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FRA PRESIDENTEN
Det året som har gått har på mange måter vært et skoleår for meg som
nyvalgt president. Det har vært et år der jeg har lært mye om idrettspolitikk, om klubbenes utfordringer og om NGFs rolle i dette arbeidet.
Et lærerikt år for meg - og et spennende år.

Heldigvis har jeg hatt et styre med solid erfaring og en
administrasjon med imponerende fagkunnskap som støtte.
Det har vært godt. Da jeg ble valgt på siste golfting pekte
jeg på tre sentrale saker som jeg ønsket å sette fokus på.
Det ene var å undersøke muligheten av å få Solheim Cup til
Norge. Det andre var å gjøre golfen mer synlig i det offentlige rom, og det tredje var å sette fokus på forretningsutvikling, slik at vi i forbundet kan hjelpe våre nye proffer til
å mestre den vanskelige overgangen fra amatørtilværelse
til å gjøre idretten til en levevei.
Hva er så status etter et halvgått løp? Vi har jobbet med å
kartlegge mulighetene av å få en av verdens største golfturneringer til Norge, nemlig Solheim Cup. Det er mange ting
som skal på plass. Ett er å finne et anlegg som tilfredsstiller
de strenge kravene til infrastruktur, et annet er å innfri de
økonomiske garantier som stilles. Dette arbeidet er i full
gang, og i løpet av 2013 vil vi forhåpentligvis vite om dette
er mulig. Gledelig er det at nøkkelfolk i Ladies European
Tour, som er ansvarlige for Solheim Cup-turneringen i vår
verdensdel, har stilt seg så positiv til initiativet.
At vi i tillegg har en av verdensstjernene, fenomenale
Suzann Pettersen, som frontfigur gjør alt så mye lettere.
Også etterkommerne av Solheim-familien er velvillig
stemt til ideen. Nå gjenstår det bare å se om vi får det til.
Avgjørelsen tas i 2015 – og arrangementet er først aktuelt
i 2019. Det er langt frem, men hvilket fantastisk eventyr
ville det ikke kunne bli?

Jeg har måttet minne mange idrettsfolk og politikere om
at Solheim Cup vil få ti ganger den medieoppmerksomhet
ute i verden som ski-VM i Oslo fikk. Det vil være snakk om
en Norges-reklame og internasjonal oppmerksomhet som
få andre arrangementer vil kunne skaffe oss.

Mer forretningsutvikling var mitt tredje fokusområde. Både
klubber og forbund trenger å skaffe kapital ute i markedet
for å få budsjettene i balanse. Det er en tung jobb, spesielt
i etterdønningene av en finanskrise og med bedrifter som
ikke lenger har så mye å bruke på sponsorarrangementer.

Å gjøre golfen synlig blant meningmann og politikere er
ikke gjort over natta. Fortsatt er det mange som lever i den
villfarelsen at golf er en snobbesport, noe som den øverste
økonomiske elite bedriver. Det er så feil som det kan være.
Golf er en folkesport. Norges tredje største særforbund og
med vel 112.000 utøvere på medlemsstatistikken.

For oss i forbundet er dette viktig for å kunne skaffe mer
ressurser til talentutvikling og til å bistå de kvinner og menn
som våger å ta skrittet over fra amatørtilværelse til å bli
proff. I den vanskelige overgangen trenger disse utøverne
økonomisk hjelp. Det er nødvendig for at også vi skal få
frem noen norske navn på internasjonale resultatlister. Vi
trenger flere enn Suzann som kan gi oss avisoverskrifter og
løfte det norske flagget på seierspallen. Det er nødvendig
for at golfen skal få den oppmerksomhet vi ønsker.

Vi har jobbet iherdig opp mot det politiske miljøet for å
argumentere og synliggjøre den positive effekten som
golfsporten har for folkehelsen. En og en halv runde golf i
uka tilsvarer fysisk aktivitet i vel seks timer. Målt i energiomsetning tilsvarer det en time og 23 minutter tre ganger i
uka med enten fotball eller ski, eller en time og 13 minutter
med jogging tre dager i uka. Dette er av stor betydning for
folkehelsa og har en betydelig samfunnsverdi. Medisinsk
ekspertise har regnet ut at golfere lever fem år lengere enn
de som ikke mosjonerer. Dette er et budskap vi ønsker å få
ut i det offentlige rom.
Selv om vi i forbundet gjør som best vi kan på mange områder for å synliggjøre golfen, er nok den enkelte aktive utøver
den beste ambassadør for vår fascinerende idrett. Derfor;
sørg for å overbevise dine beste venner om golfens glede
og sosiale betydning.

Jeg har i mitt første år som president fått muligheten av å
besøke en rekke klubber, har møtt både seniorer og juniorer
i nasjonale konkurranser, vært til stede på premieutdelinger
og truffet fantastisk mange og positive utøvere på green
og i rough.
Det har vært et spennende år både på golfbanen og på
kontoret. Men dessverre har handicapet gått litt opp…

Finn H. Andreassen
President
Norges Golfforbund
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STYRETS BERETNING

2012
Norges Golfforbund

Administrasjonen

Norges Golfforbund (NGF) er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett, med
112.152 medlemskap per 31.12.2012 fordelt på 183 golfklubber og 174 slopede baner.
Forbundet tilrettelegger for flere og bedre golfspillere i sunne klubber. I tillegg er NGF
ansvarlig for en toppidrettssatsing fordelt på Team Norway, amatørlandslag damer og herrer
samt ulike aldersbestemte satsingsgrupper. Forbundets styre rapporterer til Golftinget som
består av representanter fra landets golfklubber.

Forbundskontoret er lokalisert i Idrettens Hus på Ullevaal Stadion i Oslo. NGFs administrasjon er organisert i tre avdelinger
i tillegg til et generalsekretariat slik det fremgår av organisasjonskartet under. Norges Golfforbund har per 31.12.2012
28 ansatte (26,1 årsverk) inkludert engasjementsstillinger fordelt på 21 menn og 7 kvinner.

TINGET

Styrets sammensetning og virke
Styret har i 2012 bestått av tre kvinner og fem menn:
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Finn H. Andreassen
Anne-Lise Løfsgaard
Kåre Hansen
Dag Kirchoff
Einar I. Lohne
Wenche Pedersen
Vegard Aune
Lillian Vollan

Losby Golfklubb		
Hauger Golfklubb		
Atlungstad Golfklubb
Kjekstad Golfklubb		
Grini Golfklubb		
Varanger Golfklubb
Trondheim Golfklubb
Fana Golfklubb		

Kontrollkomité

Lovutvalg

Revisor

Valgkomité

STYRET

Generalsekretær
Overordnet ledelse
GENERALSEKRETARIAT
Kommunikasjon
Marked

Forbundsstyret har avholdt 8 styremøter hvorav ett var i forbindelse med en todagers samling kombinert med klubbesøk.
I alt har det vært behandlet 72 saker.
Representanter fra styret har vært til stede på de områdevise lederfora, Golfforum og en rekke forbunds- og internasjonale
turneringer. I tillegg har styret gjennomført et større antall representasjonsoppgaver i klubber, ulike fagfora, NIF-møter,
møter på Stortinget, med ulike departementer samt internasjonale organisasjoner.

IDRETT

• Barn, ungdom og
bredde
• Toppidrett
• Trener og turnering

KLUBB- OG
ORGANISASJONSUTVIKLING
•
•
•
•

Klubbservice
Anlegg
Golfens samfunnsverdi
Organisering og
idrettsjuss

KONTORSTØTTE

• Administrasjon/
personal
• IKT
• Kontordrift
• Økonomi
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STYRETS BERETNING
Forts.

Arbeidsmiljø og likestilling

Forholdet til andre organisasjoner

Sykefraværet har vært på 1,5 %. Arbeidsmiljøet er godt,
og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2012. Forbundets
virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

NGF samarbeider med interesseorganisasjonene Norsk
Golfadministrasjonsforening (GAF), PGA of Norway
(PGA), Norwegian Greenkeepers Association (NGA), Norsk
Seniorgolf (NSG) og Foreningen Norske Golfbaner (FNG).
Av utenlandske organisasjoner samarbeides det med The
Royal & Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) og United
States Golf Association (USGA).

Forbundet er en arbeidsplass der det råder likestilling
mellom kvinner og menn med hensyn til lønn og øvrige
arbeidsvilkår.

Tilslutninger
NGF er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF), og har jevnlig kontakt med NIFs
politiske og administrative nivå. Samarbeidet oppleves som
godt selv om det er på det rene at den representasjonsog tildelingspolitikken som praktiseres i dag i mange situasjoner kommer uheldig ut for golfidretten.
NGF har generelt et godt forhold til alle særforbund, og er
medlem av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF), en
sammenslutning av de fleste særforbundene under NIF
med formål å tale særforbundenes sak og å være et felles
talerør overfor NIF.
Internasjonalt er NGF medlem av International Golf
Federation (IGF), European Golf Federation (EGA), European
Disabled Golf Association (EDGA) og World Deaf Golf
federation (WDGF).
NGF er medlem av NHO gjennom landsforeningen NHOidrett, som har tariffavtale og følger standardoverenskomsten med Handel og kontor.

I samarbeid med de nordiske golfforbundene er NGF
engasjert i Scandinavian Turfgrass and Environment
Research Foundation (STERF).
Av organisasjoner utenfor golfidretten er det etablert samarbeid med Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Mental
Helse og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Oppfølging av virksomhetsplan
MEDLEMSKAP I GOLF-NORGE
Tall fra GolfBox viser en nedgang på 2.144 medlemskap i
golfklubber tilsluttet NGF, fra 114.296 per 31.12.2011 til
112.152 per 31.12.2012. Størsteparten av frafallet skjer
blant medlemskap over 26 i handicap.
Andelen barn og unge til og med 19 år har en tilbakegang
fra 9,8 % per 31.12.2011 til 9,0 % per 31.12.2012. Andelen
jenter/kvinner reduseres ytterligere fra 25,6 % til 25,2 %
i samme tidsrom. Det innebærer at det i løpet av 2013
må skje en betydelig økning i rekrutteringen blant disse
målgruppene dersom man skal opprettholde virksomhetsplanens mål om at andelen barn og unge skal øke forholdsmessig mer enn andelen voksne i løpet av fireårsperioden
2010-2013.

Spillere med etablert handicap fortsatte å øke prosentvis, fra 63
% per 31.12 2011 til 64 % per 31.12.2012. Virksomhetsplanens
mål om å øke andelen spillere med etablert handicap til 60 %
i løpet av tingperioden er fortsatt nådd, men årsaken til dette
skyldes nok frafall av spillere som ikke har etablert handicap
snarere enn at golfere har blitt bedre.
TOPPIDRETT
NGF har videreutviklet elitesatsingen fram mot OL i Rio 2016.
Gjennom etableringen av Team Norway mottar utøvere som
enten er OL-aktuelle per i dag, eller som er nyetablerte som profesjonelle, bistand for å sikre et løft i utviklingen. Det innebærer
alt fra hjelp til støtteapparat, samarbeidsavtaler og profilbygging
i tillegg til økonomisk støtte.
Et viktig ledd i OL-satsingen har vært å tilrettelegge for internasjonale turneringer i Norge. I denne sammenheng har NGF
påtatt seg oppgaven med å være ansvarlig arrangør inklusiv
en promotorolle for Challenge Tour fram til 2013. I 2012 ble
turneringen spilt på Byneset GK. Norske utøvere mottok i alt 27
wildcards til andre Challenge-turneringer i løpet av sesongen.
I 2012 har Norge hatt én spiller på LPGA Tour, en spiller på
European Tour og én spiller på Ladies European Tour.
Per 31.12.2012 er én spiller klar for LPGA Tour, mens ytterligere en vil få flere starter i tillegg til å spille på Symetra Tour.
En utøver er klar for European Tour og to utøvere skal spille på
Ladies European Tour. I tillegg er en spiller klar for Challenge
Tour, en har delvise rettigheter på web.com Tour mens en skal
spille LET Access Tour. Se for øvrig statistikk lenger bak.
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TURNERING
Det er gjennomført et bredt turneringstilbud fra bredde til
topp og administrasjonen har jobbet tett sammen med faggruppe turnering for å videreutvikle NGFs turneringstilbud.

GOLFBOX
GolfBox har også i 2012 fungert i henhold til spesifikasjonene. Det betyr at så vel klubber som spillere har et godt
fungerende verktøy for golfadministrasjon.

MYNDIGHETSKONTAKT
NGF fortsetter arbeidet med å bedre rammevilkårene og
synliggjøre golfens samfunnsverdi gjennom målrettet arbeid
mot offentlige myndigheter. Forbundet har vært i møter med
Kulturdepartementet, en høring på Stortinget i tillegg til å
ha hatt møte med Familie -og kulturkomiteen.

ANLEGG
I 2012 var følgende antall baner tilsluttet klubber med
medlemskap i NGF:
6-hulls baner: 20 stk.
9-hulls baner: 93 stk.
18-hulls baner: 61 stk.
I løpet av 2012 ble det ferdigstilt en ny 18-hulls bane.

SYNLIGGJØRING AV GOLF
Også i 2012 ble det iverksatt en annonsekampanje for å
rekruttere nye medlemmer til golfklubbene gjennom Veien
til Golf. I tillegg til annonser i riksdekkende medier og i
ukepressen ble det gjennomført en vervekampanje.
Det arbeides kontinuerlig med å synliggjøre golf i media,
og det kan vises til flere gode saker i 2012. Gode internasjonale resultater og Suzann Pro Challenge har i perioder
gitt mye oppmerksomhet.
Norsk Golf har kommet ut med åtte utgaver. Nettsiden
norskgolf.no fortsetter å øke besøkstallene og er per 2012
et reelt alternativ til alle som ønsker daglige nyheter om
norsk og internasjonal golf.

Forbundets stilling og økonomisk resultat
av virksomheten
Forbundet hadde i 2012 en omsetning på kr. 55.845.960,
som er kr. 439.995 lavere enn i 2011. Årsregnskapet viser
et overskudd på kr. 63.026.
Forbundet har en solid økonomi og det har vært god
kostnadskontroll gjennom hele året. Per 31.12. 2012 har
NGF en positiv fri egenkapital på kr. 16.179.417, noe som
er i overensstemmelse med virksomhetsplanens mål om at
egenkapitalen skal utgjøre minimum 25 % av omsetningen.

DEFINERTE SATSINGSOMRÅDER
Også i 2012 har det vært avholdt åpne dager der funksjonshemmede med familier kan prøve golf. Syv nye utøvere
er klassifisert i 2012, noe som gjør at totalantallet klassifiserte utøvere per 2012 utgjør 42.

Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt
drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne
forutsetningen. Styret mener at regnskapet med noter gir
et rettvisende bilde av Norges Golfforbunds eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat.

Arbeidet med jenter og kvinner i norsk golf har vært organisert gjennom en egen faggruppe. Som en del av arbeidet
har gruppen identifisert tiltak knyttet til områdene anlegg,
organisasjon og aktivitet.

LOVER
Norges Golfforbund har et lovverk som er godkjent av NIF.
Den økonomiske årsberetningen med tilhørende regnskap
og balanse følger regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven.

Framtidsutsikter
Styret ser med bekymring på den negative utvikling i antall
medlemskap generelt, og blant barn, unge og kvinner
spesielt. Rekrutteringen er imidlertid god, og med nye tiltak
for å stanse frafallet og øke ivaretagelsen, bør golf-Norge
ha gode muligheter for å snu trenden.
Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillig oppnevnte
og tillitsvalgte ute i golf-Norge som har bidratt med stort og
betydningsfullt arbeid som enkeltstående ressurspersoner,
i komiteer, utvalg eller i faggrupper. Styret retter også en
stor takk til samarbeidspartnere, administrasjonen og til
våre profilerte spillere som bidrar til å sette Norge på det
nasjonale og internasjonale golfkartet.
Ullevål, 31. desember 2012

Finn H. Andreassen
President

Anne-Lise Løfsgaard
Visepresident

Dag Kirchoff
Styremedlem

Kåre H. Hansen
Styremedlem

Wenche Pedersen
Styremedlem

Einar I. Lohne
Styremedlem

Vegard Aune
Varamedlem

Lillian Vollan
Varamedlem
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FRA GENERALSEKRETÆREN
Jeg startet i jobben som generalsekretær i Norges Golfforbund 2. januar 2012, etter at GeirOve Berg hadde valgt å trappe ned etter 10 år i stillingen. Som mange vet var Geir-Ove en
utmerket skihopper, og var i en periode innehaver av verdens lengste skihopp (173 meter
i Oberstdorf 4. mars 1976). Jeg kunne derfor godt kjenne på følelsen av «å hoppe etter
Wirkola», eller mer korrekt «hoppe etter han som hoppet etter Wirkola».

Selv om jeg kjente organisasjonen forholdsvis bra, var posisjonen ukjent. Å være toppleder handler i mine øyne om
å se ting i et fugleperspektiv. Hva er det som funger bra?
Hvor er det forbedringspotensial?
Når man ser tilbake på 2012 er det grunn til bekymring.
En nedgang i medlemsmassen på nesten 4000 er alvorlig.
Spesielt alarmerende er det at vi mister de som vi i virksomhetsplanen har definert som de viktigste målgruppene,
kvinner, barn og unge. Tallenes tale er klare. Golfen greier
ikke å rekruttere og beholde flere enn de som faller ifra,
derfor har vi en negativ trend for øyeblikket.
Som et resultat av dette fikk administrasjonen noen nye
fokusområder: Sportslig plan, etablering av regionale
kompetansesentra, ny trenerutdanning og videreutvikling
av Team Norway.

Sportslig plan
Sportslig plan har som hensikt sikre at forbund og klubb
arbeider etter de prinsipper og retningslinjer som vi sammen
mener skal til for å nå vedtatte mål innenfor det idrettslige
arbeidet. En slik utviklingsplan skal ikke beskrive HVA vi
skal oppnå men mer HVORDAN man bør arbeide for å nå
vedtatte mål.
Prosjektets ”sentralnervesystem” er spillerutviklingen.
Spillerutviklingen tar utgangspunkt i den kunnskap som finnes både ervervet i oss gjennom erfaring og den forskning
som er tilgjengelig for oss. Vårt arbeid går i all enkelthet ut
på å skreddersy golfen til ulike målgrupper. Planen skal gi
tydelige signaler på hva som er god golfaktivitet for ulike
aldersgrupper.

Forståelsen av de behov golfspillere i ulik alder har, danner grunnlag for å utvikle de andre delområdene i tråd
med spillerutviklingen. Ut fra kompetanse omkring aldersrelatert trening i golf, vil trenerutdanningen finne sin form,
anleggene må formes slik at det er tilpasset den aktuelle
målgruppe og til slutt vil vårt konkurransetilbud utformes.
Vi har i arbeidet benyttet oss av eksterne eksperter på
området, og spesielt bør pH. D. i idrett Stig Eiberg Hansen
nevnes. Han har bidratt til å utvikle Dansk Golf Unions
«Aldersrelatert træning» samt mange andre publikasjoner
knyttet til menneskets vekst og utvikling og har vært en
viktig støtte for NGFs administrasjon i prosessen.
I dialogen med Dansk Golf Union gjorde de oss oppmerksom
på at utarbeidelsen av en sportslig plan kom til å ta tid. Tid
har det også tatt. Selv om vi har et utkast klart, vil vi ikke
kunne levere en ferdig plan før til Golftinget i 2013.

Regionale kompetansesentra
Som en videreutvikling av de «Regionale klubb- og idrettsutviklerne» ble arbeidet med regionale kompetansesentra igangsatt på våren 2012. Omlegging til regionale
kompetansesentra var ikke noe mål i seg selv. Hensikten
med regionaliseringen var å skape bedre forutsetninger
for å utvikle golfen, både i omfang og ferdighet - lokalt
og regionalt.
Formålet med regionale kompetansesentra er å gjøre
de utvalgte sentra til drivhus for idrettslig virksomhet i
område. ”Drivhuset” skal produsere flere og mer kompetente
trenere, mer attraktive trenings- og konkurransetilbud, mer
stimulerende treningsanlegg og sist men ikke minst bedre

spillere i området, uavhengig av kjønn, alder og tidligere
ferdighetsnivå.
På styremøtet 18. desember ba styret administrasjonen
om å gå i forhandlinger med Sola GK, Fana GK, Grenland GK,
Oslo GK, Losby GK og Trondheim GK med tanke på status
som regionale kompetansesentra.

Ny trenerutdanning
Mangelen på mestring i golf tror vi er en av årsakene til at
folk slutter med idretten. Hvis du ikke mestrer golfen ut fra
dine egne ønsker og behov, vil du ikke finne særlig glede i
aktiviteten og til slutt vil du nok slutte. Virkemidlet vil da
være flere og bedre trenere på alle nivåer, både profesjonelle og frivillige. I 2012 sertifiserte vi 75 trener 1-ressurser
fra hele landet. Disse motiverte og godt utdannede ressurspersonene vil trolig stå som et symbol på et golf-Norge i
endring. Vi trenger flere frivillige ressurser der ute, spesielt
personer med trenerkompetanse som kan få andre til å
finne glede og mestring i golfen.

Team Norway
Når golfen nok en gang blir en del av den olympiske
familie i Rio 2016, skjer det forhåpentligvis med både
norske herre- og damespillere. Suzann Pettersen er en
etablert verdensstjerne og trolig en av Norges sikreste kort
i Rio. Når i tillegg Espen Kofstad vant Challenge Tour og nå
er klar for European Tour har vi to utøvere på de viktigste
tourene.
Norges Golfforbund ønsker å gi flere spillere av begge
kjønn muligheten til å lykkes i en av verdens tøffeste

yrker. Skal man få det til må vi legge forholdene til rette
for at våre utøvere skal kunne lykkes. Det være seg idrettsfaglig kompetanse eller økonomisk støtte. Team Norway
skal gi våre nyetablerte utøvere et økonomisk fundament
for idrettslig satsing, samt sikre full kvote Rio.
Det er ikke bare golfklubbene som har følt den tøffe økonomiske situasjonen på kroppen. Administrasjonen i NGF har
også måttet ta terning etter næring. Dette har medført en
20 % reduksjon i arbeidsstokken de siste to år. Derfor vil jeg
avslutningsvis gi ros til administrasjonen som har brettet
opp ermene og virkelig stått på det siste året. Reduserte
ressurser i kombinasjon med økte ambisjoner har kostet
mye, både arbeidstid og fokus. Takk for innsatsen.
Ros også til styret og spesielt til presidenten som har styrt
oss i mot vedtatt retning. Takk også til alle de klubber
som har deltatt på kurs, samlinger og andre møteplasser.
Sammen skal vi snu skuta…

Mvh

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær
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ADMINISTRASJONENS BERETNING
1. AKTIVITET
Veien til golf
Klubbene har i 2012 selv vært ansvarlig for egne tiltak
tilknyttet rekruttering, opplæring og ivaretakelse av nybegynnere. NGF har bidratt med markedsføring i tillegg til
veiledningshefte og brosjyre til klubbenes Veien til Golf
(VTG)-ansvarlige.
Terskelen for å begynne med golf har blitt lavere, men hvis
ikke nye golfere får hjelp til å komme skikkelig i gang, har
det liten hensikt å senke kravene. Tall fra klubbene viser
at under 5.000 deltok på VTG-kurs i 2012. Rekrutteringen
er stadig synkende, og dessverre er det flere som faller fra
enn som begynner.
(VP s. 8)

Barn og ungdom
I 2012 har ressurser til barn og ungdom vært knyttet opp
mot utvikling av sportslig plan, samt utrulling og videreutvikling av Trener 1. Dette er to områder som i fremtiden
vil ha stor innvirkning på hvordan barne- og ungdomsaktiviteten i golfklubbene skal drives, og begge deler omtales
andre steder i årsberetningen.
(VP s. 8)

Golf i skolen
Elleve klubber deltok høsten 2012 i prosjektet «Golf i
skole/SFO». Målet var kompetanseoverføring til lærere/SFO
ansatte i konseptet Barn & Golf, og å sette dem i stand
til å legge til rette for golf i forbindelse med kroppsøving,
aktivitetsdager, friminutt og SFO.
«Idrettsglede i skolen» er et samarbeid mellom de fem idrettene friidrett, golf, orientering, ski og svømming med mål
om å utdanne lærere i grunnskolen i våre idretter. Golf, som
ikke omtales særskilt i læreplanen, nyter godt av å være

en av disse idrettene. Prosjektet har vært til stede på konferanser og lærerstevner, men har likevel ikke lykkes i å få
golfen ut i den grad man har ønsket. Derfor er kurstilbudet
justert og verktøyene som brukes oppdatert. NGF har stor
tro på å bruke lærere som døråpnere, både i «Idrettsglede
i skolen» og «Golf i skole/SFO».
(VP s. 8)

Jente- og kvinnegolf
Faggruppe jenter og kvinner i norsk golf har jobbet med
en strategi for å sikre jenter og kvinners fremtidige plass
i golf-Norge som aktive, ledere og trenere. Som en del
av arbeidet har gruppen identifisert tiltak knyttet til
områdene anlegg, organisasjon og aktivitet. Faggruppen har
hatt jevnlige møter gjennom året, hvor fokus blant annet
har vært jenteprosjekt i klubb og region.
Ut over faggruppens arbeid, har ikke NGF hatt noen egne
satsningsområder rettet spesifikt mot jenter og kvinner
i 2012.
(VP s. 4, 11)

Seniorgolf
Seniorandelen øker med ca. 1,5 % fra 2011 til 2012, hvorav
andelen menn øker dobbelt så mye som blant kvinner. NGF
har arrangert NM for seniorer. For øvrig ivaretar klubbene
og Norsk Seniorgolf mesteparten av den spesifikke senioraktiviteten.

Golf – Grønn Glede
I 2012 var det 33 deltakerklubber i Golf – Grønn Glede
(GGG) (25 i 2011). GGG er et tilbud til grupper som av ulike
årsaker har særskilte behov, og i 2012 inkluderte dette

funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerteog lungesyke, diabetes, mentale helseproblemer, rusproblemer, uføretrygdede, langtidssykemeldte og utsatt
ungdom. I november ble den årlige samling for ressurspersoner i klubb arrangert, med 15 deltakere fra 11 klubber.

Faggruppen golf for funksjonshemmede har også i 2012
vært et diskusjons- og høringsforum for sentrale temaer
knyttet til fagområdet. Det er NGFs oppfatning at gruppen
innehar god faglig ballast og verdifull erfaring, noe som
bidrar til god faglig støtte for NGFs administrasjon.

GGG Open er en årlig turnering for deltakere og
ledsagere i GGG, og ble arrangert på Elverum GK i september.
Turneringen samlet over 70 spillere og ledsagere fra 13
GGG klubber fra Bodø i nord til Jæren i sør.
(VP s. 8)

(VP s. 8)

Funksjonshemmede i golfen
I 2012 har fokus vært å bygge nettverk funksjonshemmede
spillere imellom gjennom sosiale turneringer. Totalt har det
vært gjennomført fire turneringer på Larvik GK, Onsøy GK,
Nes GK 09 og Losby GK. En planlagt integrert turnering
på Valdres GK fikk dessverre ingen funksjonshemmede
deltakere.
Gjennom åpne golfdager har det vært fokus på synliggjøring og rekruttering, og totalt har det vært invitert til
ni golfdager fordelt på Larvik GK, Onsøy GK, Nes GK 09,
Losby GK, Valdres GK, Asker GK, Trondheim GK og Fornebu
Indoor Golf Center. Generelt er det vanskelig å få deltakere til åpne dager, og de mest populære har vært dagene
med simulatorspill på Fornebu. Det ble også gjennomført
en treningsdag for klassifiserte spillere med to av NGFs
landslagstrenere.
I tillegg er arbeidet med klassifisering videreført, og syv
spillere ble klassifisert i 2012. Totalt antall klassifiserte
spillere er 42. Begge NGFs klassifisører sitter i European
Disabled Golf Associations Medical Committee.
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Toppidrett
TEAM NORWAY
Team Norway har i 2012 bestått av tre damer og fem
herrer (se oversikt lenger bak) som alle har hatt tilgang
til et støtteapparat bestående av landslagstrenere,
en teknisk ansvarlig, en lege, en fysioterapeut, en
«managerrolle» i tillegg til ulike ressurser innenfor det
mentale og fysiske.
Oppfølgingen har vært omfattende, og det har vært
gjennomført tre samlinger på gress i utlandet før påske.
Ut over dette har NGF vært til stede med støtteapparat
ved rundt 15 anledninger i løpet av sesongen.
Nordea Tour (Miklagard), Ecco Tour(Mørk) LET Access
Series (Hauger) og Challenge Tour (Byneset) er alle viktige
elementer i arbeidet med å få norske spillere til OL i 2016,
og da spesielt Challenge-turneringen som gjennom disponering av 1/3 av plassene i startfeltet gir gode muligheter
til å bytte til seg plasser med andre Challenge-turneringer.
Det har gitt våre beste utøvere mulighet for 29 ekstra
starter i 2012. I tillegg beviste Espen Kofstad at godt
spill på Challenge Tour er nok til å avansere så langt opp
på verdensrankingen at han per 31. desember ville vært
kvalifisert til OL.
(VP s. 8)
LANDSLAG
Landslagene har i 2012 bestått av åtte utøvere fordelt på
to gutter og en jente (U18), samt en herre og fire damer.
Årsaken til det lave antallet er at NGF har hevet nivået for
å kvalifisere seg. Det skal være et kvalitetsstempel å være
landslagspiller, og det øker forhåpentligvis konkurransen
blant utøverne.
Landslagsspillerne har fått tettere oppfølging enn tidligere, rundt 100 dager sammen med en NGF-ressurs inkludert representasjonsoppdrag. Arbeidet med individuelle
handlingsplaner har fortsatt også i 2012.

Turneringer
JUNIORGRUPPER
Juniorgruppesatsingen ble organisert gjennom et NGF-team
som reiste ut i klubbene for å samle spillere og trenere
lokalt/regionalt. Allerede senhøsten 2011 ble det arrangert
en felles oppstartsamling hvor både utøvere og trenere
deltok. Her ble det lagt en målsetting for 2012, med fokus
på å få satt en god teknikk i alle spillets deler. Det har blitt
arrangert samlinger i alle regioner på flere ulike klubber
igjennom sesongen. Høydepunktet for mange i juniorgruppene var nok når alle utøvere sammen med NGFteamet dro til Portugal i uke 13 for å teste ut ferdighetene
på gress.
OBSERVASJONSTROPPER
Hensikten med observasjonstroppene er å opprettholde
kontakten og kartlegge ferdighetene til utøverne på nivået
under landslag, samtidig som det er en god samlingsarena for informasjons- og kunnskapsutveksling mellom
utøvere og NGF. Observasjonstroppen inneholder flere
spillere som er aktuelle for ulike representasjonsoppdrag,
så samlingspunktene har hatt stor betydning også for NGF.
Samlingene har vært avholdt i de perioder flesteparten
av USA-studentene er i Norge.

Det ble i 2012 gjennomført 34 forbundsturneringer inkludert 11 Norgesmesterskap. I tillegg ble det administrert
over 130 turneringer på forskjellig nivå.

NM JUNIOR
NM for junior inngikk i Titleist Tour og ble spilt på Larvik
GK. Vinnere ble Nicoline Engstrøm Skaug fra Oslo GK og
Kristian K Johannessen fra Drammen GK.

Turneringsaktiviteten var på forbundsnivå er på samme
nivå som i 2011, mens den på klubbnivå igjen har vært
lavere enn tidligere. Det blir stadig gjennomført endringer
og justeringer basert både på faggruppe turnerings arbeid
og på tilbakemeldinger fra arrangører og spillere.

NM SENIOR
NM for seniorer ble spilt på Bjaavann GK. Vinner av dameklassen ble Anna Dønnestad fra Hakadal GK. Vinner av eldre
herreklasse (+65) ble Pål Arnold Svensen fra Kongsberg GK,
mens Asbjørn Ramnefjell fra Oslo GK vant klassen senior herre.

(VP s. 8 og s. 10)

NM MIDAMATØR
NM Midamatør ble arrangert på Nøtterøy GK. Vinnere ble
Marte W Tandberg fra Nøtterøy GK og Øyvind L Bjørnstad
fra Miklagard GK.

NORGESMESTERSKAP
NM for damer og herrer ble spilt på Oslo GK 26.-29. juli.
33 kvinnespillere og 98 herrespillere deltok i mesterskapet
som ble vunnet av Marita Engzelius fra Oslo GK og Elias
Bertheussen fra Trondheim GK. På grunn av stor interesse
ble det arrangert en egen mandagskvalifisering der 19
damer og 53 herrer deltok.

EM OG VM
Ett av målene i virksomhetsplanen er å ta medalje i VM
for damer/herrer, og 2012 var siste sjanse for å lykkes.
Selv om det ikke ble medalje er 6.plass respektabelt for
et ungt herrelag. Se resultater lenger bak.
Europamesterskapet for gutter endte med en godkjent
syvendeplass etter at laget som forventet tok seg til
A-puljen. Jentelaget spilte om plasseringene 9-16 i
B-puljen og endte på en respektabel 14. plass.
Lag-EM for damer og herrer spilles annethvert år fra og
med 2011.
EM individuelt ble nok en gang en forholdsvis
anonym konkurranse sett med norske øyne. Norge stilte
med få deltagere grunnet turneringskollisjon med eget
Norgesmesterskap og Challenge Tour.

Norgesmestere Kongepokalvinnere 2012

NM LAG
I lag-NM stilte 92 klubber herrelag (95 i 2011) og 42 klubber
damelag (39 i 2011). I lag-NM for juniorer stilte 43 klubber
guttelag (43 i 2011) og 22 klubber jentelag (21 i 2011).
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Oslo GK ble Norgesmester for damer, mens Bærum GK ble
Norgesmester for herrer. Stavanger GK ble Norgesmester for
jenter, mens Moss & Rygge GK ble Norgesmester for gutter.

Interessen for å delta i dameklassen tredoblet seg fra
tidligere år. Dette førte til utfordringer all den tid NGF ønsket
at så mange som mulig skulle få være med.

LADIES TOUR
Totalt arrangerte 22 klubber Ladies Tour i 2012. Ladies
Tour står sterkest i Hordaland hvor syv klubber arrangerte.

NORGESCUP
Norgescup er, med sine åtte eliteturneringer for damer og
herrer inkludert NM, det øverste nasjonale turneringsnivået.
Årets turneringer ble arrangert med nytt oppsett som ga
verdensrankingpoeng for amatører og pengepremier for
profesjonelle. Startfeltenes størrelser varierte avhengig
av arrangørklubbens ønsker og muligheter.

For å bedre kommunikasjonen med utøvere har det blitt
etablert et spillerråd som sammen med faggruppe turnering
skal være rådgivende i utformingen av fremtidige bestemmelser og turneringsoppsett. For Norgescup-resultater, se
lenger bak.

TITLEIST TOUR
Det ble arrangert åtte nasjonale turneringer på Titleist
Tour inkludert NM junior. I tillegg kommer 14 turneringer på
Titleist Region Tour. Både jente- og gutteklassen (Order of
Merit) på Titleist Tour ble vunnet av spillere fra Stavanger GK.

Kvalifiseringskriteriene for første del av sesongen ble basert
på de fire siste turneringene forgående år samt de første
turneringene i inneværende år. Dette ble ikke godt nok kommunisert og mange spillere ble overrasket over at tidligere
turneringer var tellende som grunnlag for kvalifisering.

Klassevinnere Suzann Junior Challenge: Kristoffer Reitan,
Susana Vik, Renate Hjelle Grimstad og Jarand Ekeland
Arnøy sammen med Suzann Pettersen

NORDEA PAIRS
120 klubber arrangerte Nordea Pairs og ca. 3.500 spillere
deltok. Etter åtte områdefinaler ble Norgesfinalen spilt på
Moss & Rygge GK med 90 deltagere. Vinnerparet kom i år
fra Bærum GK.

JUNIOR TOUR
Totalt ble det arranger 77 lokale eller regionale turneringer
på Junior Tour. Dette er åpne klubbturneringer for juniorer med felles turneringsbestemmelser utarbeidet av NGF.
Enkelte av turneringene fungerte som kvalifiseringsturneringer til Titleist Region Tour.
SUZANN JUNIOR CHALLENGE (SJC)
Turneringskonseptet for SJC ble i år endret gjennom at det
ble arrangert ti regionale kvalifiseringsturneringer, spredt
geografisk slik at en bred deltagelse fortsatt var sikret.
I finalen på Oslo GK deltok 64 spillere i de fire klassene.
Suzann Pettersen var til stede under finalen, og spillerne
fikk møte henne både på og utenfor banen.
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GOLFLIGA
Golfliga har ikke blitt det turneringskonseptet NGF har
ønsket å etablere. Turneringskonseptet har ikke etablert
seg i golf-Norge, og legges derfor ned.
PINK CUP
Pink Cup er NGFs veldedighetsturnering der klubbene
gjennom turneringer og andre aktiviteter samler inn penger
til brystkreftsaken. I alt ble det samlet inn kr.1.100.000 til
formålet, noe som er en liten økning fra rekordåret 2011.
Nøtterøy GK var med kr. 123.700 den klubben som samlet
inn mest under klubbturneringene, mens Sotra GK samlet
inn mest per medlem med hele 146 kroner. Begge klubbene
samlet inn mest også i 2011.
Selv om norske golfklubber har forpliktet seg til å arrangere
turneringen, registrerer NGF en nedgang på over 10 % i
antall arrangørklubber. Totalt 80 klubber bidro i 2012, og
NGF ønsker å rette en stor takk til deltagende klubber for
et fantastisk engasjement.

INTERNASJONALE PROFESJONELLE TURNERINGER
Norwegian Challenge ble arrangert 9.-12. august på Byneset
GK utenfor Trondheim. Over 100 personer, ansatte som frivillige, bidro til arrangementet som ble vunnet av Kristoffer
Broberg fra Sverige. Beste norske ble amatøren Anders
Engell fra Grønmo GK. Anslagsvis 2000 mennesker besøkte
arrangementet.
Nordea Open ble arrangert på Miklagard GK i samarbeid
med svenske Nordea Tour. Turneringen var tellende i Nordic
Golf League. Også denne ble vunnet av Kristoffer Broberg.
Mørk Masters ble arrangert på Mørk GK i samarbeid med
ECCO Tour. Også denne turneringen var tellende på Nordic
Golf League. Det ble norsk seier ved amatøren Kenneth
Svanum fra Vestfold GK.
Ladies Norwegian Challenge inngår i LET Access Series,
nivået under Ladies European Tour. Turneringen ble spilt
på Hauger GK etter at arrangementet måtte flyttes fra
Losby GK. Marianne Skarpnord fra Moss & Rygge GK vant
turneringen etter å ha tatt turen «hjem» fra tilværelsen på
Ladies European Tour.

Marianne Skarpnord, Ladies European Tour
spiler og ambassadør for Pink Cup.

At våre beste spillere prioriterer turneringer på norsk jord
uavhengig av tour-tilknytning er av stor betydning, både
som motivasjon for nasjonale spillere, og for å skape oppmerksomhet rundt arrangementene.
TOURNAMENT DIRECTORS OG DOMMERE
NGF har i 2012 hatt 10 Tournament Directors (TD) som har
representert NGF i totalt 25 turneringer. NGFs TD-gruppe
har hatt månedlige samlinger utenom sesongen.
NGFs dommertester avholdes annethvert år og høsten
2012 ble hele 96 personer uteksaminert som dommere
og klare for 2013 sesongen. Dette er en økning på hele 20
personer fra forrige dommertest (høsten 2010), noe som
gjør det mulig for NGF å stille dommere på enda flere små
og store turneringer i Norge.

FOTO: NGF

For første gang i historien dømte en norsk forbundsdommer
British Open. Norske dommere hatt også hatt oppdrag på
Ladies European Tour og European Challenge Tour i tillegg
til å dømme i turneringer i Norge.

Norwegian Challenge 2012

FAGGRUPPE REGLER
Faggruppe regler har hatt regelmessige møter og samtaler
gjennom året og har i hovedsak arbeidet med ulike saker
relatert til dommervirksomheten, golfreglene og handicapbestemmelsene.

FAGGRUPPE TURNERING
Faggruppe turnering har hatt regelmessige møter og
samtaler gjennom året og har i hovedsak arbeidet med
mulige fremtidige endringer i turneringsstrukturen og ulike
problemstillinger knyttet til kvalifiseringsprinsipper til turneringer på ulike nivåer.
SOLHEIM CUP OG INTERNASJONALE TURNERINGER
Våren 2012 opprettet NGF en ressursgruppe som skulle
kartlegge hvilke internasjonale turneringer golf-Norge
skal satse på de nærmeste årene, samt hvorledes dette
arbeidet kan organiseres og finansieres. En naturlig del av
dette arbeidet har vært å se på muligheten for å arrangere
Solheim Cup i Norge.
Gruppen har vært satt sammen av eksterne ressurspersoner fra golf-Norge supplert med representanter fra NGFs
administrasjon. Gruppens oppgave har i første rekke vært
av strategisk og overordnet karakter. Gruppen skal etter
planen overlevere sin sluttrapport til NGFs administrasjon
innen 1. juni 2013.
(VP s. 10)
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2. ANLEGG
Status for anlegg i Norge

Sloperating

2012 har vært et år som anleggsmessig kan sies å bære
preg av videreutvikling fremfor utbygging. NGF registrerer
med glede en voksende interesse for å utvikle treningsanlegg selv om etableringen ikke har det tempoet forbundet optimalt kunne ønsket seg.

NGF har hatt to slopeteam i aksjon i 2012 som til sammen
gjennomførte 42 sloperatinger av baner. Av disse var det
kun én bane som ble slopet for første gang. Resten av
banene ble reslopet på bakgrunn av ombygginger eller
på grunn av USGAs varighetsbestemmelser.

NGF har registrert en baneåpning i 2012 samtidig som
en bane har blitt lagt ned.

Seminar og møteplasser

NGF får stadig henvendelser av klubber som ønsker å
legge kunstgress på greener. Dette skyldes ønske om forlenget spillesesong og reduserte driftskostnader. NGF har
en god og kontinuerlig dialog med banekomiteen i R&A,
og har bedt om at det igangsettes et arbeid for å utvikle
testmetoder og kravspesifikasjoner for kunstgress til golf.

Spillemidler
Det har vært en økning av henvendelser fra klubber som
ønsker bistand i forbindelse med søknader om spillemidler. Dette gjelder i de fleste tilfeller søknad om tilskudd
til oppgradering av treningsanlegg, etablering av korthullsbaner, lyssetting av anlegg og rehabilitering av baneanlegget. Det er også flere klubber som søker spillemidler
for å legge til rette for flere aktiviteter både i og utenfor
golfsesongen.

NGF har arrangert to nasjonale anleggsseminar i løpet
av året. Målgruppen for disse har vært greenkeepere,
daglige ledere i klubbene, banekomiteer og andre personer i
bransjen. Dette var femte året disse ble arrangert, og
oppslutningen viser at de blir vel mottatt.
Det har blitt gjennomført en seminarrekke om miljøsertifisering av golfklubber. Disse ble gjennomført som
et samarbeid mellom golfforbundene i Danmark, Sverige
og Norge, henholdsvis i Malmö, Stockholm og Gøteborg.
De norske klubbene som deltok var svært positive til
systemet og ga klart uttrykk for at dette er noe de ønsker
å gå videre med.

Nasjonalt treningsanlegg
I begynnelsen av året ble det utarbeidet funksjonsbeskrivelser og spesifikasjoner vedrørende etablering av
et nasjonalt treningsanlegg. Alle klubber ble invitert til å
søke denne statusen. Parallelt med prosjektet ble arbeidet med sportslig plan igangsatt. Det ble raskt avklart
at en etablering av regionale kompetansesentra (RKS)
ville være er viktig virkemiddel. Prosjektet Nasjonale
Treningsanlegg ble derfor avviklet.
(VP s. 14)

FOTO: E. Birkeland

Kunstgress
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3. ORGANISASJON
NGFs administrasjon
Fra og med 1. januar overtok Tor-Anders Hanssen (42) som
generalsekretær i NGF. Hanssen har innehatt flere stillinger
i norsk idrett, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt før
han i 2004 begynte som organisasjonskonsulent i NGF. I
2006 overtok han ansvaret for klubb- og idrettsutviklingen
i forbundet.
Regionalt ansatte (tidligere klubb- og idrettsutviklere) fikk
fra 2012 nasjonale ansvarsområder. Det innebærer at de
regionalt ansatte ikke primært driver oppsøkende virksomhet, men at klubber som ønsker bistand selv må ta initiativ
overfor NGF, enten via de regionalt ansatte eller direkte til
den ansvarlige for området.

FOTO: NGF

NGFs administrasjon har i 2012 blitt ytterligere redusert
i antall stillinger og årsverk. Samtidig har ambisjonsnivået
økt, noe som har medført større belastning på administrasjonen generelt, og til tider svært stor belastning på enkelte
funksjoner spesielt.
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Økonomi

Spillemidler til anlegg

Grasrotandelen

2012 vært et utfordrende år økonomisk. Når antall
medlemskap i klubbene går ned, får det økonomiske følger
både for NGFs kontingentinntekter, men også på tilskuddet
fra Kulturdepartementet via NIF. Det har blitt igangsatt tiltak
for å imøtekomme bortfall av inntekter, noe som i stor grad
har medført at færre oppgaver har blitt løst i tillegg til en
reduksjon i antall årsverk.

I 2012 ble det tildelt til sammen kr 6.044.000 i (ordinære)
spillemidler til klubbene. Dette utgjør en nedgang på ca. 42
% sammenliknet med 2011. Nedgangen henger sammen
med at det i 2012 har vært færre nye golfbaneprosjekter
og spillemiddelberettigede utviklingstiltak enn tidligere.

167 golfklubber hadde pr. 31.12.2012 registrert seg som
mottaker av Grasrotandelen, som er en andel av overskuddet
i Norsk Tipping. Til sammen mottok disse klubbene i 2012
kr. 4.965.656, som er ca. 1,46 % av den totale grasrotandelutbetalingen på 340 millioner kroner.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Momskompensasjon for varer og tjenester

I 2012 mottok klubber tilknyttet NGF til sammen
kr 2.594.051 i lokale aktivitetsmidler. Dette er en nedgang
på 9 % sammenliknet med 2011. Nedgangen kan i all hovedsak henføres til en generell nedgang i antall barn og unge
med medlemskap i golfklubbene.

Samlet utbetaling av Grasrotandel til golfklubber økte med
drøyt 8 % fra 2011 til 2012. Med tanke på golf-Norges
størrelse, og forutsatt konstante påminnelser og kampanjer
fra klubbene til sine medlemmer, bør det være mulig å øke
golfens andel ytterligere.

På slutten av 2012 mottok klubber tilknyttet NGF
til sammen kr. 13.072.583 i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2011, noe som er en
økning på 8,5 % sammenliknet med 2011. Den samlede
bevilgningen fra staten økte med i underkant av 2 %, fra
608 mill. i 2011 til 619,5 mill. i 2012.
I 2012 var det 141 av 183 klubber som søkte om kompensasjon. Dette er en økning på 12 % sammenliknet med
2011. Et økende antall søkere er svært positivt, men det er
fortsatt slik at NGF mener flere av klubbene som ikke søker
kunne fått et bra tilskudd i klubbkassa ved å gjennomføre
en svært enkel søknadsprosess.

Spillemidler til utstyr
NGF er ansvarlig for fordeling av spillemidler til sikkerhetsutstyr, utstyr til Barn & Golf og golfbiler beregnet på funksjonshemmede. Totalt ble det tildelt kr 615.000 (kr 712.000
i 2011) fordelt på 20 klubber. Alle klubber som søkte
tilskudd fikk tildelt det omsøkte beløp.

FOTO: Byneset

NGF mottok i 2012 kr 1.893.721 i momskompensasjon
for regnskapsåret 2011, noe som er en økning på 16 %
sammenliknet med 2011.
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Idrettsjuss
1. mars godkjente Idrettsstyret ny lov for NGF og 14.mai
godkjente NIF at golf, som eneste særidrett, får nok en
periode med egen lovnorm for klubbene. For øvrig vises
til egne rapporter fra Lovutvalget og fra disiplinær- og
sanksjonsutvalget.

Tradisjonelt har golf-Norge vært bedre på rekruttering
enn på å ta vare på de nyeste medlemmene. Dette understrekes gjennom at det største frafallet i medlemsmassen
skjer mellom handicap 54 og 26. Målet med sportslig plan
er å endre på dette.

Internasjonalt arbeid

For å sikre større inkludering på et tidlig tidspunkt, og for
å hjelpe nyetablerte og etablerte golfere til neste nivå, er
denne delen av planen delt i tre trinn basert på ferdighetsnivå; rekruttering, ivaretakelse og utvikling. Målet er å kunne
tilby et bredere aktivitetstilbud som i større grad dekker den
enkeltes behov, samt tiltak for å hjelpe de nyeste spillerne
til å bli bedre golfspillere.

NGF har hatt en representant i EGAs Handicapping og
Course Rating Committee. I tillegg har man deltatt på fem
ulike møteplasser på nordisk, europeisk eller globalt nivå.
Generelt kan man si at golfens internasjonale paraplyorganisasjoner har en vei å gå i forhold til å kunne spille en
viktig rolle i samfunnsutviklingen.

GolfBox
NGF opplever at administrasjonsverktøyet GolfBox har fungert godt, også i 2012. Både funksjonalitet og stabilitet
har vært i henhold til avtaler, og arbeid tilknyttet dette har
derfor bestått i videreutvikling av løsningen.

Ny sportslig plan
I 2012 startet arbeidet med å definere en ny sportslig plan
for golf-Norge, og det har vært avsatt til dels store ressurser
i utviklingen av arbeidet. Målet for planen er økt aktivitet i
klubbene, mer golf-glede og et bedre tilbud for medlemmene.
Planen skal ikke bare ivareta golfen og det sportslige, men
også hele menneskets utvikling.

Terningmoen Arena, Høgskolen i Hedmark

Sportslig plan inneholder også en alders- og ferdighetsrelatert treningsplan. Ved at juniortreningene får større
fokus på basisferdigheter, og golftekniske øvelser tilpasset
alder og modning, er målet mestring, glede og utvikling blant
de yngste spillerne.
Første del av Sportslig plan ble fremlagt på Golfforum i
november 2012. Planen skal være ferdigstilt til Golftinget
2013.

Utdanning og kompetanseheving
FRIVILLIGE TRENERE
I 2012 ble den nye utdannelsen for frivillige trenere, også
kalt Trener 1, lansert. En Trener 1 skal kunne ivareta og
utvikle spillere på nybegynnernivå. Utdanningen er på 90
timer og har omfattet vår- og høstsamling, praksis med barn,
unge og voksne nybegynnere i egen klubb, og en avsluttende teoretisk prøve.

Det var i alt 126 søkere på de 100 tilgjengelige plassene
på kursene som ble holdt på Hvam/Mørk GK, Grenland
GK, Haugaland GK, Trondheim GK og Narvik GK. Av disse
gjennomførte 96 utdannelsen, hvorav 74 ble sertifisert.
Evalueringer fra Trener 1 viser at utdannelsen scorer høyt,
men at det finnes et forbedringspotensial i å implementere
de nye trenene i golfklubben.
(VP s. 8, 9)
TREÅRIG BACHELOR-GRAD PÅ ELVERUM
PGA of Norway, Høgskolen i Hedmark og NGF har i
2012 utviklet en ny trenerutdanning for framtidige
profesjonelle hovedtrenere. Utdanningen blir et fulltidsstudium over tre år og 180 studiepoeng og vil gi plass til
12-15 studenter per år. Studenten får i løpet av de tre årene
med seg en bachelorgrad i idrettsvitenskap, en Trener 1-4
fra Norges Idrettsforbund (NIF) og NGF, samt muligheter
for en internasjonal PGA-eksamen.
Nasjonale så vel som internasjonale ressurser har blitt
benyttet for å bygge utdanningen samt til å lære opp
nasjonale kurslærere. Arbeidet har i løpet av året kontinuerlig blitt forankret inn mot NIF, R&A og PGA of Europe, og
har fra samtlige organisasjoner fått full støtte. Studieplanen
ble godkjent høsten 2012.
(VP s. 9)

KLUBB- OG IDRETTSUTVIKLING
Det første toårige utviklingsprogrammet for daglige ledere
ble avsluttet i november. Programmets tittel var «Helhetlig
ledelse og smartere golfdrift». Hensiktene med programmet var blant annet å utvikle ledere i norsk golf med en
felles arbeidsform og som gjennom bruk av sentrale verktøy, tankesett og økt kompetanse skulle bli bedre ledere
og skape bedre resultater. «Ledelse på norsk» som driver
konsulentvirksomhet innenfor ledelse og organisasjonsutvikling samt Lean Consulting AS var sammen med NGF
sentrale i planlegging og gjennomføring av programmet.

Evalueringen av programmet synliggjør at det har vært stor
grad av «nybrottsarbeid», men også at deltakerne har hatt
god verdi av utviklingsprogrammet.

GOLFBOX-KURS
NGF har ikke avholdt kurs i GolfBox i 2012 da GolfBox selv
har ivaretatt dette.

Den beklagelige siden av arbeidet er at mange av deltakerne
av ulike årsaker har gått over i andre stillinger utenfor golfen
under veis i, og etter avslutningen av, programmet. Dette
synliggjør de store utskiftingene som er i golf-Norge, og
hvordan klubbene hele tiden blir tappet for kompetanse
og erfaring.

ANLEGGSSEMINAR
Se kapittel om anlegg.

TURNERINGSLEDERE
Det var forholdsvis liten interesse for opplæring av
turneringsledere, og kun to kurs og en lokal temasamling
ble avviklet. I tillegg ble det i regi av GolfBox arrangert kurs
i bruk av turneringsprogrammet.
LEDERKURS FOR UNGDOM
NGF klarte i 2012 dessverre ikke å samle deltakere til
ungdomslederkurset som var planlagt sammen med svømmeforbundet. Til tross for at NGF er opphavet til dette kurset,
klarer vi foreløpig ikke å engasjere ungdommen til å delta,
samtidig som kurset går for fulle hus over hele landet i
regi av idrettskretser og andre særforbund. Vi bør spørre
oss om vi er flinke nok til å se ungdommen som en ressurs
i golfklubben.
VTG-ANSVARLIGE
Det ble avholdt 6 mindre kurs for Veien til Golf-ansvarlige.
Kravet er fortsatt at hver klubb skal ha minst to personer
som har gjennomgått slik opplæring og er aktive med nybegynnerne. Opplæringen hadde fokus på ivaretakelse. NGF
er fremdeles av den oppfatning at det er altfor liten bruk
av Treningskortet og godt oppmerkede treningsområder
ute i klubbene, noe som NGF mener er helt grunnleggende
forutsetninger for at VTG-konseptet skal fungere.

OMRÅDEVISE LEDERFORA
De områdevise lederfora i 2012 var farget av de første
tankene fra ny politisk og administrativ ledelse i NGF. Det
ble presentert og drøftet nye tanker i tillegg til at tidligere
diskusjoner og innspill ble fulgt opp. Antall deltakere var
112 (93 i 2011) fordelt på 70 klubber (60 i 2011).
(VP s. 11)

FOTO: Kvinesdal og Omegen GK

DOMMERE OPP ETT NIVÅ
Tre dommerkurs har resultert i 27 nye dommere fra 19 klubber. Nytt av året var Dommerkurs 3, en videreutdanning
for forbundsdommere og turneringsledere (TD). Hensikten
var å bedre dommernes kompetanse innen bestemmelser,
spillestrategi og utnytting av golfreglene, praktisk dømming,
utstyr, antidoping og førstehjelp.

MEDIEKURS
NGF har annonsert et mediekurs for golfklubber der målet
er å gjøre golfklubbene i bedre stand til å synliggjøre egen
virksomhet i media. Dessverre meldte bare to klubber sin
interesse, og kurset måtte derfor utsettes.
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SPØRREUNDERSØKELSER
Klubbundersøkelsen er en årlig undersøkelse der NGF
etterspør nøkkeldata fra klubbenes drift. Undersøkelsen
gir NGF god innsikt i klubbenes aktivitet, anleggssituasjon,
økonomi og organisasjon. Undersøkelsen ble i 2012
gjennomført med en svarprosent på 53,5 (91 klubber).
Rapport fra undersøkelsen er sendt klubbene som deltok
i undersøkelsen.
NGF-undersøkelsen er en tilfredshetsundersøkelse der
medlemsklubber kan vurdere NGFs arbeid gjennom året
som har gått. Undersøkelsen danner grunnlag for NGFs
videre arbeid. I 2012 ble undersøkelsen gjennomført med
en svarprosent på 65,1 (114 klubber). Alt i alt fikk NGF
karakteren 4,5 på en skala fra 1-6 mot 4,26 i 2011 (6
best). Rapport fra undersøkelsen er sendt klubbene som
deltok i undersøkelsen.

Golfens samfunnsverdi
Som en del av pilotprosjektet ”Økte tilskudd til klubben”/”Tilskuddsportalen” ble det gjennomført flere
samlinger for de 23 deltakerklubbene med temaer som
påvirkningsarbeid overfor idrettsrådet og media- og myndighetskontakt.

Klubbsjekken er en NGF-utviklet elektronisk spørreundersøkelse som gir klubbens ledelse innsikt i hva medlemmene mener om klubbens kompetanse og service på ulike
områder. I 2012 har 11 klubber gjennomført klubbsjekken.

NGF har også arbeidet med å få en oversikt over golf sin
representasjonsrett på idrettskretstingene. På områdevise
lederfora valgte klubbene flere steder representanter til
idrettskretstingene. Dette som et ledd i arbeidet med å
synliggjøre golf, knytte kontakter og kunne påvirke utviklingen og pengestrømmene i norsk idrett.

RESULTATSKALA

På bakgrunn av innmeldte saker fra NGF fattet
idrettskretstinget i Østfold, Akershus, Buskerud og
Sør-Trøndelag vedtak som medfører at golf vil ha representasjonsrett på idrettskretstingene i 2014. Det er dessverre fortsatt idrettskretser som kun fordeler tilskudd,
også kalt særkretsmidler, fra fylkeskommunen til idretter
med særkretser/regioner.

Alt i alt, hvor fornøyd er klubben med NGF
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NGF har sendt tre konkrete innspill til programkomiteene
til de politiske partiene på Stortinget i forbindelse med
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4,5
4
3,5

1.

3

2.

2,5
2
1,5

3.

1

2008

2010

2011

2012

Golfanlegg må likestilles med andre idrettsanlegg.
Golf har en stor samfunnsmessig betydning for
folkehelsen og golf-Norge ønsker å være en aktiv
part i arbeidet med bedret folkehelse lokalt og
regionalt.
Etablering av nye idrettsanlegg bør være en del
av den offentlige idrettspolitikken. I plansammenheng vil dette være med på å sikre en lokalisering som legger til rette for barn og unge.

Også i 2012 har NGF organisert fylkesvise møter mellom
golfklubber, kommuner, fylkeskommuner og idrettskretser.
Formålet med disse møtene har vært å skape bedre forståelse blant det offentlige for hva golfen står for, våre
utfordringer og videre samarbeid. Møtene har vært svært
nyttig, og det ble gjort flere avtaler og positive koblinger
mellom golfklubber og representanter fra det offentlige
og idrettskrets.
I 2009 startet arbeidet som resulterte i brosjyren ”9 hull til bedre helse”. Videreføringen
av dette arbeidet innebar blant annet en
økonomisk tallfesting av golfens helseverdier basert
på forskningsinformasjon. I 2012 kunne Høgskolen i
Telemark lansere rapporten ”Golfens helseregnskap – en
skisse til en samfunnsøkonomisk analyse av golfens
helseeffekter”. Rapporten bygger på NGFs omfattende
undersøkelse blant norske golfere, og er et forsøk på å
anslå golfens helseeffekter basert på tilgjengelig dokumentasjon og foreliggende forskning. Rapporten går langt
i å hevde at golf bedrer befolkningens helse, og at de samfunnsøkonomiske helseeffektene ved golf er betydelige.
NGF har vært i møte med Idrettsavdelingen i
Kulturdepartementet der ”golf og helse” var ett av
temaene som ble tatt opp. NGF har gitt innspill til høringen i Stortingets familie- og kulturkomité vedrørende
Stortingsmelding nummer 26 som omfatter den norske idrettsmodellen. I tillegg har NGF også hatt et eget
møte med Stortingets familie- og kulturkomité vedrørende den nye stortingsmeldingen. I høringen vektla NGF
viktigheten av å la et mangfold av idretter slippe til i
aktiviseringen av inaktive, at idretten er et godt verktøy
i folkehelsearbeidet, og at de forskjellige idrettene må
gis like muligheter.

Norges golfhistorie
Faggruppen for norsk golfs historie gjorde også i
2012 en omfattende innsats, i første rekke med
å etablere nettsiden www.golfhistorie.no som
ble lansert på Golfforum i november. Videre
utvikling av siden avhenger i stor grad av innspill
fra og samarbeid med klubber og enkeltpersoner
og økonomi.
På Golfforum i november ble www.golfhistorie.no
etablert, og mye av årets arbeid har handlet
om å legge til rette for dette. Videre utvikling
avhenger i stor grad av at klubbene samler sin
egen historie, og faggruppen vil gjøre sitt beste
for å legge til rette for dette arbeidet.

© Dronning Mauds fotoalbum. Det kongelige hoffs fotoarkiv

www.golfhistorie.no

Faggruppen har i løpet av året knyttet verdifull
kontakt med golfmuseet i St Andrews og blitt
medlem av Svenska Golfhistoriska Sällskapet.
Utover et årlig tilskudd fra NGF, har gruppens
arbeid i stor grad vært selvfinansiert gjennom tilskudd fra eksterne bidragsytere.
Gjennom tilskudd fra Norsk Kulturråd og
hjelp fra Stiftelsen ASTA (Riksarkivet) er
prosjektet for ordning og registrering av
golfforbundets arkiv igangsatt. Faggruppen
arbeider videre med å søke ekstern finansiering til videre drift og utvikling av nettsider,
arkivering og museum.

NYHETER • TESTER • HYBRIDALTERNATIVER • GOLFBALLER FOR DAMER

Klubbkommunikasjon

Pressearbeid

NGF-Nytt er et nettbasert nyhetsbrev som distribueres
ukentlig til alle klubber og personer som velger å abonnere (www.golfforbundet.no/ngfnytt). Løsningen er åpen
for alle uavhengig av tilknytning til golf-Norge, og er et
ledd i forbundets ønske om i større grad å spre informasjon
og synliggjøre arbeidsområder. Målet er at så mange som
mulig, særlig ansatte og frivillige i golf-Norge skal motta
informasjon tilpasset den enkeltes ønsker og behov. I 2012
ble det sendt ut 42 utgaver av NGF-Nytt og per 31.12.2012
sendes NGF-Nytt ut til 648 personer.
(VP s. 12)

2012 ble mediemessig et løft for norsk golf. Gode norske
prestasjoner i kombinasjon med flere gode lokale tiltak
var med på å synliggjøre golf. Suzann Pettersen bekrefter
at hun er i en særstilling, også hva gjelder mediedekning.
Hennes arrangement Suzann Pro Challenge samlet tre
tidligere verdensenere med dertil tilhørende interesse fra
norske medier. Også Espen Kofstads to seire og sammenlagtseier på Challenge Tour ble vist stor oppmerksomhet
nasjonalt.

I samarbeid med Catch Media tilbys norske golfklubber en
klubbtilpasset nettside med de viktigste funksjonene en
klubb trenger. Per 31.12.2012 har 12 klubber tatt i bruk
løsningen, som får gode tilbakemeldinger fra både klubber
og medlemmer.
(VP s. 11–13)

57. årgang. Utgave 5-2012. Løssalg kr 75

www.norskgolf.no

INSTRUKSJON:

En analyse av dekningen av golf i norske medier viser at golf
blir mer omtalt enn det kan gis inntrykk av. Lokalt er veldig
mange klubber flinke til å skape oppmerksomhet, spesielt
rundt sportslige resultater og arrangementer.

PUTTING

Den fremtidige utfordringen blir å generer mer oppmerksomhet rundt temaer som kan gjøre golfen mer attraktiv
ovenfor nye målgrupper, potensielle samarbeidspartnere
og offentlige myndigheter. Dette gjelder både på lokalt og
nasjonalt plan.

REISER:

DANMARK
PORTUGAL

NGF har jevn og god dialog med de viktigste nasjonale
og regionale mediene, og relasjonene skal ytterligere
forsterkes. Klubber som har arrangert NM og internasjonale
turneringer har fått tilbud om bistand i pressearbeidet.

+

(VP s. 11)

YANI TSENG
LORENA OCHOA
ANNIKA SÖRENSTAM
Norsk Golf
Bladet Norsk Golf har kommet ut i åtte utgaver. Gjennom året har bladet gradvis øket sin fokus på norsk golf, og fremstår
nå som et magasin med en god balanse i tematikk. Det har blitt foretatt noen mindre designjusteringer for å samstemme
bedre med bladets dreining mot en noe mindre maskulin profil.
NGF har levert 12 redaksjonelle sider til hver utgave med særlig vekt på å synliggjøre smartere trening, frivilligheten og
golfens samfunnsverdi. Undersøkelser viser at leserne er fornøyd med bladet. Gjennomsnittlig opplag på de åtte utgavene
var på 70.973, og 91,3 % av medlemsmassen oppgir å ha lest bladet. 81,2 % gir bladet en helhetlig snittscore på 4-6 på
en skala fra 1-6 der 6 er best. 90 % er fornøyd med distribusjonen.
Norskgolf.no har gjennom året befestet sin posisjon, og hadde i 2012 396.491 unike brukere mot 370 815 i 2011. Det
gir en økning på 6,9 % fra 2011. Antall besøk totalt økte med 13,5 % til 2.989.980 i 2012. Sidevisningene økte med 15
% til 5.806.892.
(VP s. 13)

SUZANN PRO CHALLENGE:

GIGANTENE
TIL NORGE
NorskGolf_0512_cover.indd 1
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Ressursgruppe for kommunikasjon

Nett og sosiale medier

Markedsføring

Sponsorsalg

I forbindelse med en revidering av NGFs kommunikasjonsplan er det etablert en ressursgruppe for kommunikasjon
bestående av representanter fra forskjellige deler av golfNorge. Formålet er å skape et overordnet kommunikasjonsfaglig diskusjonsforum til bistand for administrasjonen.

NGF har i 2012 administrert www.golfforbundet.no,
www.golfliga.no, www.nordeapairs.no og www.vtg123.no.

Undersøkelser gjort blant ikke-golfere viser at golfNorge har en vei å gå for å endre holdningene til golf. NGF
fortsatte derfor posisjoneringen av golf som en «sammenidrett» gjennom en riksdekkende rekrutteringskampanje som ble understøttet av tilrettelagt materiell for
lokal satsing. Planen var å være mer offensive gjennom
en SMS-kampanje mot medlemsmassen, men denne ble
tonet kraftig ned etter en del støy og rundt lovligheten av
en slik kampanje. Juridiske betraktninger konkluderte med
at NGF ikke har handlet i strid med loven, men det korte
tidsvinduet for en slik kampanje gjorde en at ny satsing
ble lagt på is.
(VP s. 9)

Det har vært lite frafall av sponsorer og de som har blitt
borte har blitt erstattet. I tillegg har NGF fått inn en del
nye samarbeidspartnere som først og fremst bidrar med
ressurser, og som gjør det mulig for NGF å profesjonalisere
virksomheten.

I tillegg administrerer NGF Facebook-sidene Norges Golfforbund, Norwegian Golf Team, Golfliga, Titleist Tour,
Nordea Pairs, Suzann junior Challenge, Norwegian
Challenge og Norgescup. NGF er også på Twitter under
@NorwayGolfTeam. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk
av sosiale medier.
(VP s. 12)

Hederstegn og utmerkelser

Potensialet ligger først og fremst i den profesjonelle delen
av golfen. I 2012 ble det derfor jobbet mye med å utvikle
tanker, profil og innhold i Team Norway – NGFs satsing på
utøvere som er i første fase av sin profesjonelle karriere,
eller som i kraft av sin verdensranking er aktuelle for OL
i 2016.
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ÅRETS ILDSJEL:
Ove Kristian Skavnes, Molde GK
ÅRETS TALENT:
Anders Engell, Grønmo GK
ÅRETS JUNIORSTIPEND: Sandra Nordaas, Drøbak GK og
Andreas Halvorsen, Larvik GK

Sponsormarkedet for golf i Norge har vært svært tøft
for klubbene i 2012. NGF har ikke i samme grad merket
konsekvensene av dette, men det ligger ikke et stort
potensial i eksisterende sponsorprodukt. Utfordringen
ligger i å ha innhold å selge, og eksklusivitetsavtaler, et
begrenset varelager på synlighet og ressurser til å iverksette
nye aktiviteter, gjør at det er komplisert å øke inntektene.

Espen Kofstad, to seiere og nummer en OoM European Challenge Tour 2012.

Årets ildsjel, Ole Kristian Skavnes, Molde GK
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BERETNING FRA TINGVALGTE
UTVALG OG KOMITEER

Beretning fra Lovutvalget
for 2012

Beretning fra disiplinær- og
sanksjonsutvalget 2012

Medlemmer:

Medlemmer:

Lars Musæus (leder), Truls B. Graff og Else-Marie Merckoll.

Steinar Birkeland (leder), Else-Marie Merckoll
og Thore Wilhelmsen

Lovutvalget og dets medlemmer har særlig vært engasjert
i følgende saker i 2012:
▪ Revisjon av lovnormen for golfklubber, som oppfølging av revidert lovnorm for idrettslag.
▪ Videre revisjon av NGFs lov, basert på fullmakt fra
Golftinget og revidert lovnorm for særforbund.
▪ Innstilling til styret om opprettelse av og
reglement for NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg
(DSU), samt om revisjon av berørte bestemmelser i
NGFs turneringsbestemmelser.
▪ Støtte til NGFs administrasjon i en rekke saker
etter henvendelse fra klubber og andre, særlig
vedrørende lov- og organisasjonsspørsmål.
▪ Gjennomgåelse av diverse avtaleutkast som ledd i
bistand fra faggruppe Juss og organisering.
▪ Deltagelse på NIFs lov- og domsseminar i oktober.
▪ Deltagelse på Golfforum i november.
▪ Påbegynt arbeid med revisjon av NGFs regelverk
som berøres av NIFs lov kap 13 og 14.
▪ Innledende samtaler om NGFs arbeid med Regionale
kompetansesentra (RKS).
15. februar 2013
For lovutvalget
Lars Musæus
Leder

NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) har
utarbeidet reglement og rutiner for en rask og presis behandling av innkomne anmeldelser om brudd på NGFs generelle
turneringsbestemmelser om usportslig opptreden i forbundsturneringer. DSU har i 2012 hatt tre saker til behandling
vedrørende «no show».
31. mai 2013
For DSU
Steinar Birkeland
Leder

Faggrupper og ressurspersoner
Faggruppen for norsk
golfs historie

Faggruppe regler

Jens M. Engelstad, leder
Arne Ramstad
Johann Foss
Tom K. Akslesen

John Edgar Nilsen
Per Erbo Rougthvedt
Ruth-Anne Bjørnstad
Jan-Erik Lauré
Stein Jodal

Faggruppe utdanning

Faggruppe turnering

John Edgar Nilsen
Per Arvid Langseth
Ottar Strømberg
Lars Otto Bjørnland

Rolf Bjarne Aune
Lars Olaf Sterud
Vidar Kokkim
Peder Mørk
Jan Seglem

Faggruppe anlegg
Lars Westbye
Tom Anderson
Børge Pettersen

Faggruppe slope
Einar Faugli
Merete Wrangell
Kjell Hansen

Faggruppe golf for
funksjonshemmede
Joakim Marksten
Birgit Pedersen
Trygve Toskedal Larsen
Mads Andreassen
Gøril Hansen

Faggruppe jenter og
kvinner i norsk golf
Anne-Lise Løfsgaard
Anders Fløistad
Dag Willien Eriksen
Inger Holth
Marit Wiig
Line Berg
Lise Bjørnstad

Faggruppe IT
Knut Holba
Stein Jodal
Helge Toft
Laila Synnøve Østebø
Rolf Evensen
Anne-May Moss

Ressursgruppe kommunikasjon
Åge Wedøe
Per Haugsrud
Pehr-Olav Skogseth
Wenche Pedersen
Tom Gundersen

43
43

Faggrupper og ressurspersoner Forts.
Redaksjonsråd Norsk Golf
Kristin Moe Krohn
Christian Døvle
Wenche Pedersen
Tom Gundersen

Styringsgruppe medieavtale

Christian Anker-Rasch
Per Kristoffersen
Tore Waagø
Per Haugsrud
Atle Øi
Tom Gundersen
Øystein Tamburstuen
Geir Ove Berg

Steinar Birkeland
Else-Marie Mercoll
Thore Wilhelmsen

Internasjonale representanter

REPRESENTASJONSSPILLERE 2012

Lars Otto Bjørnland (EGA Executive
Committee)
Terje Morstøl (EGA Handicapping
and Course Rating Committee)
Stein Jodal (EGA Championship
Committee)

FOTO: NGF

Anne-Grethe Kolstad
Kristin Moe Krohn
Tor-Anders Hanssen
Atle Øi
Tom Gundersen

Ressursgruppe internasjonale Sanksjonsutvalget
turneringer

J

Kenneth Svanum, vinner av Mørk Masters 2012

Juniorgrupper 13–14 (98–99)

Juniorgruppe 15–16 (96–97)

Christian Bjørk Ingul, Tronheim GK
Fredrik Bjørk Ingul, Trondheim Gk
Jacob Stølan Malvik, Trondheim GK
Vemund R. Kristiansen, Ålesund GK
Elias Birkeland, Molde GK
Markus E.Wilhelmsen, Ålesund GK
Aron Berhane, Stavanger GK
Ruben Pettersen, Stavanger GK
Stine Lindanger, Stavanger GK
Markus Bradelie, Bergen GK
Tomas Helgø, Stavanger GK
Fredric Holme, Oslo GK
Sander Henden, Ballerud GK
Anders Baumann, Bærum GK
Robin Stadheim, Haga GK
Celine Karlung, Asker GK
Ane Staubo, Oslo GK
Cecilie H. Tanbjør, Bærum GK
Michael J.Law, Vestfold GK
Lars Henrik Flått, Nøtterøy GK
Carl Didrik Fosaas, Nøtterøy GK
Sander Stavnar, Nøtterøy GK
Celine Borge, Vestfold GK
Sander R.Owren, Borregaard GK
Emil S.Brynildsen, Mørk GK
Kenneth Johansson, Østmarka GK
Benjamin Pedersen, Grønmo GK
Magnus R.Hansen, Elverum GK
Simen A.Midtbruket, Moss&Ryg. GK

Viktor Hovland, Drøbak GK
Haakon Toverud, Ballerud GK
Henrik D-S Skogseth, Oslo GK
Aleksander Øverli, Oslo GK
Kristoffer Reitan, Oslo GK
Daniel Øverås, Ålesund GK
Jarle Volden, Oslo GK
Jarand Arnøy, Fana GK
Tim Gamborg, Oslo GK
Synne Lauritzen, Skjeberg GK
Frida Johannessen, Borregaard GK
Sandra Nordaas, Drøbak GK
Renate Grimstad, Fana GK
Therese Tellefsen, Oppegård GK
Kristin Simonsen, Meland GK
Julie Reinertsen, Drøbak GK
Sofie Huseby, Oslo GK
Suzanna Vik, Oslo GK

Observasjonstropp
Alexander Søbstad, Trondheim GK
Anders Engell, Grønmo GK
Andreas Cheng, Haga GK
Mikkel Bjerch-Andresen, Haga GK
Christoffer Carlsen, Haga GK
Erlend J. Kristoffersen, Mjøsen GK
Andreas Gjesteby, Drammen GK
Fredrik Jullum, Losby GK
Kenneth Svanum, Vestfold GK
Lasse Gerhardsen, Ski GK
Mathias Schjølberg, Oslo GK
Ole Ramsnes, Stavanger GK
Aksel Olsen, Stavanger GK
Tobias G. Pettersen, Borregaard GK
Sebastian M. Andersen, Nøtterøy GK
Stefan Samuelsen, Kragerø GK

Thomas Guste Pedersen, Kragerø GK
Tor Erik Knudsen, Oslo GK
Wilhelm Bogstrand, Oslo GK

Observasjonstropp junior
Mathias Bunæs, Asker GK
Christian Wilscow, Moss&Rygge GK
Oddvar Hjellegjerde, Oslo GK
Lars Mjeldheim, Fana GK
Mikael Skyum, Huseby&Hankø GK
William Bertram, Stavanger GK
Espen Stensland, Drøbak GK

Landslag U18
Marthe Wold, Stavanger GK
Maria Tønnesen, Grimstad GK
Kristoffer Ventura, Moss & Rygge GK
Kristian K. Johannessen, Drammen GK
Petter Mikalsen, Stavanger GK
Andreas Halvorsen, Larvik GK

Landslag
Tonje Daffinrud, Vestfold GK
Marita Engzelius, Oslo GK
Nicoline E Skaug, Oslo GK
Olivia Hüllert, Bærum GK
Joakim Mikkelsen, Drammen GK

Team Norway
Suzann Pettersen, Oslo GK
Marianne Skarpnord, Moss & Rygge GK
Caroline Martens, Tyrifjord GK
Knut Børsheim, Fana GK
Espen Kofstad, Losby GK
Elias Bertheussen, Trondheim GK
Anders Kristiansen, Borregaard GK
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UTVALGTE SPORTSLIGE RESULTATER

AMATØRRESULTATER
Norgesmestere:

Marita Engzelius, Oslo GK
Elias Bertheussen, Trondheim GK

Norgesmester junior

Kristian Krogh Johannessen,
Drammen GK
Marthe Wold, Stavanger GK

Norgesmester senior

Asbjørn Ramnefjell, Oslo GK
Anna Dønnestad, Hakadal GK

Norgesmester midamatør

Øyvind Bjørnstad, Miklagard GK
Marte Wærsted, Tanberg Nøtterøy GK

Norgesmestere lag

Damer: Oslo GK
Herrer: Bærum GK
Jenter: Stavanger GK
Gutter: Moss&Rygge GK

Vinnere av Norgescup
Stian Lund, Miklagard GK
Mariell Brun, Larvik GK

Vinnere av Titleist Tour

Marthe Wold, Stavanger GK
Petter Mikalsen, Stavanger GK

Nations Cup Individual		

2 Kristoffer Ventura

Italian Ladies Open			
French Boys				
2 Olivia Hüllert

2 Petter Mikalsen

College Conference Tournament
2 Marita Engzelius

UTSA Oak Hills Invitational

Nations Cup Individual
3 Olivia Hüllert

French Girls				
5 Marte Wold

Reid Trophy (English Boys U14)

1 Joakim Mikkelsen

3 Kristoffer Reitan

Big 12 Men`s Golf Championship

McGregor Trophy (English Boys U16)

1 Joakim Mikkelsen
(hadde ytterligere 3 topp
5 plasseringer)

5 Daniel Øverås

Scottish Girls U14

		

2 Susanna Vik

The Farmers Invitational		
2 Anders Engell
VM Lag
Herrer:

Barona Collegiate Cup 		
6 (Kristoffer Ventura, Kristian Krogh

2 Anders Engell			

og Anders Engell)

The Duck Invitational			 Damer: 			

5 Anders Engell

UCSB Invitational

19 (Marita Engzelius, Tonje Daffinrud
og Nicoline Skaug)

		

2 Anders Engell

EM Lag

WCC Championship			
6 Anders Engell

Jenter: 14

Portuguese Amateur 			 Alameda Golf Commuters
8 Kristoffer Ventura

French Boys				

1 Vetle Marøy

3 Anders Engell

Gutter: 7

EM individuelt

Kristoffer Ventura T45

German Boys				

8 Vetle Marøy

PROFESJONELLE
RESULTATER
LPGA tour

European Tour
ISPS Handa Perth International
11 Knut Børsheim

Mørk Masters			
1 Kenneth Svanum
8 Alexander Søbstad

Sunrise LPGA Taiwan
Championship
1 Suzann Pettersen

Challenge Tour

Apulia San Domenico Grand Final
1 Espen Kofstad

Ecco Spanish Open		
2 Øystein Engevik

LPGA Hanabank
Championship
1 Suzann Pettersen

Double Tree Hilton Acaya Open
1 Espen Kofstad

Sydbank Masters		
3 Christian Aronsen

English Challenge		
3 Espen Kofstad

Mediter Real Estate Masters
6 Elias Bertheussen

Crown Plaza Copenhagen
Challenge		
T5 Espen Kofstad

Andre turneringer

US Ladies Open			
9 Suzann Pettersen
Wegmans LPGA Championship
2 Suzann Pettersen
LPGA Lotte Championship
6 Suzann Pettersen

Ladies European tour
Lalla Meryem Cup
2 Marianne Skarpnord

ISPS Handa Ladies British Masters
9 Caroline Martens

LET Access Series

Kristianstad Åhus Ladies Open
1 Cecilie Lundgreen
Women's Bank Open
1 Cecilie Lundgreen

Finnish Challenge
T5 Espen Kofstad
Challenge de Catalunya
T7 Espen Kofstad
M2M Russian Challenge
T10 Espen Kofstad
Espen Kofstad vant i tillegg
Challenge Tour Order of Merit

Nordic Leauge

Ecco Spanish Open		
1 Christian Aronsen
Danjord Masters		
1 Peter Kaensche

Bravo Tours Open
10 Are Friestad
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FOTO: Drøbak GK

STATISTIKK

2008

2009

2010

2011

2012

122 261

125 388

121 908

114 296

112 152

0,8%

2,6%

-2,8%

-6,2%

-1,9%

Andel kvinner

27,1%

27,2%

26,3%

25,6%

9,0%

Andel barn og unge

11,7%

11,4%

10,8%

9,8%

9,0%

Andel medlemmer med etablert hcp.

53%

58%

58%

63%

64%

Antall klubber

190

187

184

186

183

Gj. snitt medlemstall pr. klubb

643

671

663

614

613

Antall medlemskap per 31.12.
Endring i antall medlemskap

NØKKELTALL - NGF

Årets juniorstipend: Sandra Nordaas, Drøbak GK
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2012

År

Ant. klubber

1948

4

1950

5

1956

5

1958

6

1970

7

1972

6

1973

8

1976

10

1980

11

1981

12

1982

14

1983

15

1986

19

1990

46

225

1991

59

200

1992

59

1993

67

1994

65

1995

75

1996

84

100

1997

85

75

1998

102

1999

114

2000

138

2001

173

2002

185

2003

200

2004

200

2005

204

2006

202

2007

193

2008

190

2009

187

2010

184

2011

186

2012

183

Antall
golfklubber
i Norge:

183

175
150
125

50
25
0

48

19

56

19

70

19

73

19

80

19

82

19

86

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

19

01

20

ANTALL KLUBBER TILKNYTTET NGF

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

12

20
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År

Medlemskap

1949

793

1956

954

1957

1003

1958

927

1959

865

1960

864

1961

891

130000

1962

828

120000

1964

934

1965

948

1966

971

110000
100000

Antall
medlemskap i
golf-Norge sank
med

1,9%
i 2012

1967

1011

90000

1973

3429

80000

1974

3451

70000

1975

3741

1976

4154

1977

4333

1978

4525

40000

1979

4529

30000

1980

4522

År

Medlemskap

20000

1981

4829

1997

46356

1982

5301

1998

59360

1983

5658

1999

68718

1984

5584

2000

84343

1985

5584

2001

97739

1986

7278

2002

109382

1987

9214

2003

118326

1988

10042

2004

123392

1989

11994

2005

118240

1990

15051

2006

118628

1991

17702

2007

121785

1992

21277

2008

122261

1993

23929

2009

125388

1994

27335

2010

121736

1995

32818

2011

114296

1996

39687

2012

112152

60000
50000

10000
0

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

MEDLEMSKAP I KLUBBER TILKNYTTET NGF
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MENN

KVINNER

BARN OG UNGE (B/U)
ÅR

BARN
0-5

6 - 12

BARN OG UNGE (B/U)
TOTAL
MENN

UNGE
13 - 19

20 - 25

ANDEL
MENN

26 -

BARN
0-5

TOTALT

UNGE

6 - 12

13 - 19

20 - 25

TOTAL
KVINNER

ANDEL
KVINNER

26 -

2002

99

2 745

9 005

4 955

62 847

79 651

72,8 %

45

1 046

2 175

1 398

25 067

29 731

27,2 %

109 382

2003

123

2 825

9 584

5 295

68 492

86 319

72,9 %

63

992

2 254

1 496

27 266

32 071

27,1 %

118 390

2004

189

3 062

9 439

5 564

71 571

89 825

72,8 %

95

1 112

2 412

1 540

28 408

33 567

27,2 %

123 392

2005

101

2 886

8 796

5 185

68 588

85 556

72,4 %

46

1 046

2 329

1 436

27 827

32 684

27,6 %

118 240

2006

118

3 139

8 408

4 937

69 692

86 294

72,7 %

48

1 082

2 276

1 379

27 549

32 334

27,3 %

118 628

2007

119

3 012

8 152

5 311

71 507

88 101

72,7 %

63

1 156

2 195

1 382

28 337

33 133

27,3 %

121 234

2008

95

3 371

7 524

4 889

73 271

89 150

72,9 %

44

1 230

2 045

1 159

28 633

33 111

27,1 %

122 261

2009

193

3 060

7 595

5 425

75 018

91 291

72,8 %

141

1 193

2 054

1 169

29 540

34 097

27,2 %

125 388

2010

104

2 855

6 951

5 885

74 009

89 804

73,7 %

55

1 055

2 149

1 160

27 685

32 104

26,3 %

121 908

2011

167

74,4 %

55

867

2012

115
167

74,8
74,4 %

40
55

815
867

2 168

5 532

5 591

70 537

83 943

25,6 %
1 380

1 011

24 963

28 209

25,2
25,6 %

112 152

ÅR

JENTER 0 - 12

GUTTER B/U

JENTER B/U

TOTAL B/U

ANDEL B/U

TOTAL 20 - 25

20 992

5 (26,5 - 36,0)

9 238

19 744

28 982

Klubbhcp. (37 - 54)

13 709

24 116

37 825

Intet handicap

943

1 707

2 650

Totalt

28 150

84 002

112 152

13,2 %

5,8 %

2005

12,9 %

5,6 %

2006

12,7 %

5,3 %

2007

12,1 %

5,5 %

2008

11,7 %

4,9 %

9,8 %

922
855

7 815

2 235

10 050

9,0 %

6 602

6 305

18 040

2004

2283

6 009

2 952

5,7 %

2011

296

4 (18,5 - 26,4)

13,4 %

2012

2 (4,5 - 11,4)

14 368

2003

10,8 %

1 030

13 480

5,8 %

2010

Totalt

906

888

13,8 %

11,4 %

Menn

124

3 (11,5 - 18,4)

2002

2009

Kvinner

1 ( - 4,4)

ANDEL 20 - 25

UNDER 26 ÅR
GUTTER 0 - 12

Handicapkategori

■ Gjennomsnittshandicap alle spillere med handicap (etablert handicap og klubbhandicap),

33,5

5,3 %

■ Gjennomsnittshandicap alle spillere med etablert handicap

23,5

5,8 %

■ Gjennomsnittshandicap gutter/menn med etablert handicap

22,2

5,8 %

■ Gjennomsnittshandicap jenter/kvinner med etablert handicap

28,8

5,9 %

■ Andel medlemskap med etablert handicap

64 %

ANTALL MEDLEMSKAP SORTERT PÅ
ALDER OG GRUPPER

MEDLEMSKAP FORDELT PÅ HANDICAP
OG KJØNN PER 31.12.2012
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18 hull

9 hull

6 hull

Antall
baner

Antall hull

1995

13

23

4

40

465

1996

19

23

13

55

627

162

1997

22

26

15

63

720

93

1998

24

30

22

76

834

114

1999

27

33

33

93

981

147

2000

30

41

41

112

1155

174

2001

34

44

39

117

1242

87

2002

36

60

34

130

1392

150

2003

39

70

44

153

1596

204

2004

50

64

41

155

1722

126

2005

52

65

39

156

1755

33

2006

55

74

32

161

1848

93

2007

56

82

26

164

1902

54

2008

58

85

27

170

1971

69

2009

60

89

25

174

2031

60

2010

60

89

24

173

2025

-6

2011

60

91

23

174

2037

12

2012

61

93

20

174

2055

18

9 hull

6 hull

Økning
antall hull

18 hull

90
80
70
60
50
40
30

ANLEGGSUTVIKLING

20
10
0

95

19

96

19

97

19

98

19

99

19

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20
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RESULTATREGNSKAP 2012

BALANSE PR. 31.12.2012

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Noter

20 787 037

21 600 000

18 744 162

2

Medieavgift

9 926 978

10 360 000

10 313 433

Viderefakturering IKT

2 702 270

2 991 000

2 892 935

10 962 334

10 658 888

10 780 374

3

Sponsorinntekter

2 532 463

7 500 000

5 100 698

4

Salg materiell

1 705 159

2 055 000

1 858 281

Andre driftsinntekter

7 229 719

5 729 500

6 596 072

55 845 960

60 894 388

56 285 955

-394 501

-400 000

-75 335

-19 876 135

-19 980 602

-19 671 062

Medieavtale

-5 030 296

-5 335 400

-5 156 471

IKT kostnader

-3 828 508

-4 099 600

-4 367 804

Kontorkostnader

-2 654 551

-2 606 112

-2 656 498

-10 469 093

-11 460 238

-10 966 073

Innleide tjenester

-2 142 752

-1 984 625

-1 991 800

Profilering, klær og premier

-5 858 305

-8 880 250

-8 148 199

7

Tilskudd, stipend

-4 495 760

-4 920 000

-4 214 044

8

Avskrivning IT-investering

-790 596

-840 000

-790 596

Annen driftskostnad

-733 273

-992 000

-872 582

-56 273 770

-61 498 827

-58 910 464

-427 810

-604 439

-2 624 509

571 716

680 000

591 458

41 078

0

42 897

Rentekostnad

-28 495

-7 000

-20 335

Annen kortsiktig gjeld

Annen finanskostnad

-93 463

-16 000

-82 797

490 836

657 000

531 223

63 026

52 561

-2 093 286

Medlemskontingent

Tilskudd

SUM DRIFTSINNTEKT
Innkjøp materiell
Lønn- og personalkostnad

Reise-, opphold- og møtekostnader

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Renteinntekt
Annen finansinntekt

SUM FINANS
ORDINÆRT RESULTAT
DISPONERING AV RESULTAT
Overført til egenkapital

-63 026

31.12.2012

30.12.2011

Noter

EIENDELER
LANGSIKTIGE EIENDELER
Immatrielle eiendeler

5

1 669 769

2 225 990

10

Lagerbeholdning

1 325 838

1 522 686

11

Fordringer

2 118 453

1 823 229

12

572 634

313 747

17 349

-490

Utøverfond

3 640 007

2 417 212

Kasse, bank

19 275 107

20 087 049

SUM OMLØPSMIDLER

26 949 388

26 163 433

SUM EIENDELER

28 619 157

28 389 423

Egenkapital

-16 179 417

-16 116 391

SUM EGENKAPITAL

-16 179 417

-16 116 391

Leverandørgjeld

-3 622 312

-4 542 292

Utøverfond

-3 640 007

-2 299 810

Offentlige avgifter

-1 819 044

-2 327 008

Skyldige feriepenger

-1 646 931

-1 681 459

Påløpne kostnader

-1 369 766

-1 107 850

-341 680

-314 613

SUM KORTSIKTIG GJELD

-12 439 740

-12 273 032

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-28 619 157

-28 389 423

OMLØPSMIDLER

Forskuddsbetalte kostnader
Pensjonspremiefond

6

13

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
14

KORTSIKTIG GJELD
9

Finn H. Andreassen
President

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær

Anne-Lise Løfsgaard
Visepresident

Dag Kirchoff
Styremedlem

Kåre H. Hansen
Styremedlem

15

Wenche Pedersen
Styremedlem

Einar I. Lohne
Styremedlem
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RESULTATREGNSKAP 2012 - NOTER

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 3 – TILSKUDD

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, NRS 8 ”God regnskapsskikk for små foretak” og NRS(F) ”God
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”.

Av post 3-midlene på kr 3 600 000 er kr 400 000 øremerket idrett for funksjonshemmede.

VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra regnskapsårets utløp, og er oppført i balansen
til pålydende.
Varelageret er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

2012

2011

NIF - rammetilskudd (post 2)

5 305 201

5 538 786

NIF - aktivitetstilskudd (post 3)

3 600 000

3 600 000

400 510

90 800

R & A, tilskudd
Prosjektmidler NHO

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 fordringer. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning av øvrige kundefordringer for å dekke antatte tap.

IF
Tilskudd GGG/funksjonshemmede

50 000
96 324

95 166

135 000

244 872

NIF - internasjonal representasjon

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling
av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Immaterielle eiendeler
avskrives over økonomisk levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
INNTEKTSFØRING OG PERIODISERINGSPRINSIPPER
Norges Golfforbund har følgende inntektstyper:
■
■
■

Medlemskontingenter- og avgifter
Tilskudd
Sponsoravtaler og andre driftsinntekter

Alle inntekter er bokført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet og resultatført når de er opptjent.
Kostnader er sammenstillet med tilhørende inntekt.

4 000

Historiegruppe KD/Norsk kulturråd

125 000

Extrastiftelsen - Helse og Rehab

308 000

200 000

6 795

6 750

Helse- omsorgsdep. - folkehelse

350 000

350 000

Helse- omsorgsdep. - skole/SFO

100 000

100 000

Andre tilskudd

135 504

Olympiatoppen - prosjektstøtte

200 000

300 000

Wang Toppidrett

200 000

200 000

10 962 334

10 780 374

2012

2011

1 908 104

2.494.610

624 359

2.606.088

2 532 463

5.100.698

VO-tilskudd

SUM TILSKUDD

NOTE 2 - MEDLEMSKONTINGENT

NOTE 4 – SPONSORINNTEKTER

Medlemskontingenten i 2012 har vært kr 200 pr. klubbmedlem – 20 år og eldre. Det er betalt kontingent for 103.935
medlemmer.

Inntektsreduksjonen fra 2011 skyldes avsluttede bytteavtaler.

Sponsorinntekter
Bytteavtaler (barter)
SUM SPONSORINNTEKTER
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NOTE 5 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER

NOTE 8 - UTBETALTE TILSKUDD, STIPEND

Forbundet mottok kr 1 893 721 i momskompensasjon i 2012.

2012

2011

Golfkortet

210 480

240 375

Tilskudd GGG - funksjonshemmede

Kursinntekter

347 668

331 200

Tilskudd klubber - turneringer

Slope

302 000

302 500

Forskningstilskudd

Startkontingenter

2 637 285

2 271 308

NGF veldedighetsturnering - Pink cup

Momskompensasjon og lotteri (bare 2012)

2 021 046

1 634 700

Andre tilskudd - stipend

Egenandeler

1 702 503

1 802 131

Golf i skolen lærerkurs

8 737

13 858

7 229 719

6 596 072

Diverse inntekter
SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER

Inntekter fra NGFs veldedighetsturnering Pink Cup er inkludert i posten Startkontingenter med kr 1 100 000 for 2012
og 1 065 962 i 2011. Denne posten har en tilsvarende kostnadsside under Tilskudd, stipend.

NOTE 6 – LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.

Tilskuddsordning til klubber
SUM TILSKUDD

2011

846 563

554 838

1 317 350

1 189 840

850 000

1 030 000

1 100 000

1 065 962

283 406

92 431

98 441

0

0

280 974

4 495 760

4 214 045

I tillegg ble det i 2012 utbetalt tilskudd til reise for kursdeltagere på « Trener 1» med kr 95.125. Dette er kostnadsført
under posten "Reise, opphold og møtekostnader".

NOTE 9 – AKTIVITETSREGNSKAP

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2012 har vært 26,8. Utbetalt lønn og honorarer som er innberettet for ansatte, tillitsvalgte, innleide ressurser og styremedlemmer:

Bruk av midler til oppnåelse av virksomhetsplanens mål.
Økningen i «Lønns- og driftskostnader» under Organisasjon og tilsvarende reduksjon under Aktivitet skyldes intern omorganisering og overføring av bemanning fra avdeling for «Breddeidrett og Spillerutvikling» til «Klubbutvikling /- service».

2012

2011

15 884 297

15 895 840

Arbeidsgiveravgift

2 422 728

2 377 863

AKTIVITET

Pensjonskostnader

1 280 487

1 039 892

385 813

402 433

Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser

2012

2012

2011

Breddeidrett og spillerutvikling

5 838 373

5 334 235

Lønns- og driftskostnader

4 662 351

7 454 103

Til generalsekretær er det innberettet lønn kr 778 351, godtgjørelser og andre ytelser kr 8 803, og innbetalt til
pensjonsordning kr 46 898. Det er utbetalt honorar til styrets president med kr 209 837 og kr 386 837 samlet til
styremedlemmene inkludert varamedlemmer. Verken generalsekretær eller styreleder har bonusordninger eller lignende.

Toppidrett

8 908 785

8 909 290

Lønns- og driftskostnader

4 479 514

4 844 515

Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. ”Lov om obligatorisk tjenestepensjon”, og forbundet har
pensjonsordning som oppfyller kravene i loven. I 2012 var 19 ansatte med i ordningen med innskuddspensjon og 10
ansatte med ytelsespensjon. Alle ansatte etter 01.01.2008 går inn i innskuddsbasert ordning.

ANLEGG
1 257 788

1 766 311

NGF felleskostnader

5 879 916

9 091 011

Marked

3 084 728

2 881 571

Klubbutvikling/- service

5 212 037

5 217 472

Informasjon

6 158 782

5 962 507

ANDRE YTELSER

Anleggsutvikling

Forbundets forpliktelser til forsikret pensjonsordning er valgt ikke balanseført iht. unntaket for små foretak.
REVISOR
Det er utbetalt honorar til Ernst & Young på kr 95 000 og Vidi Revisjon AS på kr 43 750. Det er utbetalt kr 8 500 for
attestasjon av tilskudd til Golf Grønn Glede.
Revisjonshonorar er inkludert mva.

ORGANISASJON

NOTE 7 - PROFILERING, KLÆR, PREMIER

Lønns- og driftskostnader

10 791 496

7 449 449

Kostnadsreduksjonen fra 2011 skyldes avsluttede bytte-avtaler.

SUM KOSTNADER

56 273 770

58 910 464

63

NOTER TIL BALANSEN
NOTE 10 - IMMATRIELLE EIENDELER

NOTE 12 - VURDERING AV FORDRINGER

GolfBox ble tatt i bruk i 2009 og eiendelen følger en lineær avskrivningsplan over 5 år. Tilgangen i 2012 er utvikling
av «Golfstrømmen – pengestrøm- og aktivitetsanalyse på nett». Totale utviklingskostnader er estimert til kr 405.000.
Denne eiendelen blir tatt i bruk i 2013 og vil avskrives etter en lineær avskrivningsplan over 5 år.

Det er foretatt en vurdering av fordringene, og fjorårets avsetning ansees å være tilstrekkelig. Det er ikke oppstått
tap på kundefordringer i 2012.

Anskaffelseskost
Tilgang/avgang 2012
Akkumulerte avskrivninger GolfBox
Avskrivninger 2012

GolfBox

Golfstrømmen

3 995 026

0

0

234 376

2 559 633

0

790 596

0

1 435 393

234 376
1 669 769

SUM BOKFØRT VERDI pr 31.12.2012

NOTE 11 - VARELAGER

Varelager til kostpris
Herav ukurans
Balanseført varelager

2011

2 117 248

1 888 875

397 805

330 954

2 515 053

2 219 829

-396 600

-396 600

2 118 453

1 823 229

Andre fordringer
Sum
Avsatt forventet tap
SUM FORDRINGER

Det ble i 2006 avsatt kr 500 000 til å dekke et mulig regresskrav etter konkursen i Moa Golfklubb. Denne avsetningen
er tilbakeført i årets regnskap under posten Tap på fordringer med kr 393 245 etter fradrag for realisert tap.

NOTE 13 – BANKINNSKUDD
2012

2011

1 396 078

1 749 772

70 240

227 086

1 325 838

1 522 686

Består av:
Abacus

358 465

618 063

VTG-materiell

223 177

385 362

NXT LVL

143 606

0

Annet

600 590

519 261

1 325 838

1 522 686

SUM VARELAGER

Fordringer på klubber

2012

Av posten Kasse/Bank utgjør bankinnskudd 19 272 190. Bundne skattetrekksmidler utgjør kr 886 968.

NOTE 14 – EGENKAPITAL
Resultatet for 2012 ble et overskudd på kr 63 026 som tillegges egenkapitalen:
Egenkapital							
+ Tilført årets resultat						

16 116 391
63 026

SUM EGENKAPITAL 31.12.2012					

16 179 417

NOTE 15 – UTØVERFOND
Utøverfond består av en bankkonto pr. utøver og forpliktelsen reskontroføres tilsvarende pr. utøver. Kontiene kan kun
disponeres av Norges Golfforbund og uttak skjer kun etter de gitte retningslinjene for fondet. Utøverfond presenteres
brutto i regnskapet, og midlene og forpliktelsen skal tilsvare hverandre.
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www.golfforbundet.no

Norges Golfforbund
Ullevål Stadion (inng. F)
Tlf: 21 02 91 50
post@golfforbundet.no
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Golf – en idrett for alle

