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Forsidefoto: Mathias Lynne Schjølberg vinner Rose Bowl.
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STYRETS BERETNING
Norges Golfforbund (NGF) kan nok en gang
se tilbake på et begivenhetsrikt år med stor
aktivitet på alle plan.

President Christian Anker-Rasch

Et positivt trekk i starten av 2008 var at
idrettsregistreringen per 31.12.07 viste at
antall medlemskap i norske golfklubber
hadde økt til 121.785, en økning på 2,2 % etter flere år med utflatning. Tallene for 2008
viser fortsatt framgang, og det totale antall
medlemskap per 31.12.08 er 122.261. Også
andelen barn 0-12 år er økende, men det kan
være verd å merke seg at jenteandelen i aldersgruppen 13-19 år over flere år har hatt
en dalende tendens. 2008 er dessverre intet
unntak.
Nok en gang viser den offisielle tellingen et
betydelig lavere tall enn det som lå i databasen i månedsskiftet oktober/november. Dette
er bekymringsfullt all den tid idrettsregistreringen danner grunnlag for den statlige støtten til driften av forbundet (spillemidler).
NGF kan vise til en stabil og god økonomi
og har en egenkapital som tilsvarer 26 % av
omsetningen. Både driftsresultatet for 2008
og kapitalbeholdning er i henhold til de mål
som er satt av Golftinget.

Visepresident Jon Kåre Brekke

Rent sportslig kan NGF se tilbake på et
godt år med resultater i verdenstoppen både
på amatør- og proffsiden. Våre juniorgutter
markerte seg med lagsølv i EM og gull i det
uoffisielle VM. Også individuelt ble det seier
i VM. At samme utøver senere ble den yngste vinner av det åpne australske amatørmesterskapet noen sinne, ble lagt merke til også
blant de store golfnasjonene. Norsk triumf
ble det også i den prestisjetunge turneringen
Junior Orange Bowl i Florida, som er en av
de høyest rangerte turneringene for juniorer.
Flere års kvalitetsarbeid hos den enkelte utøver, i klubbene og i forbundet sentralt fører til
resultater, og det er selvsagt oppmuntrende å
få kontinuerlig bekreftelse på at satsingen
bærer frukter.

Styremedlem Rune Vatnamot

Når det gjelder våre profesjonelle utøvere er
det jentene/damene som markerer seg best.
Suzann Pettersen er etter sesongen ranket
som nummer fem i verden. To utøvere etablerte seg også på Europatouren, og leverte
svært gode prestasjoner.

Styremedlem Bente Hofgaard Nilsen
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Aktiviteten på turneringssiden er stadig
økende, og tilbudet er bedre enn noen gang.
For tredje år på rad ble det arrangert én Challenge Tour og én European Tour for damer.
Det er et stort løft rent økonomisk å få finansiert disse turneringene, ikke minst i et
stramt sponsormarked, og fordi medias oppmerksomhet rundt denne type turneringer er
begrenset.

Satsingen på slike internasjonale storturneringer hadde ikke vært mulig uten stor innsats og samarbeid med eksterne promotorer
og positive klubber. Veien til media går i stor
grad gjennom idrettslige fremganger. Det er
viktig at det planmessige arbeidet overfor
media intensiveres.
NGF merker at toppidrettsholdninger blant
utøvere generelt blir mer og mer fremtredende. Det er en økende bevissthet hos flere
klubber om at satsing på juniorer og de beste
spillerne i klubben, kan ha positive ringvirkninger for øvrige klubbaktiviteter.
Året 2008 ble preget av stor aktivitet rettet
mot klubbleddet, ikke minst gjennom arbeidet de regionale klubbutviklerne gjennomførte. Etterspørselen etter klubbutviklernes
tjenester øker, og understreker viktigheten av
denne satsingen. Klubbutviklingsprosessene
fører til større bevissthet rundt utformingen
av tilbud i klubbene, samt aksept og forståelse for viktigheten av å holde på sine medlemmer fremfor å jakte på nye.
Områdevise lederfora ble, som i tidligere år,
gjennomført på våren. Oppslutningen var
god og lå 16 % over foregående år.
Sammen med PGA, NGA og GAF arrangerte
NGF Golfforum på høsten. Det var bra oppslutning om møtet.
Spilleferdighetene for den jevne golfspiller
ligger fortsatt lavt i Norge sammenlignet med
andre nasjoner. Gledelig er det imidlertid at
andel ”grønt kort-spillere” av den totale medlemsmassen går ned, og den er nå på 45 %.
Torsdagsgolfen har hatt en god oppslutning,
og barne- og ungdomstiltakene likeså. Den
nye satsingen Garmin TTU (trener- og talentutvikling) har satt talentutviklingen i system
og tiltaket har blitt godt mottatt både blant
spillere og trenere.
Golf - Grønn Glede skapte også i 2008 mye
aktivitet i klubbene, og bidro til at spillere
med spesielle behov fikk et tilbud.
I 2008 ble det klassifisert flere nye funksjonshemmede utøvere i tillegg til at tidligere klassifiserte ble reklassifisert. Det er etablert et
godt samarbeid med EDGA (European Disabled Golf Association), og det vil søkes medlemskap i organisasjonen i 2009.
Sponsormarkedet har blitt strammere, og
dette har ført til fall både i klubbenes og i forbundets markedsinntekter. Presseoppslag og
myndighetenes uklare signaler rundt idrettens muligheter for å ”gi tjenester tilbake” til
sponsorene, er meddvirkende årsaker til dette. Forbundet har derfor måttet justere aktivi-

STYRETS BERETNING
teten gjennom året. Spesielt hardt har det gått
ut over finansieringen av toppidretten som
hovedsakelig har basert seg på nettopp markedsinntekter. At man senhøstes 2008 gikk
inn i kanskje den største finanskrise siden
30-tallet, forsterker den negative utviklingen. Uheldigvis falt også denne utviklingen
sammen med forhandlinger om avtaler for
2009, deriblant fornyelse av noen av forbundets eksisterende avtaler. NGF går av disse
grunner inn i 2009 med et slanket budsjett på
flere områder.
Innenfor anleggssektoren har det vært stort
fokus mot nærmiljøanlegg for golf, og dette
er nå listet opp som godkjent søknadsobjekt
innenfor den statlige tilskuddsordningen
”spillemidler til nærmiljøanlegg”. I samarbeid med prosjektet som forbundet kjører
innenfor dette satsingsområdet, har tre golfklubber fremmet søknad om spillemidler til
slike anlegg. Byggestart for prosjektene er
planlagt i 2009.
I første halvår 2008 var det stor ustabilitet
på datasystemene fra vår IT-leverandør, NIF.
Situasjonen ble til slutt så prekær at det på
forsommeren ble etablert et ”prosjekt À jour”
for å få det hele på plass. Rundt 1. august fungerte det meste, men prosessen har skapt stor
frustrasjon og ergrelse i Golf-Norge. Manglende leveranser har også i 2008 ført til at
NGF har mottatt økonomisk kompensasjon
fra NIF.
Problemene på IT-siden falt sammen med
kanskje den aller mest utfordrende oppgaven
i 2008, nemlig innføring av det elektroniske
golfkortet. Imidlertid gikk innføringen etter

den oppsatte fremdriftsplanen, men forbedring og tilpasning av systemløsningen tok
for lang tid. Mange golfere følte i perioder
nyordningen som svært problematisk, og det
ble til tider meget stort press på NGF så vel
som klubbenes administrasjon.

STYREMØTER OG
REPRESENTASJON
Styret avholdt i 2008 åtte styremøter hvorav
ett var en todagers samling kombinert med
klubbesøk i Trondheimsområdet, og ett var
en e-postbehandling av en sak. I alt har det
vært behandlet 75 ordinære saker på disse
møtene. I tillegg kommer en rekke mindre
orienterings- og drøftingssaker.

Styremedlem Sigrid Hohle Bjønness

Representanter fra styret har vært til stede på
alle de seks områdevise lederfora, en rekke
forbunds- og internasjonale turneringer, i tillegg til at de har hatt et større antall representasjonsoppgaver i klubber, ulike fagfora,
NIF-møter og internasjonale organisasjoner.
Styret ønsker å rette en takk til alle samarbeidspartnere, frivillige oppnevnte og
tillitsvalgte som har bidratt med stort og
betydningsfullt arbeid som enkeltstående
ressurspersoner, i komiteer, utvalg eller i faggrupper. Styret retter en stor takk til administrasjonen, og også til våre profilerte spillere
som bidrar i NGFs breddeidrettsarbeid.

Styremedlem Anne-Lise Løfsgaard

For øvrig vises det til avdelingenes rapporter.

Varamedlem Dag Kirchoff

Varamedlem Knut Ekjord
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GENERALSEKRETARIAT
Avdelingen har i 2008 inkludert 1,5 årsverk
fordelt på generalsekretær i heltidsstilling, og
en IT-konsulent i 50 % stilling. Oppgavene
som avdelingen er satt til å løse er i hovedsak knyttet til overordnet styring og ledelse,
internasjonalt arbeid, igangsetting og oppfølging av IT-prosjekter samt daglig styring av
IKT-virksomheten.

OVERORDNET STYRING
I løpet av 2008 er det utviklet og gjennomført
et oppfølgingsprogram for alle medarbeidere
i administrasjonen. Således har alle medarbeidere sin egen leveranseplan og jevnlige
oppfølgingssamtaler med sine overordede.
Det er gjennomført en samlet vurdering av
systemet og evalueringen viser at dette har
fungert bra. Imidlertid er det viktige forbedringspunkter som vil bli fulgt opp i 2009.

INTERNASJONALT ARBEID
NGF hadde i 2008 tre representanter i European Golf Association, én i Executive Committee valgt inn som representant for North
Zone på EGAs Annual Meeting i 2007, én i
Handicapping and Course Rating Committee
og en i Championship Committee.

INFORMASJONSTEKNOLOGI
NGF har en avtale med NIF om leveranse av
IT til klubber og forbund, en avtale som utgår
i 2009.
Ustabilitet på
IT-systemene/prosjekt À jour.
Også i 2008 har IT-leveransene vært mangelfulle og dette året var det ustabilitet på NIFs
GolfBox-servere som var hovedproblemet.
Årsaken til problemene kan forklares gjennom økt belastning på IT-systemet gjennom
innføringen av det elektroniske golfkortet, og
ved at NIFs serverpark ikke hadde kapasitet
til å håndtere den økte trafikken. Problemene
startet tidlig på året og med økende trafikk
utover våren og forsommeren ble konsekvensene så alvorlige at NGF etablerte prosjektet
”Àjour”. Formålet var å evaluere IT-situasjonen, og å finne løsninger på serverproblemene. Til å lede prosjektet ble det ansatt en
ekstern prosjektleder som også ble anbefalt
av vår leverandør. All fokus ble rettet mot å
få en rask bedring av situasjonen. NIF som
leverandør, Golfbox som underleverandør til
NIF, samt NGFs administrasjon satt inn store
ressurser for å få prosjektet i havn. Frist for å
få ting på plass ble satt til 1. august, en frist
som ble overholdt.

Forbundet deltok med en representant på
International Golf Federations Biannual Meeting i Adelaide, Australia i forbindelse med
amatør-VM. Fire representanter deltok på
EGAs Annual Meeting i Luxemburg. På det
sistnevnte møte fremmet Norge forslag både
til endringer i EGAs vedtekter og til turneringsbestemmelsene til EGA-turneringene.
For første gang på mange år fikk man gjennomslag for vesentlige endringer. Dette skyldes ikke minst et godt forarbeid.

Som i 2007 ble klubbene sterkt berørt av
IT-situasjonen. Med utgangspunkt i forpliktelsene NIF hadde påtatt seg i IT-avtalen,
fremmet NGF i august krav om at NIF måtte
ta den økonomiske hovedbelastningen ved
àjour-prosjektet, samt betale kompensasjon
for manglende leveranser fram til 1. august.
NIF aksepterte ikke kravet fra NGF, og det
ble derfor ført forhandlinger gjennom høsten
for å få en endelig avklaring. Partene kom til
enighet først i februar 2009, og klubbene vil
bli kreditert deler av avgiften de betalte for
it-tjenester i 2008.

I det nevnte forarbeidet står samarbeidet i
Norden helt sentralt. Faste møteplasser er
etablert på administrativt plan, og nytt i 2008
var at også representanter fra England, Irland, Skottland og Wales ble trukket aktivt
med. Det viser seg at svært mange land arbeider med de samme problemstillingene.
Viljen til å utvikle golfsporten og revidere
gamle fastlåste systemer er langt større enn
det som gjenspeiles gjennom vår felles organisasjon EGA.

Golfkortet.
Det ble foretatt full utrulling av golfkortet
i 2008. Pilotprosjektet i 2007 hadde høstet
mange verdifulle erfaringer, men det var likevel forventet at utrullingen skulle bli en
tung og vanskelig prosess. Ting man hadde
oversett eller undervurdert i piloten måtte
derfor løses under marsjen.
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Informasjonsplanen som ble laget for utrullingen ble fulgt og de aller fleste klubber
gjorde en svært god jobb mot sine medlemmer. Det viste seg imidlertid snart at man
hadde undervurdert kompleksiteten i systemet og at mange golfere opplevde systemet
både vanskelig å forstå og tungvint å betjene.
At datasystemene som skulle betjene kundene var svært ustabile, og til tider falt ned,
førte til stor frustrasjon blant spillere flest, og
enkelte ga opp å benytte kortet. Da datasystemene igjen ble stabile rundt 1. august, forsvant også mange av problemene. Da lettet
også presset på NGFs administrasjon, og antall henvendelser til NIFs supportdesk sank.
Det ble totalt produsert 99.349 nye kort i
2008, noe som var litt under de prognoser
som var laget. Fra før av var det sendt ut ca
18.000 kort til de klubber som var med i piloten. Produksjonen og utsending av kortene
gikk så å si etter planen, dog med noen mindre forsinkelser i den mest hektiske perioden
på våren. Det oppstod imidlertid problemer
med overføring av adresser fra NIFs medlemsdatabase til GolfBox’ kortsenter. NIF
fikk utover våren rettet på det meste av problemet.

Prosjekt Mulligan.
Tidligere erfaringer og hendelsene i 2008,
satte også fart i planene for å utrede behovet
for å skifte databaseløsning (medlemsadministrasjon) og driftsleverandør av IT-system
til golf-Norge. Det ble derfor høsten 2008
startet et nytt prosjekt ”Mulligan” for å utrede dette. Et vesentlig moment for prosjektet
var å forankre alle innspill ute i organisasjonen og det ble besluttet at alle klubber skulle
få anledning til å komme med sine innspill
gjennom et spørreskjema. I tillegg ble alle
klubber invitert til workshops om saken. En
ekstern prosjektleder ble engasjert for å kjøre
prosjektet sammen med NGFs IT-konsulent
og faggruppe IT. Prosjektet samarbeidet tett
med eksisterende leverandør slik at det ikke
skulle oppstå noen form for mislighold av eksisterende avtaler. Forbundsstyret var i hele
prosessen orientert om framdrift og innhold i
prosjektet. Prosjektet avsluttes høsten 2009.

STAB

I 2008 har stab hatt fire heltidsstillinger bestående av assisterende generalsekretær,
økonomisjef, økonomikonsulent og organisasjonskonsulent. IT- og administrasjonskonsulenten er også knyttet til stab, men har
i realiteten først og fremst jobbet med ITspørsmål sammen med generalsekretær.

ADMINISTRASJON
Det arbeides kontinuerlig med å profesjonalisere og utvikle NGFs administrasjon,
og måten å jobbe på. I 2008 ble linjeledelsen systematisert og ulike organisasjons- og
planverktøy tatt i bruk. Treningen knyttet til
dette bærer frukter og bedrer helhetstenkningen og samarbeidet mellom avdelingene.
Dette gir en strammere struktur, noe som gjør
administrasjonen i bedre stand til å ivareta
både service- og utviklingsoppgaver overfor
klubbene, samt nødvendige påvirknings- og
samarbeidsoppgaver mot andre organisasjoner og myndigheter.

ØKONOMI
Resultatregnskapet for 2008 viser et positivt resultat på kr 3.014,- mot et budsjettert
overskudd på kr. 32.000,-. Regnskapet viser
lavere inntekter enn budsjettert, men dette er
kompensert med innsparinger og ikke gjennomførte aktiviteter.
Når det gjelder utestående fordringer er situasjonen at en del klubber sliter økonomisk.
Ved tett oppfølging klarer imidlertid de aller
fleste å betale for seg. Dog har flere klubber
bedt om utsetting av fakturaen vedrørende
medlemsavgift. Situasjonen i 2009 vil om
mulig bli enda strammere for klubbene, og
NGF har derfor økt avsettingen til tap på krav
med kr 100.000,-.
Takket være en relativt solid egenkapital har
NGF også i 2008 hatt god likviditet gjennom
hele året.

Administrasjonen har månedlig intern regnskapsrapportering og i tillegg avgitt økonomirapportering til hvert styremøte med kopi
til kontrollkomiteen og revisor.
Med god bistand fra presidenten og innleid
ekspertise fra advokatfirmaet Selmer, har
NGF bidratt med innspill underveis i Kulturmomsutvalgets arbeid. 30. mai 2008 avga
NGF en høringsuttalelse som ble lagt ved i
NIFs svar til Finansdepartementet.
NGF opprettet utøverfond i 2008, og fikk
det stadfestet hos NIF etter retningslinjer
fra Finansdepartementet. Fondet skal sikre
og forvalte en del av utøvernes inntekter fra
idrettsaktiviteten, og gir utøverne mulighet
til å oppnå skatteutjevning. Midlene i fondet
kan tas ut til dekning av dokumenterte utgifter som er knyttet opp mot idrettsaktiviteten
uten beskatning.
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STAB

ORGANISASJON
I forbindelse med idrettsregistreringen 2007
ble det våren 2008 avdekket betydelig underrapportering av aktivitet fra klubbene. En
rask gjennomgang av tallmaterialet viser at
NGF totalt sett har hatt en økning på 2,2 %
regnet i antall medlemskap i våre medlemsklubber.
Det kan virke som om enkelte klubber ikke
helt har forstått betydningen av aktivitetsrapporteringen, og som følge av dette enten
underrapporterte eller unnlot å rapportere.
En slik feilrapportering er meget uheldig og
får konsekvenser både for NGFs så vel som
norsk idretts statistiske materiale. Det får
også økonomiske konsekvenser for NGF, da
det er aktivitetstallene som er beregningsgrunnlag for fordelingen av spillemidler til
særforbundene.
Mye tyder på at enkelte klubber velger egne
definisjoner for hva et aktivt medlem er, i
stedet for å bruke NIFs gjeldende definisjon
som er at alle medlemmer i golfklubber er å
betrakte som aktive. Eksempelvis hadde en
golfklubb med opp til 1300 medlemmer oppgitt antall aktive til 12, mens en annen klubb
med 1700 medlemmer oppga 280 aktive. To
klubber med til sammen rundt 600 medlemmer rapporterte inn at de ikke har noen aktive
medlemmer.
I samarbeid med Østlandsforskning ble det i
løpet av 2008 ferdigstilt et verktøy som viser
pengestrømmene i en golfvirksomhet (klubb/
anlegg). Dette er et ledd i det å synliggjøre
golfens samfunnsverdi på klubbplan. Foruten
de rene pengestrømmene synliggjøres også
aktivitetsnivået og de frivillige ressurser som
nedlegges.
Anbefalingene til klubbene er at de i forbindelse med årsmøtene fyller ut denne analysen. Den vil bl.a. kunne gi viktig dokumentasjon i møte med kommunale myndigheter
og andre beslutningsfattere som disponerer
ressurser.
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Neste steg i å synliggjøre golfens samfunnsverdi er på en lettfattelig måte å tilgjengeliggjøre den helseverdien en rekke forskningsrapporter og utredninger har vist at golf har.
NGF mottar en stadig økende mengde henvendelser og utfordringer der organisatorisk,
juridisk og økonomisk forståelse og kompetanse er nødvendige ingredienser for å kunne
finne en løsning. Dette kan være problemstillinger knyttet til klubb og baneselskap som
sliter med samarbeidet og hvem som skal
styre hva, problematikk knyttet til at medlemmer eller aksjeinnehavere ønsker seg ut,
eller at golfvirksomheter (klubb/baneeier)
sliter med å klare driften økonomisk eller
ikke får finansiert videreutvikling/renovering
av anlegget fordi de har store gjeldsposter til
sine medlemmer (medlemslån). Dette er utfordrende problemstillinger der det er viktig
å ha god kvalitet i formalitetene samtidig som
informasjonsarbeidet og kommunikasjonen
må ivaretas samvittighetsfullt. NGF forsøker
å arbeide forebyggende på disse områdene
gjennom å avholde temasamlinger. Når problemene først har oppstått bistår NGF gjennom deltagelse på møter, samt ved å besvare
henvendelser per e-post eller telefon.
Av ulike årsaker er også NIF involvert i en
del saker av ovennevnte karakter. Det har ført
til flere møter både med administrasjonen og
med NIFs lovutvalg. I sistnevnte møter har
det vært betryggende og til stor hjelp at vårt
eget lovutvalg også har deltatt.
Domsutvalget har i 2008 behandlet sin første
sak på over seks år. Dette gjaldt en anmeldelse om farlig spill, og domsslutningen ble
et halvt års utestengelse fra golfspill.
Sanksjonsutvalget har behandlet fem saker,
og hatt noen utfordringer vedrørende prinsippene rundt eventuell informasjonsplikt
overfor anmeldte spilleres hjemmeklubb.
Skal den foregå ved anmeldelse eller etter at
behandlingen er ferdig? Utvalget har konkludert med det siste.

Arbeidet med ny virksomhetsplan gjeldende fra 2010 er påbegynt. I dette arbeidet er
det viktig å sikre delaktighet og forankring
i golf-Norge. Derfor ble alle landets klubber samt interesseorganisasjonene GAF,
NGA, NSG og PGA den 6. juni invitert til å
fremme sine kandidater til virksomhetsplanrådet (VP-rådet). Totalt er 17 personer med,
og disse representerer hele landet, store og
små klubber, begge kjønn, god aldersspredning og ulike organisasjonsformer. Rådet vil
gjennom prosessarbeid bistå NGFs styre med
utarbeidelse av forslag til en virksomhetsplan
som vil danne grunnlag for den planen styret
skal fremme for endelig behandling på Golftinget i november 2009. Arbeidet fortsetter
i 2009 og vil involvere alle landets klubber,
samt NGFs styre og administrasjon.
Golfforum 2008 ble arrangert i samarbeid
med PGA, NGA og GAF. Målet med arrangementet var å skape en arena for erfaringsutveksling og drøfting av problemstillinger
som er relevante for norsk golf, og som gir
grunnlag for økt felles forståelse og respekt
for hverandre. Slagord for arrangementet var
”Hvordan skaper vi golfens andre boom?” og
undertemaene var ”Framtidens golfanlegg”,
”Framtidens organisering av golfklubb” og
”Framtidens trener”. Som en følge av det
nevnte samarbeidet var målsetningen og forhåpningene å skape økt oppslutning i forhold
til tilsvarende NGF-arrangementer tidligere
år. Antallet deltakere ble imidlertid det samme. Konklusjonen er likevel at det ligger viktige verdier i synliggjøringen av samarbeidet
mellom disse faggruppene og at denne samarbeidsformen bør gis flere sjanser. Det tar
tid å bygge opp interesse for nye ting og det
er høstet nyttige erfaringer til neste gang.
Grunnet diverse uforutsette organisatoriske
endringer internt i GAF, har verken GAF eller NGF fått utnyttet samarbeidet i henhold
til ambisjonene. GAF har imidlertid deltatt i
flere av NGFs arbeids- og utredningsgrupper,
og det planlegges nye møter om fremtidig
samarbeid etter GAFs årsmøte i 2009.

MARKED OG KOMMUNIKASJON
INFORMASJON
NGF-nytt ble sendt ut omlag hver 14. dag, totalt 21 utgaver. Nyhetsbrevet gikk til klubber,
tillitsvalgte, media og andre kontakter, og det
ble lagt ut på NGFs websider. I tillegg ble det
ved behov sendt ut informasjonsbrev til klubbene i enkeltsaker.

INTERNETT
GENERELT
Avdelingen har i 2008 bestått av en markedskonsulent med ansvar for oppfølging
av NGFs samarbeidsavtaler, én kommunikasjonskonsulent med ansvar for NGFs
kommunikasjonsarbeid, og en markedssjef
med ansvar for innsalg av samarbeidsavtaler
til næringslivet, utvikling av nye produkter
samt overordnet ansvar for NGFs markedsog kommunikasjonsarbeid.

www.golfforbundet.no er NGFs offisielle
nettside. Webstatistikken viste besøkstall på
siden på mellom 6000 og 11 000 unike brukere per måned utenom sesong, og mellom
12 000 og 18 000 unike brukere per måned
i sesongen.

SPONSORVIRKSOMHET

Øvrige websider som blir oppdatert
i NGF-regi er:
www.jentegolf.no
www.coachingsystem.no
www.barnoggolf.no
www.ngfclub.no
www.golfonline.no

NGF hadde i 2008 følgende samarbeidspartnere:

MEDIA

Forbundssponsorer:
Nordea, VG og Toyota
Sponsorer:
Belanor (Garmin), Topp Golf, Golfsenteret,
Hertz, TWT Sport / Galvin Green, Paragon,
SMD Holding / Titleist, Canon, If, Rica Hotels, Contar, Dinamo Etcetera, Sponsor-Link
og Gyro Event. I oktober ble det i tillegg signert en avtale med Eniro.
NGFs samarbeidspartnere har gitt uttrykk for
at de i det store og det hele er godt fornøyde
med samarbeidet med NGF.
NGF Club hadde sytten medlemsbedrifter
ved utgangen av 2008. Det ble arrangert omtrent ett NGF Club-møte per måned. NGF
Club-medlemmene fikk også i 2008 en aktivitetskalender med oversikt over NGF Clubs
arrangementer i 2008. Disse aktivitetene besto av frokostmøter ute i bedriftene, golftreninger, turneringer og seminarer i utlandet.
De totale sponsorinntektene var på kr 7 millioner.

Suzann Pettersen opplevde ikke samme suksess i 2008 som i den gylne 2007-sesongen,
noe som naturlig nok preget mediedekningen
en del. Det var lite oppmerksomhet rundt
Henrik Bjørnstads prestasjoner på Nationwide Tour. Anders Kristiansens seier i det
åpne australske amatørmesterskapet ble omtalt i flere kanaler.
P4 Tour fikk også i 2008 plass på resultatsidene i avisene, noe som er svært viktig for
synligheten for norsk golf. I tillegg var også
Toyota Teetime på SportN, med blant annet
sendinger fra SAS Ladies Masters på Haga,
Challenge Tour på Moss & Rygge og P4
Tour, en god ambassadør for golfidretten.
I mange distrikter viste mediene stor interesse
for lokale utøveres prestasjoner i nasjonale og
internasjonale turneringer. Landsfinalen og
de regionale kvalifiseringene i Nordea Pairs
ble dekket av en rekke lokalaviser, i likhet
med trener- og talentutviklingsprogrammet
Garmin TTU. Prosjektet Golf – Grønn Glede
oppnådde også i 2008 bred lokalomtale.
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BARN, UNGDOM OG BREDDEIDRETT
JENTEGOLF
2007 var femte og siste år som prosjekt for
Jentegolf. Målet har vært å øke bredden i
norsk jentegolf, samt å få flere jenter til å bli
aktive lenger.

Jentegolf

GENERELT
Avdelingen ble styrket med en person i april
og har siden bestått av to personer, en konsulent og en avdelingsleder. Oppgavene som
avdelingen er satt til å løse omfatter hovedsakelig breddeidrettslig aktivitet som skal
understøtte vårt mål om ”flere og bedre golfspillere”.

NGF ønsker at den teoretiske opplæringen
så langt det lar seg gjøre kan gjennomføres i
praksis med støtte av et eget aktivitetshefte.
Dette heftet vil også være viktig støttemateriell for klubbene i Grønt Kort-undervisningen for barn til og med 12 år. Også i prosjektet ”Veien til golf” anbefales klubbene
å bruke dette materiellet. NGF har i tillegg
laget arrangørpakker som klubbene kan bestille fra Idrettsbutikken. All informasjon om
Barn & Golf finnes på www.barnoggolf.no.
Høsten 2008 ble det produsert en film som
presenterer Barn & Golf og spesielt praktiske
øvelser og spørsmål rundt etikette tilknyttet
Golfmerket. Filmen blir viktig støttemateriell
i det videre arbeidet med Barn & Golf.

GOLF I SKOLEN
Jakob, 4,5 år

BARN & GOLF
Med Barn & Golf har NGF utviklet en helhetlig satsing for de yngste golfere i alderen
6-12 år. Golfmerket som tilbys alle landets
klubber, er en modell for hvordan barn kan
leke seg til golfferdigheter. Hensikten er at
alle barn skal få sjansen til å være med på
dette opplegget gjennom sesongen. Golfmerket skal motivere barna til å lære, og merkene
er et bevis på hva de har lært.
2008 var andre sesongen som barna har kunnet ta Golfmerket. NGF har organisert Barn
& Golf-aktiviteten i en egen utviklingstrapp.
Alle starter på nederste trinn og må ta det første merket før de kan starte på neste. Hvert
trinn har sitt eget merke med bestemte krav.
(Puttemerke, bronsemerke, sølvmerke og
gullmerke.) Når barnet har klart gullmerket,
kan neste mål være å ta Grønt Kort samt jobbe videre med NGFs Coachingsystem.
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Samarbeidet med Norges Skiforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Svømmeforbund i fellessatsingen ”Idrettsglede i skolen”, var også i
2008 svært positivt. I fellesskap ble det blant
annet arrangert lærerkurs i Oslo, Sandnes og
Bodø. Antallet som velger golf på kursene er
ennå lavt i forhold til de andre idrettene, men
gjennom ”Idrettsglede i skolen” har NGF
fått større fokus på ”Golf i skolen”. NGF
presenterte også denne satsingen på lærerkonferansen ”Bedre og mer fysisk aktivitet i
skolehverdagen”, i regi av Landslaget Fysisk
Fostring i Skolen.
Sommerslaget ble i 2008 arrangert for andre
år. Dette er et tiltak rettet mot skolene, spesielt mot 1.-7. klassetrinn. Skoleklasser med
både foreldre og lærere blir invitert til å ha
sin årlige sommeravslutning hos golfklubben. Golfklubbene legger til rette for klassens sommeravslutning med golfaktivitet. 62
klubber ønsket besøk av skoleklasser, og over
3500 barn deltok i Sommerslaget. Mange
golfklubber har i etterkant av Sommerslaget
etablert et godt samarbeid med lokale skoler.

I 2008 var målet å gjennomføre de samme
arrangementene som har vært gjennomført i
prosjektperioden, samt å jobbe mot klubbene
gjennom de regionale jenteansvarlige.
NGF har i 2008 vært opptatt av å få klubbene til å eie og drifte de aktivitetene som
skal gjennomføres. I det videre arbeidet blir
dette sentralt. Antall deltagere på aktivitetene
jenteleir, jentegolfscramble og jentedager
har, som i 2007, gått tilbake også i 2008.
Unntaket er Mor & Datter-turneringen på
Vestlandet.
Av aktiviteter som er gjennomført kan det
nevnes to nettverkssamlinger for jenteansvarlige, jentedager, Mor & Datter-turnering,
jenteleir, samt Jentegolf Scramble som ble
arrangert for tredje gang. I Mor & Datter-turneringen var det i 2008 en egen Far & Datterklasse. Dette var et meget populært tilskudd,
og flere jenter fikk muligheten til å delta.
Tinius Cup er en landskamp mellom Sverige
og Norge som arrangeres etter samme modell
som Solheim Cup. I 2008 gikk matchen på
Losby Golfklubb i Norge. Sverige gikk av
med seieren.

Golf er gøy!

GOLFLEIR
I 2008 planla NGF å arrangere to golfleire for
ungdom, i Meråker og på Bjaavann. Leiren
i Meråker måtte avlyses på grunn av for få
påmeldte deltagere, mens leiren på Bjaavann
ble arrangert fra 4. til 6. august. Rundt 25 deltagere fikk tre flotte dager på Bjaavann med
dyktige instruktører fra klubben og Team
Future-spillere.

BARN, UNGDOM OG BREDDEIDRETT
KVINNEGOLF
NGFs kvinnekontakter har gjennomført ni
erfaringstreff i løpet av sesongen. De har hatt
møter med til sammen 50 klubber innen de
ulike turneringsområdene. Dette er viktige
regionale møteplasser der felles aktiviteter
og utfordringer diskuteres. Flere steder jobbbes det mer aktivt med rekruttering av jenter/
damer til golfklubbenes styrer. Samarbeid
mellom nettverkene er også viktig.

SENIORGOLF
NGF gjennomførte NM for seniorer på Solastranden GK. NGF ga også en viss representasjonsstøtte til Norsk Senior Golf (NSG),
som har rundt 1750 medlemmer fra 113 norske golfklubber. NSG organiserer Norsk
Senior Tour, vennskapsmatcher med andre
land, og sender deltagere til EGA og ESGAs
internasjonale mesterskap for seniorer.

Faggruppen golf for funksjonshemmede
har hatt to møter i 2008. Det mest sentrale
temaet har vært diskusjon rundt tildeling av
”personlige modifikasjoner” for klassifiserte
utøvere.

GOLF – GRØNN GLEDE
I 2008 gikk Golf – Grønn Glede over i ordinær drift. Klubbene har fortsatt det gode
arbeidet med tilrettelegging av aktivitet for
fysisk funksjonshemmede, barn/unge med
ADHD, personer med rusproblemer, personer med psykiske lidelser, kreftrammede og
pårørende, hjerte- og lungesyke med flere. I
alt 27 klubber deltok i 2008. I år søkte klubbene tilskudd til aktiviteten gjennom NGFs
aktivitetsmidler. Erfaringer viser at de klubber som har etablert et godt lokalt samarbeid
med eksempelvis lokallag fra Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, lokal Kreftforening eller institusjoner, også kan vise til
bra aktivitet i klubben. For første gang ble
det arrangert en turnering, der alle Golf –
Grønn Glede-deltakere ble invitert. Hele 95
deltakere og ledsagere deltok i turneringen i
Sande GK. Det gode samarbeidet med Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke og If videreføres.

TORSDAGSGOLFEN
- IVARETAKELSE AV
NYBEGYNNEREN
Knut Herrem - en av 17 klassifiserte
utøvere

GOLF FOR FUNKSJONSHEMMEDE OG KLASSIFISERING

klubb som er med på satsingen. I klubbene
har tilbudet vært moderat priset (0-50 kr pr.
gang). Over 70 prosent av deltakerklubbene
svarte at de rekrutterte nye medlemmer gjennom Torsdagsgolfen. I evalueringen gir de
klubbene som har svart tilbakemelding om at
dette er et tiltak de ønsker å fortsette med.

GOLFENS DAG
Golfens Dag ble arrangert søndag 1. juni
2008. Som et tilbud til klubbene utarbeider
NGF støttemateriell som annonser, plakater
og annonsering i Verdens Gang. 23 klubber
meldte at de ønsket å gjennomføre arrangementet. Dette var halvparten så mange som
i 2007.

AKTIVITETSMIDLER
Årlig utlyses det aktivitetsmidler for målgruppene barn og unge, jenter og funksjonshemmede som klubbene kan søke om. Til
sammen mottok NGF 157 søknader fordelt
på 125 søknader på barn og unge, 41 søknader på jenter og 47 søknader på funksjonshemmede.
Det ble gitt tilsagn til 105 tiltak for barn &
unge, 31 tiltak for jenter og 38 tiltak for funksjonshemmede.

Torsdagsgolfen ble i 2008 arrangert for andre
år, og 32 klubber meldte interesse for deltagelse i satsingen. Ideen med Torsdagsgolfen
har vært at en nybegynner hver torsdag kl. 18
kan troppe opp i en hvilken som helst golf

I år fikk i alt 33 klubber tilsagn om støtte
til aktivitet for funksjonshemmede. Mange
klubber har et godt aktivitetstilbud til nettopp
denne gruppen. Arbeidet med klassifisering
av funksjonshemmede utøvere har innebefattet en reklassifisering av tidligere klassifiserte, samt klassifisering av tre nye utøvere. Til
sammen er nå 17 utøvere klassifisert.
I 2008 ble de seks klassifiserte utøvere med
laveste golfhandicap invitert til NM i Vestfold. Dessverre er det fremdeles for få gode
klassifiserte utøvere til at det kan opprettes en
egen klasse i NM.
NGF har etablert et positivt samarbeid med
EDGA (European Disabled Golf Association). Samarbeidet blir viktig i det videre arbeidet med å få til et konkurransetilbud for
funksjonshemmede utøvere.
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KLUBB- OG KOMPETANSEUTVIKLING
GENERELT
Avdelingen har i 2008 bestått av totalt syv
personer fordelt på en avdelingsleder, en seniorkonsulent med ansvar for utdanning, en
konsulent med ansvar for trener- og talentutvikling og fem regionale klubbutviklere
spredd rundt i Norges land.
Oppgavene avdelingen er satt til å løse dreier
seg hovedsakelig om utdanning og kompetanseheving, i første rekke rettet mot klubbleddet.
I perioden 2004 til 2007 drev NGF et prosjekt i Nord-Norge kalt ”Golf i nord”. Prosjektet gikk i korthet ut på å bistå nordnorske
golfklubber med golffaglig og idrettsfaglig
kompetanseutvikling. Det ble engasjert to
PGA-trenere som sammen med klubbene
skulle utvikle golfsporten i Nord-Norge. Underveis i prosjektet ble det klart at golfklubbene hadde behov for bistand som strakk seg
utover det rent golffaglige. Flaskehalsen for
god utvikling av golfidretten lå ofte mer på
det rent organisatoriske enn på det golffaglige. For å understøtte disse behovene utvidet
NGF prosjektet ”Golf i nord” til også å omfatte organisasjonsutvikling. ”Golf i nord”prosjektet ble forløperen til prøveordningen
med regionale klubbutviklere (RKU), som
ble introdusert i 2007.

REGIONALE
KLUBBUTVIKLERE
Formålet med prøveordningen med regionale
klubbutviklere er at han/hun skal være et bindeledd mellom NGF sentralt og klubbene.
Klubbutvikleren skal bidra i utviklingen av
klubbenes kompetanse, både organisatorisk
og idrettslig. I tillegg skal klubbutviklerne
sørge for at NGFs tilbud og prosjekter til enhver tid blir gjort kjent i klubbene og bistå i
implementeringen av dem.
Målsettingen for prøveordningen var å bruke
180 dager fordelt på 80 klubber i løpet av
året. Ønsket var at NGF gjennom klubbutviklingsprosessene skulle etablere arbeidsformer hvor forbund og klubb arbeider sammen
for å nå vedtatte mål.
Resultatet ved utgangen av 2008 er at de regionale klubbutviklerne i løpet av 185 dager
ute har besøkt litt over 70 klubber. I gjennomsnitt har hvert klubbutviklerbesøk resultert i 1,6 oppfølgingstiltak.
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KLUBB- OG KOMPETANSEUTVIKLING
De nesten 185 prosesser eller møter som de
regionale klubbutviklerne har gjennomført,
har resultert i mange ulike behov og tiltak.
Noen klubber har hatt et brennende ønske
om å få etablert nærmiljøanlegg for golf, for
dermed å kunne rekruttere nye medlemmer,
spesielt barn og unge. Andre klubber har hatt
behov for å sette i gang med eget planarbeid.
Derfor har et titalls klubber satt i gang egne
virksomhetsplanprosesser, mens andre klubber igjen har hatt behov for å få økt sin golffaglige kompetanse.
Det sentrale Østlandet, fra Oppland til Østfold, har ikke hatt tilgang på en regional
klubbutvikler i 2008.

GARMIN TRENEROG TALENTUTVIKLINGSPROGRAM
I 2008 startet NGF et trener- og talentutviklingsprogram kalt Garmin TTU. Garmin
TTU er en nasjonal golfskole eller læringsarena for klubber, trenere og spillere, basert
på NGF Coachingsystem og målstyrt trening. Intensjonen er å heve kompetansen
hos klubbtrenere slik at de bidrar til å styrke
Garmin TTU-spillerne, samtidig som kompetansen også overføres til andre spillere i
klubben.
Utviklingsprogrammet ble gjennomført fire
dager per turneringsområde. Sammen med
trener- og talentutviklingsansvarlig i NGF
har det vært hentet inn internasjonal kompetanse innenfor kjerneområdene motivasjon,
fysisk trening og golfteknikk. Målet var høy
kvalitet i alle oppleggets faser, fra planlegging til gjennomføring og evaluering.
40 klubber, 44 trenere og 74 spillere deltok
i Garmin TTU i 2008. Minimum 1500 juniorspillere har hatt glede av Garmin TTU, i
form av direkte deltagelse eller gjennom økt
trenerkompetanse.

NETTVERKSBYGGING
Hovedfokus for de områdevise lederfora i
2008 ble lagt på idéutveksling og aktuelle
tiltak som kan bidra til å øke inntektene og
redusere kostnadene i klubbene. Antall deltakende klubber var 78 fordelt på 117 deltagere, mot 67 klubber i 2007.

Lærere på kurs i Sandnes, april 2008

ORGANISASJONS- OG
LEDERUTVIKLING
Det meste av organisasjons- og lederutviklingsarbeidet ivaretas av de regionale klubbutviklerne, men på noen områder har NGF
utarbeidet maler og verktøy for klubbene.
Det er utviklet nye maler for virksomhetsplaner. Dette er gjort i samarbeid med NIF-prosjektet ”Idrett og Ledelse”. NGFs regionale
klubbutviklere skal være i stand til å veilede
klubber i arbeidet med utarbeidelsen av egen
virksomhetsplan.

I tillegg har NGF videreutviklet ”Klubbsjekken”, en elektronisk spørreundersøkelse som
avklarer klubbens nåsituasjon innenfor områder som organisasjon, trener, leder, anlegg,
aktivitet og arrangement. Noen klubber har
i 2008 vært piloter for undersøkelsen, og
i 2009 vil den bli tilgjengeliggjort for enda
flere.
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KLUBB- OG KOMPETANSEUTVIKLING
UTDANNING

PROSJEKTET
NORSK GOLFS HISTORIE

Etterspørsel etter et bredere tilbud av skreddersydd utdanning kom som et resultat av
klubbutviklernes nære kontakt med klubbene. Det ble også jobbet med rekruttering av
kurslærere regionalt og utdanning av disse.
Elektronisk påmelding til kurs ble tatt i bruk.
Flere av NGFs kurs ble holdt i golfklubbenes
egne lokaler. Dette fungerte bra, men stilte
ekstra krav til bistand fra klubber og kurslærere. Til gjengjeld kunne NGF sette prisen på
kurs noe ned. Mange klubber var flinke til å
samle kursdeltagere.
Et nytt tilbud var temasamling med fokus på
styrearbeid og organisasjonsutvikling som
ble gjennomført i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo og Kristiansand med nærmere
100 personer fra 35 klubber. Det var også
stor interesse for Aktivitetslederkurs.
Kurs i datasystemene Klubben Online og
GolfBox ble som tidligere holdt i regi av
NIF.

Talentutvikling på Sola, mai 2008
ÅRSRAPPORT 2008

VEIEN TIL GOLF
Hovedmål for prosjektet er å senke terskelen
for å begynne med golf. Prosjektgruppen har
jobbet frem en mal for opplæringen, og fokus
er lagt på glede og trivsel. Målet er at 75 % av
de som begynner med golf skal bli så interessert at de ønsker å fortsette. Begrepet Grønt
Kort er inntil videre beholdt som et mål på
ferdighet. Prosjektet fortsetter i 2009.
Nybegynneropplæringen i klubber som ikke
deltok i pilotprosjektet ble gjennomført etter
de samme bestemmelsene som tidligere år.
Salget av utdanningsmateriell var omtrent
som i 2007, cirka 13.000 enheter.

Faggruppen har i løpet av året arbeidet med
å knytte kontakter med personer og institusjoner som vil kunne være til hjelp i arbeidet
med å samle norsk golfs historie. Det dreier
seg blant annet om diverse arkiver, lokale
historielag, NRK, museer, politikere og et
antall golfklubber. Kontakt er knyttet med
Riksarkivet om lagring av historisk materiell,
og det undersøkes også muligheter for å søke
økonomisk støtte til arbeidet vårt. Arbeidet
med intervjuer med nøkkelpersoner i norsk
golf er påbegynt.

TOPPIDRETT

Damelaget fra EM i Sverige

TOPPIDRETT
Toppidrettsavdelingen har i 2008 bestått av fem personer, en sportssjef, to landslagstrenere for jenter og to for gutter.
Landslagsvirksomheten har videreutviklet eksisterende struktur på amatør- og proffsiden. Landslagene i 2008 var Team Norway, Team
Garmin, Team Future og ungdomsgrupper. Nytt for året var at det ble etablert to juniorgrupper for jenter og to for gutter. Gruppene hadde
aldersfordelingen 11-13 år og 14-15 år. Disse gruppene fikk en hovedansvarlig trener fra toppidrettsavdelingen, i tillegg til at det også ble
benyttet to klubbtrenere på hver gruppe. Ordningen har til formål å styrke kommunikasjonen mellom landslagsvirksomheten og klubbmiljøene. Foruten å ta direkte del i landslagsarbeidet, har de åtte klubbtrenerne et ansvar for å følge opp spillerne gjennom besøk i spillernes
respektive klubber og i forbindelse med turneringer.
Klubbtrenerne har også deltatt på seminarene toppidrettsavdelingen har arrangert. NGF ønsker å videreutvikle arbeidet med trenerne, da
erfaringene i 2008 viser at ordningen bidrar til informasjonsformidling til klubbene, samtidig som det styrker den direkte kontakten mellom
klubb og landslag.
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TOPPIDRETT
TEAM NORWAY
Team Norway besto i 2008 av Suzann Pettersen, Henrik Bjørnstad, Marianne Skarpnord, Jan Are Larsen, Lill Kristin Sæther,
Marius Thorp og Anders Kristiansen. Resultater finnes lenger bak i rapporten.
Team Garmin
Team Garmin besto i 2008 av Eirik Tage
Johansen, Peter Kaensche, Lars Petter Brovold, Paul Nilbrink, Christian Aronsen,
Knut Børsheim og Lene Krog. Johansen,
Kaensche, Brovold, Nilbrink og Aronsen
spilte hovedsaklig på Challenge Tour. Børsheim og Krog spilte college-golf i USA. Resultater finnes lenger bak i rapporten.

AMATØRLANDSLAGENE
Herrer:
Norge har i år virkelig gjort seg bemerket
med mange eventyrlige resultater på guttesiden. Det viser at den jobben som gjøres på
klubb- og forbundsnivå er tilfredsstillende,
men det er fortsatt rom for forbedringer og
mer trykk. Enkelte klubber er flinkere enn
andre, og håpet for fremtiden er at flere klubber vil legge forholdene enda bedre til rette
slik at de unge får best mulige vekstvilkår.

Norge vant Toyota Junior World Golf Championship i Japan, og verdensmestertittelen
for lag ble hentet tilbake til Norge. Laget
besto av Anders Kristiansen, Are Friestad,
Elias Bertheussen (nr 4 individuelt) og Frederik F. Kollevold. Anders Kristiansen forsvarte den individuelle tittelen fra 2007, noe
som medførte at Norge har vunnet den tre år
på rad (Marius Thorp 2006).
EM herrer ble spilt i Torino. Det ble 13. plass
etter at Norge slo Belgia og Wales de to siste
dagene.
EM boys i Slovenia ble en spennende turnering som til slutt endte med en sølvmedalje
til Norge bak Sverige. Norges lag besto av
Anders Kristiansen, Elias Bertheussen, Are
Friestad, Frederik F. Kollevold, Sondre Ronold og Mathias Schjølberg.
Mathias Schjølberg sto for Norges andre
store internasjonale tittel da han i desember
vant den prestisjetunge junior turneringen
Orange Bowl Florida USA med ett slag.
I juli var Frederik F. Kollevold nære ved å
vinne English Boys, der han etter omspill
måtte se seg slått av årets junior-comet
Stiggy Hudson. Elias Bertheussen endte på
4.plass.

NGFs amatørspillere oppnådde gode resultater på Challenge-touren på Moss & Rygge
i august. Best var Anders Kristiansen med 9.
plass, og Knut Børsheim med en 18. plass. På
SAS Masters tour på Nøtterøy tok Are Friestad en flott 5. plass. Daniel Bøe Jacobsen
ble årets Titleist tour vinner sammenlagt for
juniorene, etter seks topp10-plasseringer.
Norges lag i lag-VM for Amatør Herrer i
Australia besto av Anders Kristiansen, Espen Kofstad og Knut Børsheim.
Damene:
2008 har vært et innholdsrikt år for dameog jentevirksomheten. Det har blitt gjennomført aktiviteter i henhold til oppsatt
aktivitetsplan og året startet med mål- og
handlingsplansarbeid både for trenere og
spillerne.
I 2008 var 20 forskjellige spillere vært ute
på internasjonale oppdrag, fra VM til landskamp for de yngste mot Sverige. Det er per
utgangen av 2008 syv jenter som kombinerer studier og golf på universiteter i USA.
Disse har golf som første prioritet ved siden
av å skaffe seg en utdannelse.
Av resultater internasjonalt, kan Michaela Gunhildruds andreplass i Skandia Junior Open, og Tonje Daffinruds andreplass
i AJGA turneringen Wellstone Communities Junior at TPC Craig Ranch, trekkes
frem som 2008s høydepunkter. De beviste
med dette at norske jenter har kapasitet til å
hevde seg internasjonalt i turneringer med
høy kvalitet.
Norges lag i EM Damer i Sverige besto av
Cesilie Hagen, Amalie Valle, Rachel Raastad, Marita Engzelius, Karinn Dickinson
og Lene Hafsten Mørch. Norges lag i EM
Jenter i Skottland besto av Tonje Daffinrud,
Karianne Hillås, Solveig Helgesen og Michaela Gunhildrud. For resultater, se lenger
bak.
Norges lag i Lag-VM for Amatør Damer i
Australia besto av Rachel Raastad, Tonje
Daffinrud og Amalie Valle. For resultater,
se lenger bak.

Norges lag til EM for damer:
Bak f.v: Lars Vangdal (trener), Karinn Dickinson, Amalie Valle, kaptein Erik Apeland.
Foran: Lene Hafsten Mørch, Marita Engzelius, Rachel Raastad og Cesilie Hagen

ÅRSRAPPORT 2008

NGF gjennomførte i 2008 syv samlinger for
spillerne på Team Future og i ungdomsgruppen. På disse samlingene ble Jon Karlsen
(putting), Mathias Lilleheim (fysikk), Henrik Lundqvist (teknikk) og Gary Gilchrist
(golftrening) hentet inn. Det ble også gjennomført tre fysiske tester på Olympiatoppen.

TOPPIDRETT

Ferske verdensmestere tilbake fra Japan: Anders Thelberg (kaptein), Anders Kristiansen, Elias Bertheussen, Are Friestad, Niklas Diethelm
(trener) og Frederik F. Kollevold.
I tillegg til å spille internasjonale turneringer, leverte de beste jentene gode nasjonale
resultater. Flere spillere spilte enkeltrunder
under par i turneringer, og scorene har blitt
lavere. Dette viser at bredden blant de beste
spillerne er større, og at flere jenter kjemper
om representasjonsoppdrag.
NGF jobber hele tiden med de tre hovedområdene Mål- og handlingsplan, fysikk og
”GUBBS” (grep, oppstilling, ballplassering,
ballanse og sikte), og ser at dette også begynner å få fotfeste i klubbene. Det er i klubbene spillerne legger grunnlaget, og NGF er
avhengig av at det jobbes bra på klubbnivå
slik at det frembringes flere og bedre spillere
til vår toppidrettsatsing.

TALENTUTVIKLING, JUNIOROG UNGDOMSGRUPPER
Utover juniorgruppearbeidet ble en god del
av arbeidet med de yngste utøverne i 2008
ivaretatt gjennom Garmin TTU-samlingene. NGF merker allerede større engasjement
fra flere klubber i forhold til satsning på juniorarbeidet og rekrutteringen av unge spillere. Aktivitetsnivået på samlinger under
forsesongen, og turneringer i høysesongen,
er enormt. Unge utøvere har i denne idretten en unik mulighet til å kunne matche seg
på høyt internasjonalt nivå gjennom NGFs
satsning.

COLLEGE
Foruten telefonisk og mailkontakt, ble jentespillerne besøkt. NGF testet flere av spillerne fysisk i januar og i desember, og spillerne
leverte inn mål og handlingsplaner. NGF
merker at flere utøvere enn tidligere har tanker om å begynne på College. NGF mener
derfor det er viktig å forsterke og forbedre
kommunikasjonen med disse spillere for å
kvalitetssikre at de er på rett vei.

Den første fellessamlingen for de nye juniorgruppene ble gjennomført på Toppidrettssenteret i slutten av mars. De deltok på fire
Garmin TTU samlinger, og i august ble det
avholdt en ny fellessamling. Enkelte av jentene deltok også på Tinius Cup.
Suzann Junior Challenge er en populær turnering. En av premiene er deltagelse i en
landskamp mot Sverige og Danmark. Denne
ble avholdt på Hakadal GK.
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ANLEGG & ARRANGEMENT
Avdelingen består av tre og en halv stilling,
og virksomhetsområdene er turneringer,
regler, og forbedring av rammebetingelser
ved etablering av golfanlegg. I tillegg er
avdelingen et kompetansesenter i spørsmål
knyttet til planlegging, bygging og drift av
golfanlegg.
Avdelingen har flere faggrupper:
- Faggruppe Slope
- Faggruppe Anlegg
- Faggruppe Amatørregler
- Faggruppe Golfregler

FAGGRUPPE ANLEGG
Fra å ha vært en ressursgruppe for avdelingen innen planlegging, bygging og drift
av baner har denne faggruppen hatt en ny
funksjon i 2008. Hovedfokus er etablering
av nærmiljøanlegg og treningsanlegg. Gruppen består av personer som har bred erfaring
innen idrettanlegg og offentlig sektor både
på kommune og fylkesnivå. Allerede i 2008
har vi sett resultater av å ha med personer
som sitter sentralt i forbindelse med etablering av nye nærmiljøanlegg/treningsanlegg.

FAGGRUPPE SLOPE

Greenkeeping i Drøbak

I slopearbeidet har totalt 12 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 innsatsen i 2008. Avdelingen har deltatt
på kalibreringsseminar i regi av USGA. I
mai ble det gjennomført internkurs for alle
ratingteamene i Larvik.

RAMMEBETINGELSER

Ratet og reratet i 2008
6 hulls-baner

7 stk.

9 hulls-baner

27 stk.

18 hulls-baner

12 stk.

Ovennevnte tall inkluderer både sloping av
nye baner, rerating etter tre og ti år og rerating av baner hvor det er foretatt vesentlige
endringer.

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.
• Avdelingen har ansvar for detaljfordeling
av spillemidler til utstyr (sikkerhetsutstyr,
utstyr til Barn & Golf og bil beregnet på
funksjonshemmede). Det ble fordelt totalt
408.000 kroner til de klubbene som søkte.
• Avdelingen er høringsinstans i en rekke
plansaker samt i forbindelse med utarbeidelse av diverse styringsverktøy.
• Avdelingen holdt i løpet av året flere foredrag, både overfor den offentlige forvaltning, greenkeepere og andre.
• Avdelingen har med ekstern hjelp startet
opp arbeidet med en handlingsplan for NGFs
miljø- og klimaarbeid.
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PLANLEGGING,
BYGGING OG DRIFT
I henhold til vedtak på Golftinget i 2005 bidro NGF i 2008 med kr 10 per medlemskap
i norske golfklubber til forskning og utvikling innenfor golfbanerelatert forskning.
Primært gikk midlene til finansiering av
Scandinavian Turfgrass and Environment
Research Foundation (STERF). NGF sitter
med to representanter i styret for stiftelsen,
og to representanter i arbeidsgruppen. I tillegg har NGF benyttet forskningsmidlene
til prioriterte norske forskningsprosjekter.
(Årsrapport fra STERF er sendt ut til alle
klubber.)
I mars og november 2008 arrangerte avdelingen anleggsseminar med hovedmålgruppe
greenkeepere/banekomité/fagmiljøer.
Det deltok rundt 80-90 personer på hvert av
seminarene. Seminarene vi til nå har arrangert har vært veldig godt mottatt, og er etter
hvert blitt godt innarbeidet hos målgruppen.
Det er planlagt to tilsvarende samlinger
hvert år framover.
Sammen med økologer fra det anerkjente
engelske konsulentfirmaet STRI har NGF
samarbeidet med kartleggingene av det

ANLEGG & ARRANGEMENT
biologiske mangfoldet på Oslo Gk, Moss &
Rygge GK og Oppegård GK. På de to sistnevnte baner er det under utarbeidelse skjøtselsplaner som legger vekt på arbeidsmetoder som setter miljø og biodiversitet i fokus.
Dette arbeidet har skapt positiv omtale for
klubbene i lokalmiljøet i 2008. For Oslo GK
sin del er samarbeidet konsentrert om å dokumentere ivaretakelsen av det biologiske
mangfoldet fra gammel bane, gjennom byggeprosessen, og til ny bane er etablert. Arbeidet vil bli avsluttet i 2009.

stiller klubbenes behov, både på kort sikt og
på lang sikt. Dette er produkter som er på
full fart inn i golfsektoren, og NGF ser det
som sin oppgave og ha en viss oversikt over
dette markedet.

Anleggsavdelingen har ledervervet i Fagnemnda for Greenkeeperopplæring (FFG)
som skal være bransjens premissleverandør
med hensyn til utdanning av greenkeepere
i Norge. NGF dekker kostnaden for sekretariatsfunksjonen i fagnemnda. Etter at
utdanningstilbudet på Gjennestad gartnerskole ble lagt ned ønsker fagnemnda å gi et
privatisttilbud til bransjen. NGF har inngått
avtale med det svenske golfforbundet som
sikrer det norske greenkeepermiljøet utdanningstilbud i Sverige.

Gjennom 2008 har avdelingen gjennomført
banebesøk og bistått med rådgivning innen
planlegging, bygging og drift.

NGF har i 2008 fått mange henvendelser
knyttet til bruk av kunstgress på golfanlegg.
Følgelig har forbundet jobbet en del for å
kvalitetssikre at disse produktene tilfreds-

Avdelingen har deltatt på seminar i regi av
FSGA (foreningen for skandinaviske golfbanearkitekter) hvor sikkerhet var særskilt
diskutert. Det er viktig å være delaktig i et
miljø som utformer de fleste av banene vi
finner i Norge.

NÆRMILJØANLEGG
Som kjent er etablering av nærmiljøanlegg
et viktig satsingsområde for NGF. Nærmiljøanlegg for golf er listet opp som godkjent
søknadsobjekt innenfor den statlige tilskuddsordningen ”spillemidler til nærmiljøanlegg”.
For å øke rekruttering av barn og unge, samt
gjøre golfen mer synlig i lokalmiljøet, er
nærmiljøanlegg særdeles viktig. NGF har

derfor etablert et prosjekt som skal bidra til
etablering av denne type anlegg. Det er utarbeidet eksempler gjennom konkrete skisser
og mulige alternative løsninger. Eksemplene
er fremkommet i samarbeid med aktuelle
klubber og offentlige myndigheter.
Det er gjennomført flere klubbesøk hvor eksemplene har blitt presentert. I 2008 har tre
golfklubber fremmet søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg. Disse prosjektene har
en framdriftsplan med byggestart i 2009, under forutsetning av tildeling av spillemidler.
Erfaringene fra søknadsprosessene vil bli
gjort tilgjengelig gjennom en egen veileder.
Foruten interesse fra våre medlemsklubber
har vi også mottatt flere henvendelser fra andre interessenter (badeparker, fritidsparker
og hoteller).

TURNERINGER
Det ble i 2008 gjennomført 35 nasjonale forbundsturneringer inkludert Norgesmesterskap, Ladies European Tour og Challenge
Tour. I tillegg ble det administrert over 160
turneringer med dommere fra NGF, noe som
er en økning på 25 % fra 2007. Dette skylles
at det generelt har vært en økning i antall
turneringer på turneringsområdenivå.
Ladies European Tour /
SAS Ladies Masters
Turneringen ble arrangert på Haga GK 22.24. august. 132 spillere deltok, hvorav 12 var
norske. Haga presenterte en bane som etter
forholdene holdt god stand. Været i forkant
av turneringen var forferdelig med enorme
mengder nedbør som truet gjennomføring
av turneringen. Turneringen var en del av
Nordic Swing, som også inneholder turneringer i Sverige, Finland og Danmark. Ladies European Tour ble arrangert i samarbeid
med Haga GK og sponsorselskapet Infront.
Challenge Tour / Lexus Open
Lexus Open ble arrangert i samarbeid med
Moss & Rygge GK. 156 spillere deltok
hvorav 21 var norske. Også her kunnet været vært bedre men arrangementet og Moss
& Rygge fikk ros for meget god gjennomføring av turneringen. Dessverre innfridde
ikke våre profesjonelle norske spillere denne
uken, men Anders Kristiansen fikk vist seg
frem som beste amatør på ”hjemmebane”.

Vestfold Golfklubb

På samme sted ble det dessuten arrangert
Garmin Junior Challenge, hvor juniorer fra
hele regionen fikk muligheten til å møte og
se de norske spillerne som deltok i Lexus
Open.
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ANLEGG & ARRANGEMENT
P4 Tour
P4 Tour er en ”Professional Golf Tour” og en
del av European Tour gjennom Nordic League. I 2008 ble det arrangert fem turneringer
tellende på Nordic League (inkl. Challenge
Tour). P4 Tour har vært arrangert i samarbeid med PGA of Norway og sponsorselskapet Interspons.
Dameklassen ble i 2008 flyttet fra P4 Tour til
Titleist Tour jenter pga av lav oppslutning.
Nordea Pairs
Turneringen fortsatte å vokse også i 2008.
3344 spillere deltok i klubbkvalifiseringene.
Turneringsområdefinaler ble spilt åtte steder og Norgesfinalen ble avholdt på Moss &
Rygge Golfklubb. Finalen ble et vellykket
arrangement med 96 deltagere. Det ble avholdt en sosial samling fredag kveld på Jeløy
radio, der Marius Thorp, Marianne Skarpnord og Anders Kristiansen holdt innlegg
om det å være golfspiller. Vinnerparet fra
Salten Golfklubb har deltatt i Estoril Golf
Week i Portugal.
Suzann Junior Challenge
Denne turneringen for spillere fra 11-16 år
er meget populær, og ble spilt med kvalifisering i 62 klubber og med over 600 deltagere. Etter klubbkvalifiseringen ble det spilt
turneringsområdefinaler i syv områder, som
kvalifisering til finalen på Hakadal Golfklubb. I finalen deltok 51 spillere i de to
klassene. I tillegg deltok 10 spillere i alderen
11-12 år på en treningsleir. Suzann Pettersen
var til stede tirsdag, og spillerne fikk møte
henne både ute på banen og etter runden.
Hakadal gjennomførte også i 2008 et strålende arrangement, med en ”longest-drive”
konkurranse som hovedaktivitet mandag
ettermiddag, der vinneren fikk 10.000,- for
bruk til juniorarbeidet i sin hjemmeklubb.

å skape en ekstra ramme rundt disse turneringene. Det ble i 2008 spilt en egen dameklasse parallelt med Titleist Tour jenter.
Deltagelsen her var meget lav.

Stavanger GK - Norgesmestere for junior, 08
Lag-NM
I årets lag-NM stilte 87 klubber (80 i 2007)
herrelag og 30 klubber (31 i 2007) kvinnelag. I lag-NM for juniorer stilte 60 klubber (58 i 2007) guttelag og 22 klubber (21 i
2007) jentelag. Det var dermed også i år en
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
NGF, samtidig som det viser at klubbene
planlegger for dårlig. Påmelding til denne
turneringen skjer automatisk basert på forrige års resultater, og de klubber som ikke
stiller lag og heller ikke melder av laget, vil
bli etterfakturert startkontingenten. Interessen er nå så stor at en omlegging vil bli gjort
i 2009 slik at det kan sikres god regional
deltagelse.
Titleist Tour
Det ble i 2007 avholdt syv delturneringer på
Titleist Tour gutter og jenter inkludert NM
jr. I tillegg ble det avholdt fem B Tour jenter
på samme tid og sted som Titleist Tour jenter. Til hver turnering på Titleist Tour gutter
spilte ca 27 spillere seg opp fra B Tour gutter
i de enkelte turneringsområdene. Sammenlagt ble Titleist Tour 2008 vunnet suverent
av Tonje Daffinrud, Vestfold GK og Daniel
B Jacobsen, Losby GK. Samarbeidet med
Titleist har fungert bra, noe som bidrar til

Norgesmestere 2008: Drammens Lene Krog
og Losbys Espen Kofstad
Norgesmesterskapet
NM for kvinner og menn ble spilt på Vestfold GK 14.- 17. august, og ble vunnet av
Lene Krog, Drammen GK og Espen Kofstad, Losby GK. Vestfold GK gjorde en flott
jobb med arrangementet, som også var del
av klubbens 50 års jubileum. Det ble også
i 2008 gjennomført en oppvisningsklasse
med funksjonshemmede som spilte de siste
ni hullene etter finaleballen for herrer.

Pink Cup samlet inn 510.000 til
brystkreftsaken

Klassevinnere av Suzann Junior Challenge 2008
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Pink Cup (NGFs veldedighetsturnering)
NGFs Veldedighetsturnering har de senere
år hatt synkende deltakelse. Det ble i 2008
inngått en samarbeidsavtale med Kreftforeningen om å etablere Pink Cup, der inntektene fra turneringen i sin helhet går til
Brystkreftsaken. Klubben kunne selv velge
om man ønsket å arrangere Pink Cup som
alt. 1 (18 hull Stableford hvor man på landsbasis konkurrerer om Presidentens Pokal),
eller alt. 2 (18 hull Scramble-turnering som
et sosialt tiltak) eller alt. 3 begge deler. Totalt 60 klubber deltok i år i turneringen. Det
ble i alt samlet inn kr. 510.000 til brystkreftforskning gjennom Pink Cup. Årets veldedighetsturnering må betraktes som svært
vellykket.

ANLEGG & ARRANGEMENT
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 har tidlig
baneåpning, også arrangerer de første turneringene. Dette for at spillerne får mulighet
å komme i gang med sesongen i Norge på
et så tidlig tidspunkt som mulig. NGF retter
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.
Klubbenes åpne eliteturneringer (AMA
Tour) ble gjennomført som 27 turneringer
fra sør til nord med over 800 spillere totalt.
AMA Tour fungerte 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. Ettersom dette er åpne klubbturneringer har arrangørklubben mulighet
til å stille med en større andel deltakere. På
sikt ønsker NGF å regulere dette nivået i
større grad, fordi det er viktig med en kvalitetssikring rundt arrangementer som er kvalifisering oppover. Etter en grundig gjennomgang før sesongen 2008, der NGF satte
ned en gruppe bestående av turneringskoordinator, juniorleder, juniortrener og aktive
spillere, ble det bestemt noen nye retningslinjer for arrangører av AMA Tour. Noen av
de endringer som ble gjort slo uheldig ut, og
dette vil bli rettet opp. Den viktigste endringer blir at det legges om til en større grad
av regionalisering. Gjennom dette senkes
terskelen for deltagelse da reisevegen blir
kortere.
Klubbene har også åpne dameturneringer og
deltakelsen i Rica Ladies Tour 2008 har vært
stor. Det ble gjennomført 25 delturneringer,
der rundt 500 spillere deltok.
Til landsfinalen, som ble arrangert for annen
gang, kom det dobbelt så mange som i fjor,
nærmere bestemt 46 spillere. Samtlige klassevinnere i alle delturneringene var invitert.
Finalen ble arrangert på Kjekstad GK.

Det ble i tillegg arrangert en lang rekke juniorturneringer (B Tour, C Tour etc.) i de seks
sydlige turneringsområdene. Disse områdene er blitt ledet av engasjerte frivillige turneringskoordinatorer (TK) som bruker 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 2008 arrangert rundt 160 slike juniorturneringer!

FAGGRUPPE GOLFREGLER

DOMMERE

TOURNAMENT DIRECTORS

Omkring 80 forbundsdommere, dommere
og aspiranter var i aktivitet over hele landet
og dømte i over 150 turneringer, fra C Tour
i turneringsområdet til Challenge Tour og
Ladies European Tour.

I 2008 stilte NGF med TD på 34 av de største forbundsturneringene. TD-ens oppgave
har vært å kvalitetssikre planlegging og
gjennomføring av turneringen i nært samarbeid med arrangørklubben. Tre TD-er har
i løpet av sesongen trukket seg fra sine verv
og administrasjonen har brukt høsten på å
rekruttere nye TD-er.

Mange ønsker å bli NGF-dommer, og vi opplever at våre dommere blir godt mottatt ute
i klubbene. I oktober 2008 ble det arrangert
dommertest, og for 2009-2010 er det uteksaminert 60 forbundsdommere og dommere.
I tillegg kommer et større antall aspiranter.
NGF oppfordrer alle klubber til å være med
på å stille med dommere til turneringer. Det
bør finnes minimum én NGF-utdannet dommer og turneringsleder i alle klubber som
regelmessig gjennomfører turneringer.

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

NGFs TD-virksomhet er i kontinuerlig utvikling og det er planlagt flere samlinger
vinteren 2009 for å utvikle gruppen ytterligere. TD gruppen er nå en solid gruppe
med faglig dyktige personer som kan tilføre
klubbene i mye i forbindelse med turneringene som arrangeres.

UTVIKLING AV NYE
KONKURRANSETILBUD
Høsten 2008 har avdelingen gjennomført en
utredning for å se på nye konkurransetilbud
rettet mot ”den vanlige golfspilleren” inkludert ”bedriftsgolfen”. Utredningen har ledet
til et nytt tilbud kalt Golfligaen, og denne
startes opp i 2009. Golfliga blir et seriespill
hvor alle norske golfspillere uavhengig av
alder, kjønn eller nivå, kan delta i lagspill
med de man ønsker å spille sammen med, på
tvers av klubbgrenser. I tillegg tilrettelegges
også et nytt konkurransetilbud, spesielt rettet mot nybegynnere som kan arrangeres på
den enkelte klubb. Målsetningene med disse
nye konkurransetilbudene er bl.a. å få flere
til å spille mer golf, samt bidra til at flere
nybegynnere kan etablere seg som golfspillere. Videre vil disse nye konkurransetilbudene lede til nye inntekter for klubbene og
forbundet.
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TINGVALGTE UTVALG
BERETNING FRA APPELLUTVALGET
Medlemmer: Steinar Birkeland (leder), Else-Marie Merckoll, Hans Olav Auensen, Els Brouwer, Reidar Olsen og
Terje Foss og Unni Waldeland Næss (varamedlemmer)
Appellutvalget har ikke hatt noen saker til behandling i 2008. Leder har derfor ikke funnet det nødvendig å innkalle til noe møte.

BERETNING FRA DOMSUTVALGET
Medlemmer: Kirsti Jaråker (leder), Kjell Torkildsen, Per Musæus, Tore Schrøder og Nils Erik Strøm (varamedlemmer)
Domsutvalget har hatt en sak til behandling i 2008.

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 2008:
• Oppdatering av NGFs lov etter fullmakt fra Golftinget
• Kontroll av NIFs oppdatering av den særskilte lovnormen for golfklubber
• Sak om tolkning og anvendelse av NIFs lov § 2-5 fjerde ledd og senere høringsuttalelse til NIFs lovutvalg om samarbeidsavtaler
i golf som berøres
• Innspill til NIFs lovutvalg om kontingentkrav etter utmelding som har sitt grunnlag i avtale med baneselskap
• Støtte til NGFs administrasjon i en rekke saker etter henvendelse fra klubber, særlig vedrørende lov- og organisasjonsspørsmål
• Deltagelse i NIFs lov- og domsseminar og på Golfforum

BERETNING FRA VALGKOMITEEN
Medlemmer: Per Løken (leder), Hanne Havreberg, Mona Skifjell Larsen, Svein Erik Gulbrandsen og Lasse Nordby
Komiteen startet opp sitt arbeid i forbindelse med Lederforumet på Lillestrøm i november og har ikke hatt andre møter i 2008.

BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN
Se regnskap

BERETNING FRA SANKSJONSUTVALGET
Medlemmer:
Jon Kåre Brekke
Rune Hauger
Øystein Tamburstuen
Pål Melbye

- NGFs styre, leder
- NGFs administrasjon, medlem
- NGFs administrasjon, sekretær
- NGFs administrasjon, varamedlem

Sanksjonsutvalget har fullmakt til å behandle innkomne anmeldelser om brudd på golfreglene i tillegg til brudd på spill-, turnerings- og/
eller handicapbestemmelsene. Utvalget kan sanksjonere innenfor rammene av NIFs straffebestemmelser og fra januar 2008 endret utvalget
navn fra disiplinærutvalget til sanksjonsutvalget. Årsaken var at utvalget da også fikk fullmakt til, på vegne av styret, å foreta eventuelle
anmeldelser til Domsutvalget i saker der forseelsen er av en slik karakter at utvalget mener Domsutvalgsbehandling er nødvendig. I 2008
behandlet utvalget fire disiplinærsaker og gikk i tillegg til en anmeldelse til Domsutvalget.

INTERNASJONALE REPRESENTANTER
Lars Otto Bjørnland
Terje Morstøl
Stein Jodal

EGA Executive Committee
EGA Handicapping and Course Rating Committee
EGA Championship Committee

FAGGRUPPE GOLF FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Joakim Marksten
Birgit Pedersen,
Hedi Anne Birkeland
Anna Dønnestad
Lise Bjørnstad

ÅRSRAPPORT 2008

Drøbak GK, utøver
Grenland GK, klassifisør
Klassifisør
NGFs administrasjon, medlem
NGFs administrasjon, sekretær

TINGVALGTE UTVALG
FAGGRUPPE IT
Knut Holba
Tone Malm
Helge Toft
Stein Jodal

Meland Golfklubb/GAF
Grini Golfklubb
Haga Golfklubb
Larvik Golfklubb

KVINNENETTVERK
Erna Meum (Borreggard GK)
Ragnhild Lied Johansen (Krokhol GK)
Merete Paulsberg (Miklagard GK)
Astrid Lunåshaug (Borregaard GK)
Ingvild Haugbråten, (Atlungstad GK)
Anne Lise Elstad (Grenland GK)
Matti Berger (Meland GK)
Merete Sund Falnes (Karmøy GK)
Eva Hertzberg (Austrått GK)

Leder
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Østfold
Hedmark/Oppland
Sør-Østlandet
Sør-Vestlandet nord
Sør-Vestlandet syd
Midt-Norge

JENTEGOLFANSVARLIGE
Tommy Svendsrud (Sande GK)
Erik Wold (Sola GK)
Simen B. Husby (Trondheim GK)
Tina Susan Alnæs (Oslo GK)
Tom Aslesen (Oslo GK)
Beate Clausen (Lillehammer GK)
Ida Strøm (Borregaard GK)
Eirin Bogholm Kolloen (Narvik GK)
Hordaland søker ny jenteansvarlig

Sør/Østlandet
Rogaland
Midt Norge
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Hedmark/Oppland
Østfold
Nord Norge

TURNERINGSKOORDINATORER
Per Jevnesveen
Geir Aas
Lars Aasberg
Max Ole Wittussen
Ronny Knag
Bjørn Solheim

Hedmark/Oppland
Oslo/Akershus
Østfold
Sør-Østlandet
Sør-Vestlandet
Midt-Norge

FAGGRUPPE – AMATØRREGLER
Lars Musæus (leder) og Frode Grotmol

FAGGRUPPE – GOLFREGLER OG TURNERING
John Edgar Nilsen, Per Arvid Langseth, Per Erbo Roughtvedt og Terje Morstøl

FAGGRUPPE - UTDANNING
Lars Otto Bjørnland, Per Arvid Langseth, John Edgar Nilsen og Ottar Strømberg

FAGGRUPPE - ANLEGG
Lars Westbye, Børge Pettersen og Tom Anderson

FAGGRUPPE - SLOPE
Einar Faugli, Merete Wrangell og Kjell Hansen

FAGGRUPPE - HISTORIE
Jens Engelstad (leder), Lars Otto Bjørnland og Finn Søhol
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TALL OG FAKTA
MEDLEMSUTVIKLING
ÅR

Antall
medlemmer

Endring

Kvinneandel

Jenter
0-19 år

Endring

Andel
av barn
og unge

Gutter
0-19 år

Endring

Andel
av barn
og unge

Endring
barn/unge

Endring
over 19 år

2008

122 261

0,4 %

27,1 %

3319

-5,5 %

23,2

10990

-3,7 %

76,8

-4,1 %

1,0 %

2007

121 785

2,2 %

27,3 %

3511

2,6 %

23,5

11 408

-2,5 %

76,5

-1,4 %

2,7 %

2006

119 115

-0,1 %

27,3 %

3423

-3,6 %

22,6

11 706

-1,5 %

77,4

-2,0 %

0,2 %

2005

119 266

-2,2 %

27,7 %

3552

-2,4 %

23,0

11 887

-7,0 %

77,0

-6,3 %

-1,2 %

2004

122 000

3,0 %

27,3 %

3638

9,3 %

22,2

12 770

6,4 %

77,8

7,1 %

2003

118 000

7,6 %

27,0 %

3300

15,0 %

21,6

11 950

-0,4 %

78,4

2,9 %

2002

109 000

10,1 %

27,0 %

2800

0,0 %

18,9

12 000

9,2 %

81,1

7,4 %

2001

98 000

26,7 %

2800

20,4

10 900

79,6

MEDLEMSKAP

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

BANEUTVIKLING

HANDICAPOVERSIKT

År

18 hull

9 hull

6 hull

antall
baner

antall
hull

økning
hull

%-vis
økning
hull

Handicap

Antall
medlemmer
per 10/10-07

Forventet antall
medlemmer per
10/10-08

Antall
medlemmer
per 19/03-09

2008

57

85

27

170

1971

69

4%

-9,9

3956

4200

4126

2007

56

82

26

164

1902

54

3%

10,0 – 19,9

14 982

16 000

16 431

2006

55

74

32

161

1848

93

5%

20,0 – 29,9

20 969

21 800

22 404

2005

52

65

39

156

1755

33

2%

30,0 – 36,0

23 404

24 100

22 402

2004

50

64

41

155

1722

126

8%

Uten etabl. hcp

62 671

63 300

53 089

2003

39

70

44

153

1596

204

15 %

Totalt

125 982

127 000

118 452

2002

36

60

34

130

1392

150

12 %

2001

34

44

39

117

1242

87

8%

2000

30

41

41

112

1155

174

18 %

1999

27

33

33

93

981

147

18 %

1998

24

30

22

76

834

114

16 %

1997

22

26

15

63

720

93

15 %

1996

19

23

13

55

627

162

35 %

1995

13

23

4

40

465

ÅRSRAPPORT 2008

* Merk at det her er snakk om ”medlemmer”, ikke ”medlemskap”. Det har
vært en iøynefallende svingning i antall medlemskap innenfor hvert av de
siste årene. Ved årsskiftet har tallet ligget rundt 120.000, mens antall medlemskap i mars-oktober de samme årene ligger en del høyere

UTVALGTE RESULTATER
NORGESMESTERE 2008
Lag NM junior, gutter:

Stavanger GK

Lag NM junior, jenter:

Drøbak GK

Lag NM herrer:

Losby GK

Lag NM damer:

Drammen GK

Junior, gutter:
Elias Bertheussen

Trondheim GK

Junior, jenter:
Tonje Daffinrud

Vestfold GK

Herrer:
Espen Kofstad

Losby GK

Damer:
Lene Krog

Drammen GK

Herrer senior:
Asbjørn Ramnefjell

Haga GK

Herrer eldre senior:
Trond Haug

Oslo GK

Damer senior:
Anna Dønnestad

Oslo GK

Lill-Kristin Sæther (Ladies European Tour)
Nr. 2
Scandinavian TPC
Nr. 6
Open de Espana Femenino
Nr. 12
Finnair Masters
Jan-Are Larsen (European Tour)
Nr. 4
Russian Open
Nr. 6
Scottish Challenge
Nr. 12
Saint Omer
N 24
Estoril Open de Portugal
Henrik Bjørnstad (Nationwide Tour)
Nr 2
Henrico County Open
Nr 9
Athens Regional Foundation Classic
Nr. 12
Livemore Wine Country Championship
Nr 12
Price Cutter Charity Championship Presented by Dr
Pepper
Marius Thorp (Nordic League)
Nr 18
SWALEC Wales Challenge
Vinner
Swedish Tour kvalet
Vinner
P4 Tour Order of Merit

RESULTATER TEAM GARMIN

Mid Amatør herrer:
Tom Arne Tollefsen

Vestfold GK

Mid Amatør damer:
Terese Jørgensen

Miklagard GK

RESULTATER TEAM NORWAY
Suzann Pettersen, (LPGA)
Nr. 1
DB Ladies Swiss Open
Nr. 1
AIB Ladies Irish Open
Nr. 2
Kraft Nabisco Championship (Major)
Nr. 2
Wegmans LPGA
Nr. 2
Kapalua
Nr. 3
Ginn OPEN
Nr. 7
CN Canadian Women’s Open
Nr. 9
Ginn Tribute hosted by ANNIKA
Nr. 10
Bell Micro LPGA Classic
Nr. 13
U.S. Women’s Open (Major)
Nr. 24
British Open (Major)

Paul Nilbrink (Challenge Tour)
Nr. 7
Vodafone Open
Nr. 9
Lexus Open
Christian Aronssen (Challenge League)
Nr. 20
Dutch Futures
Nr. 30
Lexus Open
Lars Petter Brovold (Challenge Tour)
Norgesmester 2008
Nr 4
Vodafone Challenge
Nr 7
Qingdao Golf Open
Eirik Tage Johansen (Nordic League)
Nr. 2
ECCO Tour Championship
Nr. 3
AGF Allianz Golf Open Toulouse
Nr. 8
Credit Suisse Challenge
Kvalifisert for Europa-tuoren 2009
Peter Kaensche (Challenge Tour)
Nr.14
Ypsilon Golf Challenge
Nr. 14
Banque Populaire Marocco
Nr. 19
Kazakhstan Open

Marianne Skarpnord (Ladies European Tour)
Nr 2
AIB Ladies Irish Open
Nr 5
Turkish Ladies Open
Nr 6
DB Ladies Swiss Open
Nr 8
ABN AMRO Ladies Open
Nr 10
Open de Espana Femenino
Nr 15
Nykredit Masters
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UTVALGTE RESULTATER
AMATØRER
Titleist Tour, Order of Merit:
Gutter
Nr. 1
Daniel Bøe Jacobsen, Losby GK
Nr. 2
Ole Ramsnes, Stavanger GK
Nr. 3
Elias Bertheussen, Trondheim GK
Jenter
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Tonje Daffinrud, Vestfold GK
Karianne Hillås, Drøbak GK
Solveig Helgesen, Bjørnefjorden GK

Skandia Junior Open
Nr. 2
Michaela Gunhildrud
Welsh Ladies Open Amateur Stroke Play
Nr. 7
Rachel Raastad
Nr. 9
Michaela Gunhildrud
Nr. 17
Tonje Daffinrud
Wellstone Communities Junior at TPC Craig Ranch
Nr. 2
Tonje Daffinrud

Junior-VM, (uoffisielt)
Nr. 1
Anders Kristiansen (individuelt)
Nr. 4
Elias Bertheussen (individuelt)

English Boys
Nr. 2
Frederik F. Kollevold
Nr. 4
Elias Bertheussen

Nr. 1

Åpent Italiensk under 16 år (Lag)
Nr. 2
Norge (lag)
Nr. 4
Aksel Olsen (individuelt)

Norge (lag)

EM, individuelt
Nr. 6
Are Friestad (Herrer)
Nr. 55
Tonje Daffinrud (Damer)
Nr. 15
Morten Andreassen (Mid-Amateur Herrer)
Nr. 17
Bjørn Rønning (Senior Herrer)
Lag EM
Nr. 2
Nr. 13
Nr. 15
Nr. 10

Gutter
Herrer
Jenter
Damer

Lag VM Amatør (Australia)
Nr. 15
Herrer
Nr. 20
Damer
Australian Mens Stroke Play
Nr. 1
Anders Kristiansen

Hull tre på Kjos
ÅRSRAPPORT 2008

European Young Masters
Nr. 15
Cesilie Hagen
Nr. 8
Mathias Schjølberg
Nr. 10
Andreas Gjesteby
Italian International Ladies Amateur Championship
Nr. 17 Solveig Helgesen og Elisabeth Haavardsholm

Orange Bowl
Nr. 1
Mathias Schjølberg
College
Dobbeltseier i collegeturnering ved Espen Kofstad (nr 1) og
Knut Børsheim (nr 2)
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Side 1

ØKONOMISK ÅRSBERETNING 2008
Innledning
Norges Golfforbund (NGF) er en medlemsorganisasjon for golfklubber tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF), og har forretningskontor i Oslo.
I 2008 er det registrert en oppgang i antall golfmedlemskap igjen. I henhold til NIFs idrettsregistrering hadde Norges
Golfforbund per 31.12.2008 registrert 122.261 medlemskap fordelt på 187 klubber, og det er en oppgang fra 2007 på
476 medlemskap. Forbundet kan vise til driftsregnskap gjort opp med et lite overskudd.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Norges Golfforbunds eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det er heller ikke
så langt i 2009 skjedd noe som påvirker denne vurdering.

Inntekter
Norges Golfforbunds regnskap viser samlede inntekter på kr 54.789.757 inkludert finansinntekter. Dette er kr 4.572.405
høyere enn i 2007. Dette skyldes at vi har hatt økning i medlemsinntekter, økt omsetning av Norsk Golf og økt tilskudd.

Kostnader
Også i 2008 har enkelte klubber hatt problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet, og vi har derfor vært
nødt til å øke avsetning til tap på krav med kr 100.000 på grunn av usikkerhet i klubbenes økonomi.

Resultat
Resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 3.014 mot et budsjettert overskudd på kr 32.000.
Årets overskudd er lagt til egenkapitalen.

Ansatte/arbeidsmiljø
Norges Golfforbund har i 2008 hatt 26 ansatte inkludert engasjementstillinger. Sykefraværet har vært ca. 1,05%.
Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2008. Forbundets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling
Fordelingen av de 26 ansatte i Norges Golfforbund er 19 menn og 7 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, 13. mai 2009
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Side 2

STYREREGNSKAP
INNTEKTER:
Budsjett
2008

Regnskap
2008

Medlemskontingenter
Sponsorvirksomhet
Inntekt int.turneringer
Norsk Golf
Særforbundstilskudd
Øremerkede tilskudd
Serviceinntekter
Kurs, slope og egenandeler
Salg materiell
Finansinntekter
Diverse inntekter

-18 360 000
-8 000 000
-5 040 000
-10 640 000
-4 700 000
-4 340 000
-2 620 000
-2 898 000
-2 320 000
-820 000
-700 000

-19 316 640
-6 617 486
-2 044 956
-10 587 563
-4 625 862
-3 571 525
-2 396 415
-1 974 541
-1 911 558
-1 175 879
-567 333

Sum inntekter

-60 438 000

-54 789 757

Budsjett
2008

Regnskap
2008

5 995 000
8 841 000
1 0 168 000
3 677 000
7 711 000
11 553 000
12 461 000

6 251 802
8 877 978
10 029 741
3 160 615
6 172 479
11 233 636
9 060 493

60 406 000

54 786 744

-32 000

-3 013

KOSTNADER:

Generalsekretariat
Stab
Marked og kommunikasjon
Barn, ungdom og breddeidrett
Klubb- og kompetanseutvikling
Toppidrett
Anlegg og arrangement
Sum kostnader
RESULTAT

VEDLEGG
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OFFISIELT REGNSKAP
Noter

Regnskap

Budsjett

I fjor

3
2

-26 088 691
-8 208 547
-19 316 640

-32 173 000
-9 085 000
-18 360 000

-25 647 649
-6 130 180
-17 471 410

-53 613 878

-59 618 000

-49 249 238

6 459 734
15 583 060
1 127 312
19 922 844
11 648 300

6 869 000
20 114 000
1 105 000
19 689 000
12 599 000

5 396 120
14 748 572
1 377 155
16 353 884
12 343 450

54 741 250

60 376 000

50 219 181

1 127 372

758 000

969 943

Annen finansinntekt
Annen finanskostnad

-1 175 879
45 494

-820 000
30 000

-911 183
-12 266

Resultat av finans

-1 130 385

-790 000

-923 449

Ordinært resultat

-3 013

-32 000

46 495

Salgsinntekt
Tilskudd
Medlemskontingent
Sum omsetning
Varekostnad
Lønnskostnad
Leiekostnader
Diverse kostnader
Reiseutgifter
Sum driftskostnader

Driftsresultat

3
4
5,6
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Side 4

BALANSE 31.12.2008
Noter

31-12-08

31-12-07

EIENDELER:
Omløpsmidler:
Lagerbeholdning
Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Pensjonspremiefond
Kasse, bank
Sum omløpsmidler

7
8

9

SUM EIENDELER

909
2 160
912
250
21 086
25 321

539
947
820
918
795
019

1 081 262
3 006 245
1 448 891
0
18 494 980
24 031 378

25 321 019

24 031 378

14 341 754
3 014
14 344 768

14 388 250
-46 494
14 341 756

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

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

VEDLEGG
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10
10

11

5
1
1
1
1
10

703
544
265
144
318
976

189
368
212
888
594
251

5
1
1
2

482
033
059
113

442
835
348
997

9 689 622

25 321 019

24 031 378
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NOTER
Note 1 Regnskapsprinsipp
Regnskapet er ført i henhold til regnskaps- og revisjonsreglene for
idrettsorganisasjoner.
Inntektene inntektsføres når de er opptjent.

Note 5 Revisjon
I perioden er det kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva med kr
127.688 som gjelder kostnader til revisjon for denne perioden.

Noter til resultatregnskapet:

Note 6 Finanskostnader/tap på krav
I perioden er det kostnadsført følgende tap på krav med kr 100.000
som gjelder økning i avsetning tap på krav.

Note 2 Tilskudd
Det er mottatt følgende tilskudd som er inntektsført brutto i
regnskapet.

Noter til balansen:

NIF, rammetilskudd
NIF, Post 3
R & A, tilskudd
Toppgolf
NHO, opp- og ut.midler
Olympiatoppen prosjektstøtte
OLT - Stipend
VO.tilskudd
Sum

Kr. 4 625 862
Kr. 2 417 925
Kr. 103 600
Kr. 750 000
Kr.
50 000
Kr. 100 000
Kr. 150 000
Kr.
11 160
Kr. 8 208 547

Note 3 Salgsinntekter
Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at sponsorinntekter
som var budsjettert i regnskapet ikke gikk gjennom NGF.. I tilegg
ble en del kurs og samlinger avlyst. Kostnadene motsvarende disse
budsjetterte inntektene har også falt bort. Se også note 4
Driftsregnskap for Norsk Golf:

Inntekter
- Kostnader
Resultat

Budsjett
Kr 10.640.000
Kr 5.168.000
Kr 5.472.000

Regnskap
Kr 10.587.563
Kr 5.215.616
Kr 5.371.946

Note 4 Lønn
Antall ansatte har i perioden vært 26 personer inkludert engasjementstillinger.

Note 7 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 8 Vurdering av fordringer
Fordringene er oppført til pålydende med fradrag for potensielt
tap på krav med kr 600.000. Også i 2008 har enkelte klubber hatt
problemer med å innbetale medlemskontingenten til forbundet i
tide. Derfor økes avsetning til tap på krav på grunn av usikkerhet
i klubbenes økonomi.
Note 9 Bankinnskudd
Av posten kasse/bank utgjør bankinnskudd kr 20.300.948.
Herav bundne skattetrekkmidler med kr 679.541.
Note 10 Egenkapital
Egenkapital per 01.01.2008
Årets resultat
Sum egenkapital

kr 14.341.756
kr
3.013
kr 14.344.769

Note 11 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 samt avsetning øremerkede
midler til prosjekter som ikke er ferdigstilt.

Utbetalt lønn og honorarer som er lønnsinnberettet for ansatte,
tillitsvalgte, innleide prosjektmedarbeidere etc.
2008
Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser 13.369.758
Arbeidsgiveravgift
1.914.162
Pensjonskostnader
734.544
Andre ytelser
314.010

2007
12.741.909
1.616.675
866.399
541.121

Til generalsekretær er det innberettet lønn på kr 775.052,
innbetalt pensjonskostnader kr 118.641 og dekket annen godtgjørelse kr15.129. Det er utbetalt styrehonorar til styrets president
med kr 150.000 samt samlet kr 105.000 til styremedlemmene
inkludert varamedlemmer.
Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at pengepremier på
internasjonale turneringer var budsjettert, men gikk utenom NIF.
Se note 3.
Forbundet har en kollektiv pensjonsordning som er valgt ikke
balanseført.
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