
 
Referat Styremøte nr 6/2018 –  

30.10.2018 kl 14:00-17:30 – NSG kontoret, Asker GK. 
 

Tilstede: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Asle P Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Ola 

Bøe (OB), Lasse Delebekk (LAD), vara. 

Forfall: Elin Horgen (EH), Geir Rune Djuve (GRD)  

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO) 

 

58-06/18 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 5/2018  

Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret. 

 

59-06/18 Status administrasjon 

Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen, som i hovedsak har bestått av sesongavslutning på 

Classic Tour, uttak og organisering av Nordisk og landskamper mot Sverige, Danmark og England, 

samt Lagseriefinale og Landsfinale. Sesongavslutning har vist god oppslutning om uttak i helgene og 

mindre aktivitet på CT på hverdager.  

 

Lagseriefinalen var som alltid godt fundert og organisert, men krevende værforhold gjorde deltakelse 

på Lucky Looser noe amputert. Det vises forøvrig til egen rapport fra Edgar Bergh. 

 

Oppfølging: TK-leder og Edgar gjennomgår oppsett for finalespill i Lagserien. 

 

Landsfinalen på Drøbak ble innledet med «historisk» regnskyll under NSG Invitational. 

Været bedret seg imidlertid og spillet lørdag og søndag ble utført under perfekte spilleforhold. 

Landsfinalen ble i år ikke fulltegnet av kvalifiserte spiller, derfor fikk mange som lå lenger ned på 

listene delta. Men uansett var det de beste som vant. 

 

Oppfølging: Statistisk grunnlag for sesongen fra Helge sendes til Styret og behandles Strategiutvalget. 

 

Uttak damer Landskamp Portugal er foretatt, men utsendelse av invitasjon avventer da vi ikke har 

kommet til enighet med de Portugisiske damene om hvor og når det skal spilles. 

 

Status søknader Turneringsadministrator 

Stillingen er utlyst på egen hjemmeside. Adm, styreleder og TK-leder intervjuer aktuelle kandidater 

primo november før vi eventuelt går «bredere ut». 

 

Medlemsundersøkelsen 2018 er utarbeidet i «Questback» og sendes ut umiddelbart. 
 

Oppstart 2019 er i gang i den forstand at alle klubber er invitert til å komme med sine ønsker. Frist er 

satt til 30. november. Deretter påbegynnes arbeidet med Terminlisten 2019 av Adm/TK v/TK-leder. 

 

Produktsalg er fortsatt beskjedent da spillere på representasjonslagene har fått Teamskjorter. Etter 

klager har produsent fremskaffet en ny stoffkvalitet, som puster bedre. 

 

Markedsaktiviteten har naturlig nok vært noe begrenset i sesongavslutningen, men vi har god dialog 

med Riis Bilglass om økt aktivitet i 2019. 

  
Samarbeid. Det er avtalt et oppfølgingsmøte med Sissener om sesongen og fornyelse av kontrakt 

medio nov. 

 



Et samarbeid med Asker GK om profilering og fordelsprogram i en hotellkjede er også i kjømda. 

 

Reiser  

Jubileumstur er fortsatt i det blå, men i medlemsundersøkelsen er det spurt om interessen for dette. 

Dette gjelder også tur til Lofoten (som forøvrig kommer til å bli ganske kostbar), slik at vi avventer 

resultater fra undersøkelsen.  

Turen til Portugal har 28 deltakere og det skal bli spennende å se hvordan disse trives med Tavira. 

Til Mar Menor er det er drøyt 50 påmeldte, hvilket er noe lavere enn på samme tid i fjor. 

 

60-06/18 Økonomi og regnskap 

Status medlemmer registrert i GolfBox er 2703. 

2721 har betalt kontingent, som er en nedgang på 21 betalende fra i fjor (2742). 

 

Resultatregnskap viser at vi har økt arrangementsinntektene, noe som i hovedsak skyldes meget stor 

oppslutning om uttaksturneringer, spesielt i begynnelsen av sesongen. Følgelig ligger også utgiftene til 

premiesjekker høyrer uten at det svekker resultatet.  

Det er en del utestående lønninger og egenandeler, men i grovt er regnskapet i godt samsvar med 

budsjett. Kostnader og inntekter er under kontroll for resten av året. Vurdering av nøkkeltallene tilsier 

at vi ligger godt an til å nå budsjett. Balansen er god. 

 

Ola Bøe redegjorde for våre investeringer i KLP Index og Sissener og kunne fortell om et ustabilt 

marked der vi har gått noe ned i forhold til status på forrige styremøte. Ola minnet styret om at dette er 

langsiktige investeringer og at det er gode utsikter for positiv avkastning hos begge. 

 

Vedtak: Styret tar det fremlagte resultatregnskap til etterretning.  

 

61-06/18 Status Strategi 2018 - 2021 

Prosjekt Iverksettelse av strategiplan: Foreløpig handlings-/tidsplan, Jon gikk gjennom status for 

Strategiplanens arbeidsoppgaver / satsings-områder: 

 

 
 

Medlemsundersøkelsen 2018. I gang – resultater ventes primo november, analyser og konklusjoner 

medio/ultimo. 

 



Kvinneprosjekt status, Elin. Ikke skjedd noe... 

 

Prosjekt region /Samhandling og utvikling 

Samarbeidet med de eksisterende 50+ tourene i i Rogaland og Hordaland har gitt økt deltakelse i 

turneringer og vi ser også at en del har meldt seg inn i NSG. Dette er likevel bare en begynnelse og vi 

må fortsette prosjektet og stimulere til deltakelse.  

 

Prosjekt region Trøndelag har vært en formidabel suksess og ønskes videreført så vel fra 

prosjektgruppa som i NSG. 

Aktivitetene beskrevet som «Trøndelagsprosjektet» har gitt oppløftende økning i turneringsdeltakelse 

og aktivitet og må brukes som mal og inspirasjonskilde for andre regioner. 

Det henvises til en rapport og gjengir her konklusjonen fra denne: 

 

-Alle kk-er i Trøndelag er godt fornøyd med Trøndelagsprosjektet og de endringene vi har gjort i år. Vi 
har inntrykk av at medlemmene også ser svært positivt på opplegget.  

 

Vi har fått flere turneringer og Trondheim gk er igjen en del av NSG-kartet.  Flere tilbud i 
«nærmiljøet» tror vi gjør det mer meningsfylt å være medlem. Muligheter for gavesjekker, også til de 

som vanligvis ikke vinner, tror vi også gir positiv effekt for å øke bredden. 
 

Vi opplever også at ledelsen i alle klubbene nå er positive til NSG sine turneringer og ser at vi bidrar 

positivt til klubbkassen. 
 

Vi har nådd målet om økt medlemstall, flere deltakere på turneringene i Trøndelag og vi har gjort 

turneringene mer attraktive og sosiale. I alt 20 spillere har deltatt 7 eller flere ganger i Trøndelag og 

har hatt mulighet til å kvalifisere seg til Landsfinalen uten å reise langt. 
 

Flere ikke-medlemmer har deltatt - og er potensielle nye medlemmer neste år.  Om flere av disse 

melder seg inn vet vi ikke før etter sesongslutt i 2019. 
 

Vi ønsker å få utvikle videre NSG-golfen i Trøndelag med utgangspunkt i de tiltakene vi har hatt i år. 

Om vi får tilslutning til det vil vi komme tilbake til detaljene i evt. ny søknad for 2019.  

 

Styret vil uttrykke stor anerkjennelse og takk til alle involverte og til Brita Kleven Thorsvik i 

særdeleshet. 

 

Vedtak: Fortsette Trøndelagsprosjektet. 

 

Medlemskort Vi jobber med en løsning for digitalt lojalitetskort som skal erstatte papirkortet. Første 

utkast til lojalitetskort-app ble presentert og funksjonalitet og innlogging ble gjennomgått.  

 
Oppfølging: Adm møter leverandør for sluttføring og igangsetting medio november. 

 

Forslag om et eget strategimøte i januar ble fremmet for å sikre kontinuitet og styrking av strategiske 

planer og gjennomføring av disse. 

 

Vedtak: Strategigruppen kommer med innspill til tidspunkt og program. 

 

62-06/18 Evaluering turneringsvirksomheten 2018  

Det henvises til eget møtereferat for evaluering av sesongen 2018 etter møter med 

Turneringskoordinatorer og i TK.  

 

Classic Tour 

Vår største utfordring for tiden er «Banelengde» og hvilke klasser, kjønn og alder som skal spille hva. 

Asle P redegjorde for drøftingene i TK og blant Turneringskoordinatorene, der vi har følgende 



innstillinger: 

 

Det er ulike ønsker både fra damer og herrer om kort og/eller lang bane. NSG gjør imidlertid 

uttak i fellesklasser, hvilket gjør at spillere i ulike klasser må spille fra samme utslagssted. 

TK er villig til i visse tilfeller å gi kompensasjon i beregning av OoM for spill som avviker fra et 

normalt oppsett. Dette vil fortrinnvis gjelde for NM. En slik kompensasjon må være basert i banens 

slopeverdier.   

 

Oppfølging: Definisjoner for uttak samt evt. kompensasjon formuleres av TK for TB 2019. 

 

Vedtak for uttak: Uttak EGA og ESGA brutto gjøres fra klasse 1. ESGA Master brutto klasse 1 og 2. 

 

Oppfølging:  

Forslag for klasse 7 til utarbeidelse i TK.  
Uttak til Supersenior tas fra klasse 7 

Uttak til Masters tas fra klassen de hører hjemme (1 – 4) 

Uttak til landskamper (Danmark og Sverige) med 2 plasser i brutto tas fra spillers hcp-klasse (1 – 3) 
 

Lagmesterskapet 

Shotgun siste dag er en ubetinget suksess. Styret drøftet en kommentar fra Elin Horgen om at damer 

også må få gå fra hull 1.  

TK-leder: Det er intet problem, men dette må vurderes fra bane til bane. Det vil være tilfeller hvor 

dette ikke går opp ift. antall menn/damer og «lederballer».  

 

Lagserien og finalespillet 8.- 9. september, Hakadal.  

Årets Lagserie samlet i år noe færre lag enn tidligere (131 mot 140+ tidligere år) og nedgangen har i 

hovedsak vært i 2. div. Rundt 1000 spillere har deltatt som er færre enn tidligere.  

Det har vært flere utfordringer: Sen baneåpning flere steder, enkelte klubber har trukket seg underveis, 

flere matcher gikk til WO og vi har fått signaler om at det er vanskelig å få spillere og lag til å enes om 

spilletid. 

 

Vi viser til rapporten fra Edgar Bergh, men tar her med hans innspill om finalespillet. 

•  Finalespillet ble møtt med verst tenkelig scenario; kraftig regnvær. Og det holdt stikk. Desto 

mer gledelig var det at arrangementet gikk nærmest knirkefritt.  

•  Alle kamprapportene var i år gjort ferdig på forhånd og sendt ut til deltakende lag. Dette bidro 

til god flyt, selv om noen utfordret tidsskjemaet. Disse fikk beskjed om å dele hullet og gå videre 

til neste.  

•  Det ble stort frafall på Lucky Loser denne gangen. Med det regnværet som var varslet (og kom), 

er det vanskelig å bebreide de spillerne som ikke deltok. Det virker lite formålstjenlig å tvinge 

noen til å spille golf når motivasjonen ikke er til stede.  

•  Hakadal var en utmerket vertsklubb. Ikke minst stor takk til kafeen som fant plass til alle og 

skapte god atmosfære.  

•  Denne gangen konkurrerte Finalespillet med mange andre golfturneringer (klubbmesterskap for 

senior, Solør Master og andre lokale/regionale golfavslutninger. Vi klarte derfor ikke å fylle 

kvoten på 16 lag i 1. divisjon slik at vi gikk ned på 12 lag. I 2. divisjon ble det bare 7 lag. Det ble 

tatt mange henvendelser for å få det 8-ende laget, men det lyktes altså ikke. Fra Regionene deltok 

bare Molde og Tingvoll fra Møre og Romsdal mot tidligere år også lag fra Sørlandet og Hordaland 

(Kristiansand. Karmøy og Sotra).  



•  Det reiser spørsmålet om hva skjer når avdelingsleder ikke stiller. Det er snittscore som nå er 

eneste kriterie for videre utvelgelse. Det betyr at det må rettes en forespørsel til ett og ett lag som 

må svare før noen andre vet at de blir invitert. Det hadde fra mitt ståsted vært enklere å ha 

“wildcard” hvor man kunne ta ulike hensyn (antall lag i Lagserien, nummer i samme pulje, hcp-

snitt på spillerne, geografi, tittelforsvarer, vertsklubb, ønske om å være med hvis det blir plass 

o.a.). Konkret kan dette bety at plassen tilbys f.eks. Losby i stedet for Drammen siden Drammen 

allerede har ett lag med i Finalespillet. 

•  I 2. divisjon kan det tenkes at de 4 lagene som har høyest snittscore er automatisk kvalifisert, 

mens de 4 neste blir tatt ut på “wildcard”. Ser vi på årets sluttabell i 2. divisjon, tror jeg det er 

viktig at Drøbak 1, Bærum 1, Kragerø 1 og Tjøme 1 får plass i Finalespillet. Nå ble det heldigvis 

plass til 3 av disse.  

•  Samlet sett synes jeg Finalespillet har fått en form som er “robust og bærekraftig”, for å bruke et 

populært uttrykk. Det er viktig at det er nok bemanning på Finalespillet. Det gikk greit i år med 

Lars og meg, men det hadde vært ønskelig at vi var 3 på lørdag.  

Utfordringene oppsummert  

•  Rekruttere flere lag til 2. divisjon fra NSG-klassene 4 og 5 samt damespillere  

•  Prøve å få til noe rundt Stavanger, Bergen og i Trøndelag  

Finalen ble lagt opp til 16 lag (miks/damer, men ble redusert til 12.) 

TK anbefaler 12 lag i finale og at man går tilbake til «gammelt» spilleoppsett. 

 

Vedtak: TK / TK-leder og Edgar Bergh drøfter årets oppsett opp mot oppsett fra tidligere finalespill. 

 

NSG Landsfinale og Invitational på Drøbak 21.-23. september. Fredagen ble det litt regn og vind, 

men så viste «Badebyen» seg fra en litt annen side og ga spillerne utmerkede spilleforhold. 

 

Klassevinnere NSG Landsfinale (2 runder) 

Kl 1, (Hcp opp til 6,9) Jannicke Nilsen Bakken, Oslo GK, 144 

Kl 2, (Hcp opp til 10,9) Tommy Nilsen, Drøbak GK, 148 

Kl 3, (Hcp opp til 14,9) Eiliv Solheim, Kristiansund & Omegn GK, 168 

Kl 4, (Hcp opp til 19,9) Erik Økseter, Aske GK, 150 (netto) 

Kl 5, (Hcp over 20), Arne A Bendiktsen, Soon GK, 153 (netto) 

Kl 7, (70+, uansett hcp), Henning Evensen, Oslo GK, 144 (netto) 

Sammenlagtvinnere Classic Tour 2018 

Kl 1,(Hcp opp til 6,9) Tom Selmer, Losby GK, 327,5 

Kl 2, (Hcp opp til 10,9) Jon Langsholt, Skjeberg GK, 181,25 

Kl 3, (Hcp opp til 14,9) Eiliv Solheim, Kristiansund & Omegn GK, 178,5 

Kl 4, (Hcp opp til 19,9) Erik Økseter, Asker GK, 174,5 

Kl 5, (Hcp over 20), Knut Andresen, Østmarka GK, 169,5 

Kl 7, (70+, uansett hcp), Inge Storberg, Kongsvingers GK, 161,5 

63-06/18 Turneringsøkonomi og kontroll 

Gjennomgang av prosjektregnskap for turneringsvirksomheten ble utsatt, da fullstendig oppsett ikke er 

ajour. Imidlertid viser regnskapstallene for «Arrangementsinntekter» og «premiesjekker» at vi ligger 

over budsjett – med positiv «netto».  
 

64-06/18 Status Representasjonsoppgaver 2018 



Uttak 2018 er fullført, men da alle forhold rundt damenes kamp mot Portugal ikke er avklart sendes 

denne invitasjonen ut medio november. 

 

Status økonomi representasjonsoppgaver viser at våre kostnader ligger noe under budsjett. Vi har 

fortsatt en del utestående på egenandeler, men alt er sendt ut til spillerne. 

 

Planlagte representasjonsoppgaver 2019 følger i hovedsak oppsett for 2018 med unntak av at vi i år 

regner med å bli invitert til Island. Et herrelag skal reise til England, mens vi skal arrangere 

landskampene mot Danmark (herrer) og Sverige (damer og herrer). 

 

65-06/18 Samarbeidsprosjekter 

Samarbeid Sissener løper som avtalt med annonse og omtale på hjemmeside.  

Foreløpig ingen avtaler om øvrige aktiviteter. Ved fornyelse av avtale for 2019 går Sissener inn som 

tittelsponsor av Sissener Classic Tour. 

Møte med Sissener, Ola Bøe og Adm avtalt medio november. 

 

Samarbeid NSG-NGF er formalisert i først rekke gjennom deltakelse i arbeidsgruppe rundt 

«Golfpolitisk Dokument» og forberedelse av NGFs Virksomhetsplan. Espen O deltar fra NSG. 

Espen O har avtalt møte med NGFs nye turneringsansvarlige Thomas Vesteraas 31. oktober. 

  

66-06/18 Forberedelse Classic Tour 2019 og TB 2019 

Orientering om erfaringene fra 2018-sesongen og beslutninger for 2019. NSG søker etter 

Turneringsadministrator, men i mellomtiden går «produksjon» av terminlisten som tidligere, der vi nå 

er i prosess med å innhente svar/ønsker fra klubbene om turneringer i 2019. 

 

Adm er også i gang med å etablere regionale Turneringskoordinatorer. 

Trøndelag med Brita Kleven Thorsvik og Bergen/Haugalandet med Reidar Sakseide er på plass. 

Sørlandet, Rogaland og Nord-Vestlandet er i prosess. 

 

67-06/18 TB 2019 

Innledende evaluering i og etter møter med Turneringskoordinatorer og i TK. 

 

Vedtak: Oppstart TB 2019 ultimo november. Ansvar: TK/TK-leder og Adm. 

 

68-06/18 Innledende diskusjon budsjett 2019 

Punktet ble overlatt til Admin og styreleder, som tar et innledende møte om budsjettet i sin helhet 

ultimo november. 

 

69-06/18 Forberedelse til NSG Årsmøte 

Adm. informerte om at plan og prosess er under kontroll og i gang. 

Hotell for NSG Årsmøtet er bestilt. (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.) 
✓ Innkalling sendes ut 13. desember 

✓ Forslagsfrist: 29. desember 

✓ Påmelding: 9. januar 

✓ Saksdokumenter hjemmeside og utsendelse: 25. januar 

 

Program for dagen vil i hovedsak bestå av presentasjon av Medlemsundersøkelse og TB2019 samt 

mulig presentasjon av vår samarbeidspartner Sissener. 

 

Det er et ønske om å gi NSG-medlemmer «gratis adgang» til å møte på «Fagdag». 

 
Vedtak: Adm sjekker pris med hotellet til neste møte. 

 



70-06/18 NSG Hedersmerke 

Komitéleder GKN orienterte om at det ikke er oppnådd enighet i komitéen Nytt møte ikke berammet. 

 

71-06/18 Eventuelt  

Innspill Elin Horgen: Ønsker flere OoM lister for damer. Damer med hcp under 6,5 som ikke er 

aktuelle for Sgaravatti må få egen OoM. Samtidig må det være damer som er interessert i å være med i 

EM. 

 

Vedtak: Egen EGA liste utarbeides. 

 

Lag T-shirts bør ha bedre stoff og det bør vurderes en annen farge og enklere mønster evt. sjekke 

mulighet for kraftigere rød og blå, beholde mønsteret. Ønsker også flere større størrelser.  

  

Vedtak: Nytt stoff godkjent, samme mønster beholdes og produsenten bes om å gjøre fargene 
kraftigere.  

 

”Dametee” – kontra ”herretee”.  

 

Oppfølging: Denne kontinuerlige utfordringen er besluttet nærmere utredet under utarbeidelse av TB 

2019. 

 

Lag-NM på Kongsvinger i år: Leder flight for damer gikk ut fra hull 10!  De må gå fra hull 1. 

 

Oppfølging: Behandlet tidligere under pkt 62-06/18, der det står: TK-leder: Det er intet problem, men 

dette må vurderes fra bane til bane. 

 

 

Innspill fra Bjørn Stenvik 

KK Tore Gundersen fra Grini tok kontakt med meg for å undersøke muligheten for å kunne innpasse 

en Bærum mini-tour i terminlisten 2019. Han hadde tenkt seg 3 dager i løpet av en uke (evt. 3 dager på 

rad) på Bærum, Haga og Grini. Han hadde vært i kontakt med KK Lawrence Keeler fra Bærum 

som også hadde vist interesse for dette. Bakgrunnen er å få litt større oppslutning til våre «små» 

turneringer. 

  

Spørsmålet vårt er da hvordan NSG vil forholde seg til dette, og hvilke formaliteter som løses for at 

ideen skal kunne realiseres. Vi kunne f.eks ha tenkt oss et møte med representanter fra NSGs 

turneringskomite for å få litt mere informasjon omkring hvordan slike mini-tourer gjennomføres. 

 

Oppfølging: Adm kontakter Stenvik for et møte om denne henvendelse. 

 

 
Kommende styremøter: 

✓ Styremøte 7 – 11. desember 2018 (med påfølgende «Julelunsj») 

✓ Styremøte 1/2019 – 15. januar 2019 

✓ Årsmøte 2019 - 16. februar 

✓ Styremøte 2/2019 – 17. februar 

 

_______________________________       _________________________________ 

Grethe  Kristensen  Nysveen  Jon Ragnar Krogstad 

 

 

______________________________       _________________________________ 

Geir Djuve                           Elin Horgen 



 

_______________________________       _________________________________  

Asle  Petter  Johansen   Ola Bøe 
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