
 
   

Referat Styremøte nr 5/2019 –  

13.08.2019 kl 14:00-18:00 – NSG kontoret, Asker GK. 
 

Tilstede: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Signe Høstbjør (SBH), Asle P. Johansen (APJ), Jon 

Ragnar Krogstad (JRK), Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD). 

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO) 

 

 
42-05/19 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 4/2019  

Protokoll fra møte 4 fremlagt og underskrevet. 

 

43-05/19 Status administrasjon 

Det tikker fortsatt inn nye medlemmer og det er fortsatt medlemmer som ikke har knekt koden med 

NSG Lojalitetskort, som forøvrig høster mye ros. 

Overraskende mange «Service»-forespørsler av ulik art, alt fra generell undring og forespørsler om 

turneringer til utålmodige henvendelser om listeføring. 

Gjennomføring og kontroll av turneringsvirksomheten pågår jevnlig og vi holder godt følge med 

aktivitetene. 

Representasjonsoppgaver med tilhørende administrasjon av deltagelse og reiser tar tid og akkurat nå er 

vi inne i den tyngste uttaksperioden med påfølgende landskamper og EGA-lagmesterskap, samtidig 

som vi går mot sesongavslutning med Lagseriefinale og Landsfinale. 

Produktsalg er relativt beskjedent utenom de periodene som er forutgående for 

representasjonsoppgaver. Teamskjorter er en brems på øvrig salg. 

 

Markedsaktivitet er fremmet overfor Mitsubishi og Thon Hotels, men har stått på «hold» i sommer og 

er nå under oppfølging/utvikling. 

 

Portugalturen er i rute med relativt få reisende (23) og forberedelse/fornyelse avtale for Mar Menor 

foretas i løpet av inneværende måned. 

 

Vedtak: Vi forhandler frem en ny 3 års avtale med Premium Reiser. Sjekke ut Tyrkia som destinasjon 

for neste høsttur i regi av SponsorLink. 

 

Oppfølging: Adm kontakter Tom Arne Tollefsen og Inger Thorp 
 

44-05/19 Økonomi og regnskap 

Status medlemmer 2921 (2018: 2917) hvorav 2738 (2018: 2677) har betalt kontingent.  

423 nye medlemmer siden 1.1.19  

170 av tidligere medlemmer har ennå ikke betalt kontingent.  

Totalt utestående kr 146 400,- 

 

Vedtak: De som nå står som medlemmer og skylder kontingent strykes pr 1. sept. 

 

Oppfølging: Adm krediterer og sletter medlemmer med ubetalt kontingent 

 



Resultatregnskap og balanse dannet grunnlag for styreleders prognose, som ble gjennomgått og 

kommentert. 

Vi ligger foran fjoråret på innbetalt kontingent. Arrangementsinntekter er også i rute mht fjorårets tall. 

Vi har fortsatte en del turneringer igjen, men vi ligger på samme beløp i denne perioden 721.434,- 

 

«Sponsor» /Annonse/samarbeidsprosjekter er lavere enn budsjett, men det er fortsatt prosjekter under 

arbeid, som kan bidra til at vi når budsjett. 

 

Dvs. inntektene så langt er tilfredsstillende. 

 

Utgiftsposten til premier og pokaler har økt som følge av ekstra premiering til NSG Landsfinale og 

sammenlagt OOM. 

Oppussing av kontoret har kostet mer enn summen av det som ble avsatt i fjor pluss årets budsjett, 

men vi har fått lovnad om kompensasjon for deler av oppussingen fra Asker GK. 
 

Oppfølging: Asle P tar opp dette med Asker GK i neste styremøte. 

 
Datakostnader / Elektroniske tjenester har blitt dyrere enn budsjettert.  

Support og applikasjon for ajourføring av NSG Medlems-/Lojalitetskort er en vesentlig årsak til økte 

kostnader. 

 

Oppfølging: Grethe og Espen tar en gjennomgang med leverandør 

 

Kostnadene til utsendelse av kontingent via Norkred har økt som følge av behov fra support i deres 

håndtering av våre medlemmer som i mange tilfeller henvender seg direkte til Norkred og NSG får 

regning for support. 

 

Med bakgrunn i økte inntekter har styreleder gjort noen justeringer i prognosen i forhold til budsjett. 

Vi målsatte budsjettet til å gå i null, men prognosen viser nå et negativt resultat på ca kr 194.000. 

 

Ny vurdering av medlemsinntekter kontra utmeldinger kan imidlertid slå positivt ut ved årsslutt. 

 

Vedtak: Fremlagt regnskap ble tatt til etterretning og prognosen ble godkjent av styret. 

 

Investeringer: 

Ola Bøe redegjorde for at vi har tatt igjen mye av det vi hadde tapt på slutten av 2018. 

Sissener, ned 1 % fra da vi gikk inn. KLP ca det samme. 

Imidlertid har markedet falt i august grunnet en urolig verdenssituasjon, og det er fortsatt usikkerhet 

og liten forutsigbarhet som preger markedet. Ola er fortsatt optimist og tror på at vi ser en god 

utvikling fram mot årsskiftet. 

 
45-05/19 Status Strategi 2018 – 2021 

Prosjekt Oppfølging av strategiplan: Foreløpig handlings-/tidsplan for oppsummering og konklusjoner 

som skal legges frem for årsmøtet er ifølge Jon i rute. 

Jon ønsket imidlertid at styremedlemmene tar seg tid til å gå gjennom og kommentere det 

Memorandum han har sendt ut, da dette vil danne grunnlag for videre arbeid. 

 

Medlemsundersøkelse: Jon og komitéen utarbeider relevante spørsmål og tar dette videre med Hans 

Holmengen, som har hjulpet oss med dette tidligere. 

 

Kvinneprosjektet: Styret erkjenner at det er krevende og lite hensiktsmessig å «finne på» aktiviteter i 

NSG spesielt for kvinner. Prosjektet tones derfor ned, men NSG gjennom TK og styret vil være 

oppmerksomme på kvinners utfordringer og behov og ta hensyn til dette. 

 



Oppfølging: Asle P vil ta initiativ til et møte i TK for å drøfte hvordan vi skal forholde oss til 

banelengder, både for bruttospillere og damer. 

 

Prosjekt region Vest - Samarbeidet i Rogaland og Hordaland: Geir orienterte om at dette går sin 

«vante» gang. Prøver å fremsnakke NSG i regionen, og nå er to lag fra Sola med på Lagmesterskapet. 

 

Vedtak: Styret innvilget Geir sitt ønske om noen ekstra gaver til avslutningsturnering i september og 

Geir fikk med seg to gensere og to skjorter med NSG logo. 

 

Intet nytt fra prosjekt region Trøndelag, men vi er trygge på at det i «Britas hender» går i henhold til 

planene for prosjektet. Beste effekt er at de har begynt å spille i hverandres klubber. 

 

Pilotprosjekt Drøbak handler i hovedsak om oppgjørsform for turnering.  

Opp mot vår sedvanlige «kontant-betaling» ved fremmøte av greenfee ved turnering, fremmet Drøbak 
GK ønske om forhåndsbetaling av en «fast pris» for leie av banen i en tidsperiode, uten begrensning 

på antall spillere. 

Flere klubber/baner har i følge DL I Drøbak GK signalisert at en oppgjørsform der NSG tar inn 

startkontingent og greenfee fra spillerne, og betaler under ett, kan være aktuelt. 

Prøveprosjektet i Drøbak gjorde at GF ble satt til kr 300,- som følge av at prisen vi betalte i baneleie 

for hele dagen ga rom for det. 

Styret konkluderte med at dette ikke er hensiktsmessig for de fleste av våre turneringer, men NSG skal 

være åpne for å drøfte ulike ønsker fra klubbene under inngåelse av turneringsavtaler. 

 

Vedtak: Styret står samlet bak tidligere vedtak for tildeling av Uttaksturneringer. Dvs. det greenfee for 

uttaksturneringer skal være på maks kr 350,-. Ønsker klubben høyrer greenfee er de velkommen til å 

arrangere en turnering vanlig Classic Tour. Eventuelle andre forslag til avtaler fra klubber skal 

vurderes av styret. 

 

Oppfølging: Skjema for turneringsavtaler endres, så det er enklere å forstå for klubbene.  

 

46-05/19 Oppsummering ESGA 2019 

Ola orienterer om sin erfaring som ikke-spillende Lagkaptein og la frem sin rapport, med overordnet 

konkusjon: Dette var moro. 

-Fikk et godt innblikk i alle faser ev arrangementet «til alle døgnets tider». 

-Deltakerne var meget fornøyd med det meste, dog ble Team-trøyene samtaletema, da noen synes de er 

for «prangende». Det ble også gitt uttrykk for bredere og mer stilfull kolleksjon representasjonstøy. 

-Spillerne har også gitt utrykk for at baller og pins ikke er bra nok som giveaways, og synes disse må 

bli finere og vi må være rausere med gaver til motspillere 

-Det vises forøvrig til Ola Bøes rapport. Forslag fra spillere til ulike løsninger tas opp i neste møte. 

 

ESGA General Assembly  

Styret skal bestå av min 5 medlemmer og det anbefales at geografisk spredning hensyntas. Nye 

styremedlemmer må være anbefalt av et medlemsland. Utover det vil det komme regelendringer for 

spilleform og premiering. 

En generell utfordring er at hoteller ønsker forhåndsbetaling for rommene fra hvert enkelt land. Dette 

ble drøftet, men må løses i hvert enkelte tilfelle. Utfordringen er størst for de minste landene 

(organisasjonene), som ikke har anledning til å betale forskudd (legge ut for spillerne). 

Forslag om ny aldersinndeling 55, 65 og 75, med virkning fra 2021 ble fremmet og tas opp enten ved 

mailavstemming eller ved neste møte i 2020. 

NSGs forslag om aldersbestemmelse skal følge år og ikke dato ble nedstemt, og regel om dato for 

aldersgrense for deltakelse ble stående. 

 



47-05/19 Oppsummering Marisa Sgaravatti / ESLGA 2019 

Vi viser til rapport fra Anne Ki Klemetsen, som innledningsvis skriver: 

«Etter tilbakemeldingene jeg har fått har årets Marisa Sgaravatti og ESLGA+65 vært en lagmessig 

suksess. Resultatmessig er det ikke noe å slå seg på brystet for, men her kommer det inn at det skjedde 

uforutsette ting som forstyrret konsentrasjonen. En 11 plass i MS var absolutt innen rekkevidde. 

9 plass i ESLGA 65+ er der vi skal være ut fra Hcp, og et helt akseptabelt resultat. 

Som «Rookie» og kaptein vil jeg si at det har vært en glede og en utfordring. 

Jeg anbefaler NSG å ha en non playing captain, men fortrinnsvis en som har kunnskap om og 

erfaringer fra MS og ESLGA 65+». 

 

Også på dette Annual General Assembly ble NSGs forslag og aldersbestemmelse nedstemt, slik at dato 

står som uttakskriterium. 

 

48-05/19 ESGA Masters / Super Masters 2019 

Espen, som ikke-spillende lagkaptein, kunne fortelle om et tilnærmet prikkfritt arrangement på et 

meget flott golfanlegg. I tillegg er Båstad en unik idyll på den svenske «Västkusten» og det var 

nærmest umulig å finne noen grunner til å begrense golfgleden. 
Eneste skår i gleden måtte være spillernes opplevelse av eget spill, spesielt på greenene. 

Men til tross for fremtredende «greendysleksi» la dette ingen demper på totalopplevelsen.  

 

49-05/19 Status Senior Tour 2019  

Opplegg og gjennomføring av uttaksturneringer og Sissener Classic Tour er, med unntak av en del 

værmessige utfordringer, gjennomgående gode. Trenden med stor deltakelse på uttak i helgene og 

mindre deltakelse på uketurneringene fortsetter.  

 

Tordenbyger og kraftig regn under uttaksturneringen på Drøbak 21. mai viser at NSG må gjennomgå 

og skjerpe rutiner for spilleavbrudd og evt. avlysning når forholdende tilsier det. Sikkerhet for 

spillerne må gå foran. Klubbens turneringsleder har ansvaret, og må ha klare prosedyrer for å 

informere spillerne om hvordan de forholder seg til spilleavbrudd, oppstart og avbrudd. 

 

Oppfølging: Informere om prosedyrer i TB og i friteksten for turneringene i GolfBox. 

 

Lagmesterskapet er i rute under Erik Økseters kyndige ledelse. 168 lag er påmeldt med til sammen 

730 spiller på de åtte banene. 

 

Lagserien 2019 avsluttes med finalespillet 31. aug. -1. sept. på Kongsvingers. 

Det har vært diverse innvendinger, spesielt for damer at nåværende regler ikke er «rettferdige», men i 

det øvrige går det greit mot finalen, tross noen avmeldinger grunnet arrangementskollisjoner for 

enkelte klubber.  

 

NSG Landsfinale og Invitational på Vestfold 20.-22. september. 

Administrasjon er i oppstartsfasen mht. selve arrangementet på Vestfold GK, der KK Jan H Skaar er 

turneringsleder. Adm. utarbeider og sender ut invitasjon til NSG Invitational til KKer og forbindelser. 

Selve landsfinalen offentliggjøres på nett og i GB for påmelding fra 29. august. Uttak skjer først etter 

siste turnering på Hakadal 15. september. Helge ajourfører klassevise OOM, Asle P sammenholder de 

kvalifiserte fra OOM opp mot påmeldingene i GB. 

 

50-05/19 Turneringsøkonomi og kontroll 

Prosjektregnskap for turneringsvirksomheten føres fortløpende etter hvert som turneringsoppgjørene 

kommer inn i form av skjema og betaling fra klubbene. 

 



51-05/19 Status Representasjonsoppgaver 2019 

Landslagsuttak EGA herrer klart, info sendes. 

Landslagsuttak EGA damer avstedkom en drøfting om hvor vidt vi kunne sende en spiller som 

tidligere har deltatt i annen rep. oppgave. Dette i henhold til bestemmelse om at hver spiller kun kan 

ha en rep. oppgave pr sesong. Det måtte i så fall gis dispensasjon fra denne regel. 

 

Vedtak: Dispensasjon fra regel om kun en rep. oppgave ikke innvilget. 

 

Oppfølging: Plassen på EGA-laget tilbys neste spiller på lista. Laget informeres om uttak. 

 

Oppfølging: Endre ordlyd i TB 2020 om deltakelse i EGA i forhold til øvrige 

representasjonsoppgaver. 

 

Landslag herrer og damer tas ut fortløpende ihh til bestemmelse om rekkefølge gitt i TB 2019 

Avvik i gjennomføring i forhold til planlagte representasjonsoppgaver er at Island og Nordisk går ut, 

Nederland (damer) inn. 

Dette gjør at kostnadene til representasjonsoppgaver reduseres. Forøvrig fører en svekket krone til at 

spesielt hotellopphold kan bli noe dyrere. 

 

52-05/19 Samarbeidsprosjekter 

Investering og samarbeid med Sissener er avtalt og etablert. Ola orienterte om manglende kontakt 

gjennom sommeren. 

 

Oppfølging: Ola følger opp og ber om nytt møte med Sissener.  

 

Samarbeid NSG-NGF er iflg. Gen Sek Tor Anders Hansen på vei inn i NGFs Virksomhetsplan. 

Adm har sendt høringsinnspill til NGFs VP og avventer tilbakemelding og videre fremdrift. 

  

53-05/19 Masters 2021  

Baner besluttet: Sola og Sandnes. 

Ev. kommende beslutning om nye aldersklasser kan skape behov for en bane til, skjønt dette er 

vanskelig å få til i Stavanger. 

 

Oppfølging: Adm sjekker med banene 

 

Hotell besluttet: Clarion Hotel Energy, Stavanger. 

Presentasjon utarbeidet av Helge. 

Budsjett utarbeides av Helge. 

Helge har ansvaret for videre fremdrift. 

 

54-05/19 NSG Hedersmerke og Kåre Wilhelmsens Inspirasjonspris 

Grethe orienterte styret om at ingen møter var avholdt, men avtalt i begynnelsen av september. 

 

 

Kommende styremøter: 

✓ Styremøte 6 – 15. oktober 2019 

✓ Styremøte 7 – 10. desember 2019 

✓ Styremøte 1/2019 – 14. januar 2020 

✓ Årsmøte 2019 - 15. feb eller 22. feb 2020 

 



Saksunderlag 

Regnskap 7 første måneder med prognose for 2019 (Delt ut på møtet) 

Oversikt representasjon (Vist på møtet) 

Rapport fra kapteinene på Marisa Sgaravatti / ESLGA-laget, ESGA-laget og ESGA Masters-laget. 

 

______________________________ _________________________________ 

Grethe Kristensen Nysveen   Jon Ragnar Krogstad 

 

______________________________ _________________________________ 

Geir Djuve                          Signe Høstbjør 

 

______________________________ ________________________________  

Asle Petter Johansen      Ola Bøe 
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