at de ikke får større reiseavstan-
der enn nødvendig, legge forholdene til rette
for dem når de ankommer ny klubb osv.

I tillegg til pro-samarbeidet er flere klubber i
gang med organisasjonsutviklingstiltak for å
gjøre klubben bedre i stand til møte framti-
dens utfordringer.

Klubbutvikling
Første del av 2005 ble brukt til å utvikle en
modell for helhetlig klubbutvikling.
Modellen definerer idrettsorganisasjonen i
seks deler. Tre av dem dreier seg om det
indre livet; organisasjon, trener og leder. De
andre tre dreier seg om områder som skal 

fremme aktivitet; anlegg, aktivitetstilbudet
og arrangement. I tillegg utarbeider NGF en
kultur- og kompetansesjekk til bruk for nor-
ske golfklubber, der de kan få tilbakemel-
dinger fra medlemmene på det arbeidet som
gjøres. De første golfklubbene begynte å ta i
bruk kompetansesjekken i slutten av 2005.
Kompetansesjekken består av noen fellespå-
stander, samt påstander som den enkelte
klubb ønsker å stille til sine medlemmer.

Ti klubber gav i 2005 uttrykk for at de ønsket
klubbutvikling. Noen golfkubber er godt i
gang med arbeidet, andre venter til golfse-
songen er på hell. NGF har knyttet til seg fire
godt skolerte klubbutviklere som bistår gol-
flubbene i deres arbeid. NGF har med glede
registrert at flere og flere golfklubber er opp-
tatt av å få utviklet egne virksomhetsplaner.

ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE
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Under Golftinget ble John Edgar Nilsen (t.v.) tildelt NGFs Hederstegn av 
president Christian Anker-Rasch.
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UTDANNING

Utdanning av ansatte og frivillige i klubbene
er ett av NGFs viktige satsingsområder for å
bidra til positiv utvikling i klubbene.

Det er i løpet av året tilbudt nye kurs både
fagmessig og geografisk, hvilket er i tråd
med klubbenes ønsker. NGF arbeider videre
med å legge til rette for flere regionale og
lokale tilbud. Interessen for de fleste utdan-
ningstiltakene er ganske stor, men det er fort-
satt en stor utfordring å nå frem til klubbene
og interesserte kursdeltagere. Til nå har
Norsk Golf, NGF Nytt og forbundets nettsi-
der vært de vanligste informasjonskanalene
for invitasjonene, men dette synes ikke å
være markedsføring god nok. 

Både antall voksenopplæringsstøttede tiltak
og antall deltagere har økt siden flere nye til-
bud er kommet til. Samlet kvinneandel på
våre kurs og seminarer er ca. 23 prosent, så
det er fortsatt et stykke igjen til at vi når akti-
vitetsmålsetningen om en kvinneandel på 30
prosent. Antall fagområder i NGFs opplæ-
ringstilbud er økt fra 19 til 28 med seminar
for styreledere, ungdomslederutdanning,
temaseminar om Golfdrift og moms, seminar
om kulturminner, arealplanlegging og nær-
miljøanlegg, klubbutviklingsprosesser,
temakveld i nord og samlinger rundt NGF
Coachingsystem som de nye tilbudene.
Coachingsystemet blir også implementert i
trenerutdanningen.

Kurs i datasystemene Klubben Online og
Golfbox har vært holdt i regi av NIF.

NGFs og PGAs felles 3-årige trenerutdan-
ning (PTU) fortsetter vinteren 2005-06 med
år to. I tillegg startet et nytt kull PTU 2005 i
oktober. I møter med klubbene ble det i våres
gjort rede for utdanningen, og klubbene ble
oppfordret til å ansette utdannede trenere.
Arbeidet om et fremtidig samarbeid med
høyskolesystemet om protrenerutdanningen
utsettes inntil vi har høstet mer erfaring med
nåværende utdanningsopplegg.

I juni hadde NGF og PGA besøk av utdan-
ningskomiteen i det europeiske PGA. Vår
utdanning ble presentert og senere godkjent
av EPGA. EPGA forventer at det startes opp
et nytt kull i Norge hvert år, slik at det blir
kontinuitet i utdanningen, og at det i tillegg

jobbes med videreutdanning for etablerte
proer.

Golf i skolen på ulike nivåer blir mer og mer
aktuelt, alt ifra aktivitetsdager i SFO-syste-
met og barneskolen til golf som egen linje i
videregående skole. NGF blir som regel kon-
taktet i slike saker og bistår så godt vi kan for
å få ulike tilbud i gang.

En helhetlig strategi for utdanning i NGF er
under stadig utvikling. Det arbeides for å
kunne tilby mest mulig utdanning så lokalt
og regionalt som mulig, hvilket er klubbenes
ønske. Rekruttering og opplæring av kurslæ-
rere er en viktig forutsetning for dette. 

Grønt Kort
NGF har i 2005 sendt ut vel 14.000 opplæ-
ringspakker til Grønt Kort sammenliknet
med 15 000 i 2004. Mange steder i landet har
man merket kraftig nedgang i antall nybe-
gynnere på kurs, mens en del klubber har
hatt god tilgang på nye medlemmer.
Materiellet synes å ha fungert rimelig bra.

Det har i år vært relativt lite støy og klager på
klubbene med hensyn til håndhevingen av
Grønt Kort ordningen. NGF har heller ikke
brukt like mye tid på oppfølging og forføl-
ging som tidligere år. 
Ønsket om kurs for Grønt Kort ansvarlige er
mindre enn for noen år siden. 

NGF blir jevnlig kontaktet av personer som
ønsker et samarbeid rundt nytt materiell.
NGF er dog forsiktig med å inngå ulike for-
mer for avtaler med eksterne aktører og like-
så når det gjelder å pålegge klubbene ytterli-
gere krav.

Lederutvikling
Elleve særforbund fant på forsommeren
grunnlag for et samarbeid rundt en felles
lederutvikling for ledere, tillitsvalgte og
andre med lederansvar i idrettslagene.
Lederutdanningen som har fått navnet ”Idrett
og Ledelse 1-4” og vil som navnet tilsier
strekke seg over 4 trinn der de to første skal
skje i klubben med så mange av klubbens
ledere som mulig. Utdanningen har som mål
å sette klubben i stand til å drive klubben på
en bedre og mer effektiv måte. 

NGF har ledet an dette arbeidet. Vi har tro på
at utdanningstilbudet for ledere, trenere og

tillitsvalgte skal bidra til et større fokus på
veiledningsbasert ledelse, på et større fokus
på idrettens verdigrunnlag og større fokus på
aktiviteten ute i norske golfklubber.

Ved utgangen av 2005 har flere særforbund
sett verdien av å arbeide med lederutdan-
ning. Per desember 2005 er det derfor 29 del-
takende i prosjektet. Med så mange delta-
kende forbund, må arbeidet organiseres på en
optimal måte, slik at man sikrer prosjektets
fremgang samt eierskap i prosjektet fra alle
deltakende særforbund.

Utdanningen av veiledere som skal lede
utdanningen på klubbnivå skjer i samarbeid
med Norges Idrettshøgskole (NIH). Hvis
veilederne deltar på hele utdanningen, samt
består vurderingen fra NIH, så vil veilederne
opparbeide seg 15 studiepoeng i ”coaching
og ledelse”. 

I løpet av første halvdel av 2006 skal utdan-
ningen utprøves i ulike golfklubber i landet.

BREDDEIDRETT

Det er golfklubbene rundt om i landet som
organiserer og gjennomfører tiltak knyttet til
breddegolf. Det betyr at NGFs bidrag på
dette området må gå via klubbene. Denne
erkjennelsen og avhengigheten av vel funge-
rende klubber for å kunne gi et godt idretts-
lig tilbud til medlemmene, er hovedårsaken
til at breddeidrett ble plassert under avde-
lingen for Organisasjon og klubbservice. 

ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE
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Mor og datter Hillås vant 
Mor/datter-turneringen på Drøbak GK.

Årsrapport 2005 - NGF  30-05-06  09:30  Side 13



Det er gledelig å registrere et stadig økende
fokus på aktivitetsformer som stimulerer til
idrettslig utvikling for alle aldersklasser,
men vi merker oss en tilbakegang både i sal-
get av opplæringspakker til Grønt Kort-kurs
og i deltakerpakker til Knøttegolfaktivitet. Er
det et uttrykk for at golf-Norge, for å kunne
gi gode aktivitetstilbud til eksisterende med-
lemmer, må redusere sin innsats i arbeidet
med nyrekruttering? Denne balansen må
både klubbene og NGF være bevisst og ha et
våkent øye til utviklingen. 

Per 30. september 2005 er det registrert om
lag 128.000 medlemskap i klubbene, noe
som er en økning på ca. 6.000 medlemskap
fra nyttår. Dette er lavere enn målet i virk-
somhetsplanen, men en liten oppgang fra
året før. Hvordan kvinneandelen, jenteande-
len og andelen barn og ung har utviklet seg
vet vi ikke før etter Idrettsregistreringen per
31. desember 2005. 

Aktivitetsmidler
Nytt av året har vært at klubbene har søkt
aktivitetsmidler gjennom nettbasert løsning.
Til sammen fikk vi inn 156 søknader (94
søknader på målgruppen barn/ungdom, 44
søknader på målgruppen jenter og 18 søkna-
der på målgruppen funksjonshemmede.) Til
sammen på de tre målgruppene ble det gitt
tilsagn om 691.350 kroner.

Herunder kan det nevnes at 15 av golfklub-
bene som er gitt tilsagn om midler, har
gjennomført tiltak knyttet til ”golf i skolen”.
Aktivitetene ønskes gjennomført i barne- og
ungdomstrinnet, videregående skole og SFO. 

Vi har gjennom den nettbaserte løsningen
valgt å gjøre mest mulig av informasjonen
om andre klubbers prosjekter/tiltak tilgjeng-
elig for alle. Dette med tanke på at klubbene
lettere skal kunne se hvem som jobber med
samme målgrupper og eventuelt dele erfa-
ringer. 

Idrettskonferansen
Årets idrettskonferanse ble avholdt 29.- 30.
oktober og ble i sin nåværende form arran-
gert for 8. gang med 125 deltakere.
Konferansen satte i år fokus  både på topp-
og breddeidretten, og årets tema på breddeid-
rettssiden var: ”Er det plass til barn og unge
i golfidretten”. Dette temaet ble også videre-
ført til temadagen i forbindelse med golf-
tinget i november måned.

Knøttegolf
Det er arrangert knøttegolfaktivitet, for barn
i alderen 5-12 år, i klubber over hele landet.
Salget av deltakerpakker har imidlertid gått
ned fra 1.600 i 2004 til 1.000 i 2005.

Jentegolfprosjektet
Prosjektet har gjennomført sitt tredje drifts-
år. Målet er å øke bredden i norsk jentegolf
samt å få flere aktive jenter i klubbene.
Samtidig ønsker man å beholde jentene leng-
re som aktive. I løpet av 2007 er målsetning-
en at det skal være minst 2.300 aktive jenter
i Norge. Per 31. desember 2004 var 1.650
aktive jentegolfere og oppslutningen om pro-
sjektet har fortsatt å øke i 2005. Nå er det
2000 aktive jenter i Norge. Av aktiviteter i
året nevnes:
- Kurs for jenteansvarlige med 28 deltakere

(i samarbeid med Tjejer & Golf fra Sverige).
- Egen treningssamling i januar for alle del-
takerne som var med på jenteleir i 2004.
- Jentedagen 18. juni ble arrangert på ti ulike
steder i Norge og 550 jenter deltok (åtte og
560 i fjor).
- Mor/datter-turnering ble arrangert på
Drøbak Golfklubb med 72 deltakende par i
to klasser (42 par i fjor).
- Jenteleiren 8.-10. august hadde 100 jenter
med fordelt på fem ulike steder (104 og syv
i 2004).
- Fire jenter fra Bærum GK fikk oppgaven av
å representere Norge i finalen i Bankboken
tjejer finalen i Lund, Sverige. Turneringen er
Tjejer & Golfs bredde turnering i scramble
form.

Ny adresse på hjemmesiden er 
www.jentegolf.no.
Nye artikler i jentegolfkolleksjonen er pirat-
bukse og skopose. Salget av jentegolfartikler
har vært meget tilfredsstillende og foregår
både på nettet, jentedagene og mor/datter-
turneringen.

Tinius Cup var en nyskapning i 2004 og er en
landskamp mellom Sverige og Norge som
arrangeres etter mønster av Solheim Cup,
men i aldersgruppen 13-16 år. Det første
arrangementet fant sted på Losby, og i år i
Sverige på Gripsholms Golfklubb. Det ble en
kjempesuksess i år også. Seieren gikk i år til
Sverige. 

Det finnes nå en jenteansvarlig i hvert turne-
ringsområde, og kurs for jenteansvarlige ble
for andre gang gjennomført i 2005.
Utfordringen blir nå å få egen jenteansvarlig
på hver aktiv golfklubb.

Idrettsprosjektet
NGFs Idrettsprosjekt er et helhetlig opplegg
som retter seg mot både klubb, leder, trener
og utøver på alle nivåer, for å bistå den
enkelte golfspiller i deres arbeid for sportslig
utvikling. Prosjektet består av fem deler; 
• Hovedprosjekt: NGFs Coachingsystem,
som er en utviklingsstige.
• Støtteprosjektet: Utdanningsprogrammet
Glød, for klubbens sports- eller utdannings-
ansvarlige, samt pro.
• Støtteprosjekt: Database, der både klubb og
den enkelte deltaker kan legge inn sine resul-
tater og måle seg mot andre.
• Støtteprosjekt: Inspirasjonsdager, for de
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samme som nevnt under Glød.
• Støtteprosjekt: Talentutvikling, som er
områdevise samlinger for talentfulle og del-
takende utøvere i alderen 13-15 år.

I 2005 har 40 golfklubber deltatt. Dermed er
resultat i forhold til mål om 30 klubber opp-
nådd. Totalt er det sendt ut 2000 eksemplarer
av NGF Coachingsystem. En presentasjons-
film som viser alt fra bakgrunn for verkøyet
til hvordan det brukes er blitt utarbeidet.
Samarbeidspartner er firmaet 1golf.tv. 

Det er avholdt fem GLØD-samlinger, som i
2005 er kombinert med inspirasjonsdager,
for implementering av NGF-Coaching-sys-
tem slik at klubbens utdanningsansvarlige/
head-pro har fått et sterkt eierskapsforhold til
produktet. Oppslutningen har vært på om lag
70 prosent. De involverte i GLØD har i 2005
definert behov i forhold til å skape felles for-
ståelse og retning i hjemmeklubbene.  

Databasen har ved årsskiftet  2005/2006,
244 brukere fra 26 av de 40 klubbene.
Gjennom databasens SMS og e-postfunksjon
har NGF hatt direkte kontakt med disse bru-
kerne og skapt indre drivkraft og inspirasjon. 

Talentutviklingsdager er gjennomført i
Stavanger, mens de øvrige er planlagt som
”kickoff ” for 2006-arbeidet. 

Idrettsprosjektet 2005 ble av prosjektleder og
ressurspersoner fra landets klubber presen-
tert under idrettskonferensen 2005. En pro-
sjektrapport er blitt utarbeidet, som blir til-
sendt klubbene i starten av januar. Formålet
med prosjektrapporten er å gi berørte parter
i landet et konsentrat av de erfaringer pro-
sjekleder og stab har samlet det første pro-
sjektåret. 

Golf – Grønn Glede (GGG)
Norges Golfforbund ønsker å sette fokus på
golfens velegnethet som helsebringende
aktivitet. Gjennom prosjektet GGG vil vi
jobbe aktivt gjennom våre klubbledd for å få
etablert gode møteplasser og et godt aktivi-
tetstilbud til personer som kan ha behov for
spesiell tilrettelegging og oppfølging.

De fire klubbene (Aurskog-Finstadbru GK,
Ballerud GK, Hvam GK og Borregaard GK)
som har deltatt i prosjektet det første året har
tilrettelagt golfaktivitet gjennom hele golfse-

songen. Klubben har selv valgt sine mål-
grupper; kreftrammede og pårørende, fysisk
funksjonshemmede og personer med psykis-
ke lidelser. 

Deltakerklubbene har med sine lokale pro-
sjektledere etablert et positivt samarbeid
med bla.. lokal kreftforening, institusjoner
og kommunale instanser.  Det er også eta-
blert samarbeid med Kreftforeningen sen-
tralt, og dette utvides i 2006.

Forbundet har hatt tett kontakt med pilot-
klubbene underveis, og har høstet viktige 
erfaringer gjennom året også knyttet til
utfordringer rundt rekruttering av deltakere.
Pilotklubbene har jevnlig rapportert inn sta-
tus i prosjektet og evt. utfordringer i forhold
til videre framdrift. Til sammen er rundt 70
personer stabile deltakere i gruppene som er
etablert. NGF har gjennomført en pre-test-
undersøkelse tidligere i år, og der har delta-
kerne gitt mange positive innspill til prosjek-
tet. Gjennom nylig utført post-test har gitt
fått inn veldig bra respons fra årets deltakere.
Alle deltakerne ønsker å fortsette med akti-
viteten og alle pilotklubbene vil også tilby
deltakerne et golftilbud gjennom vinterse-
songen. Deltakerne har opplevd en bedret
egenopplevd helse- og trivsel etter deltakelse
i Golf-Grønn Glede. 

Som en del av prosjektet har NGF tilbudt
klubbene klubbutviklingsprosesser. I skri-
vende stund har to av klubbene benyttet seg
av dette. Alle pilotklubbene har tatt i bruk
NGFs Coachingsystem, som nå skal introdu-
seres til deltakerne som har tatt grønt kort.
Det er utarbeidet egen nettside for prosjektet.

Prosjektet er tildelt kr. 438.000 fra Stiftelsen
Helse og Rehabilitering for 2006,
Kreftforeningen bidrar også med økonomisk
støtte i prosjektet. Landsforeningen for
Hjerte- og Lungesyke (LHL) vil også inngå i
et samarbeide i 2006 og foreningen Mental
Helse er også svært positive til prosjektet.

23 klubber vil delta i prosjektet i  2006. 

Golf for funksjonshemmede
Mange klubber har kommet langt i arbeidet
med å legge til rette et godt aktivitetstilbud
for funksjonshemmede. Flere klubber har
etablert samarbeid med lokale institusjoner
og kommunen. 

Forbundet gav tilsagn om aktivitetsmidler til
13 klubber i 2005 på i alt 165 000 kroner. 

I august gjennomførte vi et kurs i samarbei-
de med Beitostølen Helsesportsenter med
tema ”Golf for funksjonshemmede”. På kur-
set samlet vi en gruppe ressurspersoner med
kompetanse knyttet spesielt til fysisk funk-
sjonshemmede. Samlingen var også et ledd i
arbeidet med å få innspill til handlingsplan
vedrørende ”golf for funksjonshemmede”. 

Kvinnegolf
Kvinneandelen i norsk golf øker sakte, men
sikkert. Det er igjen gjennomført seminar for
klubbenes kvinnekontakter med vektlegging
på organisering, klubbaktiviteter, turnering,
golfregler og ikke minst erfaringsutveksling. 

Ladies Tour ble i år gjennomført med ni del-
turneringer med totalt nærmere 350 delta-
gere. Det har vist seg meget positivt å arran-
gere to turneringer i nærheten av hverandre i
hvert turneringsområde, spesielt i områder
med store geografiske avstander. Det er
verdt å merke seg at mange spillere i høyes-
te handicapklasse deltar, spillere som nor-
malt ikke er de ivrigste til å spille turnering-
er. Mange spillere reduserer sitt handicap i
løpet av sesongen, noe som muligens skyldes
økt deltagelse i turneringsspill og et ønske
om å bli bedre.

Samarbeidet med Jenteprosjektet om
Mor/Datter turneringen samlet i år 72 delta-
gende par og var utvilsomt en suksess.

ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE

Å R S R A P P O R T 2 0 0 5

1 5

Knut Børsheim med coachingsystem.

Årsrapport 2005 - NGF  30-05-06  09:30  Side 15



Sponsorvirksomhet
NGF har i 2005 hatt følgende sponsorer og
leverandører:
Forbundssponsorer: Nordea, VG og Toyota.
Leverandører: Golfsenteret, Hertz, Galvin
Green, Paragon, Titleist og Eurocard.
Tilleggsavtale barter: SAS Braathens

Etter at NGF avsluttet samarbeidet med
onTarget som sponsorformidler i 2004, ble
det fattet en beslutning våren 2005 om å styr-
ke markedsarbeidet i egen regi. Stilling som
markedssjef med hovedfokus på salg av
sponsoravtaler, ble derfor opprettet og lyst
ledig. Hanne Røhmer ble plukket ut blant
mange gode søkere og startet i stillingen i
september.  

Etter ett år som leverandør i 2004 valgte
Toyota Norge å øke engasjementet igjen fra
2005 og i 3 år fremover. De er nå forbunds-
sponsor og hovedsponsor for utviklingssti-
gen NGF Coachingsystem. Paragon Norge
har inngått en ny leverandøravtale om tryk-
keritjenester til NGF ut 2007. I tillegg til pro-
fileringen og prosjektinvolveringen og akti-
viteter i forbindelse med dette, har aktiviteter
for sponsorene i løpet av året vært kurs for
nybegynnere og viderekommende, turne-
ringer, hospitalityturer og fellesmøter.
Samarbeidspartnerne har også fått prøve seg
på coachingsystemet for å kunne lære seg en
riktig måte å trene på.

Knytningen mot prosjekter har vist seg å
være interessant for sponsorer og det jobbes
med å få knyttet sponsorer opp mot andre
prosjekter og ikke minst den sportslige sat-
singen. Når det gjelder Team Norway, så har
et antall golfentusiaster bestående av kjente
personer fra shippingbransjen og andre for-
retningsfolk, gått sammen om å bidra med
midler til Team Norway satsingen tre år
fremover. Denne grupperingen kaller seg
Top Golf Norway (TGN). Dette vil gjøre det
mulig å satse på et lag bestående av Norges
beste spillere for kvinner og menn.

NGF Club som er en klubb for samarbeid-
spartnerne til NGF har hatt noen aktiviteter i
2005, men vil bli trappet opp både med golf-
og ”Business to Business” aktiviteter neste
år.

Suzann Junior Challenge som ble startet opp
i 2004 og er et samarbeid mellom NGF,
Suzann og hennes samarbeidspartnere og
støtteapparat. Det var også i år en suksess
med mer enn 500 spillere på landsbasis og en
landsfinale på Haga GK i august, hvor også
Henrik Bjørnstad hadde en oppvisning sam-
men med Suzann for deltagerne og publi-
kum.  

Messeaktivitet
NGF har som i 2004 vært aktivt med som en
samarbeidspartner til en Golfmesse som ble
arrangert i januar i Norges Varemesses loka-
ler samtidig som Reiselivsmessen. NGF
hadde en infostand og et aktivitetsområde for
barn med Knøttegolf.

Golfens dag
Golfens dag var i år søndag 12. juni og er i
ferd med å bli et populært rekrutteringsar-
rangement ute i klubbene igjen etter noen år
med laber interesse. I 2005 arrangerte 84
klubber Golfens dag, noe som var en økning
på 34 klubber fra året før. Det var promote-
ring av arrangementsklubber i VG annonse
og gjennom pressemelding. Klubbene fikk
tilsendt brosjyrer, plakater og forslag til opp-
legg.

MARKED
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Suzann Pettersen med vinnerne av Suzann Junior Challenge 2005. 
F.v. Ole Fremstad, Rachel Raastad, Daniel B. Jacobsen og Tonje Daffinrud.
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Årsrapport 2005 - NGF  30-05-06  09:30  Side 16



INFORMASJON

NGF Nytt
NGF Nytt er sendt ut om lag hver 14. dag.
Nyhetsbrevet sendes ut til klubber, tillit-
svalgte, og det blir lagt ut på NGFs websider.
I tillegg er det sendt ut spesifikke informa-
sjonsbrev til klubbene ved behov.

Web
Det har vært i gjennomsnitt mellom 10.000
og 12.000 unike brukere per måned på NGFs
websider ngf.golf.no. I topp-måneden august
var det mellom 1.000 og 1.500 besøkende
hver dag på websidene. Det ble i 2005 inn-
ført en ny registreringsmetode for telling av
antall besøk og unike brukere. Derfor er det
ikke mulig å sammenlikne dette med tidli-
gere år. Utenom høysesongen ligger antall
daglige besøk mellom 300 og 1.000.

Øvrige websider som blir oppdatert i NGF-
regi er: www.jentegolf.no, www.coachingsy-
stem.no, www.ngfclub.no og www.golfonli-
ne.no.

NGFs webvirksomhet er i stadig utvikling.
I løpet av høsten 2005 og utover vinteren vil
virksomheten restruktureres.

For øvrig bør den ubetingede suksessen med
live scoring av resultater fra blant annet P4
Tour og NM på Sorknes GK nevnes. Live
scoring på klubbenes websider er veldig god
PR for klubbenes hjemmesider på Internett. I
Golfbox rapporteres det om sidehenvisning-
er i størrelsesorden 100.000 ved gjennomfø-
ring av for eksempel et P4 Tour-arrange-
ment.

Undersøkelser
Det er blitt gjennomført løpende elektronis-
ke evalueringer etter hvert kurs og etter hver
samling som er arrangert i NGF-regi. I til-
legg er det gjennomført en klubbundersø-
kelse for å kartlegge den driftsmessige situa-
sjonen ved hver klubb. Denne rapporten ble
sendt ut i oktober og her kan klubber på
samme størrelse sammenlikne seg med hver-
andre. I tillegg gjennomføres NGF-undersø-
kelsen senere i høst.

MEDIA

Suzann Pettersens comeback etter skade og
Henrik Bjørnstads comeback etter et hvileår
har vært alfa-omega for mediadekningen fra
norsk golf i 2005. Golf-Norge er avhengig av
spydspisser og spillere på øverste nivå for å
få omtale og innpass i riksmedia. Bjørnstads
kvalifiseringsbragd i PGA Tour Qualifying
School på tampen av året brakte en ny
dimensjon inn i medieomtalen – i trykte
medier, på nettet og i eteren formelig eksplo-
derte omtalen golf som idrett i mediene.

NRK har hatt direktesending fra US Masters
og Solheim Cup. Dessverre har ikke seertal-
lene vært altfor gode (om lag 100 000 seere),
men turneringene har måttet konkurrere mot
strålende vårvær respektive norsk fotball.
Radiokanalen P4 hadde daglige sendinger
fra norgesmesterskapet på Sorknes GK. 

For øvrig er det verd å merke seg P4 Tour i år
har fått fast plass på resultatsidene i avisene,
noe som er svært viktig for synligheten for
norsk golf. Også i 2005 har det blitt vist en
halvtimes oppsummering fra hver P4 Tour-
turnering på ViaSat Sport. Vi har et håp om
at NRK2 overtar dette i 2006.

I mange distrikter viser lokalmediene stor
interesse for P4 Tour, AmaTour, A-tour og
norgesmesterskapene. Også prosjektet Golf
– Grønn Glede har oppnådd bred lokal omta-
le i 2005. 

KOMMUNIKASJON
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Etter en meget hektisk innføringsperiode av
Golf Online i 2004, hvor flere og flere klub-
ber tok systemet i bruk og hvor alt syntes å
fungere meget bra, startet året 2005 med
store problemer. Stort trykk på serverne fra
hele norsk idrett førte til for lange responsti-
der og frustrasjonen hos svært mange bru-
kere ble stor. Leverandøren hadde allerede
på det tidspunkt bestemt seg for at det skulle
skje en oppgradering av serverne.

Tidspunktet for denne oppgraderingen var
imidlertid ikke særlig gunstig for golfklub-
bene da de var i ferd med å gjennomgå hele
sitt medlemsarkiv og fakturere medlemskon-
tingent for den kommende sesongen. Når så
oppgraderingen heller ikke gikk smertefritt,
ble situasjonen helt prekær. Tross store
investeringer fra leverandørens side og inn-
sats for å løse problemene, vedvarte disse i
større eller mindre grad helt fram til juni
måned. De golfspesifikke applikasjoner der-
imot har stort sett fungert smertefritt hele
tiden. Etter juni har situasjonen vært meget
stabil og systemene har også blitt oppgradert
med nye funksjonalitet. 

Den etablerte felles databasen for golfspil-
lere blir stadig bedre og mer komplett.
Dessverre er det ikke alle som gir sine med-
lemmer adgang til ”personlig profil”, slik et
hvert medlem har krav på. Det er også ca.
2000 medlemmer i klubbene som står regis-
trert med ingen eller mer enn en hjemme-
klubb. Dette skaper problemer. Kun om lag
70 av 150 av de klubber som er kontaktet
angående dette problemet har fulgt opp og
ryddet opp.

Det har i løpet av året blitt satt i gang svært
mange prosesser for å sikre driften av Golf
Online som et virksomhetskritisk system for
klubbene. Leverandører og driftsoperatører
har investert om lag 1,5 til 2 millioner kroner
i infrastruktur og driftssystemer. For å profe-
sjonalisere NGFs oppfølging av leveranser
og forbedring av våre kontrakter med leve-
randører har administrasjonen knyttet til seg
ekstern spesialkompetanse innenfor IKT-
ledelse. Faste oppfølgingsmøter er etablert
og systemforbedringer skjer hele tiden hos
våre leverandører.

IT-rådets funksjon er satt under lupen og bru-
kerforum er etablert. Således ble det i okto-
ber arrangert et stort møte med gamle og nye
brukere av Golf Online hvor oppsummering
av sesongen ble gjennomgått og ønsker og
planer for neste sesong ble drøftet. 

Klubbene har svært mange ønsker for utvik-
ling. Dette harmonerer ikke alltid med den
økonomi som forbundet så langt har for dette
arbeidet.

Flere og flere klubber etterspør dessuten
kortløsninger for medlems- og handicap-
informasjon. Nordisk Golf Union har etter-
spurt det samme slik at personer som krysser
landegrenser kan identifiseres av klubbene.
Slike ordninger betinger imidlertid betydeli-
ge investeringer. 

Dessverre ser det ikke ut til at NGF helt har
kvittet seg med en IT-historie som har vært
både lang og smertefull. Teeplay Systems AS
har tatt ut stevning mot NGF og fremmet
blant annet krav om erstatning på 20 mill.
kroner med referanse til golfforbundets
håndtering av IT-saken fra 2001. Partene har
møttes i Oslo Forliksråd og det er nå opp til
saksøker om han vil bringe saken inn for ret-
ten.  

Ellers viste golftinget i Stavanger at det er
stor oppslutning blant golfklubbene om den
strategi og de løsninger som er valgt for golf-
Norge. 

IT
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Beretning fra Domsutvalget
Medlemmer: Kirsti Jaråker (leder), Tonje
Berggren, Kjell Torkildsen, Per Musæus
(varamedlem) og Tore Schrøder (varamed-
lem).
Domsutvalget har ikke hatt saker til behand-
ling i 2005. 

Beretning fra Lovutvalget
Medlemmer: Lars Musæus (leder), Tore
Helliesen og Marit Wiig.
Lovutvalget og dets medlemmer har særlig
vært engasjert i følgende saker i 2005:
• Ny justering av reglene om usportslig 

opptreden i turneringsbestemmelsene, 
i samarbeid med andre berørte

• Konsultasjoner og møter om diverse 
klubblover

• Fortsatt dialogen med NIF om varianter 
av klubblover

• Videreføring av foregående punkt ved å 
omarbeide NGFs mønster for klubblover 
til et utkast til en egen lovnorm for golf-
klubber, med noter. Møter og 
korrespondanse med NIFs lovutvalg og 
administrasjon

• Innstilling til en generell revisjon av 
NGFs lov på bakgrunn av endringer i 
NIFs lov og basis lovnorm for 
særforbund

Beretning fra Appellutvalget
Medlemmer: Steinar Birkeland (leder),
Else-Marie Merckoll, Hans Olav Auensen,
Els Brouwer, Reidar Olsen, Terje Foss
(varamedlem) og Unni Waldeland Næss
(varamedlem).
Appellutvalget har ikke mottatt noen saker
til behandling i 2005. Leder har derfor ikke
funnet det nødvendig å innkalle til noe
møte. 

Faggruppe - Utdanning 
Ottar Strømberg
John Edgar Nilsen
Per Arvid Langseth
Lars Otto Bjørnland 
Terje Åsli 

Faggruppe - Golfregler 
John Edgar Nilsen, leder
Per Arvid Langseth
Per Erbo Roughtvedt
Terje Morstøl

Faggruppe - Amatørregler 
Lars Musæus, leder
Frode Grotmol

Sportslige koordinatorer
Geir Aas - Oslo/Akershus
Per Jevnesveen - Hedmark/Oppland
Bjørn Solheim - Møre og Romsdal
Ronny Knag - Sør-Vestlandet
Nils Herman Kiær - Sør-Østlandet
Sven Arne Nilsen - Østfold
Nils Ragnar Jensen - Nord-Norge
Lars Arne Berg - Midt-Norge
Erik Bergh - Hordaland

Faggruppe - Anlegg
Sverre Ekeli
Odd Roar Nesje 
Kjell Hansen

Faggruppe - Slope 
Kjell Hansen
Merete Wrangell
Einar Faugli
Rolf Erik Sanne

IT-rådet
Henning Granum 
Roar Kruse                                           
Steinar Fløysvik                                    
Tommy Svendsrud                                
Tone Malm
Bente Kværnes
Max-Ole Wittussen

Ressursperson - Kvinnegolf
Erna Meum

Valgkomite
Per Løken (leder)
Mona Skifjell Larsen
Odd Roar Nesje
Hanne Havreberg
Hans Ole Ziegler

Klubbveiledere
Johan Conradson
Johnny Fløyli
Svein Erik Hansen
Rudi Andersen

Kontrollkomité
Turid Seime
Oddleif Olsen
Anne Line Bakkevig
Tor Ellenes
Jan Skaar

UTVALG, FAGGRUPPER OG RESURSPERSONER
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TALL OG FAKTA
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UTVALGTE RESULTATER

Norgesmestere 2005 
Lag-NM junior, gutter: Bærum GK 
Lag-NM junior, jenter: Drammen GK 
Lag-NM menn: Losby GK 
Lag-NM kvinner: Drammen GK 
Junior, gutter: Marius Thorp, Bærum GK 
Junior, jenter: Amalie Valle, Onsøy GK 
Menn: Øyvind Rojahn, Moss & Rygge GK 
Kvinner: Monica Gundersrud, Elverum GK 
Menn senior: Asbjørn Ramnefjell, Oslo GK 
Menn eldre senior: Bucky Charan, Askim GK
Kvinner senior: Anna Dønnestad, Oslo GK
Mid Amatør: Tom Arne Nordvik, Bjaavann GK

Resultater Team Norway

Suzann Pettersen
• Solheim Cup-spiller
• Nr. 2, Ladies Finnish Masters, LET
• Nr. 6, TPC Scandinavian Masters, LET
• Nr. 6, Tulsa, LPGA
• Deltok på Vedenslaget mot Asia

Henrik Bjørnstad
• Nr. 1, P4 Vestfold
• Nr. 2, P4 Losby
• Nr. 18, Scandinavian Masters
• Kvalifiserte seg til PGA-touren 2006

Lars Petter Brovold
• Nr. 24, Sør Afrika, ET
• Nr. 1, P4 Onsøy
• Nr. 14, Nashau Masters, Sunshine Tour

Marianne Skarpnord
• Nr. 3, Skandia PGA Open Telia Tour
• Nr. 6, Telia Tour, finale
• Nr. 22, OTP Bank Ladies Open, LET
• Nr. 26, BMW Ladies Italien Open, LET

Eirik Tage Johansen
• Nr. 2 The Gator Gainsville Championship
• Nr. 11, Mercedes Benz Collegiate
• Nr. 31, SEC Championship

Marius Thorp
• Gull, EM-individuelt
• Gull, Nordisk Mesterskap-individuelt
• Nr. 3 german Boys Internatioanl
• Nr. 4, Junior Orange Bowl International Golf Championship
• Nr. 6, English Boys

Amatører

Lag-EM
• Menn nr. 12
• Jenter nr. 5
• Gutter SØLV

EM, individuelt
• Gull, Marius Thorp
• Nr. 41, Amalie Valle
• Nr. 56, Marita Engzelius

Nordisk Mesterskap, lag
• Menn, GULL
• Jenter, GULL
• Gutter, SØLV

Nordisk Mesterskap, individuelt
• Marius Thorp, GULL gutter
• Amalie Valle, GULL jenter
• Kristoffer Ree, BRONSE menn

Swedish International
• Nr. 2, Lene Krog
• Nr. 8, Amalie Valle

Spanish Ladies
• Nr. 9, Lene Krog

Danish Open Herrer
• Nr. 3, Kim Kristoffersen

English Boys
• Nr. 6, Marius Thorp

German Boys International
• Nr. 3, Marius Thorp

Danish Youth International
• Nr. 3, Espen Kofstad
• Nr. 5, Joakim Mikkelsen

TALL OG FAKTA
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Order of Merit, P4 Tour 2005 – menn
1. Øyvind Rojahn, Moss & Rygge GK - 16 990 poeng
2. Morten Hagen, Vestfold GK - 16 988 
3. Christian Nilsson, Sverige - 16 913 
4. Martin Dahl, Ballerud GK - 15 187
5. Christian Aronsen, Grønmo GK - 14 975
6. Paul Nilbrink, Sorknes GK - 12 900
7. Henrik Bjørnstad, Drøbak GK - 12 590
8. Ross Robertson, Asker GK - 11 690
9. Thomas Hansen, Østmarka GK - 10 908
10. Johann Gudjonsson, Arendal GK - 10 738 (amatør)

Order of Merit, P4 Tour 2005 – kvinner
1. Amalie Valle, Onsøy GK - 23 800 poeng (amatør)
2. Linda Bjerke, Tyrifjord GK - 20 667 
3. Ann-Kristin Solvang, Drammen GK - 18 000 (amatør)
4. Karine Bolme, Losby GK - 17 000 (amatør)
5. Rachel Raastad, Kjekstad GK - 14 700 (amatør)
6. Caroline M. Larsen, Losby GK - 13 788 (amatør)
7. Benedikte B. Grøtvedt, Drammen GK - 13 342 (amatør)
8. Monica Gundersrud, Elverum GK - 12 000 
9. Lene Krog, Drammen GK - 11 500 (amatør)
10. June Bolme, LosbyGK - 11 450 (amatør)

Order of Merit, A-tour 2005 – gutter
1. Espen Kofstad, Losby GK – 2986 poeng
2. Are Å. Friestad, Stavanger GK – 2400
3. Marius Thorp, Bærum GK – 1976

Order of Merit, A-tour 2005 – jenter
1. Amalie Valle, Onsøy GK – 3219 poeng
2. Marita Engzelius, Oslo GK – 3075
3. Nina J. Offenberg, Asker GK - 1523

Juniorstipend 2005
Rachel M. Raastad, Kjekstad GK
Are Å. Friestad, Stavanger GK

Årets talent 2005
Lene Krog, Drammen GK

Årets juniorleder 2005
Jon Børge Stette, Ballerud GK

TALL OG FAKTA
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ØKONOMISK ÅRSBERETNING
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EIENDELER:

Noter 31-12-05 31-12-04

Omløpsmidler:
Lagerbeholdning 9 596 456 523 567
Fordringer 10 1 526 160 1 634 696
Spillerfond 4 348
Forskuddsbetalte kostnader 32 552 380 193
Kasse, bank 11 12 750 650 15 621 251
Sum omløpsmidler 14 905 818 18 164 055

SUM EIENDELER 14 905 818 18 164 055

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital:
Egenkapital 12 10 643 768 10 378 920
Resultat pr. 31.12 12 -176 780 264 848
Sum egenkapital 10 466 988 10 643 768

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld 1 579 336 4 395 317
Spillerfond 4 348
Offentlige avgifter 828 166 748 913
Skyldige feriepenger 798 872 653 881
Påløpne kostnader 1 232 456 1 717 828
Sum kortsiktig gjeld 4 438 830 7 520 287

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 14 905 818 18 164 055

BALANSE PER 31.12.2005
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INNTEKTER:

Noter Budsjett Regnskap Regnskap
vedtatt 2005 2004

Tilskudd NIF 2 3 050 000 3 260 142 3 063 055
Tilskudd øremerkede 2 275 000 1 288 171 775 000
Spillemidler utstyr 2 290 000 327 042
Golf Grønn Glede 2 293 000
Tilskudd R & A 2 93 320 97 896
Medlemskontingenter 13 975 000 13 319 930 13 082 157
Salg materiell 2 350 000 2 477 653 2 395 463
Salg knøttegolfutstyr 127 088
Norsk Golf 4 9 734 000 9 304 582 9 179 227
Sponsorinntekter 6 300 000 3 860 650 3 539 320
Egenandel klubbene 925 000 1 533 614 995 445
Coachingsystemet 562 000
Team Norway 500 000
Andre inntekter 86 157 42 750
Husleieinntekter 21 343
Turneringer 8 857 595 1 504 016
NGF's veldedighetsturnering 3 129 970 155 955
Finansinntekter 350 000 472 252 460 554

Sum inntekter: 36 959 000 38 329 036 35 766 310

KOSTNADER:

Noter Budsjett Regnskap Regnskap
vedtatt 2005 2004

Administrasjon/felleskostnader
Personalkostnader 5 2 370 000 2 354 538 2 310 096
Administrasjonskostnader 6 3 650 000 2 518 241 3 361 696
Styrets utgifter 520 000 556 849 410 185
Europeisk representasjon 155 000 152 122 114 844
Kontingent internasj.forbund 7 130 000 125 135 153 638
Kollektive forsikringer 850 000 777 333 784 635
Finanskostnader/tap på krav 20 000 63 675 23 190
Uttak barteravtaler 140 000 147 541 108 317

Sum administrasjon 7 835 000 6 695 434 7 266 600

Organisasjon og klubbservice
Personal/adm.kostnader 5 1 885 000 1 883 198 1 517 723
Klubbservice 295 000 456 268 356 473
Utdanning 2 345 000 2 687 716 1 292 690
Golftinget 250 000 254 836
Uttak barteravtaler 20 000 72 000 4 650

Sum organisasjon/klubbservice 4 795 000 5 354 018 3 171 535

REGNSKAP 2005
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REGNSKAP 2005
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KOSTNADER:

Noter Budsjett Regnskap Regnskap
vedtatt 2005 2004

Idrett
Personal/adm.kostnader 5 3 150 000 1 857 964 2 105 686
Idrettsaktiviteter 2 540 000 1 837 946 2 130 717
Team Norway 2 083 602
Spillerutviklingsprosjekt 1 424 978
Barne- og ungdomsidrett 595 000 523 655 1 606 179
Breddeidrett, helse og mosjon 170 000 468 973
Golf Grønn Glede 200 000 708 531
Funksjonshemmede 175 000 245 792 236 071
Jenteprosjekt 500 000 1 000 537
Driftsstøtte/konferanser 402 000 357 368
Turneringsvirksomheten 8 1 050 000 2 656 821 2 922 330
Revisjon regelbok 70 531
Uttak barteravtaler 600 000 726 622 744 924

Sum idrett 9 212 000 13 593 816 10 285 412

Anlegg
Personal/adm.kostnader 5 1 360 000 1 118 062 1 059 429
Anleggsaktiviteter 950 000 918 586 1 508 929
Slope 295 000 354 003 349 647
Uttak barteravtaler 100 000 128 465 113 150

Sum anlegg 2 705 000 2 519 116 3 031 155

Kommunikasjon/marked
Personal/adm.kostnader 5 1 200 000 1 458 418 1 069 586
Sponsorer, provisjon 1 100 000 148 750
Sponsorer, kontraktsforpliktelser 1 300 000 1 011 092 1 057 243
Norsk Golf, avgift Se & Hør 4 4 762 000 4 558 572 4 544 492
Salgsmateriell, opptrykk 215 284 817 996
Informasjonsvirksomheten 360 000 299 151 285 127
IT-kostnader 2 800 000 2 397 488 3 578 612
Uttak barteravtaler 140 000 403 427 244 954

Sum kommunikasjon/marked 11 662 000 10 343 432 11 746 761

SUM KOSTNADER 36 209 000 38 505 816 35 501 462

RESULTAT 750 000 -176 780 264 848

Vedlegg-Årsrapport 2005 - NGF  30-05-06  09:31  Side 4



Note 1 Regnskapsprinsipp
Regnskapet er ført i henhold til regnskaps- og revisjonsreglene for
idrettsorganisasjoner. 
Inntektene inntektsføres når de er opptjent.

Noter til resultatregnskapet:

Note 2 Tilskudd
Det er mottatt følgende tilskudd som er inntektsført brutto i regn-
skapet. 

NIF, rammetilskudd Kr  2.960.142
NIF, regiontilskudd Kr     300.000
NIF, tilskudd øremerkede Kr  1.271.941
NIF, VO-tilskudd Kr       16.230
NIF, spillemidler utstyr Kr     290.000
NIF, Helse og rehabiliteringsmidler Kr     170.000
Kreftforeningen Kr     123.000
R & A, tilskudd Kr       93.320

Sum tilskudd Kr 5.224.633

Note 3 NGF’s veldedighetsturnering 
Inntekter fra NGF’s veldedighetsturnering er øremerket tilskudd til
aktivitet gjennom vårt prosjekt ”Grønn glede”. I 2005 har oppslut-
ningen gått ned i forhold til tidligere år.

Note 4 Norsk Golf
Driftsregnskap for Norsk Golf:

Budsjett Regnskap
Inntekter Kr 9.734.000 Kr 9.304.582
- Kostnader Kr 4.762.000 Kr 4.558.572
Resultat Kr 4.972.000 Kr 4.746.010

Note 5 Lønn
Antall ansatte har i perioden  vært 19 personer inkludert engasje-
mentstillinger.
Utbetalt lønn og honorarer som er lønnsinnberettet for ansatte, tillit-
svalgte, innleide prosjektmedarbeidere etc. 

2005 2004
Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser 7.968.168 6.634.290
Arbeidsgiveravgift 1.208.323 1.000.280
Pensjonskostnader 613.595 469.551
Andre ytelser 323.821 133.009

Til generalsekretær er det utbetalt lønn kr 660.201, pensjonskost-
nader kr 133.758 og annen godtgjørelse kr 12.298.

Det er utbetalt styrehonorar til styrets president med kr 150.000
samt samlet kr 105.000 til styremedlemmene inkludert varamed-
lemmer.

Note 6 Revisjon
I perioden er det kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva med 
kr 103.636 som gjelder kostnader til revisjon for denne perioden.

Note 7 Kontingent EGA
Kontingenten til EGA er ikke øket i 2005, men er bokført for 
12 måneder mot 15 måneder i 2004.  

Note 8 Turneringer
Turneringsinntekter gjelder premiepenger til P4-tour og Challenge-
tour. Premiepengene blir overført til oss og vi betaler ut premie-
pengene til spillerne. Kostnadene er ført under posten turnerings-
virksomheten.

Noter til balansen:

Note 9 Varelager
Varer på lager består av Grønt kort materiell, diverse salgsmateriell
samt jentegolfkolleksjon.  Varelageret er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og påregnelig salgspris.

Note 10 Vurdering av fordringer
Fordringene er oppført til pålydende med fradrag for potensielt tap
på krav med kr 400.000. 

Note 11 Bankinnskudd
Av posten kasse/bank utgjør bankinnskudd kr 12.745.007. Herav
bundne skattetrekkmidler med kr 439.105.

Note 12 Egenkapital

Egenkapital per 01.01.2005 kr  10.643.768
Årets resultat kr  -   176.780
Sum egenkapital kr 10.466.988

NOTER
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REVISJONSBERETNING
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RAPPORT FRA KONTROLLKOMMITEEN
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Sponsorer:

Golf - en idrett for alle
ngf.golf.no

N-0840 Oslo

Ullevål Stadion (J)

Tlf +47 21 02 91 50

e-post:post@golfforbundet.no
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