
 

 
  

 
Referat  Styremøte nr 6/2017 –  
24.10.2017 kl 14:00-18:00 – NSG kontoret, Asker GK. 
 
Tilstede fra styret: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Asle P Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad 
(JRK), Geir Rune Djuve (GRD), Ola Bøe (OB), Lasse Delebekk (LD) 
 
Forfall: Elin Horgen (EH) 
 
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO) 
 
55-06/17 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 5/2017  
Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret. 
 
56-06/17 Status administrasjon 
Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen, som har bestått i å avslutte sesongen 2017 i forhold 
til kontroll av økonomi for representasjon og turneringer.  
Forberedelsene til neste sesong er i god gjenge. Møter Turneringskoordinatorer og TK er avholdt, 
invitasjon til klubber om å arrangere turneringer 2018 er sendt ut og purret på. Vi har fått 55 positive 
svar, et nei takk fra Sandnes og et tilbud fra Bogstad på kr 750,- som vi foreløpig har takket nei til.  
Vi er klare for NSG-tur til Portugal, og påmeldingene til Mar Menor er allerede oppe i 90. 
Forberedelser til årsmøte og budsjett er i gang.  
Utarbeidet tekst og skisse til ny flyer til Golftinget ble fremvist og godkjent. 
 
Vedtak: NSG skal ikke spille Bogstad til 750,-. Vi kommer imidlertid gjerne for 550,- 
   
Oppfølging: Espen O meddeler dette til Oslo GK, og spør ”uformelt” Einar Skogstad om råd. 
 
Produktsalg. Omsetningen er begrenset på tampen av sesongen, skjønt det har ikke vært den helt store 
susen, spesielt ikke på damesiden. Vi har lagerbeholdning på snaue 65.000.  
Alle reisende til Portugal har fått tilbud, men foreløpig har det kun resultert i salg av to gensere. 
 
Representasjonsskjorte i norske farger ble foreslått lagt inn i reisekostnaden for 2018 sammen med 
caps og sokker. Espen viste mulige design for en slik skjorte med brodert norsk flagg og ”Senior Team 
Norway”.  
 
Vedtak: NSG ønsker å tilby representasjonsartikler og ba Adm vurdere produkter og få pris på disse. 
 
Markedsaktivitet. Aktiviteten har vært meget begrenset, dels i påvente av beslutninger knyttet til 
strategivalg og dels fordi andre gjøremål har vært prioritert etter god måloppnåelse på 
sponsorinntekter så langt. 
Ny avtale med SponsorLink for 2018 er inngått, annonse fakturert.  
Avtalt med Birdie 1 om bytte av ”premietralle” under Landsfinalen mot annonse for 2017. En slik 
løsning er ønsket fra Birdie 1 også i 2018 
 
Status reiser. Portugal 33 deltagere og Mar Menor 90 deltagere pr 24.okt. 



 
57-06/17 Økonomi og regnskap 
2.900 medlemmer og 158 har ikke betalt kontingent. (126.400,-) 
10 stk. har betalt dobbelt, slik at kontingent reduseres med kr 8.000,- 
Tross netto medlemsnedgang på 23 (fra 2765 i 2016 til 2742 i 2017), ser det ut til at vi holder oss tett 
på budsjett hva gjelder netto medlemsinntekt. 
 
For våre representasjonsoppgaver er det store sprik mellom budsjett og regnskap for så vel kostnader 
som egenandeler. Dette skyldes dels at vi ikke sendte damer til EGA Lag og Landskamp Island. 
Landskampen mot Danmark ble også redusert fra 16 til 9 spillere.  
En annen årsak til avviket er at en del kostnader ble betalt av spillerne og kommer derfor inn som en 
reduksjon av egenandel. Følgelig kommer ikke disse utgiftene til uttrykk på kostnadssiden heller. 
 
Post 4110 Innkjøp varer er mye høyere enn budsjett, som følge av at innkjøp var planlagt betalt i 2016. 
Etterslep på lønninger skyldes sene oppgjør fra Turneringskoordinatorer, samt at noe utbetaling til DL 
ligger i 7179 Kjøp av tjenester.  
 
Posten 7130 Reise vinter er depositum for tur til Portugal og utgående kostnad for inntekt under 4308 
Varekostnad reise. 
 
Posten for regional satsing er ikke rørt. Det kan da tyde på at premiering til MiniTourene, som skulle 
tas fra denne konto, er ført på premiesjekkene. Sissel retter opp dette. 
 
Resultatmessig er vi godt innenfor budsjett hva gjelder inntekter og utgifter og prognosene for årets tre 
siste måneder tilsier at vi med total driftskostnad på 3,6 går mot 267 000 i resultat 
 
Vedtak: Andel av overskudd settes i ”Turneringsfond”. Størrelse besluttes når endelig resultat er kjent. 
 
58-06/17 Strategiprosjekt 
Jon Ragnar Krogstad (JRK) redegjorde for status og videre fremdrift mot årsmøtet. 
Han ba om en ny WorkShop (WS 2) med alle som var på forrige WorkShop og anbefalte å bruke 
styremøtene som milepæler og beslutter fremdrift etter det. 
 
Vedtak: Strategimøte 13. Nov kl 12:00 på Asker GK 

 
I dette møtet må vi også finne muligheter for ulike utfordringsområder rundt aktivitet i region. 
Innspill fra Brita Kleven Thorsvik om at NSG-medlemmer i Trøndelag opplever at de får lite igjen for 
medlemskontingenten ble grundig drøftet. Det er for få turneringer i området, koster for mye å reise til 
andre regioner/Østlandet og man opplever ikke at man har noen nytte av NSG Fordelskortet. Følgelig 
er det spirende tanker om å etablere egen senioraktivitet. 

 
En tanke er en regional medlems-kategori. Følgelig må den praktiske konsekvensen utredes. 
Rogalands 50+ aktive seniorer ønsker å samarbeide. De har egen serie av 8 turneringer som spilles i 
forskjellige klasser fra NSGs opplegg, men de vil gjerne inn i kampen om ulike representasjons-
oppgaver som NSG administrerer. Vi må se på hva som er mulig å gjøre for å imøtekomme ønsket fra 
Rogaland. En god løsning her vil kunne benyttes også i andre regioner.  
Det ville være spesielt gunstig om de administrerte egen turneringsvirksomhet og ved medlemskap i 
NSG gikk inn i regional/nasjonale OoM.  
Det ble her nevnt prøve-/introduksjonsmedlemskap for første år i størrelsesorden ”halv kontingent”. 

 
Vedtak: Jon og Geir ser på ulike scenario som et grunnlag for diskusjon i WS 2. 
 
59-06/17 Evaluering turneringsvirksomheten 2017  
TK-leder Asle P Johansen (APJ) redegjorde i grove trekk om NSGs turneringsvirksomhet og refererte 



til at det meste om status og evaluering av sesongen 2017 er sammenfattet i referatene fra møter med 
Turneringskoordinatorer og i TK. Dette tas med inn i planlegging av neste sesong, samt utarbeidelse 
av TB, som starter primo november. 
I korte trekk kan noen ”forbedringer” nevnes, skjønt dette også må vurderes når strategiarbeidet 
begynner å materialisere seg. 
 
Deltakelse på Senior Tour har ligget på samme nivå som i fjor, med en liten tendens til at de store 
turneringene blir ”større” og at spillerne i venter lenger med å melde seg på.  
Asle P redegjorde for at en stor utfordring er lengden på banen for de ulike klassene. 
Det er stor forskjell på kvalitet og stabilitet på spillere med hcp +1 og 6,9. Og tilsvarende fra hcp 7 til 
12. 
Vi har derfor en utfordring med å tilpasse spill (brutto/netto), klasseinndeling og lengde på banene på 
en slik måte at færrest mulig opplever det som urettferdig, og flest mulig synes det er moro og passe 
”utfordrende” å delta i turneringer. 
 
Espen refererte til av gruppa 50–60 år nå er større enn de over 70. Han understreket viktigheten av å 
gjøre en ny analyse av medlemsmassens sammensetning både på alder og hcp når medlemsregisteret 
er revidert for 2017.  
 
Lagmesterskapet må igangsettes i god tid før sommerferien og fordeles på sine respektive NSG 
ansvarlige. Påmelding må legges ut tidlig i GolfBox og arrangørstab på hver klubb involveres tidlig. 
Det innføres Shotgun siste dag. 
 
Lagserien og finalespillet er grundig drøftet og det henvises til de tanker Edgar Bergh har kommet 
med etter årets finale. Det må imidlertid gjennomføres et eget møte om fremtidige divisjoner og antall 
lag i hver divisjon. Også her må det utvises regionale hensyn.  
Årets diskusjoner blant enkelte klubber om greenfee ved spill av NSG Lagserie har gjort at styret og 
TK har mottatt et forslag fra en spiller i Østfold: La spillere fra hjemmeklubb betale for gjestespillerne. 
 
Vedtak: Forslaget fikk begeistret bifall fra et enstemmig styre og vil bli lansert for 2018. 
 
NSG Landsfinale og Invitational Arrangements- og spillemessig perfekt gjennomført på Larvik 22.-
24. September, men innendørs oppholdsrom på Larvik blir for snaut når alle vil inn. 
Uttak av kvalifiserte til finalen og deres påmelding i GolfBox gikk i år veldig greit, da OoM-lister etter 
hvert ble tindrende klare på hvem som var kvalifisert i hver klasse. 
Vi registrerer imidlertid at en del spillere i klasse 1 ikke prioriterer NSG Landsfinale. 
 
Resultatservicen var upåklagelig, selv om vi nok registrerte en viss temperatur i ”tellebua” – ikke 
minst da det dro seg mot like resultater. Likevel karte de å kåre riktige vinnere og plasseringer. 
 
Asle P uttrykte en smule bekymret undring rundt ulike uttalelser og holdninger han har fått referert fra  
GAF. Dette er påstander og tanker om vårt virke som vi ikke kjenner oss igjen i. Kan NSG invitere seg 
selv til et GAF-møte og fortelle om hva vi egentlig driver med? 
 
Oppfølging: Espen O tar en prat med Arne Giving, leder for GAF 
 
60-06/17 Turneringsøkonomi og kontroll 
Gjennomgang av prosjektregnskap for turneringsvirksomheten er sluttført av Sissel og det er kun et 
par klubber som henger etter med sine oppgjør. 
 
Ut fra en økonomisk vurdering er den nedre grense for å arrangere turnering 20 spillere. 
 
Vedtak: Styret anbefaler derfor TK å legge inn 20 spillere som minimumsgrense i TB 2018. 
 
Oppfølging: TK må vurdere om de i TB 2018 vil åpne for flere ”ikke-medlemmer” i region å delta i 



turneringen. (Dvs: Utvide denne deltakelse til å omfatte hele regionen, ikke bare arrangørklubb.) 
 
61-06/17 Status Representasjonsoppgaver 2017 
Status uttak gjennomgått, der siste oppgave, damer til Portugal i 2018 nå er tatt ut og kontaktet. 
De spiller på Estoril 3.-7. mars 2018. 
Avvik i gjennomføring i forhold til planlagte representasjonsoppgaver er gjennomgått i forbindelse 
med regnskap i pkt 57-06/17 Økonomi og regnskap. 
 
Oppdatert kostnadsoversikt representasjonsoppgaver ble presentert og forklart.  
 
62-06/17 Terminliste 2018 
55 klubbsvar pr dags dato og utarbeidelse av Terminliste 2018 starter uke 46. 
 
63-06/17 TB 2018 
Status for evaluering etter møter med Turneringskoordinatorer og i TK har ennå ikke materialisert seg 
i konkrete endringer i TB. Oppstart utarbeidelse TB 2018 uke 46.  
 
Vi har fått en konkret forespørsel om dispensasjon til å spille fra kortere utslagssted pga 
funksjonshemming. Dette er NSG positive til under forutsetning av fremleggelse av gyldig 
Klassifiseringskort utstedt av NGF.   
 
Oppfølging: Asle P og Espen tar en gjennomgang før oppstart. 
 
64-06/17 Innledende diskusjon budsjett 2018 
Måltall for inntekter 

o Medlemsutvikling – holde stabilt er positivt 
o Årskontingent 2018 – uendret kr 800,- /Introduksjonsmedlemskap i region år 1. 
o Sponsorinntekter kr 80.000 
o Dekningsbidrag turneringsvirksomheten er null. 

Måltall for kostnader 
o Lønnsutgifter. Legge på gjeldende reallønnsvekst for alle. 
o Representasjonskostnader i henhold til ambisjonsnivået for 2017 

Måltall for årsresultatet er et begrenset overskudd; maks 200.000. Eventuelt kan deler av et overskudd 
settes i Turneringsfond. 
 
Det er begeistrede tanker i styret om å arrangere et nytt europamesterskap, da fortrinnsvis ESGA 
Masters. 
 
Vedtak: Grethe sjekker muligheter for Masters 2020 
 
65-06/17 Oppstart planlegging av Årsmøtet 2018 
Sende innkalling: 14. desember 
Forslagsfrist: 29. desember 
Påmeldingsfrist: 16. januar 
Sende sakspapirer: 26. januar 
Årsmøte: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, lørdag 17. februar, fra kl 10:00 
 
Til drøfting av innhold i møtet vil presentasjon av strategi ta en del tid, men vi må ha med noen 
eksterne bidragsytere. Vil Marit komme igjen? Kan Henrik Bjørnstad fortell om sitt comeback og 
”Livet på Touren”. 
 
Oppfølging: Espen kontakter disse og tenker på andre mulige. 
 



66-06/17 Eventuelt  
Sakene som ble tatt opp under dette punkt er referert under sine hjemmehørende punkter. 
 
Kommende styremøter: 
Styremøte 7 – 12. desember 2017 (Start kl 12:00, da vi inviterer til en aldri så liten Julelunsj med styre 
og øvrige ressurspersoner kl 16:00). 

Styremøte 1/2018 – 16. januar 2018 

Årsmøte 2018, 17. februar på Gardermoen. 

 

_______________________________       _________________________________ 
Grethe  Kristensen  Nysveen  Jon Ragnar Krogstad 
 

 
______________________________       _________________________________ 
Geir Djuve                           Elin Horgen 
 
_______________________________       _________________________________  
Asle  Petter  Johansen   Ola Bøe 
 

 

 


