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STYRETS BERETNING
Norges Golfforbund (NGF) kan se tilbake på
et år med stor aktivitet. Datoen 9. oktober
2009 vil bli historisk. Det var da beslutningen om at golf igjen blir en OL-gren fra 2016
ble fattet av IOC-kongressen i København.
Norsk idretts registrering av aktivitet per
31.12.09 viste en vekst i antall medlemskap
i norske golfklubber på 2,6 % i forhold til
foregående år.

President Christian Anker-Rasch

I 2007 vedtok golftinget å endre faktureringsrutinene for klubbenes medlemskontingent til forbundet. Dette gir grunnlag for
å sammenligne antall medlemskap i klubbene, 20 år og eldre per 31.juli. Tallet for 2009
viser 112.270 Og dette betyr en tilgang på
1.889 personer i forhold til foregående år.
På grunn av finanskrisen var sponsormarkedet meget stramt i 2009, og NGF har fått
føle konsekvensene av dette. NGF gikk inn i
året 2009 med et driftsbudsjett hvor omsetningen var redusert med ca. 4 mill. kroner
sammenlignet med foregående år.
NGF kan imidlertid vise til en stabil og god
økonomi og driftsresultatet 2009 viser et
overskudd på kr. 116.131. Forbundet har en
egenkapital per oktober 2009 som tilsvarer
ca. 28 % av omsetningen, og dette er godt
innenfor de mål som er satt av Golftinget.

Visepresident Jon Kåre Brekke

Sportslig sett fortsetter den positive trenden
fra foregående år. Systemene rundt vår elitesatsing på amatørsiden er i ferd med å sette
seg, og gjennom prosesser med klubbene har
NGF og klubbene funnet mange nye talenter
med gode holdninger til sin idrett. NGF har
fornyet sin avtale med Olympiatoppen og
henter ut viktig ekspertise og erfaring derfra. For resultater vises til vedlegg til rapporten.

Styremedlem Rune Vatnamot

Styremedlem Bente Hofgaard Nilsen
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Blant våre profesjonelle utøvere er det jentene/damene som markerer seg best. Med én
utøver som per 31. desember 2009 er ranket
som nummer tre i verden, og én som per
samme dato ligger på 4. plass på årets Order
Of Merit i Europa kan det sies at også Norge
er med på å prege det internasjonale bildet.
Fra 2010 har Norge også en utøver i på den
mest prestisjetunge herre-touren (PGA).
Aktiviteten på turneringssiden økte også i
2009. For tredje år på rad ble det arrangert
European Tour for damer i Norge. Beklageligvis ble det ikke arrangert Challenge Tour
i 2009. Nok en gang viste det seg at finansieringen av slike turneringer er økonomisk
utfordrende. I år skapte virkningene av finanskrisen ytterligere problemer. Satsingen
på store internasjonale turneringer er ikke
mulig uten stor innsats og samarbeid med
eksterne promotorer og positive klubber.
Skal man kunne finansiere store turneringer
må disse gjøres attraktive for media og få
en synlighet som tiltrekker sponsorene. For

å få til dette er det selvsagt nødvendig at de
beste spillerne stiller opp. Programmet for
de gjeveste tourene ute i verden, kombinert
med utøvernes kontrakter med sine samarbeidspartnere, gjør at dette blir vanskeligere
og vanskeligere.
Nyvinningen på turneringssiden, Golfliga,
hadde 160 deltagende lag i introduksjonsåret. Det var noe lavere enn forventet, og forklaringen er nok at påmelding så tidlig som
i begynnelsen av mai gjorde markedsføringen i oppstartsåret vanskelig. Evalueringen
av tiltaket viser imidlertid at konseptet var
meget populært blant deltakerne.
Prøveprosjektet med regionale klubbutviklere ble avsluttet i 2009. Evalueringene av
prosjektet og svært mange positive tilbakemeldinger fra klubber førte til at Forbundsstyret i junimøtet besluttet å gjøre ordningen
permanent fra 1.januar 2010.
Områdevise lederfora ble, som i tidligere år,
gjennomført på våren med god oppslutning.
I alt 81 klubber deltok, en økning på fire
klubber sammenlignet med 2008.
Spilleferdighetene for den jevne golfspiller
ligger fortsatt lavt i Norge sammenlignet
med andre nordiske land. Gledelig er det
imidlertid at andelen spillere med etablert
handicap øker, og den er nå på 57 % mot 53
% i 2008.
Av breddeidrettstilbud initiert av forbundet
nevnes at over 5000 barn deltok i aktiviteter
under paraplyen ”Sommerslaget”. I veldedighetsturneringen ”Pink Cup” ble det samlet inn hele 650.000 kroner til brystkreftsaken. Konseptene ”Barn & Golf, ”Golf i
Skolen” og trener- og talentutviklingsprogrammet ”Garmin TTU”, bidrar til at golf
i stadig større grad får en plass i det totale
idrettstilbudet i landet.
Golf - Grønn Glede kan også i 2009 vise
til utrolig aktivitet og engasjement både fra
deltakere og de 27 klubbene som har organisert aktiviteten. Betydelige økonomiske
tilskudd ut over spillemidler er blitt samlet
inn og fordelt til klubber.
I 2009 ble det klassifisert flere nye funksjonshemmede utøvere. NGF har blitt medlem av European Disabled Golf Association
(EDGA), og fire utøvere har blitt EDGAklassifisert (Medical Pass).
Det første nærmiljøanlegget, bygget etter
retningslinjer og føringer utviklet i 2008,
ble åpnet i Lundedalen i Skien i september.
Dette var en milepæl i golfens utvikling,
ikke minst på grunn av det offentliges engasjement i prosjektet.
2009 var siste avtaleår med NIF som leverandør av et golfadministrativt IT-system til

STYRETS BERETNING
NGF og klubbene. Prosjekt Mulligan, som
startet opp i 2008, har utredet løsninger for
fremtiden, og det ble tidlig klart at utgiftene
til utvikling og testing av ny IT-løsning for
golf-Norge ville overstige det budsjett som
var avsatt til formålet i 2009. Forbundsstyret
besluttet derfor å finansiere prosjektet gjennom oppsparte midler. Våren 2009 ble alle
klubber forespurt om det var innvendinger
mot denne måten å løse den økonomiske
utfordringen på. Forbundet mottok ingen
negative reaksjoner på denne henvendelsen
og arbeidet med å fullføre prosjektet ble forsert.
Med bakgrunn i anbefalingen fra prosjektet vedtok Golftinget 2009 å inngå avtale
med GolfBox A/S om leveranse av nytt ITsystem for klubber og forbund fra 1. januar
2010.
Investeringene til ny IT-løsning forutsettes
avskrevet over fem år.
NGFs avtale med Aller Norge om utgivelse
av medlemsbladet Norsk Golf opphørte
31.desember 2009. Det har derfor gjennom
året blitt utredet hvorledes NGFs fremtidige
mediesatsing skal være og hvem forbundet
skulle innlede et samarbeid med. En bredt
sammensatt prosjektgruppe hadde omfattende runder med flere aktuelle medieaktører for å komme fram til en innstilling til
forbundsstyret. Med bakgrunn i denne innstillingen valgte styret å innlede forhandlinger med Sportmedia A/S om en satsing som
både innholder bladet Norsk Golf og en digital satsing. Golftinget 2009 behandlet saken,
og det ble i etterkant inngått en trepartsavtale mellom Sportmedia A/S og A-pressen
om utgivelse av medlemsbladet Norsk Golf
og utvikling av en ny nettløsning for klubber
og forbund.
Administrasjonen har avdekket en betydelig
underrapportering fra klubbene hva gjelder
husstander som skal motta medlemsbladet
Norsk Golf. Stikkprøver viser at enkelte
klubber kun rapporterer inn 30 % av de husstander som skal ha bladet. Resultatet er at
medlemmer ikke får det de har krav på, og at
økonomien rundt bladet ikke viser reelle tall.

Særlig bekymringsfullt er det at enkeltklubber ikke følger opp lovlige fattede vedtak
gjort av Golftinget og bryter med de etiske
regler og verdier som golfidretten er tuftet på.

Styremøter og
representasjon
Styret avholdt i 2009 åtte ordinære styremøter hvorav ett var en todagers samling kombinert med klubbesøk i Vestfoldområdet.
I tillegg ble en sak behandlet i telefonmøte.
I alt har det vært behandlet 69 saker.
Representanter fra styret har vært til stede
på seks områdevise lederfora og en rekke
forbunds- og internasjonale turneringer.
I tillegg har styret gjennomført et større antall representasjonsoppgaver i klubber, ulike
fagfora, NIF-møter og internasjonale organisasjoner. Styrerepresentanter har også
deltatt aktivt i prosjektgrupper og styringsgrupper for prosjekter gjennom året.
Forbundsstyret, ved presidenten, har bidratt
sterkt til at NGFs posisjon i norsk idrett har
blitt betydelig styrket også i 2009. NGF har
vært sterkt medvirkende i forbindelse med
innspill og reaksjoner til NIF når det gjelder den overordnede styring av norsk idrett.
Dette arbeidet har hovedsakelig skjedd gjennom ”Styringsgruppen for Særforbund”, og
det politiske arbeidsutvalget som er opprettet
i denne forbindelse. Forbundsstyret besluttet
å melde seg inn i den nye organisasjonen ”
Særforbundenes Fellesorganisasjon”.

Styremedlem Sigrid Hohle Bjønness

Styremedlem Anne-Lise Løfsgaard

Avslutning.
Styret ønsker å rette en stor takk til alle
samarbeidspartnere, frivillig oppnevnte og
tillitsvalgte, som har bidratt med stort og
betydningsfullt arbeid som enkeltstående
ressurspersoner, i komiteer, utvalg eller i
faggrupper. Styret retter også en stor takk til
administrasjonen og til våre profilerte spillere som bidrar til å sette Norge på det internasjonale golfkartet, og for deres bidrag i
NGFs breddeidrettsarbeid.
Varamedlem Dag Kirchoff

For øvrig vises det til avdelingenes rapporter.

Varamedlem Knut Ekjord
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GENERALSEKRETARIAT
Generalsekretariatet har i 2009 bestått av 1,5
årsverk fordelt på generalsekretær i heltidsstilling, og en IT-konsulent i 50 % stilling.
Oppgavene som avdelingen har vært 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.
Dette innebærer blant annet deltakelse i diverse prosjekt- og styringsgrupper for større
prosjekter. Omfanget av IT-prosjektet ”Mulligan” (se senere omtale) førte til at IT-konsulenten har arbeidet bort i mot 100 % med
IT-saker dette året. I tillegg har arbeidet med
medieprosjektet ”Eagle Media” (se senere
omtale) også stått sentralt i 2009.

Overordnet
styring/koordinering.
I løpet av 2009 er det gjennomført oppfølgingsprogram for alle avdelingsledere
i administrasjonen i form av periodevise
oppfølgingssamtaler. I forbindelse med utarbeidelse av ny virksomhetsplan for perioden
2010 – 2013 har det også blitt kjørt forankringsprosesser for hele administrasjonen.
NGF har en stor kontaktflate mot NIF og
andre særforbund. Dette følges primært opp
av generalsekretariatet. NGF har bidratt aktivt i arbeidet med opprettelse av ”Styringsgruppen for Særforbund”. I september 2009
besluttet forbundsstyret å melde NGF inn i
den nyopprettede organisasjonen ” Særforbundenes Fellsorganisasjon”. Stiftelsesmøte
for denne organisasjonen ble avholdt 17. november 2009.

Internasjonalt arbeid
NGF hadde i 2009 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 én i Championship Committee.
Forbundet deltok med fire representanter på
EGAs Annual Meeting i Hamburg. På dette
møte ble det etter mange års arbeid endelig
vedtatt endringer i EGAs turneringsbestemmelser vedrørende profesjonelle treneres
anledning til å gi råd i EGA-mesterskap, et
forslag Norge var med å fremme i 2008. Alle
Norges representanter i EGA ble for øvrig
gjenvalgt for nye to år.
NGF deltok også med en representant på
Annual Meeting i European Disabled Golf
Association (EDGA) i Amsterdam.
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Våren 2009 ble det avholdt et møte med
Norges IOC-representant Gerhard Heiberg
vedrørende søknad om golf som OL-gren i
2016. Etter henstilling fra The International
Golf Federation, som på golfidrettens vegne
stod for søknadsprosedyren, ble det fra NGF
ytet et mindre økonomisk bidrag til arbeidet
med OL-søknaden.
Det administrative samarbeidet mellom de
nordiske land står forstsatt sterkt, og landene i Great Britain Islands har også meldt seg
på i dette arbeidet.

IT
NGFs avtale med NIF om leveranse av IT
til klubber og forbund gikk ut i 2009 og ble
ikke fornyet i nåværende form.
Noe ustabilitet på IT-systemene.
I starten av året var IT-leveransene noe mangelfulle, men dette ble rettet opp før sesongen startet for fullt. På våren ble kapasiteten
på GolfBox-serverne utvidet og dette førte
til at leveransene ble merkbart forbedret.
Systemet fungerte resten av året i henhold
til avtale.
Golfkortet.
Det ble distribuert 19.941 elektroniske golfkort i 2009. Dette er kort til nye spillere og
til spillere som har mistet eller fått sine kort
ødelagt.
Prosjekt Mulligan.
Med bakgrunn i de prosesser som ble gjennomført i 2008 ble arbeidet med utvikling av
ny IT-løsning for golf-Norge videreført med
uforminsket styrke. Prosjektet ble avsluttet
til Golftinget 2009 hvor beslutning om innføring av ny løsning ble fattet. Leveransene
fra ny samarbeidspartner GolfBox A/S startet umiddelbart og implementeringsprosjektet ble igangsatt. Alle klubber som ønsket
det fikk opplæring i ny medlemshåndteringsmodul i desember og alle klubber var
over på ny løsning fra 1. januar 2010.

STAB

Foto: NGF/Torvbråten
Staben har bestått av en økonomisjef og en
økonomikonsulent som blant annet håndterer de administrative økonomioppgavene.
Avdelingen har en organisasjonssekretær
som er teknisk ansvarlig for bestillinger,
påmeldinger og annet knyttet til forbundets
kurs, lederfora og Golftinget. Utover dette
håndterer sekretæren post og telefontjenesten. IT- og administrasjonskonsulenten har
løst tekniske oppgaver i forbindelse med utsendelse av NGF-nytt, utlegging av stoff på
vår web og ivaretakelse av IKT-området for
administrasjonen.
Assisterende generalsekretær er stabens leder, sekretær for styret og for ledergruppa i
administrasjonen. I tillegg er han ansvarlig
for koordinering og framdrift av alle oppgaver som er av felles karakter og ikke hører
naturlig hjemme i en av fagavdelingene, administrasjonens fagansvarlige på det idrettsjuridiske område og den som har kontakten
med de tingvalgte utvalgene.
Det har ikke vært endringer i stabens bemanningssituasjon og ansvarsområder i 2009.

Administrasjon/
personal
Engasjementet i NGFs administrasjon er
stort, noe som evne og vilje til kvelds- og
helgearbeid er et bevis på. Implementering
og trening i bruk av organisasjons- og planverktøy som funksjonsbeskrivelser, leveranseplaner, oppfølgingssamtaler etc., gjør
at administrasjon jobber stadig mer målrettet og helhetlig.

Derimot sliter flere klubber økonomisk, noe
som også påvirker NGFs utestående fordringer. Ved tett oppfølging klarer imidlertid
de aller fleste å betale for seg. Dog har flere
klubber bedt om betalingsutsettelser på fakturaen vedrørende medlemskontingent. Avsettingen for tap på krav på totalt 600.000 er
vurdert til å værerealistisk.
NGF fortsetter å følge opp arbeidet til Kulturmomsutvalget og deltar aktivt for å oppnå
gunstigere merverdiavgiftsregler for golf.

Økonomi
Regnskap for 2009 viser et positivt resultat
på kr 116.131, mot et budsjettert overskudd
på kr 95.000. Regnskapet viser lavere inntekter enn budsjettert, men dette er kompensert med innsparinger og ikke gjennomførte
aktiviteter.

Organisasjon

Takket være en relativt solid egenkapital har
NGF også i 2009 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.

Sentralorganisasjonen utvikles bevisst for
stadig å bedre kunne ivareta både serviceog utviklingsoppgaver overfor klubbene,
samt nødvendige påvirknings- og samarbeidsoppgaver overfor andre organisasjoner
og myndigheter.

Idrettsregistreringen per 31.12.2008 viste en
nedgang på tre klubber til 190, men en samlet økning på 476 medlemskap til 122.261 i
disse klubbene, som er tilknyttet NGF.
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STAB
I arbeidet overfor klubbene fokuserer vi på i
økende grad å kunne gi vår bistand nærmest
mulig klubb. Dette gir bedre mulighet til å
gi tilbud til mange personer i hver klubb.
Samtidig reduseres kostnader og tidsforbruk
for klubbens frivillige og eventuelle ansatte
fordi de slipper å sette av tid og ressurser til
sentrale samlinger.
Arbeidet for å synliggjøre golfens samfunnsverdi på klubbplan fortsetter. I 2009
har vi konsentrert oss om å få fram lettfattelig, men forskningsdokumentert informasjon om golfens helseverdi for samfunnet.
Det første resultatet ble presentert på Golftinget 2009, men for at dette arbeidet skal ha
verdi må klubbene ta i bruk de verktøy som
er utarbeidet. Hvert år må skjemaet som ble
utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning fylles ut med klubbenes egne tall slik
at klubbene får fram sine egne pengestrømsog aktivitetsanalyser. Sammen med argumentasjonen om golfens helseverdi, vil dette
være et godt grunnlag når man går i dialog
med kommunale myndigheter og andre beslutningstagere som disponerer ressurser.
Golf-Norges utfordringer knyttet til en økning i golfspilleres ønske om å selge sine

spilleretter knyttet til aksjer eller andeler
uten at det finnes kjøpere, fikk mye oppmerksomhet i 2009. Problematikken medførte en mengde direktehenvendelser til
NGF og etter hvert kom omtalen i TV, Amagasinet og andre mediekanaler. NGF
etablerte en arbeidsgruppe for å vurdere
sakskomplekset og hvilke råd NGF bør gi i
slike saker. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 8.januar 2010 og den kan leses på www.
golfforbundet.no.
Arbeidet med ny virksomhetsplan gjeldende
fra 2010 startet sommeren 2008. Virksomhetsplanrådet (VP-rådet), som var etablert
for å sikre delaktighet og forankring i golfNorge, leverte sitt forslag til NGFs styre i
august 2009. Forslaget ble sendt på høring
til alle golfklubber tilknyttet NGF. Virksomhetsplanen, inkludert innspillene fra
klubbene, dannet grunnlaget for planen styret fremmet for endelig behandling på Golftinget i november 2009.
Staben har for øvrig vært aktiv deltaker i arbeidet med å avholde områdevise lederfora,
temasamlinger om klubb- og baneøkonomi
samt kurs for daglige ledere som er omtalt
under klubb- og kompetanseutvikling.

I januar var stabens leder, i egenskap av å
være styremedlem i NHO-idrett, i Brussel for orientering om EU/EØS og idrett.
Foreløpig er ikke idrett et prioritert/lovfestet fagområde i EU, men det vinner stadig
større innpass som et verktøy i arbeidet på
ulike områder. Idrett vil høyst sannsynlig
bli løftet fram i ny traktat som forventes
vedtatt i 2010. Når dette skjer vil det også
bevilges betydelige midler til idrett. Norge,
som EØS-medlem, er fullt integrert i de områder der idrett inngår som verktøy, og kan
søke midler og deltakelse i programmer på
lik linje med EU-landene.
På bakgrunn av utkast til ny virksomhetsplan med noe retningsendring, reduserte
ressurser i NGFs administrasjon og et ønske om større tydelighet i arbeidet, ble det
høsten 2009 utarbeidet et forslag til omorganisering av administrasjonen. I forslaget
reduseres antall avdelinger fra seks til tre,
administrative ressurser omfordeles, og
noen områder slås sammen for å oppnå en
tydeligere helhet og en effektiviseringsgevinst. Omorganiseringen effektueres fra 1.
januar 2010.

Generalsekretær
Overordnet ledelse
Styret
Ledergruppen
Representasjon nasjonalt og
internasjonalt

Klubb- og
idrettsutvikling
Anlegg
Turnering
Spillerutvikling
Barn, ungdom og bredde
Inkludering
Utdanning
Klubbutvikling
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Toppidrett

Organisasjon

Representasjon/landslag
Team Norway
College
Team Future
Juniorgrupper
Talentutvikling

Organisering og idrettsjuss
Rammebetingelser/marked
Kommunikasjon
Administrasjon/personal
Økonomi
IKT

MARKED OG KOMMUNIKASJON
Avdelingen har i 2009 bestått av én markedskonsulent med ansvar for oppfølging
av NGFs samarbeidsavtaler, én kommunikasjonsansvarlig med ansvar for NGFs kommunikasjonsarbeid og én markedssjef med
ansvar for innsalg av samarbeidsavtaler til
næringslivet, utvikling av nye produkter
samt overordnet ansvar for NGFs markedsog kommunikasjonsarbeid.

Kommunikasjon
med klubbene
NGF-nytt ble sendt ut omlag hver 14. dag i et
tjuetalls utgaver. Nyhetsbrevet gikk til klubber, tillitsvalgte og andre kontakter. NGFnytt har i tillegg blitt publisert på www.golfforbundet.no.

Norsk golfguide
Sponsorvirksomhet
NGF hadde i 2009 følgende samarbeidspartnere:
Forbundssponsorer:
Nordea og Toyota
Sponsorer:
Belanor (Garmin), Golfsenteret, Hertz,
TWT Sport (Galvin Green), Print-Inform,
SMD Holding (Titleist), Canon, If, Rica
Hotels, Contar, Dinamo Etcetera, SponsorLink, Gyro Event og Eniro.
NGF Club har hatt seksten medlemsbedrifter i 2009. NGFs samarbeidspartnere har gitt
uttrykk for at de i det store og hele er godt
fornøyde med samarbeidet med NGF.

Norsk Golf
Bladet Norsk Golf har også i 2009 kommet
ut med åtte nummer. Det har blitt publisert
forbundsrelevant informasjon fra forbund
til klubb og leser. Høsten 2009 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om bladet og
lesernes medievaner som viser at leserne er
fornøyd med bladet, utgivelsesfrekvensen
og abonnementsløsningen.

Ny medieavtale
I forbindelse med at avtalen med Aller Norge løp ut 2009 har det vært jobbet intensivt
med en ny medieavtale.. Mange medieaktører meldte sin interesse, og valget falt til slutt
på Sportmedia.Den nye avtalen ble vedtatt
på Golftinget, og innebærer at Norsk Golf
vil komme ut med åtte nummer også i årene
som kommer, med første utgivelse i mars.
Samme dato lanseres nettutgaven også
norskgolf.no. Avtalen bør gjøre golf mer
synlig for myndigheter, media og enkeltindividet. Samtidig får golf-Norge i mye større
grad kontroll over egen merkevare, noe som
igjen skal gi mange og gode muligheter på
kort og lang sikt.

I samarbeid med Aftenposten ble Norsk
Golfguide utgitt før hovedsesongen startet.
Guiden er ment å skulle presentere klubber
tilknyttet NGF på en lettfattelig og informativ måte, og ble distribuert som vedlegg til
Norsk Golf.

Internett

www.golfforbundet.no er NGFs offisielle
nettside. Antall besøk var i perioden 01.0331.12.09 259.000fordelt på 80.000 unike
brukere.
www.golfforbundet.no er en omfattende
side med mye informasjon. NGF erkjenner
at måten siden er bygd opp på ikke nødvendigvis gir den grad av oversiktlighet og
oppdatert informasjon som utenforstående
kunne ønske. Det vil bli iverksatt tiltak for
å bedre på dette i 2010.

Golf i media
Suzann Pettersen har fortsatt vært golfens
fremste fyrtårn i media. Dekningen av Pettersens sportslige aktiviteter har stort sett
vært veldig god, med seieren i Canada og
hennes rolle tilknyttet golfens innpass i OL
som de bredest dekkede sakene. Utover dette
har riksmediene fulgt Henrik Bjørnstads vei
tilbake til PGA samt Marianne Skarpnords
deltagelse på LET.
Mediene, og da spesielt de lokale, har en noe
annen vinkling på golf. I tillegg til god interesse for lokale talenter er det i stadig større
grad åpninger for saker relatert til golf som
en helsebringende aktivitet og en breddeidrett.
NGF har lansert et medieprogram rettet mot
riksdekkende redaksjoner. Målet er tettere
dialog med medier som har interesse av å
skrive om golfrelaterte saker, det være seg
i et idrettslig, organisatorisk, økonomisk
eller anleggsrettet perspektiv. Programmet
omfatter også lokale medier når NGF har
aktiviteter/uttak som berører spesifikke geografiske områder.
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BARN, UNGDOM OG BREDDEIDRETT
Golf i skolen
Samarbeidet med Norges Skiforbund, Norges Fri-idrettsforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Svømmeforbund i fellessatsingen ”Idrettsglede i skolen”, var også i
2009 svært positivt. I fellesskap ble det blant
annet arrangert lærerkurs på Beitostølen,
Skien og i Oslo. Tidligere har antallet lærere
som har valgt golf på disse kursene vært meget lavt. I år har vi på alle kurs koblet golfaktiviteten sammen med en eller flere aktiviteter fra de andre særforbundene. Dette
har ført til at ca 120 lærere i år har fått en
innføring i hvordan det kan tilrettelegges for
golf i skolen. Tilbakemeldingene på kursene
har vært svært positive.
I 2009 har ca 150 idrettsstudenter på forskjellige studier ved høgskolene i Hedmark
(avd. Elverum) og Østfold (avd. Halden) hatt
et obligatorisk innføringskurs i golf. Fem
timer med innføring hos den lokale golfbanen, og tre timer ”Golf i skolen”-kurs ved
lærestedet (Halden gjennomføres våren
’10).
Sommerslaget ble i 2009 arrangert for tredje
år. Skoleklasser med foreldre og lærere ble
invitert til å ha sin årlige sommeravslutning
på golfklubben. Dette er et tiltak rettet mot
skolene, spesielt mot 1.-7. klassetrinn. 69
klubber ønsket skoleklasser velkommen, og
over 5000 barn deltok. Mange golfklubber
har i etterkant av Sommerslaget etablert et
godt samarbeid med lokale skoler.

Casper på Drøbak - Foto: V. Hafsten

Avdelingen har bestått av to personer fram
til oktober, deretter en. Oppgavene som
avdelingen er satt til å løse omfatter hovedsakelig breddeidrettslig aktivitet som skal
understøtte vårt mål om ”flere og bedre
golfspillere”.

Barn & Golf
Med Barn & Golf har NGF utviklet en helhetlig satsing for barn 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 barn til å lære, og merkene er et
bevis på hva de har lært.
2009 var den tredje sesongen barn har kunnet ta Golfmerket. NGF har organisert Barn
& Golf-aktiviteten i en egen utviklingstrapp.
Alle starter på nederste trinn, Puttemerket,
og må ta det første merket før de kan starte
på neste, Bronsemerket. Hvert trinn har sitt
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eget merke med bestemte krav til etikette og
regler samt golfferdigheter. Når barnet har
klart gullmerket, har de både ferdigheter og
kunnskaper til å bli registrert med klubbhandicap -54. Neste trinn i utviklingstrappen
blir kort 1 i NGFs Coachingsystem.
NGF ønsker at den teoretiske opplæringen
så langt det lar seg gjøre kan gjennomføres i
praksis med støtte av et eget aktivitetshefte.
NGF har i tillegg laget arrangørpakker som
klubbene kan bestille fra Idrettsbutikken.
Vinteren 2009 ble filmen som presenterer Barn & Golf, de ni øvelsene pluss fire
”etikette-situasjoner”, ferdigstilt. Filmen er
sendt til alle landets klubber og er også lagt
ut på www.barnoggolf.no.
Hjemmesidene til Barn & Golf har i løpet
av vinteren og våren fått et nytt ansikt, med
blant annet spill og flott fotogalleri. All informasjon for klubber, foreldre og barn skal
finnes på disse sidene.

Jesper, 2 år - Foto: T. Nabseth

BARN, UNGDOM OG BREDDEIDRETT
Jentegolf

Seniorgolf

I 2009 ble det arrangert jentedager og jenteleire som tidligere år. Det ble gjennomført
lokale og regionale jentedager i hele landet,
med varierende deltagelse. Det ble tilbudt
jenteleire i alle turneringsområder, menbåde
i Oslo/Akershus og midt-Norge måtte disse
avlyses på grunn av få påmeldinger. Mor/
datter- & far/datter-turneringene har vært
gjennomført på Øst- og Vestlandet med
mange deltagere og gode arrangement.

Norsk Senior Golf (NSG) sin deltakelse i
EGA-mesterskapene støttes økonomisk av
NGF.

NGF har tidligere jobbet relativt operativt i
forhold til etablering og drift av aktiviteter
for jenter. De siste to årene har forbundet i
større grad ønsket at aktiviteten blir sterkere
forankret lokalt i klubbene, eller gjennom
regionalt samarbeid. I år har det i flere turneringsområder blitt etablert spennende samarbeid mellom klubbene for å skape større
bredde blant jentene.
Gjennom aktivitetsmidlene bidrar NGF med
støtte til aktivitetsfremmende tiltak rettet
mot jenter. I år er det gitt tilsagn til 49 tiltak i de ulike klubbene. Tilsagn er gitt på til
sammen kr 164.000.

Golf for funksjonshemmede og klassifisering
I 2009 fikk til sammen 42 klubber tilsagn om
støtte til aktivitet for funksjonshemmede.
NGF har fortsatt arbeidet med klassifisering
av funksjonshemmede. Antallet klassifiserte utøvere er nå i alt 20.
På generalforsamlingen i Amsterdam 4. april
ble NGF tatt opp som den 15. medlemsorganisasjonen i European Disabled Golf Association (EDGA). Medlemskapet i EDGA
er sentralt i arbeidet med å utvikle et godt
konkurransetilbud for funksjonshemmede
golfere, og forbundet har allerede planlagt
å arrangere en EDGA-turnering i Norge i
2010. Medlemskapet i EDGA er også viktig
i arbeidet med å klassifisere funksjonshemmede utøvere. I dag klassifiseres utøvere
kun for spill i Norge, men medlemskapet
gjør det enklere for utøverne å få en EDGAklasifisering (Medical Pass) som er påkrevd
for å delta i EDGA-turneringer. I alt fire
norske utøvere har nå Medical Pass.
Faggruppen golf for funksjonshemmede har
hatt to møter i 2009. Fokus har vært medlemskap i EDGA samt å videreutvikle arbeidet med klassifisering av funksjonshemmede utøvere.

Golf – Grønn Glede
Foto: S.E Hansen

Kvinnegolf
Som tidligere har NGFs kvinnekontakter
gjennomført erfaringstreff i turneringsområdene. Temaer som har blitt tatt har vært
erfaringsutveksling i forhold til regional aktivitet, sikring av jenters og kvinners fremtidige plass i golf-Norge både som aktive,
ledere og trenere, samt drøfting av sentrale
tiltak golf-Norge bør arbeide med framover
Det har også blitt satt fokus på arbeidet i
klubbenes valgkomiteer for å få flere jenter
og kvinner inn i ledende verv.
Høsten 2009 ble det opprettet en gruppe som
skal utarbeide en strategi for å sikre jenters
og kvinners fremtidige plass i golf-Norge,
både som aktive, som ledere og som trenere.
Som en del av arbeidet skal gruppen også
identifisere sentrale tiltak knyttet til områdene: anlegg, organisasjon og aktivitet.

2009 var det femte året med Golf – Grønn
Glede. Det eksisterer nå jevnt over et godt
tilbud i de 27 deltakerklubbene (samme som
i 2008). 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.
Klubbene har søkt om økonomiske tilskudd
fra NGF gjennom aktivitetsmidlene. I tillegg har NGF søkt om ressurser til klubbene
gjennom NIF (folkehelsemidler fra Helseog omsorgsdepartementet), og fått støtte fra
NIF og Helsedirektoratet til å gjennomføre
Golf – Grønn Glede-turnering på Aurskog Finstadbru Golfklubb den 4. september. Arrangementet hadde 120 deltakere.
NGF har igjen erfart at forbundstilskudd er
viktig for å utløse lokale ressurser til klubbens aktivitet. I mange klubber er det et godt

samarbeid inn mot lokalforeninger som LHL
og Kreftforeningen, institusjoner, sykehus
og rehabiliteringssteder. Lokalt samarbeid
er svært viktig for å få en god aktivitet ute
i klubb, og selve fundamentet for satsingen
ligger i et betydelig frivillig arbeid. Også i år
har samarbeidet med Kreftforeningen, LHL
og If vært av stor betydning.

Torsdagsgolfen
- ivaretakelse av
nybegynneren
Torsdagsgolfen ble i 2009 arrangert for tredje år, og 17 klubber meldte til NGF en interesse for deltagelse i satsingen. Det er NGFs
erfaring at mange klubber følger opp nybegynnere, selv om tilbudet ikke nødvendigvis
passer rammene for Torsdagsgolfen.

Golfens dag
NGF oppfordret klubbene til å arrangere
Golfens dag, og elektronisk støttemateriell
for plakater og annonser ble gjort tilgjengelig. NGF har ikke bedt om tilbakemelding på
hvor mange klubber som markerte Golfens
dag i 2009.

Aktivitetsmidler
Det ble også i 2009 utlyst aktivitetsmidler
som klubbene kunne søke på. Aktivitetsmidlene er øremerket til tiltak for målgruppene barn og unge, jenter og funksjonshemmede. Til sammen mottok NGF 267
søknader fordelt på 164 søknader knyttet til
barn og unge, 58 søknader knyttet til jenter
og 45 søknader knyttet til funksjonshemmede. Det ble gitt tilsagn til 105 tiltak for
barn & unge, 49 tiltak for jenter og 42 tiltak
for funksjonshemmede. Målgruppen jenter
hadde størst økning innvilgede tilsagn i forhold til fjoråret, en økning på fra 31 i 2008
til 49 i 2009.

Far og sønn – Foto: H. Sørensen

årsrapport 2009

11

12

KLUBB- OG KOMPETANSEUTVIKLING
Generelt
Avdelingen har i 2009 bestått av totalt ni
personer fordelt på en avdelingsleder, en seniorkonsulent med ansvar for utdanning, en
konsulent med ansvar for trener- og talentutvikling og seks regionale klubbutviklere
spredd rundt i landet.
Oppgavene avdelingen er satt til å løse er hovedsakelig knyttet til kompetanseutvikling
i, eller så nær klubbene, som mulig. NGF
mener at utdanning og kompetanseheving
har størst effekt når dette utføres ute i klubbene og utdanningen er så praktisk rettet
som mulig.
NGF etterstreber følgende prinsipper i sin
utdanning/kompetanseheving:
n Å være der klubben er. NGF skal lytte til
de reelle behovene før eventuelle løsninger
foreslås.
n Nåsituasjon, måldefinering og veien til
målet. Først må man beskrive dagens situasjon, deretter definere fremtidige mål og til
slutt sette opp en plan for hvordan man skal
jobbe for å nå målene.
n Å lære, det er å oppdage. Så ofte som mulig arbeide prosessrettet og la klubbene eller
fokuspersonene finne svar selv.

Regionale
klubbutviklere
NGF har ansatt klubbutviklere med kompetanse som klubbene har behov for. Det er en
balansert blanding av høy golffaglig kompetanse, pedagogisk kompetanse, organisatorisk kompetanse samt ledelseskompetanse
i avdelingen. Klubbutviklerne bidrar med
kompetanse innen sine spesialfelt også utenfor sine definerte geografiske områder. De
utfyller hverandre og bistår hverandre ved
behov.
I løpet av juni 2009 ble det gjennomført en
elektronisk evaluering av arbeidet med de
regionale klubbutviklerne. 104 av 187 klubber svarte på undersøkelsen og gav følgende
tilbakemelding:
n 88,5 % av klubbene som svarte var delvis
eller helt enige om at samarbeidet med de
regionale klubbutviklerne har fungert godt.
11,5 % mente samarbeidet har fungert mindre godt eller lite godt.
n 78 % var delvis eller helt enig om at NGF
burde videreføre satsingen med regionale
klubbutviklere. 22 % var delvis uenig eller
helt uenig om videreføring.

Mikkel på Aas Gård - Foto: M. Åkvåg
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Klubbutvikleren i det sentrale østlandsområdet hadde nylig startet når undersøkelsen

KLUBB- OG KOMPETANSEUTVIKLING
ble gjennomført, noe som trolig har hatt innvirkning på resultatet. Man kan konkludere
med at ordningen har fungert tilfredsstillende, og NGF vil fortsette å utvikle klubbutviklernes kompetanse og praksis.
Totalt sett ble det gjennomført 351 klubbesøk i 2009. Dette inkluderer isolerte møter
mellom regional klubbutvikler og en enkelt
klubb, samt møteplasser der to eller flere
klubber har vært deltakende i prosessarbeid.
Målsettingen for 2009 var 250 klubbesøk.

Garmin TTU
(trener- og talentutviklingsprogram)
NGFs trener- og talentutviklingsprogram,
Garmin TTU, ble gjennomført for andre
gang i 2009. Garmin TTU er en fire dagers
nasjonal golfskole eller læringsarena for
klubber, trenere og spillere og er basert på
NGF Coachingsystem. Intensjonen er å heve
kompetansen hos klubbtrenere slik at disse
kan bidra til å styrke spillere i sine respektive klubber og lokalmiljøer. Trenerne deltar på NGFs fire samlinger, og tar med seg
nyervervet kompetanse tilbake til klubbene.
Kunnskap, kompetanse og verktøy som det
arbeides med under de regionale samlingene, kommer således klubbenes egne talentutviklingsprogram til gode.
32 klubber, 41 trenere og 51 spillere deltok
i Garmin TTU i 2009. Minimum 1400 juniorspillere har hatt glede av Garmin TTU
i form av direkte deltagelse, eller indirekte
gjennom økt trenerkompetanse i klubbene.
Utviklingsprogrammet ble gjennomført i
hvert turneringsområde under ukene 18, 23,
35 og 40. Sammen med trener- og talentutviklingsansvarlig i NGF har det vært hentet inn internasjonal kompetanse innenfor
kjerneområdene motivasjon, fysisk trening
og golfteknikk. I løpet av den siste samlingen ble samtlige spillere gradert i forhold til
nivåene i NGF Coaching System. På denne
måten sikrer klubbtreneren, sammen med
NGF, at de unge spillernes tekniske, fysiske, mentale og prosessmessige kunnskaper
og ferdigheter etableres i tidlig alder. Disse
kunnskapene og ferdighetene blir et viktig
fundament for videre vekst og utvikling
både som golfspiller og som menneske.
Garmin TTU ble gjennomført i henhold til
kvalitetsmessige høye retningslinjer i alle
oppleggets faser, fra planlegging til gjennomføring og evaluering.

Foto: Torvbråten
Innen rammene av Garmin TTU gjennomføres også en femte samling i løpet av høsten. Denne samlingen skal sette fokus på
selve klubben. Klubbenes nøkkelpersoner
innen sportslig utvikling skal sammen med
NGFs regionale klubbutviklere kartlegge
den sportslige nåsituasjonen i klubbene og
definere mål for sportslig virksomhet. Når
målet er tydelig definert skal klubbene, i
samarbeid med NGF, finne den beste veien
for at klubbens fremtidige mål nås.

Ledernett –
områdevise lederfora
Områdevise lederfora i 2009 ble i all hovedsak brukt til prosessarbeid i forbindelse
med utarbeidelsen av ny virksomhetsplan. I
tillegg ble det referert til IT-situasjonen for
golf-Norge, prosjektet ”Veien til golf”, turneringstilbudet med hovedvekt på nysatsingen ”Golfliga” og golfens samfunnsverdi.

I 2009 deltok 127 personer fordelt på 81
klubber. Antall deltakere i 2008 var 117 fordelt på 78 klubber. Antall deltagende klubber har vært forholdsvis konstant de siste
årene, mens vi har hatt en liten økning på
antall deltakere. Spesielt gledelig var det at
en del nye personer deltok i 2009.

Utdanning generelt
Kurstilbudet var i år nesten helt og holdent
et resultat av innspill fra klubbene gjennom
spørreundersøkelse og gjennom kontakt med
NGFs klubbutviklere. Mange kurs ble holdt
lokalt på en golfklubb, og NGF etterstreber
å holde kostnadene for klubbene vedrørende
utdanning nede.
I oktober fikk klubbene igjen mulighet til å
komme med innspill til neste års kurstilbud
gjennom å svare på en elektronisk spørreundersøkelse. 46 klubber svarte. Derigjennom
fikk NGF viktig informasjon for å kunne
tilpasse tilbudet etter klubbenes behov og
ønsker.
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Dommerkurs
Det er i 2009 prøvet ut en ny ordning hvor
man kan starte på klubbdommerkurs uten
å ha gjennomført turneringslederkurs i forkant. NGF håper at ordningen vil stimulere
flere til å ta dommerkurs, og at alle klubber
etter hvert får sine egne klubbdommere.
Turneringslederkurs del 2 er fjernet. Resultatet av denne forkortede opplæringen vil
vise seg først i 2011.

Aktivitetslederkurs
Aktivitetslederkurs er populært for å få i
gang golfaktivitet, spesielt i nye og mindre
klubber hvor man ikke har egen trener. I
Vestfold er det gjennomført et eget opplæringstiltak spesielt med henblikk på jenter,
og i kjølvannet av årets ungdomslederkurs
i Oslo, ble det etter ønske fra deltagerne arrangert aktivitetslederkurs med bare ungdommer som deltagere.

rundt Idrett og ledelse. 15 ungdommer fikk
innføring og opplæring i ledelse, organisasjonsforståelse, kommunikasjon og retorikk.
Utfordringen med lederopplæring for ungdom har generelt vært å gjøre kunnskap om
til praktisk kompetanse. I alt for mange tilfeller har ungdom i norsk idrett gjennomgått
kurs og opplæring uten at klubbene og lokalmiljøet har fått glede av det. Det ser imidlertid ut til at prøveordningen med regionale
klubbutviklere, som også var kurslærere,
var et viktig bindeledd mellom ungdommene selv og klubbene. Derfor var det interessant og gledelig at flere av ungdommene
nå har startet på utdanning som aktivitetsledere/trenere i etterkant av lederutdanningen. Denne koblingen vil forhåpentlig gjøre
at flere ungdommer blir en frivillig ressurs
på golfklubben.

Klubbsjekken
Organisasjonsog lederutvikling
Utdanning for daglige ledere
10.-12. mars 2009 ble det gjennomført utdanning for daglige ledere. 24 daglige ledere fikk, sammen med avdeling klubb- og
kompetanseutvikling, mulighet til å øke sin
kompetanse og drive erfaringsutveksling
innen fagområder som organisasjonsforståelse, medlems- og gjestepleie, spilleregler i
arbeidslivet, ledelse, drift av golfanlegg, IT
og økonomistyring.
Den umiddelbare internevalueringen tilsa at
denne form for utdanning både er effektiv
og lærerik.
Temasamlinger
Den 19.01.09 ble det avholdt en temasamling
om anleggs- og klubbøkonomi. Meningen
var å starte et arbeid for å hjelpe klubber
med store økonomiske utfordringer. Interessen var stor, og etter å ha mottatt 60 påmeldinger ble klubber avvist grunnet plassmangel. Flere av deltagerne hadde ikke tidligere
vært i kontakt med klubb- og kompetanseutviklingsavdelingen, og mange fikk nyttige
innspill og påminnelser. Det ble likevel ikke
ytret ønske om ytterligere engasjement fra
NGFs side.
Lederkurs for ungdom
I august 2009 arrangerte NGF et pilotkurs i
”Lederutdanning for ungdom” på Sørmarka
kurs- og konferansesenter. NGF var som
ett av tre særforbund valgt ut til å testkjøre
fremtidig lederopplæring for ungdom basert
på fundamentet til norsk idretts fellessystem
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Klubbsjekken er en elektronisk spørreundersøkelse som gir klubbens ledelse innsikt i
hva medlemmene deres mener om klubbens
kompetanse og service på ulike områder.
Klubbsjekken tar utgangspunkt i områdene
organisasjon, trener, leder, anlegg, aktivitetstilbudet og arrangement, og er strukturert slik at man svarer på spørsmål/påstander
innen de predefinerte områdene man mener
klubben må ha god kompetanse på.
Klubbsjekken ble testet ut på femten golfklubber i 2009. Klubbsjekken brukes i forbindelse med de utviklingsprosesser som
skjer mellom en regional klubbutvikler og
klubben. Klubbsjekken er ikke ment og kan
ikke være en tilgjengelig undersøkelse for
alle klubber. I NGFs avtale med den leverandør som leverer det elektroniske verktøyet
som benyttes, omtales verktøyet som NGFs
verktøy for å utvikle klubbene. Det vil si at
det skal være dialog mellom NGF og klubben både i forkant og etterkant av klubbsjekken.

Prosjektet
”Veien til golf”
Prosjektet ”Veien til golf” 2008 – 2009 ble
avsluttet i oktober. Da hadde NGF i løpet
av sesongen sendt ut evalueringsskjema til
både årets og fjorårets nybegynnere og fått
inn nærmere 400 svar. Forbundet fikk med
dette også en indikasjon på hvor mange som
hadde fortsatt år 2 og hvorfor man eventuelt
hadde valgt å slutte. Det viste seg, gledelig
nok, at få på det tidspunktet hadde gitt opp
golfen.

Pilotklubbene var på evalueringsmøtet i
september enige om at det er behov for en
obligatorisk grunnopplæring for golfspillere, men at det er riktig å senke terskelen
for å starte med golf. Ønsket var at NGF lager rammer for opplæringen, men at klubbene får frihet til å tilrettelegge sine kurs
etter lokale forhold. Tilbakemeldingene fra
spillere og pilotklubber dannet grunnlag for
vedtaket om ny modell for nybegynneropplæringen som ble fattet av NGFs styre 28.
oktober.
Selv om øvrige klubber i 2009 forsatte etter den tradisjonelle modellen for opplæring til Grønt Kort, ble alle oppfordret til å
vektlegge ivaretakelsen og oppfølgingen av
alle sine nybegynnere. Filmen Veien til golf,
treningskortet og bildeserien om golfvett og
regler ble gjort tilgjengelig for alle klubber.
Salget av utdanningsmateriell var noe lavere
enn tidligere år, ca. 10.000 enheter.

Prosjektet
”Norsk golfs historie”
NGF, som ett av de største særforbundene
i norsk idrett, bør ha dokumentasjon på sin
historiske utvikling. Faggruppen har gjennom året jobbet på flere felt og gjort seg opp
en mening om hva som er særdeles viktig
å ta vare på, og hva som bør prege arbeidet
fremover.
Faggruppen har tatt fatt på oppgaven med å
systematisere NGFs historiske materiell og
som første trinn undersøkt hva som finnes
i eget hus. Behovet for å samle, systematisere, i størst mulig grad digitalisere og på
en tilfredsstillende måte arkivere NGFs og
golfsportens historie, er stort.
I løpet av året er det laget intervjuer med et
antall nøkkelpersoner i norsk golf. Intervjuene er samlet som råmateriell, som senere
skal redigeres til bruk på NGFs nettsider.
Tanker om et fremtidig golfmuseum er også
luftet.

TOPPIDRETT

EM-laget Herrer sikter høyt - Foto: Torvbråten

Toppidrettsavdelingen har i 2009 bestått av fem personer, en sportssjef, to landslagstrenere for jenter/damer og to for gutter/herrer.
Den idrettslige struktur i NGF har i 2009 vært Team Norway, College spillere, Team Future og juniorgrupper for aldersgruppene 13-14 år,
15-16 år og 17-18 år. Begge de to yngste juniorgruppene har hatt en hovedansvarlig trener fra toppidrettsavdelingen, og to klubbtrenere.
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 på turneringer hvor
disse er tilstede.
Klubbtrenerne har også deltatt på seminarer toppidrettsavdelingen har arrangert. NGF ønsker å videreutvikle arbeidet med klubbtrenerne, da
erfaringene i 2009 viser at ordningen bidrar til informasjonsformidling til klubbene, samtidig som det styrker den direkte kontakten mellom
klubb og landslag.
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Team Norway
Team Norway besto i 2009 av Suzann Pettersen, Henrik Bjørnstad, Marianne Skarpnord, Eirik Tage Johansen, Jan Are Larsen,
Lill Kristin Sæther, Peter Kaensche og Lars
Petter Brovold.

Amatører
Herrer/Gutter
De beste herre- og guttespillerne som ikke
går på college, startet sesongen med en samling på Arcos Gardens i Spania i januar. Målet har fremdeles vært å være på gress hver
måned.

I februar ble det arrangert en fellessamling
i Sør-Afrika med jenter og NTG. Samlingen
varte i tre uker, og hver uke hadde definerte
fokusområder. Siste samling i utlandet ble
avholdt i Belek, Tyrkia. Alle gutter og jenter
i juniorgruppene deltok.
Strukturen på amatørsatsingen har vært som
tidligere, med Team Future som det øverste
nivået, og med de aldersbestemte juniorklassene under. I de to yngste gruppene har NGF
engasjert fire klubbtrenere til å ha ansvaret
for å gjennomføre samlinger.
Alle utøvere skal ha en ”Mål og handlingsplan”. De skal jobbe med GUBBS og de skal
hele tiden forbedre sin fysikk. Faste ressurspersoner følger opp dette.
Når det gjelder turneringer har vi på guttesiden hatt ett generasjonsskifte, noe som
har medført at flere unge og ”nye” spillere
har fått prøve seg internasjonalt. Det er ikke
oppnådd topplasseringer, men spillerne har
ved flere anledninger hevdet seg godt.
Lag-EM for gutter ble spilt på GC de Pan i
Holland. Guttene leverte enkelte gode runder, men som helhet var ikke den samlede
scoren bra nok. Dette er et ungt lag som må
jobbes knallhardt med fordi generasjonene
91-94 på langt nær holder den samme standarden som det utøverne 88-90 gjorde. De
nystartede juniorgruppene er særdeles viktige i arbeidet med å få frem nye utøvere, hvor
95-96 årgangene ser spesielt lovende ut.
EM individuelt for herrer ble spilt på Chantilly GC i Frankrike 19.-22. august.

Foto: Torvbråten
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Damer/Jenter:
2009 startet med en samling i Sverige hvor
grunnlaget for året ble lagt. Trenere og spillere jobbet frem verdier og mål som skulle
ligge til grunn for aktivitetene i 2009. I evalueringssamtaler etter sesongslutt, uttalte
spillerne at dette grunnlaget hadde fungert
som en verdifull veileder gjennom sesongen.
Sesongen på gress startet med en storsamling i Tyrkia hvor 30 utøvere fra årets juniorgrupper deltok. Foruten landslagstrenere og
sportssjef, deltok også NGFs ressurspersoner Jon Karlsen (putting), Henrik Lundqvist
(teknikk), Mathias Lilleheim (fysisk) og
Frank Abrahamsen (mentalt). Alle juniorgruppene trente sammen uavhengig av nivå
og kjønn. Spillerne fikk mye ny kunnskap,
nye erfaringer og et treningsopplegg for resten av sesongen.
Det er gjennomført totalt 20 samlinger for
alle spillerne i Norge og i utlandet. Fordelingen har vært januar, februar og mars i utlandet, mens resten av samlingene har foregått
i Norge og ved noen anledninger i Sverige.
Temaene på samlingene har variert og NGFs
ressurspersoner har ved flere anledninger
blitt benyttet. Det har vært gjennomført 20
turneringer for jentene og 26 turneringer for
guttene.

Stadig flere jenter holder et nivå som kvalifiserer til å konkurrere utenlands. Flere spillere kjemper om å representere Norge. Dette
viser at bredden i toppen blir bedre, og at det
jobbes bra i klubbene.

besøkene var å se spillerne i deres ”nye”
hjemmemiljø, få en god kontakt med deres
collegetrenere, samt skape en god oversikt
over hvilke muligheter som finnes for fremtidige norske college-spillere.

Årets turneringshøydepunkt var Tonje Daffinruds deltagelse i Solheim Cup Junior.
Hun spilte seg til plassen gjennom å bli nr.
2 i kvalifiseringsspillet i lag-EM for jenter.
Dermed ble hun én av tolv europeiske jenter
som spilte match mot de tolv beste amerikanske juniorjentene.
Et annet høydepunkt var damenes lag-EM
i Bled, Slovenia. Damene kvalifiserte seg
til a-finale og var en stund med å kjempe
om medaljene. 8. plassen viser at Norge har
damer som kan konkurrere med de beste i
Europa.

Collegespillerne representerte Norge i ulike
internasjonale turneringer og mesterskap
i 2009. Før spillerne reiste tilbake til USA
etter sommeren, gjennomgikk noen av spillerne fysiske tester.

Lag-EM for jenter ble spilt på Kokkola GC
i Finland 7-11.juli. Laget ble sammensatt for
fremtiden, og dette var først og fremst et
mesterskap ment som læring.
EM individuelt for Damer ble spilt på Falsterbo GC i Sverige 26.-29. august.

NGF har hatt fokus på å øke kontakten med
spillerne på college. Dette har blitt gjort i
form av støtte, rådgivning og tilgang til ressurspersoner. Den økte kontakten inkluderer
blant annet en samling der ti collegespillere
ble invitert til en femdagerssamling i Florida
i slutten av november. Det ble også arrangert
en kort samling i midten av desember.

Tinius Cup
Tinius Cup er en landskamp mellom Sverige
og Norge som arrangeres årlig etter samme
modell som Solheim Cup. I 2009 gikk matchen på Bro-Bålstad Golfklubb i Sverige, og
Sverige gikk av med en knepen seier.

Collegespillere
Sesongen ble innledet med at NGFs toppidrettsavdeling besøkte noen av de norske
spillerne på college i USA. Formålet med

EM-samling på Haga - Foto: Torvbråten
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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.

Faggruppe Anlegg
Hovedfokus for faggruppen er etablering av
nærmiljøanlegg og treningsanlegg. Gruppen består av personer som har bred erfaring
innen idrettanlegg og offentlig sektor både
på kommune og fylkesnivå. NGF har sett
gode resultater av å ha med personer som
sitter sentralt i forbindelse med etablering
av nye nærmiljøanlegg/treningsanlegg.

Faggruppe Slope
Slopearbeidet utføres av totalt tolv personer,
inkludert faggruppen. Personene har vært
involvert for å ivareta klubbenes behov, og
for å oppfylle lisensavtalen mellom forbundet og USGA.
Ratet og reratet i 2009
6 hulls-baner

6 stk.

9 hulls-baner

25 stk.

18 hulls-baner

9 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.

Anleggstall
Per 21.oktober er det i Norge 174 slopede baner fordelt på 166 golfanlegg. Enkelte klubber deler samme baneanlegg. Seks klubber
har status som ”Klubb med treningsanlegg”.
NGF ser at antall klubber har gått ned de
siste fire år. I 2005 var det over 200 klubber,
men færre baner. Årsaken til at antall baner
og antall klubber gradvis nærmer seg hverandre, er nedgang i antall prosjekter. Det var
tidligere vanlig å starte en klubb i tilknytning til et anleggsprosjekt, også i tilfeller
hvor prosjektene ikke ble realisert.

Rammebetingelser
Avdelingen bruker betydelige ressurser på
rollen som golfidrettens talerør i anleggsspørsmål overfor sentrale myndigheter
(Stortinget, departementer, fagdirektorater
og fylkesledd). Det er svært viktig å med-
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Arendal - Foto: Arendal og omegn GK

virke 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 golfbiler beregnet
på funksjonshemmede). I 2009 ble totalt
kr 416.497 fordelt til klubber som søkte om
midler.
Avdelingen er høringsinstans i en rekke
plansaker, samt i forbindelse med utarbeidelse av diverse styringsverktøy.Det ble i
løpet av året holdt flere foredrag, både for
den offentlige forvaltning, greenkeepere og
universitets- og høgskolemiljøer
Avdelingen arbeider med en handlingsplan
for NGFs miljø- og klimaarbeid, og det
jobbes med kriterier for miljøsertifisering
av golfklubbene. NGF er, som første særidrettsforbund i verden, tatt opp i FNs nettverk for klimanøytrale virksomheter. Det er
FNs klimapanel som lager retningslinjer for
klimaarbeidet i dette nettverket. Avdelingen
har gjennomført miljøregnskap for NGFs
administrasjon. På bakgrunn av dette arbeidet har NGF kjøpt CO2 – kvoter tilsvarende
administrasjonens utslipp av CO2.

Planlegging,
bygging og drift
NGF er svært delaktig i den Skandinaviske
forskningsstiftelsen, Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation
(STERF). Etter forbundets oppfatting er det
to svært sentrale punkter som gjør det viktig
med forskning på denne sektoren, nemlig de
klimatiske forhold og myndighetenes krav.
Det er svært viktig at golfen oppfattes som
troverdig, og at NGF sees på som en positiv
aktør i miljøspørsmål. For å dokumentere
dette er forskning viktig. Det er stor interesse, spesielt i greenkeepermiljøet, rundt
forskningsresultater som har framkommet.
Dette har blitt presentert på NGFs anleggsseminarer og nettider. Årsrapport fra STERFs
arbeid er også sendt til samtlige klubber.
En av de største utfordringene for våre klubber er overvintringsproblematikk på banene. En hard vinter fører ofte til svært store
økonomiske konsekvenser for klubbene i
form av store ressurser for reparasjon, sen
sesongåpning og dårlig renommé utover i
sesongen. Gjennom arbeidet i STERF har
det blitt utviklet nye bestandige frøsorter,
prosedyrer for vinterdekking og nå et pågående prosjekt vedrørende reetablering etter
vinterskader.

ANLEGG & ARRANGEMENT
FNs klimapanels prognoser for klimaendringer viser at vi vil få stadig større utfordringer, også i forhold til drift av golfbaner.
NGF ser det som svært viktig at vi ved hjelp
av forskning kan bli bedre i stand til å møte
disse utfordringene. Forskningstilskudd fra
STERF har bidratt til at Norge har kunnet
etablere forskningsmiljøer i verdensmålestokk på Landvik (Grimstad) og Apelvoll
(Toten) i regi av Bioforsk.
I mars, juni og november arrangerte avdelingen et anleggsseminar med hovedmålgruppe
greenkeepere/banekomité/fagmiljøer. Seminaret i juni ble gjennomført på Larvik GK,
og de to andre på Ullevål Stadion. Seminarene vi arrangerer 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 om kartleggingene av det
biologiske mangfoldet på Oslo GK, Moss
& Rygge GK og Oppegård GK. På de to
sistnevnte banene har det blitt utarbeidet
skjøtselsplaner som legger vekt på arbeidsmetoder som setter miljø og biodiversitet i
fokus. Oppegård GK har også utarbeidet en

ny baneguide som, i tillegg til informasjon
om det spillstrategiske, også tar for seg de
biologiske verdiene på de ulike hull.
Anleggsavdelingen har ledervervet i Fagnemnda for Greenkeeperopplæring (FFG)
som skal være bransjens premissleverandør
med hensyn til utdanning av greenkeepere
i Norge. Det jobbes med å utvikle en felles Skandinavisk greenkeeperutdanning
på høgskolenivå i regi av det svenske landbruksuniversitetet (SLU). NGF har som mål
å få den grunnleggende utdannelsen inn i
den offentlige skole.
NGF får mange henvendelser knyttet til
bruk av kunstgress på golfanlegg. Følgelig
har forbundet jobbet en del for å kvalitetssikre at disse produktene tilfredsstiller 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.
Forbundet merker en stadig større etterspørsel fra klubbene vedrørende rådgiving
i grøntfaglige spørsmål. Som et resultat av
dette har det blitt gjennomført et stort antall
banebesøk.

NGF har fått henvendelse fra Standard Norge med forespørsel om å sitte i komiteen som
skal utarbeide ny norsk standard for drift av
utendørs idrettsanlegg og friluftsanlegg.
I samarbeid med golfnæringen vurderer
vi om, og eventuelt hvordan, det kan lages
standarder for drift av golfanlegg.

Nærmiljøanlegg
Etablering av nærmiljøanlegg et viktig satsingsområde for NGF. Det vil alltid ta en
viss tid fra tanken om en ny anleggstype
lanseres til realisering. Det har blitt stor
oppmerksomhet både fra klubber og fra
det offentlige rundt dette lavterskeltilbudet
for golfaktivitet. Det har blitt avholdt flere
møter hvor aktuelle klubber, kommuner og
fylkeskommuner har deltatt. To anlegg har
åpnet, og det jobbes med konkrete planer i
ca ti klubber.
Anleggene som har åpnet har ulike profiler.
Ett anlegg er lokalisert midt i Skien, og er et
resultat av samarbeid mellom Grenland GK
og Skien kommune. Det andre anlegget er
bygget ved golfbanen i Salten.
Det er utviklet en veiledning som beskriver
hvordan man kan gå fra idé til ferdig anlegg.

Turneringer
Det ble i 2009 gjennomført 27 nasjonale forbundsturneringer, inkludert Norgesmesterskap og Ladies European Tour. I tillegg ble
det administrert over 200 turneringer med
dommere fra NGF, en økning på ca. 20 % fra
2008. Dette skyldes at det generelt sett har
vært en økning i antall turneringer på turneringsområdenivå, samt at Seriesystemet i år
er regionalisert.
Ladies European Tour /
SAS Ladies Masters
Turneringen ble arrangert på Larvik GK 2.4. juli. 132 spillere deltok, hvorav kun fire
var norske. Larvik gjennomførte et meget
godt organisert og planlagt arrangement.
Ladies European Tour ble arrangert i samarbeid med Larvik GK og sponsorselskapet
RCS.
Galvin Green Tour + Nordic League
Galvin Green Tour er en serie eliteturneringer på nasjonalt nivå. I 2009 ble det arrangert
ti turneringer, hvorav to tellende på Nordic
League og med pengepremier. Galvin Green
Tour ble arrangert i samarbeid med arrangørklubbene og Galvin Green .
Ålesund GK - Foto: urkedal
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Nordea Pairs
Turneringen fortsatte å vokse også i 2009.
3484 spillere deltok i klubbkvalifiseringene.
Turneringsområdefinaler ble spilt ti steder
og Norgesfinalen ble avholdt på Moss &
Rygge Golfklubb. Finalen ble et vellykket
arrangement med 92 deltagere. Vinnerparet
fra Skjeberg Golfklubb har deltatt i Estoril
Golf Week i Portugal.
Suzann Junior Challenge
Turneringen som er for spillere fra 13-16
år, er NGFs viktigste rekrutteringsturnering. Spillerne ble nominert direkte til turneringsområdefinaler i seks områder, som
var videre kvalifisering til finalen på Oslo
Golfklubb. I finalen deltok 60 spillere i de
fire klassene. Suzann Pettersen var til stede
finaledagen, og spillerne fikk møte henne
både på og utenfor banen.
Lag-NM / seriesystemet
I årets lag-NM/seriesystem stilte 94 klubber (87 i 2008) herrelag og 45 klubber (30 i
2008) kvinnelag. I lag-NM for juniorer stilte
54 klubber (60 i 2008) guttelag og 24 klubber
(22 i 2008) jentelag. Det var dermed også i år
en økning i tilnærmet alle klasser. Dessverre
er det flere klubber som trekker lagene i dagene før turneringene. Dette medfører mye
ekstraarbeid for arrangørklubber og NGF,
samtidig som det viser at klubbene planlegger for dårlig. Påmelding til turneringen ble
i år gjort om til bindende påmelding. Dette
har fungert bedre, men krever fortsatt mye
oppfølging med purring på klubber som ikke
har meldt på sine lag innen oppsatte frister.
Interessen er så stor at omleggingen som ble
gjort i 2009 sikret god regional deltagelse.

Suzann Junior Challenge - Foto: NGF
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Titleist Tour
Det ble i 2009 avholdt syv delturneringer
på Titleist Tour. Nytt av året var at gutter
og jenter spiller på samme bane. Til hver
turnering på Titleist Tour for gutter spilte ca
25 spillere seg opp fra B Tour i de enkelte
turneringsområdene, og jentene hadde åtte
kvalifiseringsplasser fra to regionale B Tour
turneringer. I 2009 har det vært jevnt i toppen og resultatene sammenlagt ble til slutt
avgjort etter Matchfinalen. Samarbeidet
med Titleist har fungert bra, noe som bidrar
til å skape en ekstra ramme rundt disse turneringene.
Norgesmesterskapet
NM for kvinner og menn ble spilt på Meland
GK 13.- 16. august, og ble vunnet av Rachel
M Raastad, Drøbak GK og Knut Børsheim,
Fana GK. Dessverre huskes dette Norgesmesterskapet også for værforholdene til
tross for at Meland GK gjorde en fantastisk
jobb i forberedelser og gjennomføring.
Mid amatør
NGF har i 2009, etter initiativ fra gruppen
av Mid amatørspillere, organisert en serie
turneringer for Mid amatører. Denne turneringsserien er meget godt mottatt og skal
utvikles videre for en spillergruppe som er
i vekst.

Pink Cup ambassadører
Foto: Kreftforeningen
Pink Cup (NGFs veldedighetsturnering)
År to av samarbeidsavtalen med Kreftforeningen om Pink Cup er gjennomført med
økt aktivitet fra 2008. Inntektene fra turneringen går i sin helhet til Brystkreftsaken.
Klubbene kunne selv velge om man ønsket
å arrangere Pink Cup som 18-hulls Stableford hvor man på landsbasis konkurrerer om
Presidentens Pokal, som 18-hulls Scrambleturnering som et sosialt tiltak,eller begge
deler. Totalt 97 klubber deltok i turneringen,
en økning på 60 %. Det ble i alt samlet inn
kr. 650.000 til brystkreftforskningen, en
økning på 30 % fra 2008.

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. 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 slik at spillerne får mulighet å komme i gang med den
norske sesongen så tidlig som mulig.
Deltakelsen i Rica Ladies Tour 2009 har
vært stor. Det ble gjennomført 26 delturneringer, der rundt 500 spillere deltok. Til
landsfinalen på Atlungstad kom det 37 spillere. Samtlige klassevinnere i alle de 75 delturneringene var invitert.

ANLEGG & ARRANGEMENT
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 2009 arrangert rundt 150 slike juniorturneringer.

Dommere
Omkring 85 forbundsdommere, dommere
og aspiranter var i aktivitet over hele landet
og dømte i ca. 150 turneringer, fra C-Tour
i turneringsområdet til Ladies European
Tour.
Det er mange som ønsker å bli NGF-dommer, men noen av utfordringene er å rekruttere yngre samt personer med bakgrunn som
aktive spillere.

Faggruppe Golfregler
Gruppen har i perioden hatt møter etter behov 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 disse. Gruppen har også bidratt
til det faglige innholdet i periodens to dommersamlinger.

Tournament
Directors (TD)
I 2009 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. Administrasjonen
har brukt høsten på å rekruttere nye TD’er.
TD gruppen er nå en solid gruppe med faglig dyktige personer som kan tilføre klubbene i mye i forbindelse med turneringene
som arrangeres.NGFs TD-virksomhet er
i kontinuerlig utvikling og det er planlagt
flere samlinger vinteren 2010 for å utvikle
gruppen ytterligere.

Utvikling av
nye konkurransetilbud
Etter en utredning vinteren 2008/2009 lanserte NGF våren 2009 det nye seriespillet
Golfliga. Et av hovedmålene med Golfliga er
å få flere til å spille mer golf.
Totalt 160 lag meldte seg på og gjennom
sesongen har nærmere 1100 spillere deltatt.
En lang rekke uoppfordrede og positive tilbakemeldinger fra spillerne viser at Golfliga
har blitt tatt veldig godt imot og at vi har
truffet godt med tanke på spilleform, spilleformat og som konkurranseaktivitet ellers
blant ”vanlige golfspillere”.
Golfliga ble bevisst lansert litt ”forsiktig”
for å unngå å skape forventninger som ville
være vanskelig å oppfylle siden et slikt nytt
konkurranseopplegg trenger en innkjøringsog modningsfase på minst et par sesonger.
Golfliga 2009 har, på tross av å ha vært en
relativt liten aktivitet det første året, generert kr. 40.000,- i kickback samt rundt kr.
500.000,- i greenfee, alt fordelt på de deltagende klubber.
Etter lanseringen av Golfliga har NGF nå
både erfaring og teknologi på plass til å utvikle golfligaer for ulike grupper.
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TINGVALGTE KOMITEER
Valgkomiteens
beretning for 2009

Lovutvalgets
beretning for 2009

Apellutvalgets
beretning for 2009

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

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

Medlemmer: Steinar Birkeland (leder),
Else-Marie Merckoll, Hans Olav Auensen,
Els Brouwer, Reidar Olsen, Terje Foss (vara),
Unni Waldeland Næss (vara).

Valgkomiteen begynte sitt arbeid under
Ledersamlingen høsten 2008 og totalt har
vi hatt 4 møter, samt nødvendig kontakt på
telefon og e-post. Brev til alle klubber har
gått ut om navn på kandidater til styre og komiteer / utvalg og det kom inn overraskende
mange forslag på styrekandidater. Ingen på
noen av komiteene bortsett fra klubber som
ønsket gjenvalg på sine egne.
Komiteen har også hatt møter med Presidenten og representanter fra administrasjonen.
Alle kandidater har blitt kontaktet av komiteen og alle styremedlemmer har hatt samtaler med lederen i valgkomiteen.
Valgkomiteen har, som sagt, vært heldig
med å få forslag på mange kandidater, og
har gjennom dette fått en viss ”frihet” til
å plukke kandidater ut fra et bredt spekter
med hensyn på å gi styret en sammensetning
som på beste måte skal kunne ivareta og videreutvikle NGF til beste for golfsporten og
ikke minst alle medlemsklubbene. Det er tatt
hensyn til kandidatenes kompetanse, kjønn,
geografisk hjemsted, alder og som sagt kontinuitet i valgkomiteens arbeid.

Foto: Torvbråten
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Lovutvalget og dets medlemmer har særlig
vært engasjert i følgende saker i 2009:
• Støtte til NGFs administrasjon i en rekke
saker etter henvendelse fra klubber, særlig
vedrørende lov- og organisasjonsspørsmål, herunder om NGFs rolle
• Konsultasjon fra styret og administrasjonen vedrørende saksbehandlingen av
IT-saken
• Deltagelse i NIFs lov- og domsseminar
• Golftinget, forberedelse og deltagelse
• Arbeidsgruppe vedrørende utmeldingsproblematikk, med rapport publisert i
januar 2010

Domsutvalgets
beretning for 2009
Medlemmer: Kirsti Jaråker (leder),
Kjell Torkildsen, Per Musæus,
Tore Schrøder (vara) og
Nils Erik Strøm (vara)
Domsutvalget har ikke hatt saker til behandling i 2009.

Appellutvalget har ikke hatt noen saker til
behandling i 2009, og har av den grunn ikke
innkalt til noe møte.
Apellutvalgets leder har i siste tingperiode
utarbeidet en veiledning for behandling av
disiplinærsaker i klubbene. Dette materialet,
inkludert skjemaer til frivillig bruk, er tilgjengelig på NGFs nettsider.

UTVALG, FAGGRUPPER OG RESSURSPERSONER
Sanksjonsutvalget

Faggruppe – Amatørregler

Jon Kåre Brekke (NGFs styre)
- Leder
Rune Hauger (NGFs administrasjon)
- Medlem
Øystein Tamburstuen (NGFs administrasjon) - Sekretær
Pål Melbye (NGFs administrasjon)
- Varamedlem

Lars Musæus
Frode Grotmol

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 (Drøbak GK)
Birgit Pedersen (Grenland GK)
Hedi Anne Birkeland		
Anna Dønnestad (NGFs administrasjon)
Lise Bjørnstad (NGF s administrasjon)

- Utøver
- Klassifisør
- Klassifisør
- Medlem
- Sekretær

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		

- Leder

Faggruppe – Golfregler
Birgitta Hansen
John Edgar Nilsen
Per Erbo Roughtvedt
Terje Morstøl

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

Faggruppe - Anlegg
Lars Westbye
Børge Pettersen
Tom Anderson

Faggruppe - Slope
Einar Faugli
Merete Wrangell
Kjell Hansen

Faggruppe - Historie
Jens Engelstad
Morten Harry Olsen
Lars Otto Bjørnland
Finn Søhol

- Leder

Jentegolfansvarlige
Tommy Svendsrud (Sande GK)
Karen E. G. Woie (Stavanger GK)
Simen B. Husby (Trondheim GK)
Tina Susan Alnæs (Oslo GK)
Tom Aslesen (Oslo GK)		
Dag Willien Eriksen (Borregaard GK)

- Sør/Østlandet
- Rogaland		
- Midt Norge		
- Oslo/Akershus
- Oslo/Akershus
- Østfold		

Turneringskoordinatorer
Rolf Lønstad		
Geir Aas			
Vidar Kokkim		
Max Ole Wittussen		
Ronny Knag		
Bjørn Solheim		

- Hedmark/Oppland
- Oslo/Akershus
- Østfold
- Sør-Østlandet
- Sør-Vestlandet
- Midt-Norge
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Vedlegg: Tall og fakta
Baneutvikling

Antall klubber tilknyttet NGF
økning
hull

%-vis
økning
hull

250

627

162

35 %

200

720

93

15 %

År

18 hull

9 hull

6 hull

antall
baner

antall
hull

1995

13

23

4

40

465

1996

19

23

13

55

1997

22

26

15

63

1998

24

30

22

76

834

114

16 %

1999

27

33

33

93

981

147

18 %

2000

30

41

41

112

1155

174

18 %

2001

34

44

39

117

1242

87

8%

2002

36

60

34

130

1392

150

12 %

2003

39

70

44

153

1596

204

15 %

2004

50

64

41

155

1722

126

8%

2005

52

65

39

156

1755

33

2%

2006

55

74

32

161

1848

93

5%

2007

56

82

26

164

1902

54

3%

2008

57

85

27

170
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69

4%

2009

60

89

25
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2031
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Medlemskap sortert på alder og grupper
Menn

Kvinner

Barn og Unge (B/U)

Barn og Unge (B/U)

År

Totalt
Barn
0-5

Unge
6 - 12

13 - 19

Total menn
20 - 25

26 -

Barn

Unge

0-5

6 - 12

13 - 19

Total kvinner
20 - 25

26 -

2002

99

2 745

9 005

4 955

62 847

79 651

45

1 046

2 175

1 398

25 067

29 731

109 382

2003

123

2 825

9 584

5 295

68 492

86 319

63

992

2 254

1 496

27 266

32 071

118 390

2004

189

3 062

9 439

5 564

71 571

89 825

95

1 112

2 412

1 540

28 408

33 567

123 392

2005

101

2 886

8 796

5 185

68 588

85 556

46

1 046

2 329

1 436

27 827

32 684

118 240

2006

118

3 139

8 408

4 937

69 692

86 294

48

1 082

2 276

1 379

27 549

32 334

118 628

2007

119

3 012

8 152

5 311

71 507

88 101

63

1 156

2 195

1 382

28 337

33 133

121 234

2008

95

3 371

7 524

4 889

73 271

89 150

44

1 230

2 045

1 159

28 633

33 111

122 261

2009

193

3 060

7 595

5 425

75 018

91 291

141

1 193

2 054

1 169

29 540

34 097

125 388
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Utvalgte sportslige resultater
Norgesmestere 2009

Resultater Team Norway

Amatører

Lag NM junior, gutter:
Oslo GK

Suzann Pettersen, (LPGA)
Nr. 1 CN Canadian Open
Nr. 2 Corona Championship
Nr. 2 Sybase Classic
Nr. 2 Safeway Classic
Nr. 3 J Golf Phoenix LPGA International
Nr. 6 U.S. Women’s Open (Major)
Nr. 7 LPGA State Farm Classic

Titleist Tour, Order of Merit:
Gutter
Nr. 1 Fredrik Fossum, Stiklestad GK
Nr. 2 Tobias Pettersen, Borregaard GK
Nr. 3 Magnus Gundrosen, Borreg. GK

Lag NM junior, jenter:
Oslo GK
Lag NM herrer:
Stavanger GK
Lag NM damer:
Asker GK
Junior, gutter:
Ole B Ramsnes

Stavanger GK

Junior, jenter:			
Solveig Helgesen
Bjørnefjorden GK
Herrer: 			
Knut Børsheim
Fana GK
Damer: 			
Rachel M Raastad
Drøbak GK
Herrer senior: 			
Asbjørn Ramnefjell
Haga GK
Herrer eldre senior: 		
Per H Sundby
Oslo GK
Damer senior: 		
Anna Dønnestad
Oslo GK
Mid Amatør herrer: 		
Tom Arne Tollefsen
Vestfold GK
Mid Amatør damer: 		
Grete Byrkjedal
Sola GK

Marianne Skarpnord (Ladies Euro. Tour)
Nr. 1 Deutsche Bank Ladies Open
Nr. 1 Ladies Italian Open
Nr. 3 ABN AMRO Ladies Open
Nr. 3 Finnair Masters
Nr. 4 Suzhou Taihu ladies Open
Nr. 8 AIB Ladies Irish Open
Nr. 8 Women’s Australian Open
Nr. 9 Open de Espana Femenino
Lill-Kristin Sæther (Ladies Europ. Tour)
Nr. 18 Deutsche Bank Ladies Open
Eirik Tage Johansen (European Tour)
Nr. 35 KLM Open
Nr. 38 Volvo China Open
Nr. 51 Johnnie Walker Championships
Henrik Bjørnstad (Nationwide Tour)
Nr. 3 Northeast Pennsylvania Classic
Nr. 4 Panama Digicel Championship
Nr. 4 HSBC New Zealand PGA Championship Pres’d by Christchurch
Nr. 5 Price Cutter Charity Championship
Presented by Dr Pepper
Nr. 7 Mexico Open Presented by
Corona Light
Nr. 9 Preferred Health Systems
Wichita Open
Jan-Are Larsen (Challenge Tour)
Nr. 6 Allianz Open
Nr. 7 Piemonte Open
Nr. 9 Kärnten Golf Open
Nr. 9 Madeira Island Open
Marius Thorp (Nordic League)
Nr. 5 Ledreborg PGA Championship
Nr. 6 Unibake Masters
Nr. 7 Backtee Race to Himmerland
Nr. 8 DanfossMasters
Lars Petter Brovold (Challenge Tour)
Nr. 25 Allianz Open

Norgesmestere 2009:
Rachel Raastad og Knut Børsheim

Jenter
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Elisabeth Haavardsholm, Oslo GK
Anette Lyche, Bærum GK
Solveig Helgesen, Bjørnefj.GK

EM, individuelt
Nr. 17 Are Friestad (Herrer)			
Nr. 22 Espen Kofstad (Herrer)		
Nr. 15 Tonje Daffinrud (Damer)
Nr. 17 Christian Krefting (Mid-Am. Hr.)
Nr. 24 Knut Skabo (Senior Herrer)
Lag EM
Nr. 14 Gutter
Nr. 4 Herrer
Nr. 13 Jenter
Nr. 8 Damer
French Lady Junior Championship,
Nr. 5 Karianne Hillås
French Junior Open
Nr. 5 Mathias Schjølberg
German Girls,
Nr. 5 Tonje Daffinrud
Evian Junior Masters (under 14 år)
Nr. 4 Kristoffer Ventura
Nr. 12 Marthe Wold
European Young Masters
Nr. 11 Stina Resen
Nr. 23 Andreas Gjesteby
Harder German Masters
Nr. 5 Cesilie Hagen
Harder German Junior Open
Nr. 9 Aksel Olsen 			
Nr. 11 Magnus Gundrosen 		
Portugese Open
Nr. 8 Anders Kristiansen
Skandia Junior Open
Nr. 12 Andreas Gjesteby 		

Peter Kaensche (Challenge Tour)
Nr. 1 Willis Masters (EccoTour)
Nr. 5 Challengeof Ireland
Nr. 14 Swalec Wales Challenge
Nr. 21 Italian Federation Cup
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Utvalgte sportslige resultater
Amatørmesterskap 2009

College

Lag EM for herrer
ble spilt på Conwy GC i Wales 7.-11. juli

Topy Cup
Nr. 3 Marita Engzelius

Noen utvalgte
resultater oppnådd
av spillere som går
på divisjon 1 skoler:

Knut Børsheim
Espen Kofstad
Joakim Mikkelsen
Are Friestad
Elias Bertheussen
Anders Kristiansen

Ron Moore Intercollegiate
Nr. 4 Rachel Raastad

Sun Belt Conference Tournament
Nr. 1 Espen Kofstad

Mercedes-Benz Championship
Nr. 10 Caroline Martens-Larsen

Thunderbird invitational
Nr. 2 Knut Børsheim

Mountain West Conference Championship
Nr. 10 Rachel Raastad

Gene Miranda Falcon Invitational
Nr. 3 Espen Kofstad

Bryan National Collegiate
Nr. 13 Caroline Martens-Larsen
Nr. 13 Lene Krog

West Regional 		
Nr. 3 Knut Børsheim

Fana GK
Losby GK
Drammen GK
Stavanger GK
Trondheim GK
Borregaard GK

Kaptein:Per Heidenreich
Coach: Øyvind Rojahn og Frode Scheie
Lag EM for damer
ble spilt på Bled GC i Slovenia 7-11. juli.
Rachel Raastad, Drøbak GK
Cesilie Hagen, Drammen GK
Karianne Hillås, Drøbak GK
Caroline Martens, Losby GK
Elisabeth Haavardsholm, Oslo GK
Marita Engzelius, Oslo GK
Kaptein: Hanne Røhmer
Coach: Jonas Lilja
Lag EM for gutter
ble spilt GC de Pan i Nederland
Vetle Marøy, Bergen GK
Kristoffer Ventura, Moss & Rygge GK
Mathias Schjølberg, Oslo GK
Aksel Olsen, Stavanger GK
Ole Ramsnes, Stavanger GK
Andreas Gjesteby, Drammen GK
Lag EM for jenter
ble spilt på Kokkola GC i Finland 7-11.juli
Tonje F. Daffinrud, Vestfold GK
Solveig Helgesen, Bjørnefjorden GK
Annette L. Lyche, Bærum GK
Marthe Wold, Sola GK
Kaptein: Anna Lena Vilo
Coach: Line Berg
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NCAA Regionals
Nr. 13 Amalie Valle
UCF Challenge
Nr. 14 Amalie Valle
LSU Golf Classic
Nr. 14 Amalie Valle
Ping/ASU Invitational
Nr. 15 Marita Engzelius
Central District Invitational
Nr. 15 Caroline Martens-Larsen

Ping Prewiew
Nr. 6 Knut Børsheim
Usf Invitational
Nr. 7 Joakim Mikkelsen 		

ØKONOMISK ÅRSBERETNING 2009
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Regnskap
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BALANSE 31.12.2009

årsrapport 2009

29

30

Noter
Note 1 Regnskapsprinsipp
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester
inntektsføres i takt med utførelsen. Andre inntekter inntektsføres på faktureringstidspunktet

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2009
14.588.151
2.239.577
1.208.180
308.992
18.344.900

2008
13.369.758
1.914.162
734.544
314.010
16.332.474

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling
innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til
varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Til generalsekretær er det innberettet lønn på kr 810.199,-, innbetalt
pensjonskostnader kr 118.641,- og dekket annen godtgjørelse kr 6.139,-.
Det er utbetalt styrehonorar til styrets president med kr 151.250 samt samlet kr 117.500,- til styremedlemmene inkludert varamedlemmer. Verken
generalsekretær eller styreleder har noen bonusordninger eller lignende ..

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag
av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at pengepremier på internasjonale turneringer var budsjettert, men gikk utenom NGF. Se note 3. Forbundet
er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon, og forbundet har en pensjonsordning som oppfyller disse krav. Forbundets
pensjonsordning er valgt ikke balanseført i henhold til unntaket for små foretak.

Varige driftsmidler

Note 5 Revisjon

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede
økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom
gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av
netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

I perioden er det kostnadsført revisjonshonorar inkl. mva med kr 161.250,som gjelder kostnader til revisjon for denne perioden.kr. 128.125,- inkl mva
er honorarer, 33.125,- er assistanse vedr. godkjenning av søknader etc.

Noter til resultatregnskapet:

Note 6 Finanskostnader/tap på krav
I perioden er det kostnadsført følgende tap på krav med kr 239.252,- Paragon
kr. 51.812,- og Moa Golfklubb kr. 187.440,-.

Noter til balansen:
Note 7 Varelager

Note 2 Tilskudd
Det er mottatt følgende tilskudd som er inntektsført brutto i regnskapet.
NIF, rammetilskudd 		
5 631 293
NIF, Post 3 		
3 310 000
NIF International repr. 		
26.000
NIF GGG 		
200.000
R & A, tilskudd 		
91 830
Toppgolf 		
565 000
Olympiatoppen prosjektstøtte 		
100 000
Tilskudd kreftforeningen GGG 		
100.000
Helsedirektoratet 		
60.000
Olympiatoppen stipend 		
50.000
VO.tilskudd 		
9 855
Sum 		
10 143.978

Varer på lager består av Grønt kort materiell, diverse salgsmateriell samt
annet undervisningsmateriell. Varelageret er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og påregnelig salgspris. Det er foretatt en ukurans vurdering
og varelageret er nedskrevet med 97.422,-.

Note 8 Vurdering av fordringer
Fordringene er oppført til pålydende med fradrag for potensielt tap på krav
med kr 600.000,-. Også i 2009 har enkelte klubber hatt problemer med å
innbetale medlemskontingenten til forbundet i tide. Derfor økes avsetning
til tap på krav på grunn av usikkerhet i klubbenes økonomi.

Note 9 Bankinnskudd
Av posten kasse/bank utgjør bankinnskudd kr 20.702.817,-. Herav bundne
skattetrekkmidler med kr 703.660,-. Kr. 1.586.912,- er utøverfond.

Note 3 Sponsorinntekter

Note 10 Egenkapital

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at sponsorinntekter i forbindelse med turneringer var budsjettert som inntekt i regnskapet. Turneringene ble ikke arrangert. Kostnadene motsvarende disse budsjetterte inntektene
har også falt bort. Se også note 4.

Egenkapital per 01.01.2009
Årets resultat
Sum egenkapital 31.12.2009

kr 14.344.768,kr
116.131,kr 14.460.899,-

Note 11 Annen kortsiktig gjeld.
Driftsregnskap for Norsk Golf:
Inntekter
Kostnader
Resultat

Regnskap
kr. 10.425.921
kr. 5.117.886
Kr. 5.308.035

Budsjett
Kr. 10.700.000
Kr. 5.260.000
Kr. 5.440.000

De største postene som inngår her er aktivitetsmidler til klubbene som det er
gitt tilsagn til men enda ikke utbetalt, mottatte forskningsmidler som ikke
er utbetalt, samt avsetning øremerkede midler til prosjekter som ikke er ferdigstilt.

Note 12 Imaterielle eiendeler.
Note 4 Lønn
Antall ansatte har i perioden vært 28 personer inkludert engasjementstillinger. Utbetalt lønn og honorarer som er lønnsinnberettet for ansatte, tillitsvalgte, innleide prosjektmedarbeidere etc.
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IB
Tilgang i 2009
Avgang i 2009
UB
Årets avskrivninger
Bokført pr. 31.12.09

kr.
0,kr. 2.960 094,kr.
0,kr. 2.960.094,kr.
241.686,kr. 2.718.408,-

REVISJONSBERETNING
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Rapport fra kontrollkomiteen
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GENERELT
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GENERELT
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Golf - en idrett for alle
www.golfforbundet.no

N-0840 Oslo
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