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Forsidefoto: Marius Thorp og Tiger Woods fra The Open 2006 (Foto: Svein Erik Furulund)
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GENERELT
I 2006 har NGF markert seg meget bra på
den sportslige siden. Våre juniorgutter ble
verdensmestere i Japan, og Marius Torp vant
”The Silver Medal” i British Open. Dette
bekrefter at det arbeidet som nedlegges
bærer frukter. I tillegg har golf-idretten fått
vesentlig mer PR gjennom alle TV-sendinger
og oppslag i media knyttet til Henrik
Bjørnstads deltakelse på PGA Tour.. Spesielt
juniorenes prestasjoner blir lagt vel merke til
langt ut over våre landegrenser.

President Christian Anker-Rasch

Våre amatører kan vise til flere topprestasjoner ute i verden i løpet av sesongen, og også
våre profesjonelle spillere har vist utvikling.
Gledelig er det derfor å registrere at vi har
flere spillere med kategori på European Tour
og Ladies European Tour i 2007.
Oppslutningen om forbundets breddeidrettsprosjekter har vist en markant økning.
Spesielt bør nevnes den store entusiasme og
iver som er rundt prosjektet Golf - Grønn
Glede.

Visepresident Marianne Smith Magelie

Det er med stor tilfredshet vi kan registrere
at Ladies European Tour og Challenge Tour
er tilbake i Norge. Stor takk rettes til Oslo
Golfklubb og Larvik Golfklubb som sto for
de tekniske arrangementene. Spesielt
Challenge Tour gir Norge mange wild cards
som åpner muligheter for norske spillere ute
i Europa.
De sportslige resultatene, sammen med at
store turneringerer gjennomføres her hjemme, er til god hjelp i vårt markedsarbeid og
2006 har vært et meget positivt år i så måte.
Golfidretten har blitt mer synlig, og interessen for å samarbeide med NGF er økende.

Styremedlem Rune Vatnamot

Styremedlem Bente Hofgaard Nilsen
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Per 31. desember 2006 var det omlag like
mange medlemskap i norske golfklubber
som på samme tid i 2005. Golf-Norge unngikk dermed en ny medlemsnedgang slik vi
så i foregående år. Imidlertid er det et tankekors at antall rapporterte medlemskap bare 1
1/2 måned før årsskiftet lå 10 % høyere enn
ved den offisielle målingen. Denne utviklingen er bekymringsfull, og viser at rapporteringsrutiner må gjennom en revisjon.
Feilrapportering og unnlatelse av å registrere
personer som skifter klubb fører til at forbundet taper store medlemsinntekter og tilskudd fra spillemidlene. Det kan dreie seg
om et inntektstap i millionstørrelse.
Arbeidet med å forhindre frafall av medlemmer og nybegynnere er en stor utfordring for
klubbene. Dette er spesielt kritisk for klubber som sliter økonomisk, noe som dessverre flere gjør. Tendensen er at klubber med
gunstig geografisk beliggenhet i forhold til

befolkningstetthet klarer seg best.
Det har i 2006 vært en klar økning i antall
klubber som ønsker hjelp til å utvikle seg
som idrettsklubber, til å skape en aktivitetsprofil og til å satse på tilrettelegging for
klubbens minst aktive medlemmer. NGF har
utviklet en rekke tiltak knyttet til dette, som
klubbene har gjennomført.
En nyvinning i 2006 var å slå sammen nasjonalt lederforum og den årlige idrettskonferansen til Golfforum. Her møtes beslutningstakere i klubbene, og de som er ansvarlig for
det sportslige arbeidet i klubbene.
Tilbakemeldingen fra deltakerne på dette
første Golfforum var meget positive, og det
er grunn til å anta at dette konseptet vil bli
videreført i de kommende årene mellom
Golftingene.
Et av de tema som ble behandlet på
Golfforum 2006 var utredningen ”NGFs
framtidige idrettslige struktur og satsning”.
En helhetlig plan for talentutvikling av spillere, og et fremtidig opplegg for dette arbeidet, var et av hovedpunktene i utredningen.
Resultatet av utredningen, og de konklusjoner som ble fattet etter innspill fra klubbene,
iverksettes i 2007.
Forbundet har også dette året gjennomført en
tilfredshetsundersøkelse blant medlemsklubbene. Resultatene er meget tilfredsstillende
og viser en tilfredshet på 89,5 prosent, men
det finnes klare forbedringspunkter. Særlig
gjelder dette informasjon eller innhold på
følgende områder: Idrettsprosjektet, representasjonslagene, elitearbeid, turneringsarbeid, rammebetingelser, promotering av
golfsporten, samt planlegging og utbygging
av baner. Mest fornøyd var klubbene med
tilbakemeldinger fra NGF, informasjonen i
NGF Nytt, Golfbox, kurs- og utdanningstilbudet, samt klubbsupport.

NGFs posisjon i norsk idrett ser også ut til å
ha styrket seg. Forbundet har flere sentrale
posisjoner innenfor de utvalgsstrukturer som
er bygget opp på Idrettens hus på Ullevål, og
NGF har utviklet et godt og nært samarbeid
med flere andre særforbund.
Etter litt ustabilitet i begynnelsen av 2005
har situasjonen vedrørende drift av felles ITsystemer for golfklubbene vært tilfredsstillende i 2006. Flere og flere klubber tar systemene i bruk. Forbundet har i 2006 også
startet forberedelser for innføring av et elektronisk golfkort i 2007. 18 klubber er plukket
ut til å delta i et pilotprosjekt i 2007. Disse
har om lag 20 000 spillere.
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GENERELT
I NGFs administrasjon har det ikke skjedd
vesentlige endringer i 2006, men blant annet
etter de beslutninger som er fattet vedrørende NGFs fremtidig idrettslig struktur og
satsning samt innføring av golfkortet, har det
vært nødvendig å starte endringsprosesser.
Gjeldende fra 1. mars 2007 ser organiseringen av NGFs administrasjon ut som figuren
lenger ned på siden.

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 North Zone på
EGAs Annual Meeting i Stockholm i oktober 2005. Terje Morstøl sitter som representant i Handicapping and Course Rating
Committee. Forbundet deltok med en representant ved EGAs Annual Meeting i
Luxemburg og en representant ved IGFs
(Internasjonal Golf Federation) Biannual
Meeting i Cape Town 2006.
Samarbeidet på det administrative plan i
Norden kjennestegnes ved stor åpenhet og
godt klima. Spesielt i forbindelse med
prosjekt Golfkortet har NGF kunnet nyttiggjøre seg av de mange erfaringer som
Danmark, og i særdeleshet Sverige, har høstet. I tillegg er det hyggelig å registrere at
representatnter fra The Scottish Golf Union
bad om å få besøke NGF. De var spesielt
interessert i hva vi hadde fått til
innenfor vår IKT-satsing.

STYREMØTER OG
REPRESENTASJON
Styret har i 2006 avholdt syv styremøter
hvorav et var en 2-dagers samling kombinert
med klubbesøk. I alt har det vært behandlet
73 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, 15 forbundsturneringer og har hatt et større antall representasjonsoppgaver i klubber, ulike fagfora,
NIF-møter, internasjonale organisasjoner
etc.

Styremedlem Sigrid Hohle Bjønness

NGFs to varamedlemmer har deltatt på alle
styremøter gjennom året.
For øvrig vises det til avdelingenes rapporter.
Styret vil rette en takk til alle samarbeidspartnere, frivillige oppnevnte og tillitsvalgte
som har bidratt med stort og betydningsfullt
arbeid i komiteer, utvalg, faggrupper og som
enkeltstående ressurspersoner samt til NGFs
administrasjon. Styret retter også en takk til
våre profilerte spillere som bidrar i NGFs
breddeidrettsarbeid.

Styremedlem Jon Kåre Brekke

GENERALSEKRETÆR

Marked og
kommunikasjon
Samarbeidsavtaler
Informasjon
PR

Stab
Økonomi
IKT
Administrasjon
Organisasjon

Varamedlem Dag Kirchoff
Barn, ungdom
og breddeidrett

Klubb- og
kompetanseutvikling

Aktivitetsutvikling
Golf i skolen
Integrering
Prosjekter

Utdanning
Lederutvikling
Coaching
Spillerutvikling

Toppidrett
Landslag
Talentutvikling

Anlegg og
arrangement
Rammebetingelser
Anleggsrådgivning
Turneringer
Regler/ bestemmelser

Varamedlem Anne-Lise Løfsgaard
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Laura Davies holder seierstale under SAS Masters på Oslo GK.

TOPPIDRETT
Generelt
Landslagsvirksomheten i 2006 har bestått av
fire satsningsgrupper; Team Norway, Team
Challenge, Team Future og ungdomsgruppen.
Landslagssatsningen for 2006 har vært enda
mer spisset enn tidligere. Team Norway har
bestått av de beste proffene og amatørene. I
tillegg ble det opprettet et nytt lag, Team
Challenge, bestående av spillere på nivå like
under Team Norway.
Det er blitt avholdt samlinger for alle gruppene unntatt Team Challenge som kom sent i
gang. Som et nytt prosjekt har amatørlandslaget for gutter vært på gress to uker hver
måned i vintersesongen: I Arizona, USA,
San Lameer, Sør-Afrika, Spania og
Frankrike.
For jentenes/damenes del ble det satset mer
på internasjonal matching.

ÅRSRAPPORT 2006

Suzann Pettersen blir intervjuet under SAS Masters.

"Landslagssatsningen for 2006 har
vært enda mer spisset
enn tidligere."

lenge ut til at han skulle klare kortet for
2007, men selv etter en fin avslutning på
sesongen, havnet han på feil side av grensen
og kvalifiseringsspill måtte til. Rankingen
tilsa at han kunne gå inn i 2. kvalifiseringsrunde.

Team Norway
Uttaket av laget ble gjort etter endt sesong
2005, og det ble ingen forandringer fra tidligere. Laget besto igjen av: Suzann Pettersen,
Henrik Bjørnstad, Jan-Are Larsen, Marianne
Skarpnord, Eirik Tage Johansen og Marius
Thorp.

Det ble foretatt en stor feil ved at Henrik
Bjørnstads påmelding til kvalifiseringsspillet ikke ble registrert før påmeldingsfristens
utløp. Dette betydde dessverre at Bjørnstad
måtte spille på Nationwide Tour sesongen
2007.

Team Norway startet året med en treningssamling i Orlando rett over nyttår. Dette var
en veldig nyttig erfaring hvor alle spillerne
ble bedre kjent og kunne utveksle erfaringer.
Henrik Bjørnstad startet sin sesong på PGAtouren på en fantastisk måte. I sin aller første
PGA Tour-turnering ledet han med ni hull
igjen å spille. Dette ble en periode med
mange gode plasseringer og 10. plassen i
FRB Open som beste. Det ble mye blest om
Henrik og golf i media, så Bjørnstad fikk
virkelig satt Norge på golfkartet. Det så

Suzann Pettersen spilte igjen en solid sesong.
Høydepunktene kom ganske tidlig med en 5.
og en 7. plass på LPGA touren. Hun klarte
18 cutter på 20 spilte turneringer, og det
viser hvilken stabilitet hun har. Hun endte på
46. plass på LPGA Tour Order of Merit.
Suzann gjennomførte også en bra turnering i
SAS Masters på Bogstad, hvor hun endte på
6. plass.
Eirik Tage Johansen avsluttet sine studier i
USA og ble profesjonell i begynnelsen av
juli. Han fikk noen starter på Challenge tour,
og høydepunktet var 6. plassen i Lexus Open
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Norske verdensmestere: F.v. Kaptein Arild Thorp, Espen Kofstad, Anders Kristiansen, trener Niklas Diethelm, Are Å. Friestad og Marius Thorp.

på Larvik. Eirik måtte starte kvalifiseringen
til Europatouren allerede på trinn1, og der
gikk han videre med minst mulig margin.
Resten av kvalifiseringen gikk han gjennom
med stil. Johansen spiller som eneste nordmann European tour 2007.
Jan-Are Larsen spilte nok en stødig sesong
på Challenge tour, og ble til slutt nr 29 totalt
etter å ha spilt 26 turneringer. Høydepunket
var i Lexus Open på Larvik GK, med delt 2.
plass. Larsen vil spille på Challenge tour
også i 2007.
Marianne Skarpnord har hatt en sesong med
litt varierende resultater, men har spilt enkelte bra runder. Skarpnord spilte seg til en fin
28. plass på SAS Masters på Bogstad. Hun
vil neste sesong også kunne få noen starter
på LET.

Marius Thorp spilte svært god og stødig golf
gjennom hele sesongen, og merittene ble det
mange av. Som EM-vinner i 2005 var han
kvalifisert til British Open 2006 (The Open).
Her fikk han virkelig vist fram sitt potensial
ved å bli den første nordmann som klarte
cutten i denne prestisjetunge turneringen.
Han endte til slutt som nr 48, noe som gav
ham ”the silver medal”, premien som er
beviset på at han ble beste amatør. Med
40.000 tilskuere til stede mottok Thorp premien sammen med turneringsvinneren Tiger
Woods. Dette var et virkelig høydepunkt,
ikke bare for Thorp, men også for norsk golf.
Senere i sesongen var Marius Thorp sterkt
delaktig i å hente hjem VM tittelen for lag
gutter, og han var også beste spiller individuelt med en totalscore på -17. Marius går nå
siste året på videregående skole.

Team Challenge
Laget ble opprettet for å ivareta profesjonelle spillere som i stor grad reiste rundt alene
på tourene uten særlig støtteapparat. Laget
besto av følgende spillere: Peter Kaensche,
Morten Hagen, Lill-Kristin Sæther og Lars
Petter Brovold.
Team Challenge spillerne oppnådde en rekke
fine resultater gjennom sesongen, og høydepunktet kom helt på slutten av sesongen hvor
Lill-Kristin klarte å ta en plass på neste års
Ladies European tour. Av andre gode resultater nevnes at Peter Kaensche gikk på 65 slag
på sisterunden, og tok en delt 2. plass i Lexus
Open på Larvik.
Amatørlandslagene
Klubbene rundt i landet har igjen gjort et løft
med tanke på utvikling/rekruttering av spillere. Det er spesielt noen klubber som utmerker seg, og det viser seg at innsats gir resultater. Målsetningen må være at enda flere
klubber legger forholdene til rette for de som
ønsker å satse.
Norge dominerte faktisk på guttesiden i
internasjonal golf i 2006. Noen av de mange
gode resultatene som ble oppnådd er opplistet bakerst i årsrapporten.
VM i Sør-Afrika ble derimot ingen suksess
for Norge, verken blant menn eller kvinner.
Erfaringen derfra viser at vi har mye å gå på
både lagmessig og for hver enkelt spiller. Nå
rettes fokus mot å videreutvikle både trenere
og spillere slik at vi kan ta oss til neste nivå.
Målsetningen er å få etablerte spillere som
vinnere på de gjeveste tourene.

Lag-VM for menn i Sør-Afrika: F.v. Kaptein Mathias Lilleheim, Marius Thorp, Anders Kristiansen,
trener Niklas Diethelm og Knut Børsheim.

Når det gjelder jentene/damene ble sesongen, rent resultatmessig, en skuffelse. Til tross
for at jentene i internasjonale turneringer
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Challenge Tour
Lexus Open, ble arrangert på Larvik GK 15.18. juni. Dette var et flott arrangement og i
tillegg ble det svært gode norske sportslige
resultater.
På samme sted ble det dessuten arrangert
Garmin Junior Challenge hvor juniorer fra
hele Vestfold fikk muligheten til å møte og
se de norske spillerne som deltok i Lexus
Open

Lag-NM
I årets lag-NM stilte hele 75 klubber (72 i
2005) herrelag og 30 klubber (26 i 2005)
kvinnelag. I lag-NM for juniorer stilte 56
klubber (56 i 2005) guttelag og 22 klubber
(18 i 2005) jentelag. Det var dermed også i år
en god økning i nesten alle klassene.
Dessverre var det flere klubber som trakk
laget av ulike årsaker i dagene før turneringene. Dette medfører et ekstraarbeid for
arrangørklubber og forbund, samtidig som
det viser at klubbene planlegger for dårlig.

P4 Tour
P4 Tour er en ”Professional Golf Tour” og er
en del av European Tour. I 2006 ble det
arrangert seks turneringer tellende på Nordic
League (inkl. Challenge Tour). Totalt 260
menn og 53 kvinner fra i alt 104 klubber i
Norden deltok. P4 Tour arrangeres i samarbeid med PGA of Norway og sponsorselskapet Interspons.
Ann-Kristin Solvang vant P4 Tour Order of Merit
for kvinner.

gjennom 2006 klarte 50 prosent av cuttene,
noe som også ble satt opp som mål før
sesongen, hadde vi håpet på flere høydepunkter. Uansett har alle jentene på landslaget forbedret seg når det gjelder snittscore og
handicap. Dette viser at de er på rett vei i
utviklingen.
NGF stilte med lag i EM Girls, men ikke i
lag-EM Youth for kvinner. Hovedårsaken til
dette var skader og mangel på spillere som
satser 100 prosent på golf. Villighet til å
satse som en toppidrettsutøver har vært og
er, den største utfordringen på jentesiden.
Gjennom sesongen har det vært flere forskjellige vinnere på A-tour for jenter enn på
mange år. Bredden av bedre spillere har blitt
større, og flere spillere har da også fått sjansen til å representere Norge i internasjonale
turneringer. Man har i sesongen satset
bevisst på å bygge opp et godt miljø , og det
skaper trivsel og glede. Ingen blir god alene.

TURNERINGER
NGF har hatt ansvar for avviklingen av over
30 nasjonale forbundsturneringer.
Ladies European Tour / SAS Masters
Turneringen ble arrangert på Oslo GK 25.27. august. 129 spillere deltok, hvorav 12 var
norske. Tross dårlig vær fredag, ble turneringen gjennomført som planlagt. Laura
Davies vant igjen på en overbevisende måte.
Turneringen var en del av Nordic Swing som
også inneholder turneringer i Sverige,
Finland og Danmark.

ÅRSRAPPORT 2006

Nordisk Mesterskap for Senior
Turneringen ble arrangert på Miklagard GK
12.- 13. august.
Nordea Pairs
Turneringen fortsatte å vokse i antall klubbkvalifiseringer og deltagere i 2006. Det ble
arrangert 106 kvalifiseringer og 3012 spillere deltok. Turneringsområdefinaler ble
spilt åtte steder og Norgesfinalen ble avholdt
på Vestfold Golfklubb. Finalen ble et vellykket arrangement med 96 deltagere. Det ble
avholdt en sosial samling fredag kveld på
spillerhotellet i Sandefjord, og finalerunden
ble gjennomført med godt spill i strålende
sol. Vinnerparet fra Drøbak Golfklubb skal
representere Norge i verdensfinalen
International Pairs i St. Andrews i 2007.
Suzann Junior Challenge
Denne turneringen, for spillere fra 11-16 år,
er meget populær og ble spilt med kvalifisering i 58 klubber og med over 500 deltagere.
Etter klubbkvalifiseringen ble det spilt turneringsområdefinaler i syv områder, som kvalifisering til finalen på Haga Golfklubb. I
finalen deltok 54 spillere i de to klassene. I
tillegg deltok åtte spillere i alderen 11-12 år
på en treningsleir. Suzann Pettersen var til
stede begge dager, og spillerne fikk møte
henne og stille spørsmål til henne under
grillfesten etter første spilledag. Tutta og
Marius Thorp hadde en oppvisning rett etter
finalerunden, og det ble arrangert en shootout for deltagerne før premieutdelingen. Den
beste jente- og guttespilleren i alderen 13,
14, 15 og 16 år ble tatt ut til å spille ungdomslandskap mot Danmark og Sverige.
Landskampen ble spilt i Danmark i begynnelsen av september.

Eirik Tage Johansen vant P4 Tour Order of Merit
for menn.

Lene Hafsten-Mørch vant A-tour Order of Merit.

Frederik F. Kollevold vant A-tour Order of Merit.
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Norske europamestere: F.v. Frederik F. Kollevold, Anders Kristiansen, trener Niklas Diethelm, Are Å. Friestad, Joakim Mikkelsen, Marius Thorp og Daniel B.
Jacobsen.

Junior Tour
Det ble i 2006 avholdt syv delturneringer på
A-tour gutter og jenter inklusive junior-NM.
I tillegg ble det avholdt fem B-tour jenter på
samme tid og sted som A-tour jenter. Til hver
turnering på A-tour gutter spilte 21 spillere
seg opp fra B-tour gutter i de enkelte turneringsområdene. Sammenlagt ble A-tour 2006
vunnet av Frederik Frank Kollevold (Bærum
GK) og Lene Hafsten-Mørch (Asker GK).
Norgesmesterskapet
NM for kvinner og menn ble spilt på
Stavanger GK 3.- 6. august, og ble vunnet av
Monica Gundersrud (Elverum GK) og André
Thorsen (Sola GK). Det var stor mediainteresse rundt NM 2006, noe som blant annet
skyldes Marius Thorps flotte innstats i
British Open to uker tidligere.
NGFs veldedighetsturnering
NGFs Veldedighetsturnering har de senere år
hatt synkende deltakelse. Den ble i 2006
utviklet til to formater, NGFs veldedighetsturnering – Presidentens Pokal og NGFs veldedighetsturnering – Texas Scramble.
Klubben kunne dermed selv velge om man
ønsket å arrangere NGFs veldedighetsturnering som Presidentens Pokal (18 hull
Stableford hvor man på landsbasis konkurrerer om Presidentens Pokal), eller 18 hull
Texas Scramble turnering som et sosialt tiltak. Startkontingenten tilfalt prosjektet Golf
– Grønn Glede.

"Mange klubber
fremstår som meget
profesjonelle turneringsarrangører..."
Arrangørene
Mange klubber fremstår som meget profesjonelle turneringsarrangører, og mange
klubber legger også listen høyt når de skal
arrangere både store og små turneringer.
NGF opplever relativt stor interesse for å
arrangere forbundsturneringer, men det er

som oftest turneringer godt inn i sesongen
som er mest populære å arrangere. Dette
skyldes nok i de aller fleste tilfeller ønsker
om å arrangere på en tid av sesongen hvor
banen fremstår på sitt beste. Det er imidlertid svært viktig at klubber som kan starte
sesongen tidlig, også arrangerer de første
turneringene, slik at spillerne får mulighet å
komme i gang med sesongen i Norge på et
tidlig tidspunkt. NGF retter derfor en stor
takk til de klubber som trofast stiller opp om
våren og arrangerer turneringer, selv om
banen ikke nødvendigvis er på sitt aller beste
da.

Mange ønsker å bli NGF-dommer, og vi opplever at våre dommere blir godt mottatt ute i
klubbene. I oktober 2006 ble det også arrangert dommertest, og for 2007-2008 er det
uteksaminert 60 forbundsdommere og dommere. I tillegg kommer et større antall aspiranter.

Klubbenes åpne eliteturneringer (AmaTour)
utviklet seg også meget positivt i 2006, og
det ble gjennomført hele 24 turneringer fra
sør til nord (22 i 2005, 14 i 2004). AmaTour
fungerer som kvalifisering til P4 Tour, og
dette er meget populært blant spillerne. Det
er viktig å påpeke det idrettslige utbyttet
klubbene får ved å arrangere slike turneringer. Størrelsen på enkelte startkontigenter
tyder imidlertid på at enkelte klubber kan ha
hatt økonomiske motiver for å arrangere
AmaTour.

Faggruppe Golfregler
Gruppen har i perioden hatt flere møter og
behandlet saker vedrørende golfregler, turneringsbestemmelser og handicapbestemmelser. I tillegg er gruppen et faglig organ
overfor NGFs dommere og er til stor hjelp
for administrasjonens løpende oppfølging av
dommerne. Gruppen har også stått for det
faglige innholdet i periodens to dommersamlinger.

Det har i tillegg blitt arrangert en lang rekke
juniorturneringer (B-tour, C-tour etc.) i de
seks turneringsområdene. Disse områdene er
blitt ledet av engasjerte frivillige turneringskoordinatorer som bruker svært mye av sin
fritid på dette arbeidet. Det er viktig at klubbene stiller opp som turneringsarrangører for
disse turneringene, og bidrar til at juniorene
får et bredt og interessant tilbud. Det ble i år
arrangert om lag 120 slike juniorturneringer!
Dommere
Omkring 80 forbundsdommere, dommere og
aspiranter har vært i aktivitet over hele landet
og dømt i over 150 turneringer, fra C-tour i
turneringsområdet til Challenge Tour og
Ladies European Tour.

Faggruppe Amatørregler
Gruppens rolle er å gi råd vedrørende godkjennelse av stipend, gjeninnsettelse i amatørstatus og ved tolkning og anvendelse av
amatørreglene i enkeltsaker.

Gruppen har i 2006 oversatt de reviderte
handicapbestemmelsene (EGA Handicap
System). De nye handicapbestemmelsene
har virkning fra 1. januar 2007.
Tournament Directors
I 2006 har NGF stilt med TD på 33 av de
største forbundsturneringene. TD’en sin
oppgave har vært å kvalitetssikre planlegging og gjennomføring av turneringen i nært
samarbeid med arrangørklubben. TD'ene 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
utvikling og det er planlagt hyppige
møter/samlinger vinteren 2006/2007 for å
utvikle gruppen ytterligere.
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ANLEGG
foredrag, både overfor den offentlige forvaltning, greenkeepere og andre.

PLANLEGGING,
BYGGING OG DRIFT
I henhold til vedtak på Golftinget i 2005
bidro NGF i 2006 med kr 5 per medlemskap
i norske golfklubber til forskning og utvikling innenfor golfbanerelatert forskning.
Primært gikk midlene til finansiering av
Scandinavian Turfgrass Research Foundation
(STRF). NGF sitter med to representanter i
styret for stiftelsen, og to representanter i
arbeidsgruppen. I tillegg har NGF benyttet
forskningsmidlene til prioriterte norske
forskningsprosjekter.

Svenske banekonsulenter på befaring på Planteforsk på Landvik.

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.

Tallene i tabellen inneholder både sloping av
nye baner, rerating etter tre år og rerating av
baner hvor det er foretatt vesentlige endringer.

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av
diverse litteratur knyttet til planlegging, bygging og drift.
I november arrangerte avdelingen et
anleggsseminar med hovedmålgruppe greenkeepere og klubbenes banekomiteer. Totalt
deltok ca. 90 personer. Det er planlagt to tilsvarende seminarer årlig fremover.

RAMMEBETINGELSER
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 arbeidet med NGFs miljøstrategi. Gruppens
medlemmer har også representert NGF i forbindelse med klubbesøk, befaringer samt
baneåpninger.
Faggruppe Slope
I slopearbeidet har totalt 14 personer, inkludert selve faggruppen, vært involvert for å
ivareta klubbenes behov, og for å oppfylle
lisensavtalen mellom forbundet og USGA.
De ulike ratingteamene skal ha stor honnør
for årets innsats. NGF har deltatt på kurs i
regi av det svenske golfforbundet samt kurs i
regi av USGA.
Ratet og reratet i 2006
6 hulls baner
6 stk.
9 hulls baner
16 stk.
18 hulls baner
11 stk.
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Avdelingen bruker mye ressurser på rollen
som golfidrettens talerør i anleggsspørsmål
overfor sentrale myndigheter (Storting,
departementer, fagdirektorater og fylkesledd). Det er svært viktig å medvirke i de
prosesser som påvirker rammebetingelsene
for etablering av golfanlegg. Dette oppnås
kun ved høy troverdighet og kompetanse. På
bakgrunn av dette er det lagt ned mye ressurser i NGFs Anleggspolitiske dokument.

Sammen med det danske forbundet jobbes
det med å lage et felles miljøsertifiseringsprogram for våre golfbaner.

NGF har lederen i NIFs anleggsutvalg. Dette
ble etablert i forbindelse med utarbeidelse av
Idrettspolitisk dokument som vil bli behandlet på Idrettstinget i 2007.

Avdelingen har i løpet av sesongen også
gjennomført om lag 35 banebesøk til klubber
over hele landet. Noen av besøkene er
gjennomført av de regionale anleggskontaktene.

NGF har fått gjennomslag for at kunstgress
på golfanlegg nå er tilskuddsberettiget fra
spillemidlene.
Avdelingen har ansvar for detaljfordeling av
spillemidler til utstyr. Det ble fordelt totalt
280 000 kroner til 16 klubber.
Avdelingen er høringsinstans i en rekke plansaker samt i forbindelse med utarbeidelse av
diverse styringsverktøy.
Avdelingen har i løpet av året holdt flere

Anleggsavdelingen er representert i
Fagnemnda for Greenkeeperopplæring
(FFG) som skal være bransjens premissleverandør med hensyn til utdanning av greenkeepere i Norge. NGF dekker kostnaden for
sekretariatfunksjonen i fagnemnda.
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Tinius Cup inngår i Jenteprosjektet og er en landskamp mellom norske og svenske jenter.

ORGANISASJONSUTVIKLING
Den prosessen som ble påbegynt i 2005 med
omorganisering og kompetansejustering av
administrasjonen ble videreført i 2006.
Fokuset i dette arbeidet har rettet seg sterkere
og sterkere mot å få fram en helhetlig og
tydelig struktur i det idrettslige arbeidet,
samt å styrke bistanden ute hos klubbene.
Det skal være tydelig for alle hva som er
neste steg i deres utvikling og klubbene som
helhet, ikke bare enkeltpersoner, må settes i
stand til å bistå. Den ”missing linken” som
har vært i talentutviklingsarbeidet ved overgang fra klubbansvar til forbundsansvar tettes.
Bedre beskrivelser av ansvar, arbeidsoppgaver og rutiner internt i NGFs administrasjon
er utarbeidet og nye arbeidsverktøy/-metoder
er innført.
Klubber som tas opp som medlem av NGF
har i flere år fått tilbud om besøk for å gi
dem en orientering om hva de har blitt en del
av, hva som er neste skritt i deres utvikling

og for å opprette en god kontakt fra start.
Dette tilbudet er det mange som ikke har
benyttet seg av og ettersommeren 2006 ble
det derfor gjort obligatorisk. Det er godt
mottatt.
På NGFs web www.golfforbundet.no legges
det jevnlig ut nye administrative hjelpemidler (se Klubbservice => ”Verktøykasse”) og
klubbutviklingstilbud.
Vi har blant annet vært representert på NIFs
ledermøte, NFIs ledermøte, FAF-seminaret
(fysisk aktivitet for funksjonshemmede),
World Junior Golf Conference, GAF-seminaret (administrativt ansatte i klubber/baneselskap) og NIFs lov- og domsseminar.

NETTVERKSBYGGING
Områdevise lederforum
Det ble for fjerde gang arrangert områdevise
lederforum. Områdevise lederforum er en
viktig møteplass mellom valgt og administrativ ledelse i klubbene og det tilsvarende
i NGF sentralt. Hensikten er å drøfte samarbeid, framtidsutvikling, strategi og golfpoli-

tikk. Hovedtemaet i 2006 var barn og unge,
inkludert talentsatsing. Golfidretten har
vokst seg stor og er per tid Norges tredje
største særidrett, men når det gjelder antall
barn og unge har vi ikke greid å rekruttere i
samme grad.
I tillegg ble det informert om NGFs virksomhetsplan, Team Norway/Team Challenge,
Anleggspolitisk dokument, Personlig profil
med mer.
Evalueringen fra vårt fjerde områdevise
lederforum var som følger:
- Selv om informasjon omkring områdevise
lederforum går ut til alle klubber per e-post,
samt at det blir informert om møteplassene
på nettet, er det fortsatt mange klubber som
ikke deltar.
- De fleste som deltar mener møteplassen er
viktig for å få informasjon fra NGF, få
mulighet til å diskutere felles problemstillinger samt møte andre klubber fra sitt område.
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- Enkelte mener det er problematisk å finne
ut hvem fra klubben som bør delta når programmet fokuserer på barn og unge. Skal
lederen dra, eller er det viktig at lederen av
ungdomskomiteen eller elitekomiteen drar?

Generalsekretær Geir Ove Berg under Golfforum.

Golfforum 2006
I 2006 ble arrangementene idrettskonferansen og nasjonalt lederforum erstattet av
Golfforum. Med undertittelen ”Da golfen ble
idrett” ble ulike temaer diskutert av 230 deltakere som representerte bredde- og toppidrett, styrer og administrasjon, frivillige og
ansatte.
”NGFs fremtidige idrettslige struktur og satsing” var et viktig tema på konferansen.
Parallellsesjoner om topp- og breddeidrett
med tilhørende gruppearbeid gav NGF viktige innspill til det videre arbeidet.
Evalueringer og tilbakemeldinger viste at
arrangementet ble meget godt mottatt.

dringer som må løses i 2007. De beste resultatene har man i de miljøer som enten har en
eller annen form for betalt administrativ ressurs, eller i de miljøer som er ferdige med
etableringsfasen (bygging av anlegg). De
minste miljøene, som ofte er avhengig av et
enkeltmenneske for å få klubben til å fungere, er mer utsatt. Her kan fokuset forandre
seg fra å tenke på å utvikle organisasjonen,
til å fokusere på å få dekket kostnadene ved
å ha pro. En slik endring i fokus kan i ekstreme tilfeller gjøre at tilgang til pro blir en like
stor belastning som en mulighet.
I tillegg er reisebelastningen stor på proene.
Det er mange, mange mil som de legger bak
seg i løpet av en sesong. Den fysiske avstanden fra Varanger til Vesterålen er enormt stor.
På vinterstid blir den mentale avstanden
mellom klubbene i ytterkant enda større.
Prosjektet vil til neste år gjøre noen endringer for å bistå også de mindre klubbene, slik
at også de får mulighet til å utvikle seg.
Resultatene av disse endringene får vi ikke
før i 2008.

"Hvor står vi?
Hvor vil vi?
Hvordan tar vi oss
dit vi vil?"

Klubbutvikling
Klubbutvikling handler i all enkelthet om å
finne svarene på tre spørsmål: Hvor står vi?
Hvor vil vi? Hvordan tar vi oss dit vi vil?
NGF har i den forbindelse utviklet en enkel
modell som viser en golfklubbs viktigste
innsatsområder. Modellen deler opp et
idrettslag i seks ulike 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, aktivitetstilbud og arrangement.
12 golfklubber benyttet seg av tilbudet i
2006. Noen klubber hadde behov for prosesshjelp over en lengre tidsperiode, andre
hadde behov for å få løst noen konkrete
utfordringer i hverdagen. Antall timer som
golfklubbene har fått bistand fra NGFs
klubbutviklere har variert fra 4 til 40 timer.
For NGF er det viktig at klubbene får den
hjelpen de har behov for, uavhengig av antall
timer.

UTDANNING
Kompetanse i alle ledd er en vesentlig forutsetning for en klubbs videre utvikling. Vi
registrerer at interessen for kurs sentralt og
regionalt stadig minker, men at klubbene
gjerne ønsker flere og rimeligere utdanningstilbud mest mulig lokalt.
Det er som vanlig tilbudt kurs og opplæring
både sentralt, regionalt og delvis lokalt. Det

Golf i nord
Målsettingen med prosjektet Golf i nord er å
øke interessen for golf i de nordlige landsdelene, samt skape grobunn for økt rekruttering 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 permanent pro-tjeneste som sitt viktigste tiltak.
Proene er nå ferdige med sitt andre prosjektår. Resultatene er fortsatt gode, men samtidig har det utkrystallisert seg noen utfor-
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Golfpresident Christian Anker-Rasch (t.v.) delte ut prist til Årets Juniorleder, Eirik Apeland fra
Haugaland GK.
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er blant annet brukt store ressurser på prosjektet Idrett og Ledelse og på implementeringen av NGF-Coachingsystem gjennom
GLØD samlinger. For første gang på mange
år er det arrangert anleggsseminar i regi av
NGF og med så mange interesserte deltagere
at det vil bli flere lignende seminarer i 2007.
Antall voksenopplæringsstøttede tiltak og
antall deltagere har også holdt omtrent det
samme nivået som i 2005. Samlet kvinneandel på våre kurs har gått noe ned, fra 23 prosent til om lag 21 prosent. Nye tiltak må til
skal vi nå aktivitetsmålsetningen om en
kvinneandel på 30 prosent i planperioden.
Antall fagområder i NGFs opplæringstilbud
har vært omtrent som i 2005, i underkant av
30 ulike temaer. Noen tiltak har utgått, mens
andre er kommet til. Blant nye kan nevnes
temasamling om årsmøteavvikling, klubbenes erstatningsansvar og disiplinærsaker,
sponsorarbeid og golfintroduksjon for
lærere.
Kurs i datasystemene Klubben Online og
GolfBox har vært holdt i regi av NIF.

"En klubb bør ikke
utvikle organisasjonen uten å utvikle
lederne og omvent."
Det er i 2006 registrert mangel på kvalifiserte norske trenere og arbeidet med å finne ut
hvordan den fremtidige trenerutdanningen
skal se ut, er i gang. NGFs og PGAs felles 3årige trenerutdanning (PTU) gjennomføres
nå med tre årskull. Blant mye annet får PTU
elevene opplæring som kurslærere i teori til
Grønt Kort og hele stigen med turneringsleder del 1 og 2 og dommerkurs del 1 og 2.
Grønt Kort
NGF har i 2006 sendt ut vel 15.000 opplæringspakker til Grønt Kort sammenliknet
med 14 000 i 2005. Mange steder i landet har
man merket kraftig nedgang i antall nybegynnere på kurs, mens en del klubber har
hatt god tilgang på nye medlemmer.
Materiellet synes å ha fungert rimelig bra.

Lederutvikling
Lederutvikling og klubbutvikling bør sees i
sammenheng. En klubb bør ikke utvikle
organisasjonen uten å utvikle lederne og
omvent. God lederutvikling er god klubbutvikling.
Prosjektet ”Idrett og Ledelse 1-4” som startet
som et fellesprosjekt mellom ti særforbund i
2005, utviklet seg raskt til noe mye større. I
2006 har 29 særforbund vært med på samarbeidet, 84 ulike veiledere har blitt utdannet
og nesten 500 ledere i norske idrettslag har
fått utdanning. Idrett og ledelse strekker seg
over fire 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. Nivå 3 og 4 er
tiltenkt enkeltindividene. De som har denne
utdanningen vil få 60 studiepoeng via
Norges Idrettshøgskole (NIH). Målet med
denne delen av utdanningen er å sette personen i stand til å utøve praktisk ledelse politisk/administrativt i norsk idrett.
NGF har tatt et stort eierskap til prosjektet.
Vi tok arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen og har i 2006 ledet styringsgruppen. I tillegg har vi vært representert i prosjektgruppearbeidet og arbeidet overfor NIH.

Per 31. desember 2006 er det registrert
119.034 medlemskap i klubbene, noe som er
en nedgang på ca. 200 fra året før. Mer urovekkende er det at det er andelen barn/unge
og andelen kvinner/jenter som går tilbake.
Aktivitetsmidler
Årlig utlyses det Aktivitetsmidler som klubbene kan søke på tilknyttet målgruppene
barn/unge, jenter og funksjonshemmede.
Kriteriene vedr. Aktivitetsmidlene i 2006 ble
noe spisset og NGF fulgte norsk idretts kriterier for tildeling av barne- og ungdomsmidler til særforbundene, der vi spesielt har
vektlagt at tiltakene skal skje så nært klubben som mulig.
Klubbene søker via nettbasert løsning, som
også gir klubbene godt innsyn i tiltakene
som er planlagt gjennomført i den enkelte
klubb
Til sammen fikk vi inn 163 søknader (103
søknader på målgruppen barn/ungdom, 45
søknader på målgruppen jenter og 15 søknader på målgruppen funksjonshemmede.) Til
sammen for de tre målgruppene ble det gitt
tilsagn om kr. 659.500.

Fire klubber/miljøer fra golfidretten har vært
med som piloter i 2006. Forhåpentligvis
ønsker enda flere golfklubber å ta tak i dette
arbeidet i 2007.
Golflinja i Sveio er siden høsten 2006 seneste skudd på stammen av videregående skoler
med full fordypning i golf. Fra før eksisterer
NTG (Norges Toppidrettsgymnas) og Hvam
videregående skole i Akershus. Flere skoler
planlegger å starte opp.

BREDDEIDRETT
Det er golfklubbene rundt om i landet som
organiserer og gjennomfører tiltak knyttet til
breddegolf. For NGF vil all aktivitet på
området utføres med tanke på å understøtte
klubbenes arbeid på en best mulig måte. I
2006 har NGF jobbet med området barn og
golf, for å jobbe fram en helhetlig satsing på
området. 2006 ble vårt siste år med
Knøttegolfen. Den ble erstattet av Barn &
Golf og etter navnekonkurranse fikk de nye
figurene som skal følge satsingen, sine navn.

Idrettspresident Karl-Arne Johannesen deltok
under Golfforum.
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Tinius Cup er en landskamp mellom Sverige
og Norge som arrangeres etter samme
modell som Solheim Cup. I år gikk matchen
på Losby GK. Det ble en nervepirrende
avslutning og det ble uavgjort mellom
lagene. Dermed beholdt svenskene vandrerpokalen.

Alle ressurspersonene i Kvinnegolf.

Knøttegolf
2006 ble siste år for Knøttegolfen i sin nåværende form. Knøtten og Knøttegolfen fylte
10 år, og vi fant tiden riktig for å finne en ny
profil på vår barnesatsing (se Barn & Golf).
Salget av deltakerpakker tilknyttet
Knøttegolfen økte litt fra 2005 til 2006. Noe
i overkant av 1000 deltakerpakker ble solgt.
Barn & Golf
Barn & Golf er NGFs nye satsning på de
yngste spillerne mellom 6 og 12 år. De nye
navnene på figurene er Peggy, Proffen og
Putte. Barn & Golf vil blant annet inneholde
en egen nettside, en satsing på golf i skolen
og golfmerket (tidligere ferdighetsmerke tilknyttet Knøttegolf), samt annet materiell.
Golf i skolen
Forbundet har etablert et samarbeid med
Norges Skiforbund, Norges Fri-idrettsforbund, Norges Svømmeforbund og Norges
Orienteringsforbund gjennom et felles prosjekt ”Idrettsglede i Skolen.” Vår felles målsetting i dette prosjektet er å ”Rekruttere
flere medlemmer gjennom å skape bedre og
mer variert aktivitet i skolen”.
En egen nettside for satsingen er etablert:
www.idrettiskolen.no. Her er all informasjon
fra særforbundene rettet mot skolen gjort tilgjenglig. Vi har også utviklet en nettbasert
øvelsesbank (www.aktivitetsbanken.no), der
du på en enkel måte kan hente ut tips og
ideer på tilrettelegging og gjennomføring av
aktiviteter tilknyttet de ulike idrettene i
”Idrettsglede i Skolen”. Særforbundene bak
”Idrettsglede i Skolen” gjennomførte også et
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lærerkurs med 120 deltakere i august i samarbeid med Norges Idrettshøgskole.
Jentegolfprosjektet
Prosjektet er gjennomført for fjerde år. Målet
er å øke bredden i norsk jentegolf samt å få
flere aktive jenter i klubbene. Samtidig ønsker
vi å beholde jentene lengre som aktive.
I løpet av 2007 er målsetningen at det skal
være minst 2300 aktive jenter i Norge. Vi
ønsker også å øke antallet jenteansvarlige i
klubbene med 10 prosent hvert år.
Oppslutningen om prosjektet har økt også i
2006. Siste år var det 1930 aktive jenter i
golf-Norge. Det er en økning på 30 fra 2005.
Av aktiviteter i året nevnes: Seminar for jenteansvarlige, egen treningssamling for alle
deltakerne som var med på jenteleir i 2005,
jentedag, Mor/datter-turnering, jenteleir,
caddiedeltakelse under SAS Masters, samt
nyvinningen Jentegolf Scramble.

"1105 eksemplarer
av NGFCoachingsystem er
blitt kjøpt av landets
klubber i 2006."
Det finnes nå jenteansvarlig i hvert turneringsområde.
Nyheter i jentegolfkolleksjonen var pysj/kosebukse og hvit piké med broderier.
Salget av jentegolfartikler har vært tilfredsstillende. Klærne selges via Idrettsbutikken
eller på våre arrangementer.

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 dennes arbeid for sportslig utvikling. Prosjektet består av fire deler:
1. Hovedprosjekt: NGF-Coachingsystem,
som er en utviklingsstige for golfspillere på
alle nivåer og inngår i NGFs/PGAs utdanningsprogram.
2. Utdanningsprogrammet GLØD (Implementering for nye deltakerklubber i 2006).
Utdanningsprogrammet
GLØD-TEAM
(Implementeringsprogram og videreføring
for deltakere fra 2005). GLØD og GLØDTEAM ble gjennomført med både klubbenes
sportslige ansvarlige og utdanningsansvarlig/pro som deltaker. Det vises stor begeistring hos deltagerne, som har hatt som mål å
bidra til økt GLØD hos sentrale mennesker i
landets klubber for å ta i bruk NGFCoachingsystem i egen klubb.
3. Database, der både klubb og den enkelte
deltaker kan legge inn sine resultater og måle
seg mot andre. Basen har ved årsskiftet
2005/2006 586 brukere, sammenliknet med
240 brukere ved årsslutt 2005.
4. Inspirasjonsdager for klubbens utdanningsansvarlige/pro. Tema for 2006 var golfens basisferdigheter. 18 av landets trenere
deltok og har gjennom disse fått økt kompetanse i forhold til golfens basisferdigheter;
grep, sikte, oppstilling, bevegelse og balanse.
I 2006 har 57 golfklubber deltatt i NGFs
idrettsprosjekt. Dermed ble målet om ytterligere 40 klubber oppnådd. 1105 eksemplarer
av NGF-Coachingsystem er blitt kjøpt av
landets klubber i 2006. Totalt siden 2005 er
3105 eksemplarer levert ut.
NGF-Coachingsystem får en sterkere forankring i klubbenes idrettslige virksomheter.
40 nye trenere/ledere har blitt lært opp i
arbeidsmetoden
som
følger
NGFCoachingsystem. Utviklingsstigen er blitt
presentert som NGFs kravspesifikasjon i for-
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ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE
hold til hva en kommende landslagsspiller
som utdannes i klubben bør ha av kunnskap
for å tas in på landslaget.
Golf – Grønn Glede
Gjennom prosjektet Golf - Grønn Glede
(GGG) ønsker NGF å sette fokus på golfens
velegnethet som helsebringende aktivitet. Vi
vil jobbe aktivt gjennom våre klubbledd for å
få etablert gode møteplasser og et godt aktivitetstilbud til personer som kan ha behov
for spesiell tilrettelegging og oppfølging.
I 2006 har rundt 260 personer, fordelt på 22
klubber, deltatt i GGG (fire pilotklubber deltok i 2005).
Målgruppene har vært: kreftrammede og
pårørende, hjerte- og lungesyke, personer
med psykiske lidelser, ADHD, rus og fysisk
funksjonshemmede. Klubbene har selv valgt
målgruppene de har tilrettelagt golfaktivitet
for. Dette har vært sentralt, da klubbene ofte
har et engasjement rundt enkelte målgrupper. I år har det også vært flere av fjorårets
deltakere som har gjort viktig arbeid som
ressurspersoner ute i klubbene.
NGF har etablert samarbeid med
Kreftforeningen og Landsforeningen for
hjerte- og lungesyke (LHL). Det er også
bevilget prosjektmidler fra Stiftelsen Helse
og Rehabilitering. If er satsingens hovedsamarbeidspartner.
I 2006 har vi fått en bra synlighet rundt
GGG. Mange av klubbene har vært flinke til
å få mye omtale i lokalpresse og vi har fått
mediedekning sentralt. Det er også laget en
egen informasjonsfilm om GGG.
Tilbakemeldingene fra deltakerne gjennom
året viser at golf i aller høyeste grad er en
aktivitet som fremmer helse og trivsel. Dette
er noen av utsagnene vi har fått inn via våre
spørreundersøkelser:
•
•
•
•

Golf - Grønn Glede - strålende
tiltak, dette stortrives jeg med!
Deltakelsen i prosjektet har gitt
meg mange positive opplevelser i livet.
Prosjektet har forandret livet mitt.
Blitt helt hekta på golf.
Fellesskapet i gruppa har blitt et
stort høydepunkt i livet.
Helt avhengig av nye nettverk.

Knut Hærrem deltok i oppvisningsklassen for funksjonehemmde under NM på Stavanger GK.

Golf for funksjonshemmede
Mange klubber har kommet langt i arbeidet
med å legge til rette et godt aktivitetstilbud
for funksjonshemmede. Forbundet bidro
blant annet ved å gi aktivitetsmidler til 11
klubber i 2006 på i alt 113 000 kroner.
Som første steg i arbeidet med NGFs satsing
på toppidrett for funksjonshemmede, startet
vi opp arbeidet med klassifisering av funksjonshemmede i 2006. NGFs klassifisører
Hedi Anne Birkeland og Birgit Pedersen
klassifiserte de aller første utøverne i
Drøbak GK i juni. Disse utøverne deltok
også i en egen oppvisningsklasse i årets NM
i Stavanger. Dette ble en viktig synliggjøring
av golf for funksjonshemmede. I alt ble 11
utøvere klassifisert i 2006.

Kvinnegolf
I løpet av sommeren ble NGFs kvinnenettverk etablert, forbundets forlengede arm til
klubbene i hvert turneringsområde. Første
oppgave var kartlegging av aktiviteter og
kvinneandelen i klubbenes styrer, komiteer
og utvalg. Neste oppgave er å kalle inn til
regionale møter for å bli kjent, utveksle erfaringer og knytte kontakter. Etter hvert vil
hvert turneringsområde selv bestemme hvilke oppgaver og tiltak som ønskes gjennomført.
Som vanlig ble det holdt nasjonalt seminar
for klubbenes kvinneansvarlige, denne gangen blant annet med presentasjon av NGFCoachingsystem.
Ladies Tour ble gjennomført med 14 delturneringer og totalt nærmere 450 deltagere, en
kraftig økning fra 2005. Disse turneringene
er med på å inspirere til turneringsspill og
kontakt mellom klubbene.
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MARKED
oversikt over alle arrangementer i 2006.
Disse aktivitetene besto av blant annet frokostmøter ute i bedriftene, møtestafett, golftreninger og seminarer i utlandet.
Medlemsbedriftene har i sterkere grad en
tidligere utviklet forretningsmessige relasjoner seg i mellom, og NGF vil fortsette å tilrettelegge for aktiviteter som vil bidra til at
bedriftene får økonomiske gevinster som
resultat av samarbeidet med NGF.

www.ngfclub.no

Sponsorvirksomhet
NGF har i 2006 hatt følgende samarbeidspartnere:
Forbundssponsorer: Nordea, VG og Toyota.
Sponsorer: Belanor/Garmin, Toppgolf
Leverandører: Golfsenteret, Hertz, Galvin
Green, Paragon, Titleist, Canon, If, Rica
Hotels, Firstline, Contar, Dinamo Etcetera,
Via Golfreiser.

Rekrutteringsaktiviteter
Det har vært to rekrutteringsaktiviteter rettet
mot barn/unge sammen med Nordea. Den
ene aktiviteten var i forbindelse med
Barneøya-festivalen 19.-20. august og det
andre under SAS Masters helgen etter. NGF
var representert med en infostand og
Knøttegolf-aktivitet der barna fikk prøve seg
på seks forskjellige golføvelser med premiering fra Nordea. Holtsmark og Kjekstad
Golfklubb var behjelpelige med personell på
Barneøya for veiledning av de som ønsket å
prøve golf. Vi benyttet også begge aktivitetene til å få navneforslag på de nye Barn &
Golf ”maskottene”. Det var stor aktivitet på
begge steder og vi fikk inn mange gode forslag på navn.

Golfens dag
Golfens dag var i år søndag 11. juni og ble
arrangert ved 49 klubber. Selv om det var
færre klubber som deltok enn året før, registrerer vi at dette er et viktig rekrutteringsarrangement. Mange klubber melder tilbake
om at de har fått flere medlemmer etter
arrangementet. Det var promotering av
arrangementsklubber i VG-annonse og
gjennom pressemelding. Klubbene fikk tilsendt brosjyrer, plakater, invitasjonskort til
utsendelse i nærområdet, annonsemal for
annonsering i lokalpressen og forslag til opplegg.

Våre samarbeidspartnere har gjennom individuelle evalueringer gitt uttrykk for at de er
svært godt fornøyde med samarbeidet med
NGF. VG valgte å utvide samarbeidet i 2006,
ved å gå inn som hovedsponsor for Team
Norway.
NGF signerte to nye samarbeidsavtaler i
2006. Belanor/Garmin signerte en treårsavtale som hovedsamarbeidspartner for
Team Challenge, og If gikk inn som hovedsamarbeidspartner for Golf - Grønn Glede.
Det ble også inngått flere nye leverandøravtaler. Følgende bedrifter signerte leverandør/NGF Club avtaler med NGF i 2006:
Canon Norge, Via Golfreiser, Firstline
Group, Contar, Dinamo Etcetera, og Rica
Hotels.
NGF Club har ved utgangen av 2006 16
medlemsbedrifter. NGF har videreutviklet
aktivitetsprogrammet for NGF Club, og
hadde i snitt ett arrangement per måned. Det
ble trykket opp en egen NGF Club aktivitetskalender, som ga samarbeidspartnerne en
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Suzann Pettersen sammen med vinnerne av Suzann Junior Challenge: F.v. Frederik F. Kollevold, Marit
K. Bjerke, Michaela Gunhildrud og Mathias Schjølberg (alle fra Bærum GK!).
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KOMMUNIKASJON
MEDIA
Henrik Bjørnstads inntreden på PGA Tour i
USA har gitt mediadekningen av norsk golf
en helt annen dimensjon. Aldri tidligere har
norsk golf vært omtalt så mye i mediene som
i 2006. Også juniorenes VM-gull og Marius
Thorps oppsiktsvekkende innsats i The Open
har vakt stor medieoppmerksomhet. Norsk
golf har hatt mange ben å stå på i mediene
siste år.
For øvrig er det verd å merke seg at P4 Tour
fortsatt får plass på resultatsidene i avisene,
noe som er svært viktig for synligheten for
norsk golf. I tillegg har Toyota Teetime, med
blant annet sendinger fra P4 Tour på SportN
vært en god ambassadør for golfidretten.
I mange distrikter viser lokalmediene stor
interesse for P4 Tour, AmaTour, A-tour og
norgesmesterskapene. Også prosjektet Golf
– Grønn Glede har oppnådd bred lokal omtale i 2006.

www.golforbundet.no

INFORMASJON
NGF har det siste året vært i gjennom en
redesign og det visuelle utrykket er blitt oppdatert og modernisert. Dette omfatter alt fra
trykksaker til websider.
NGF Nytt
NGF Nytt er sendt ut om lag hver 14. dag.
Nyhetsbrevet sendes ut til klubber, tillitsvalgte, og det blir lagt ut på NGFs websider.
I tillegg er det sendt ut spesifikke informasjonsbrev til klubbene ved behov.
Web
Av tekniske årsaker har vi ikke klart å ha en
fullgod webstatistikk i 2006.
NGFs webvirksomhet er i stadig utvikling.
I 2006 ble ngf.golf.no restrukturert og fikk
ny design. Øvrige websider som blir
oppdatert i NGF-regi er: www.jentegolf.no,
www.coachingsystem.no, www.ngfclub.no
og www.golfonline.no. I desember fikk

NGFs nettside ny adresse, www.golfforbundet.no, som følge av at samarbeidsavtalen
med Aftenposten og golf.no ble avsluttet ved
årsskiftet 2006/2007.
Undersøkelser
Det er blitt gjennomført løpende elektroniske evalueringer etter hvert kurs og etter hver
samling som er arrangert i NGF-regi. I tillegg er det gjennomført en klubbundersøkelse for å kartlegge den driftsmessige situasjonen ved hver klubb. Rapporter fra undersøkelsen ble sendt ut til klubbene og her kan
klubber på samme størrelse sammenlikne
seg med hverandre. I tillegg ble NGF-undersøkelsen gjennomført i desember. Denne
måler klubbenes tilfredshet med det arbeidet
NGF utfører. Tilfredsheten har økt hvert år
siden undersøkelsen startet. I 2006 var tilfredshetprosenten 89,5.
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IKT
Driften av alle fellessystemer har godt uten
store problemer i 2006. Presset på
Golfsupport viser at systemene er i ferd med
å bli godt kjent ute i klubbene og at systemene er stabile. Flere henvendelser tyder
imidlertid på at klubbene burde prioritere å
sende sine medarbeidere på kurs.

"Administrasjonen
har forberedt en
styrking på dette
feltet for å bedre
situasjonen."
Når det gjelder kursene har det kommet
synspunkter på at disse, særlig de som
omhandler medlemshåndtering i Klubben
Online, burde være mer rettet inn mot golf
og at de personer som kjører kursene burde
kjenne til golfklubbenes spesielle utfordringer.

Antall brukere av fellessystemene har økt i
2006 og mange klubber melder at de fra
2007 vil over til Golf Online. Med tanke på
et fremtidig elektronisk golfkort for alle
spillere er dette en utvikling som er gunstig.
Vi ser imidlertid fortsatt at mange klubber
ikke gir sine medlemmer adgang til
”Personlig Profil”, slik et hvert medlem har
krav på.
I 2006 startet en konvertering av idrettssystemene til ny plattform. Dette arbeidet er
meget omfattende og vil strekke seg helt
fram til 2007/2008. Det forventes at særlig
medlemshåndteringsdelen av Golf Online vil
bli vesentlig bedre når dette arbeidet er sluttført
NGF har også i 2006 benyttet ekstern spesialkompetanse innenfor IKT-ledelse. Faste
oppfølgingsmøter er etablert og systemforbedringer skjer hele tiden hos våre leverandører. Det er utviklet en helt ny avtalestruktur med NIF som vår leverandør gjeldende
fra 1. januar 2007.

Det har ikke vært annen utvikling på systemene i 2006 enn det som Golfbox selv har.
Usikkerheten rundt økonomien i forbindelse
med prosjektet Golfkortet har gjort at NGF
har valgt å ikke bruke ressurser på utvikling
som likevel kommer fra Golfbox. Et spesielt
problem i denne sammenheng er at bestillinger om utvikling måtte meldes svært tidlig
på året og i en periode hvor usikkerheten om
kostnadsbilde i forbindelse med golfkortprosjektet var meget uklart.
En del klubber melder også behov som er
ganske spesifikke i forhold til det generelle
behovet. Kostnadene ved slik utvikling vil
være meget høy uten at golf-Norge generelt
sett vil ha stor nytte av det. Spørsmålet om
egenbetaling av den type utvikling er reist,
men det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å fremme en sak om dette. I det
hele tatt har presset på administrasjonen om
service og oppfølging av klubber i forhold til
IKT økt jevnt de senere år. Dette er oppfølging ut over det som Golfsupport er satt til å
ivareta. Administrasjonen har forberedt en
styrking på dette feltet for å bedre situasjonen. Dette vil først få uttelling i 2007.

www.golfonline.no
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I løpet av våren startet NGF opp prosjektet
Golfkortet. Etter 1.fase ble det besluttet at
man i 2008 skulle kjøre et pilotprosjekt for å
høste erfaring før en full utrulling i 2008. I
prosjektet har NGF hatt jevnlig kontakt med
andre nordiske land for å fange opp de erfaringer som der allerede er høstet. Prosjektet
er per 15. mai 2007 i rute etter enkelte forsinkelser før sesongstart.
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UTVALG, FAGGRUPPER OG RESSURSPERSONER
Beretning fra Domsutvalget
Medlemmer: Kirsti Jaråker (leder), Tonje
Berggren, Kjell Torkildsen, Per Musæus
(varamedlem) og Tore Schrøder (varamedlem).
Domsutvalget har ikke hatt saker til behandling i 2006.
Beretning fra Lovutvalget
Medlemmer: Lars Musæus (leder), Marit
Wiig og Truls B. Graff.
Lovutvalget og dets medlemmer har særlig
vært engasjert i følgende saker i 2006:
•
Avsluttende saksbehandling med NIFs
lovutvalg og administrasjon vedrørende
NGFs forslag til en egen lovnorm med
noter for golfklubber, som ble vedtatt
av idrettsstyret 14. mars 2006. Bak
dette produktet, som nå finnes på
NGFs hjemmeside under Klubbservice,
ligger flere års arbeid med ulike problemstillinger vedrørende klubbenes
struktur og lover.
•
Støtte til NGFs administrasjon ved en
rekke henvendelser fra klubber vedrørende lov- og organisasjonsspørsmål.
•
Behandling og uttalelse i en større sak
vedrørende en klubbs utredning om
mulige strukturendringer.
Rapport 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 hatt noen saker til
behandling i 2006.
Rapport fra Valgkomiteen
Medlemmer: Per Løken (leder), Odd Roar
Nesje, Mona Skifjell Larsen, Hanne
Havreberg og Hans Ole Ziegler.
Valgkomiteen hadde sitt første møte i
november 2006 under Golfforum på
Lillestrøm. Lederen av komiteen har hatt
møter med presidenten og generalsekretæren, samt at resten av styret har vært kontaktet. Vi har i tillegg gått ut med henstilling til klubbene om å bidra aktivt med kandidater til styre og komiteer.

Kontrollkomité
Turid Seime
Oddleif Olsen
Anne Line Bakkevig
Tor Ellenes
Jan Skaar
Faggruppe - Utdanning
Ottar Strømberg
John Edgar Nilsen
Per Arvid Langseth
Lars Otto Bjørnland
Terje Åsli

Ressursperson - Kvinnegolf
Erna Meum
Klubbveiledere
Johan Conradson
Johnny Fløyli
Svein Erik Hansen
Rudi Andersen

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
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TALL OG FAKTA
Antall

Medlemsutvikling
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TALL OG FAKTA
Eirik Tage Johansen
Nr. 1, Interspons Open (P4 Tour)
Nr. 2, Scanplan Tour Final (Scanplan Tour)
Nr. 2, Sony Ericsson Open (P4 Tour)
Nr. 4, Norgesmesterskapet (P4 Tour)
Nr. 6, Lexus Open (Challenge Tour)
Nr. 9, Hootie at Bulls Bay Intercollegiate, USA
Nr. 9, Ingram Micro Open (Scanplan Tour)
Nr. 10, Schenkel E-Z-Go Invitational, USA
Nr. 11, Sun Trust Gator Invitational, USA
Nr. 12, Smørum Open (Scanplan Tour)
Nr. 17, Mercedes-Benz Collegiate Championship, USA

Are Å. Friestad vant German Boys International.

UTVALGTE RESULTATER
Norgesmestere 2005
Lag NM junior, gutter: Bærum GK
Lag NM junior, jenter: Oslo GK
Lag NM herrer: Losby GK
Lag NM damer: Drammen GK
Junior, gutter: Philip Kaiser, Asker GK
Junior, jenter: Karinn Dickinson, Asker GK
Herrer: André Thorsen, Sola GK
Damer: Monica Gundersrud, Elverum GK
Herrer, senior: Johan J. Horn, Fana GK
Herrer, eldre senior: Knut H. Frølich, Vestfold GK
Damer, senior: Anna Dønnestad, Oslo GK
Mid Amatør, herrer: Tom Arne Tollefsen, Vestfold GK
Mid Amatør, damer: Sofia Peterson, Oppegård GK
Resultater Team Norway
Suzann Pettersen
Nr. 3, Scandinavian TPC hosted by Annika (LET)
Nr. 5, Florida's Natural Charity Championship (LPGA Tour)
Nr. 6, SAS Masters (LET)
Nr. 7, MasterCard Classic (LPGA Tour)
Nr. 16, Corona Morelia Championship (LPGA Tour)
Nr. 17, HSBC Women's World Match Play Championship (LPGA
Tour)
Nr. 20, McDonald's LPGA Championship (LPGA Tour)
Henrik Bjørnstad
Nr. 10, Buick Invitational (PGA Tour)
Nr. 12, FBR Open (PGA Tour)
Nr. 16, The Honda Classic (PGA Tour)
Marianne Skarpnord
Nr. 2, Rejmes Ladies Open (Telia Tour)
Nr. 5, Booz Allen Nordic Classic (Telia Tour)
Nr. 7, Pam Golding Ladies International (Nedbank Women's Golf
Tour)
Nr. 10, Nedbank Women's Masters (Nedbank Women's Golf Tour)
Nr. 11, Telkom Women's Classic (Nedbank Women's Golf Tour)

Marius Thorp
Nr. 1, Lag-VM, juniorer - individuelt
Nr. 1, Lag-VM, juniorer
Nr. 1, Lag-NM for juniorer
Nr. 2, German International Junior Championship
Nr. 3, Sherry Cup, Spania
Nr. 4, EM, menn
Nr. 14, Brabazon Trophy
Nr. 48, The Open
Deltok på Europalaget mot Asia/Pacific på New Zealand
Deltaker på Europas The Jaques Leglise Trophy-lag
Jan-Are Larsen
Nr. 1, DnB Nor Open (P4 Tour)
Nr. 2, Lexus Open (Challenge Tour)
Nr. 4, Estoril Challenge (Challenge Tour)
Nr. 8, Peugeot Challenge R.C.G. El Prat (Challenge Tour)
Nr. 10, Rolex Trophy (Challenge Tour)
Nr. 11, Credit Suisse Challenge (Challenge Tour)
Nr. 15, Telia Challenge Waxholm (Challenge Tour)
Resultater Team Challenge
Lars Petter Brovold
Nr. 1, Zürich Open
Nr. 3, DnB Nor Open (P4 Tour)
Nr. 10, Winter Series #1 (Scanplan Tour)
Nr. 14, Lexus Open (Challenge Tour)
Nr. 18, Telenet Trophy (Challenge Tour)
Resultater 2006 (utvalg)
Morten Hagen
Nr. 7, Sony Ericsson Open (P4 Tour)
Nr. 12, Aller Masters (Ecco Tour)
Nr. 14, Willis Open (Scanplan Tour)
Nr. 14, Ladbrokes Golf Championship (Ecco Tour)
Lill-Kristin Sæther
Nr. 1, Sony Ericsson Open (P4 Tour)
Nr. 7, DnB Nor open (P4 Tour)
Nr. 13, Telkom Women's Classic (Nedbank Women's Golf Tour)
Nr. 15, Pam Golding Ladies International (Nedbank Women's Golf
Tour)
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TALL OG FAKTA
Peter Kaensche
Nr. 2, Lexus Open (Challenge Tour)
Nr. 2, DnB Nor Open (P4 Tour)
Nr. 5, Ireland Ryder Cup Challenge (Challenge Tour)
Nr. 10, Telia Challenge Waxholm (Challenge Tour)
Nr. 12, Scanplan Tour Final (Scanplan Tour)
Nr. 14, Kazakhstan Open (Challenge Tour)

• Nr. 3, Anders Kristiansen
• Nr. 4, Frederik F. Kollevold
Italian International Ladies Amateur Championship
• Marit K. Bjerke (åttendedelsfinale)
Italian International Amateur Championship
• Knut Børsheim (åttendedelsfinale)

Amatører
VM
• Nr. 22, Norge (menn)
• Nr. 29, Norge (kvinner)

Topolino Trophy
• Nr. 1, Michaela Gunhildrud

Junior-VM
• GULL (lag)
• GULL, Marius Thorp (individuelt)
• Nr. 5, Anders Kristiansen (individuelt)

Order of Merit, P4 Tour 2006 - menn
1. Eirik Tage Johansen, Stavanger GK - 21 788 poeng
2. Christian Aronsen, Grønmo GK - 20 941
3. Knut Børsheim, Fana GK - 17 525
4. Kalle Brink, Sverige - 16 000
5. Martin Dahl, Ballerud GK - 15 044

Lag-EM
• GULL (gutter)
• Nr. 10 (jenter)
EM, individuelt
• Nr. 4, Tom-Arne Tollefsen (Mid-Amateur)
• Nr. 10, Bjørn Rønning (senior)
• Nr. 59, Marita Engzelius (kvinner)
Swedish International, jenter
• Nr. 4, Amalie Valle
• Nr. 10, Marita Engzelius
Swedish International, gutter
• Nr. 1, Anders Kristiansen
Sherry Cup
• Nr. 7, Norge (lag)
• Nr. 3, Marius Thorp (individuelt)
• Nr. 18, Knut Børsheim (individuelt)
French Boys Championship
• Anders Kristiansen (semifinale)
• Are Å. Friestad (kvartfinale)

Order of Merit, P4 Tour 2006 - kvinner
1. Ann-Kristin Solvang, Drammen GK - 30 750 poeng
2. Amalie Valle, Onsøy GK - 18 750
3. Rachel M. Raastad, Kjekstad GK - 13 717
Order of Merit, A-tour - gutter
1. Frederik F. Kollevold, Bærum GK - 2586 poeng
2. Ole Fremstad, Byneset GK - 2262
3. Are Å. Friestad, Stavanger GK - 1679
Order of Merit, A-tour - jenter
1. Lene Hafsten-Mørch, Asker GK - 3110 poeng
2. Catharina Aasheim, Oslo GK - 2323
3. Charlotte Andresen, Drøbak GK - 1934
Juniorstipend 2006
Frederik F. Kollevold, Bærum GK
Michaela Gunhildrud, Bærum GK
Årets Talent 2006
Anders Kristiansen, Borregaard GK
Årets juniorleder 2006
Eirik Apeland, Haugaland GK

Brabazon Trophy
• Nr. 3, Knut Børsheim
• Nr. 8, Marius Thorp
Girls' British Open Amateur Championship
• Amalie Valle (åttendedelsfinale)
European Young Masters
• Nr. 3, Anders Kristiansen
• Nr. 8, Are Å. Friestad
German Boys International
• Nr. 1, Are Å. Friestad
• Nr. 2, Marius Thorp
ÅRSRAPPORT 2006

Anders Kristiansen vant Swedish International.
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ØKONOMISK ÅRSBERETNING
Innledning
Norges Golfforbund er en medlemsorganisasjon for golfklubber tilsluttet Norges Idrettsforbund, og forbundet har forretningskontor i Oslo.
I 2006 er det registrert at den tilbakegangen i oppslutningen om golfsporten vi opplevde i 2005 har stoppet. I henhold til
NIFs idrettsregistrering hadde Norges Golfforbund per 31.12.06 ca 119.000 medlemskap fordelt på 206 klubber, og det er
samme medlemskapsantallet som i 2005. Driftssituasjonen for medlemsklubbene varierer imidlertid sterkt. Behovet for
omstilling og utvikling av nye konsepter øker i takt med endringer i krav fra medlemmene. Forbundet kan vise til et positivt
driftsregnskap som i hovedsak skyldes at arbeidet på markedssiden nå gir resultater og at inntektene fra det offentlige har økt.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Norges Golfforbunds eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Inntekter
Norges Golfforbunds regnskap viser samlede inntekter på kr 51.098.703 inkludert finansinntekter. Dette er kr 12.769.667
høyere enn i 2005. Tilskuddet fra det offentlige gjennom Norges Idrettsforbund har øket noe, men den største økningen
gjelder øremerkede midler til aktivitet. Grunnet gode prosjekter kunne Norges Golfforbund hente ut vesentlig høyere
tilskudd enn tidligere.
I tillegg har vi i 2006 fått utbetalt mva-refusjon for både 2004 og 2005, og dette er inntekter forbundet i utgangspunktet
ikke hadde budsjettert med. Det har også vært en sterk økning i sponsorinntektene. Norges Golfforbund står selv for
arbeidet med formidling, inngåelse og oppfølging av sponsoravtaler.
Kostnader
Også i 2006 har enkelte klubber hatt problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet, og vi har derfor vært
nødt til å videreføre en høy avsetning til tap på krav med kr 400.000 på grunn av store utestående fordringer på kontingent
for 2006.
Resultat
Resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 3.921.262 mot et budsjettert overskudd på kr 100.000.
Årets overskudd er lagt til egenkapitalen.
Ansatte/arbeidsmiljø
Norges Golfforbund har i 2006 hatt 20 ansatte inkludert engasjementstillinger. Sykefraværet har vært ca. 2%. Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2006. Forbundets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Likestilling
Fordelingen av de 20 ansatte i Norges Golfforbund er 14 menn og 6 kvinner. Styret i Norges Golfforbund inkludert
vararepresentanter, består av 4 menn og 4 kvinner. Forbundet er en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner
og menn med hensyn til lønn og øvrige arbeidsvilkår.

Oslo, 20. mars 2007
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BALANSE
EIENDELER:

Omløpsmidler:
Lagerbeholdning
Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Kasse, bank
Sum omløpsmidler

Noter

31-12-06

31-12-05

9
10

496 278
1 915 224
456 421
17 785 773
20 653 696

596 456
1 526 160
32 552
12 750 650
14 905 818

20 653 696

14 905 818

10 466 988
3 921 262
14 388 250

10 643 768
-176 780
10 466 988

2 573 889
920 110
892 496
1 878 951
6 265 446

1 579 336
828 166
798 872
1 232 456
4 438 830

20 653 696

14 905 818

11

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
Egenkapital
Resultat pr. 31.12
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
Offentlige avgifter
Skyldige feriepenger
Påløpne kostnader
Sum kortsiktig gjeld

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
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RESULTATREGNSKAP
INNTEKTER:

Tilskudd NIF
Tilskudd øremerkede
Spillemidler utstyr
Golf Grønn Glede
Tilskudd R & A
Medlemskontingenter
Salg materiell
Norsk Golf
Sponsorinntekter
Egenandel klubbene
Coachingsystemet
IT-systemer
Team Norway
Andre inntekter
Turneringer
NGF's veldedighetsturnering
Finansinntekter
Mva-refusjon 2004/2005

Noter

Budsjett
vedtatt

Regnskap
2006

Regnskap
2005

2
2
2
2
2

3 050 000
1 400 000
100 000
100 000
75 000
17 077 000
2 560 000
9 799 000
7 500 000
1 858 000

3 355 617
1 567 000
230 000
756 409
89 288
17 011 995
2 552 974
9 737 454
7 137 641
1 959 501
586 380
735 500
2 231 042
30 869
806 365
111 070
570 886
1 628 712

3 260 142
1 288 171
290 000
293 000
93 320
13 319 930
2 477 653
9 304 582
3 860 650
1 533 614
562 000

46 419 000

51 098 703

38 329 036

Budsjett
vedtatt

Regnskap
2006

Regnskap
2005

1 740 000
2 427 000
2 300 000
900 000
520 000
300 000
125 000
800 000
20 000
255 000

1 835 482
2 088 398
2 651 978
752 851
397 785
150 971
134 204
819 667
591 670
197 317

2 354 538
2 518 241
2 397 488

9 387 000

9 620 323

9 092 922

4

500 000
1 800 000
8
3

Sum inntekter:

150 000
450 000

500 000
86 157
857 595
129 970
472 252

KOSTNADER:
Noter
Administrasjon/felleskostnader
Personalkostnader
Administrasjonskostnader
Sentral IT-løsning
Interne IT-løsninger
Styrets utgifter
Europeisk representasjon
Kontingent internasj.forbund
Kollektive forsikringer
Finanskostnader/tap på krav
Uttak barteravtaler
Sum administrasjon

7

VEDLEGG

556 849
152 122
125 135
777 333
63 675
147 541
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RESULTATREGNSKAP
KOSTNADER:
Noter
Organisasjon og klubbservice
Personal/adm.kostnader
Fellesarenaer
Tingvalgte komiteer og utvalg
Utvikling - NGF
Utvikling - klubb
Utvikling leder
Prosjekt jente
Prosjekt idrett (inkl. Co.Sys.)
Prosjekt golf grønn glede
Utdanning
Barn og Ungdom
Breddeidrett
Funksjonshemmede
Diverse org og klubbservice
Golftinget
Uttak barteravtaler
Sum organisasjon/klubbservice
Idrett
Personal/adm.kostnader
Støtteapparat
Utdanning/utvikling
NTG
Samlinger gutter/herrer
Turneringer gutter/herrer
Samlinger jenter/damer
Turneringer jenter/damer
Idrettsaktiviteter
Team Norway
Turneringsvirksomheten
Uttak barteravtaler
Sum idrett
Anlegg
Personal/adm.kostnader
Anleggsaktiviteter
Slope
Uttak barteravtaler
Sum anlegg

VEDLEGG
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Budsjett
vedtatt

Regnskap
2006

Regnskap
2005

2 851 000
575 000
21 000
75 000
1 052 000
580 000
909 000
1 346 000
735 000
1 128 000
475 000
213 000
380 000
432 000

2 978 097
547 758
4 015
15 000
855 333
523 125
1 043 985
1 631 460
1 141 694
818 905
793 129
217 071
142 867
219 221

1 883 198
357 368

60 000

181 417

1 000 537
1 424 978
708 531
2 687 716
523 655
170 000
245 792
456 268
254 836
72 000

10 832 000

11 113 077

9 784 879

2 766 000
490 000
180 000
100 000
415 000
885 000
250 000
785 000

2 055 707
260 296
134 933
100 000
485 240
727 085
141 391
660 410

1 857 964

4 300 000
2 698 000
820 000

5 324 579
3 370 472
1 000 162

1 837 946
2 083 602
2 656 821
726 622

13 689 000

14 260 275

9 162 955

1 276 000
1 159 000
358 000
170 000

1 074 812
1 348 209
391 370
147 317

1 118 062
918 586
354 003
128 465

2 963 000

2 961 708

2 519 116
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RESULTATREGNSKAP
KOSTNADER:
Noter

Budsjett
vedtatt

Regnskap
2006

Regnskap
2005

1 747 000
50 000
975 000
550 000
195 000

1 309 148
61 355
1 077 804
818 612
205 017

1 458 418
1 011 092
215 284
403 427

3 517 000

3 471 936

3 088 221

506 000
480 000
4 945 000

450 109
421 117
4 878 346
550

299 151
4 558 572

Sum informasjon

5 931 000

5 750 122

4 857 723

SUM KOSTNADER

46 319 000

47 177 441

38 505 816

100 000

3 921 262

-176 780

Marked
Personal/adm.kostnader
Konsulenthonorar
Sponsorer, kontraktsforpliktelser
Salgs/materiellkostnader
Uttak barteravtaler
Sum marked
Informasjon
Personal/adm.kostnader
Informasjonsaktiviteter
Norsk Golf, avgift Se & Hør
Uttak barteravtaler

RESULTAT

4
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NOTER
Note 1 Regnskapsprinsipp
Regnskapet er ført i henhold til regnskaps- og revisjonsreglene for
idrettsorganisasjoner.

Note 6 Revisjon
I perioden er det kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva med
kr 94.667 som gjelder kostnader til revisjon for denne perioden.

Inntektene inntektsføres når de er opptjent.

Note 7 Finanskostnader/tap på krav
I perioden er det kostnadsført følgende tap på krav med
kr 566.135 som gjelder:

Noter til resultatregnskapet:
Note 2 Tilskudd
Det er mottatt følgende tilskudd som er inntektsført brutto i regnskapet.
NIF, rammetilskudd
NIF, regiontilskudd
NIF, tilskudd øremerkede
NIF, VO-tilskudd
NIF, spillemidler utstyr
NIF, Helse og rehabiliteringsmidler
Kreftforeningen
R & A, tilskudd
Sosial og helsedirektoratet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Sum tilskudd

Kr 3.055.617
Kr 300.000
Kr 1.567.000
Kr
15.791
Kr 230.000
Kr 438.000
Kr 150.000
Kr
89.288
Kr
77.000
Kr
65.000
Kr 5.987.696

Note 3 NGF’s veldedighetsturnering
Inntekter fra NGF's veldedighetsturnering er øremerket tilskudd til
aktivitet gjennom vårt prosjekt "Golf Grønn Glede". I 2006 har
oppslutningen om arrangementet gått ned i forhold til tidligere år.
Note 4 Norsk Golf
Driftsregnskap for Norsk Golf:
Budsjett
Kr 9.799.000
Kr 4.945.000
Kr 4.854.000

Inntekter
- Kostnader
Resultat

Regnskap
Kr 9.737.454
Kr 4.878.346
Kr 4.859.108

Note 5 Lønn
Antall ansatte har i perioden vært 20 personer inkludert
engasjementstillinger.
Utbetalt lønn og honorarer som er lønnsinnberettet for ansatte,
tillitsvalgte, innleide prosjektmedarbeidere etc.
2006
Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser 10.359.549
Arbeidsgiveravgift
1.445.753
Pensjonskostnader
1.056.946
Andre ytelser
711.302

2005
7.968.168
1.208.323
613.595
323.821

Til generalsekretær er det innberettet lønn på kr 690.553, innbetalt
pensjonskostnader kr 160.576 og annen godtgjørelse kr 16.306.
Det er utbetalt styrehonorar til styrets president med kr 150.000
samt samlet kr 105.000 til styremedlemmene inkludert varamedlemmer.
Forbundet har en kollektiv pensjonsordning som er valgt ikke
balanseført.
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Avskrevet diverse kundefordringer
Avskrevet krav v/klubbnedleggelser
Avsatt i forbindelse med
konkurs Moa Baneselskap.
Sum tap på krav

Kr
Kr

12.957
53.178

Kr 500.000
Kr 566.135

Note 8 Turneringer
Turneringsinntekter gjelder premiepenger til P4-tour og Challengetour. Premiepengene blir overført til oss og vi betaler ut premiepengene til spillerne. Kostnadene er ført under posten turneringsvirksomheten.

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 17.777.295.
Herav bundne skattetrekkmidler med kr 433.900.
Note 12 Påløpte kostnader
De største postene som inngår her er aktivitetsmidler til klubbene
som det er gitt tilsagn til men enda ikke utbetalt, avsetning i forbindelse med konkurs i Moa Baneselskap, avsetning til revisjon
2006 samt avsetning øremerkede midler til prosjekter som ikke
er ferdigstilt.
Note 13 Egenkapital
Egenkapital per 01.01.2006
Årets resultat
Sum egenkapital

kr 10.466.988
kr 3.921.262
kr 14.388.250
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Golf - en idrett for alle
www.golfforbundet.no

N-0840 Oslo
Ullevål Stadion (J)
Tlf +47 21 02 91 50
e-post:post@golfforbundet.no

Sponsorer:

