
 
   

 

Referat Styremøte nr 7/2020 –  

08.12.2020 kl 11:00-15:00 –NSG kontoret, Asker GK. 

Tilstede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Brita Kleven Thorsvik (BKT) på nett, Signe Høstbjør (SBH), 

Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD) på nett, Asle P. Johansen (APJ). 

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)  

64-07/20 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 6/2020 /Vedtak 

Protokoll fra styremøte nr 6 fremlagt og underskrevet.  

 

Status vedtak og oppfølgingssaker fra styremøte nr 6: 

Oppfølging: Styret vurderer behovet for og nytten av oppbygging av egenkapitalreserve i henhold til 

NSG sine handlingsregler som sier;  

-NSGs kapitalreserve skal til enhver tid være minimum 50% av årsomsetning av medlemskontingent. 

-Lønn og sosiale kostnader i NSGs administrasjon skal maksimalt være 60% av medlemskontingenten 

og ekstern støtte. Utført 

Opprykk for Bjørnefjorden GK fra 3. divisjon i NSG Lagmesterskap. 

Oppfølging: TK løser dette i minnelighet. Utført 

 

Landsdelsfinaler 

Følges opp i utarbeidelsen av TB 2021: Vedr. kval til NSG Landsfinale gjennom Landsdelsfinalen er 

dette forbeholdt spillerne fra det aktuelle område Landsdelsfinalen gjelder for. Utført 

 

Utvidelse av representasjonsoppgaver (I prosess) 

Asle P fremmet på vegne av TK forespørsel fra John Morken: EGA EM H60+ OG H70+ PGA 

SWEDEN National 10. - 12. juni 2021. 

 

Vedtak: Styret er positive til forslaget og TK/Adm. jobber videre med å utvikle et slikt tilbud i 

samhandling med NGF. 

Følges opp ved første mulige møte med NGF og tas deretter inn i TB 2021 

 

Nye turneringsformer. 

To-manns-/kvinns-lag, som spiller en eller flere lagspill på en «fast» ukedag. 

Laget får Tour Poeng med basis i resultat i OOM på lik linje med de øvrige turneringer på Sissener 

Classic Tour. Sesongen avsluttes med finalespill for de beste i ulike klasser og regioner. 
Oppfølging: TK utarbeider forslag til seriespill for tomannslag. Utført 

 

Avmelding fra turneringer 

Vi har en utfordring med å vite hvem som er «reell» NS og hvem som har meldt seg av i tide. 

TK har et behov for en strengere avmeldingsregel. Styret drøftet tidspunkt og ev. beløp. 

Oppfølging: TK kommer med forslag. Utført 

 

Klasseinndeling 

Ref. forslag fra Brita. (Tidligere sendt som saksunderlag) 

Asle P redegjorde for økning i klassene 1 – 3 og ser behov for en innsnevring i klassene og opprette en 
ny klasse i hcp-vinduet +8 – 15,9 Forslag fra TK-møtet ble fremlagt. 

Oppfølging: TK utarbeider forslag til klasseinndeling. Utført 



 

Lagserie 

Lagserien har mistet oppslutning jevnt og trutt siden 2017. TK har tidligere drøftet ulike årsaker, der 

store forskjeller i hcp ble «gjennomgangstonen» for at mange spillere med lavt hcp ikke finner det 

interessant å spille i Lagserien. 

Asle P la frem følgende forslag til ny inndeling fra TK: 

Innstilling til Styret: Forslag ny inndeling med beskjed til klubbene at de melder på lag i den puljen 
laget ønsker å spille. (Det legges ikke opp til opp og nedrykk, men det blir finalespill for alle puljer. 

 
3 Puljer Mix inndelt i avdelinger á 4 

2 Puljer damer inndelt i avdelinger á 4 

 

Mix 

Pulje A fra +8 - 10 
Pulje B fra +8 – 18 

Pulje C fra +8 – 36 (maks mottatte slag...) 

 

Dame 

Pulje A fra +8 – 10 (15?) 

Pulje B fra +8 – 23 (maks mottatte slag...) 

 

Oppfølging: TK bearbeider forslaget med hcp-begrensninger og tar dette inn i TB 2021. Utført 

 

Likelønn og like lønnsvilkår. 

Turneringskoordinatorene (TKOO) påpekte mangler i oppgjørsskjema, da formlene ikke gir riktige tall 

når TKKO skal ha godtgjørelse for faktiske kostnader til kjøring og diett. 

Oppfølging: Nytt skjema settes til utarbeidelse av Helge Wangen.  

 
60-06/20 Samarbeidsprosjekter/Info 

Utvikle samarbeidet NGF og NSG etter innspill fra golfpresidenten på NSG Årsmøte. Utspill NGF. 

Oppfølging: Adm / Styreleder definerer hvilke elementer vi må ta opp med NGF i tillegg til de sakene 

vi allerede har ønske om å få klarlagt. Utført møte berammet primo januar 2021. 

 

Nytt medlem i turneringskomiteen. 

Oppfølging: Styreleder kontakter Bjørn Karlsen. Utført 

 

Tidspunkt for utmelding/ sletting av medlemmer. (I prosess) 
Vi har i år hatt en større andel spillere som ikke har betalt sine kontingenter. TK ønsket derfor at vi tar 

ut de medlemmene som ikke betaler tidligere. 

Det føyes til at det er en litt for krevende jobb å føre kontroll med ugyldige medlemskap til hver enkelt 

turnering. 

Vedtak: Innbetaling må skje innen 1. juni. Deretter sletter vi medlemskap og spilleren må ev. melde 

seg inn på nytt. 

Oppfølging i de rette informasjonskanaler. (Settes også inn i TB) Utført 
 

65-07/20 Status administrasjon/Info 

Aktiviteten i administrasjonen er i hovedsak bestått i å avrunde 2020 sesongen og forberede 2021. 

Møtene med Turneringskoordinatorer og TK er fulgt opp. 

Terminliste 2021 er utarbeidet som grovskisse med utgangspunkt i klubbenes ønsker for neste års 

turneringer. 

Utarbeidelsen av TB2021 er i god gang. 
Nytt møte i TK er avholdt 24. november og alle innspill og synspunkter er tatt inn i Terminliste og TB. 

  

Representasjonsoppdragene er tidfestet og planlegges på ordinær måte. 



 

Markedsaktivitet. Avtale Sissener på gang, Mitsubishi takker for seg. 

 

Forberedelse NSG Årsmøte 20. februar er ajour og invitasjon går ut til KKer og legges ut på 

hjemmesiden i neste uke. 

 

NSG Lojalitetskort har vi brukt litt tid på for å studere bruk og omfang. ref. eget dokument med 

tilhørende statistisk grunnlag. Punktet drøftes under 67-07/20 Status medlemsundersøkelsen/Vedtak 

 

Utmeldinger begynner å komme for 2021. Med en «Takk for i år» hilsen på medlemslisten i GolfBox 

forventer vi å «løse ut» flere utmeldinger, som er greit i forhold til utsendelse av kontingent for 2021. 

 

Vedtak: Sende ut en reminder om at du må melde deg ut før årsskiftet.  

 

Oppfølging: Sammen med info om utmelding informeres det også om golf som koronavennlig 

idrett/aktivitet og at det blir en del spillervennlige tilpasninger i 2021.  

 

66-07/20 Økonomi og regnskap/info 

Status medlemmer pr dato: 2821, hvorav kvinner 673 (23,8%).  

Sammenliknet med årsslutt 2019 (2741 totalt / 618 kvinner) har vi en hyggelig netto tilvekst. 

Nettoøkning i medlemskontingenter er 107.000,- over budsjett. 

Turneringsøkonomien ble også i år tilfredsstillende selv med sen oppstart av våre turneringer. Vi 

noterer et tilskudd for tapte inntekter fra Staten; stort kr. 167.693,-  

Reduksjonen i startkontingenter for uttak fra kr 200,- til 120,- ga et lavere resultat budsjettert. 

Det må igjen sees i sammenheng med innsparingen i representasjonskostnader, som grovt regnet er 

forklaringen til årets overskudd som ser ut til å bli ca. kr 600.000,- 

Dette skal styrke egenkapital, samt øremerkes til fondsavsetning i NSG: 

Vedtak: Sette av 75.000 til arrangement for deltakere på Mar Menor i 2021 

 

Vedtak: Sette av 150.000 til arrangementsfondet (2850) 

 

Vår egenkapital er solid og i samsvar med handlingsregel. 

 

Våre investeringer har hentet seg godt inn etter et turbulent år og er pt i god verdiutvikling.  

 

Vedtak: Øke investering i obligasjonsfond 100.000,- når avtalen med Sissener er på plass. 

 

67-07/20 Status medlemsundersøkelsen/Vedtak 

Medlemsundersøkelsen er stilt i bero, men ferdigstilles i den grad det er mulig for gjennomføring ved 

sesongslutt 2021. 

Signe redegjorde for hendelsene tidligere og at Helge Wangen kom med forslag om et 

undersøkeleseopplegg som er bedre egnet til å stille de spørsmål vi trenger for å vite mer om hva 

medlemmene faktisk gjør og ønsker. 

Hvor mange er opptatt av å delta i turneringer /lag eller individuelt? 

Hvor mange er opptatt av representasjonsoppdrag. 

Hvem nøyer seg med NSG Lojalitetskort. 

NSG må betjene både topp og bredde, da begge deler er konsekvens av hverandre. 

Spørsmålet er hvordan vi på best mulig måte stimulerer begge grupper uten å fremstå favoriserende. 

 

Hvordan skal vi få spillere som kun delta på en turnering til å delta på flere turneringer? 

 

Oppfølging: Helge Wangen tas med i gruppa. Det utarbeides undersøkelse som iverksettes ved 



sesongslutt i 2021. 

 

NSG Lojalitetskort (ref eget dokument) 

Espen gikk gjennom statistikk for bruk av NSGs Lojalitetskort fordelt på klubber og medlemmer.  

 

Totalt har vi 2821 medlemmer hvorav 902 som har spilt 3110 runder fordelt på 79 baner. 

 

 
 
Av disse er det 393 som kun har benyttet fordelskortet, mens de øvrige 509 har deltatt på turneringer 

(CT og/eller lagmesterskap og/eller lagserien). 

14% av NSGs medlemmer som kun benytter NSG Lojalitetskort er betydelig lavere enn vi hittil har 

trodd. 

 

I oversikten for hvordan våre medlemmer benytter våre produkter fremgår det at 744 medlemmer 

verken har spilt turneringer eller benyttet Lojalitetskortet. Det er ca. 25 % -og gir betydelig grunn til 

undring. 

 

Legger vi sammen de 744 som «bare betaler» og de 393 som kun benytter seg av Lojalitetskortet (til 

sammen 1137) har vi en turneringsaktiv medlemsmasse på 1687 spillere. Det betyr av 60% av 

medlemsmassen deltar på en eller flere av våre turneringsaktiviteter. 

 
Oversikt på alle brukere av NSG Lojalitetskort på alder (Steg på 5 år opp til 74, deretter 75 og eldre) 

 

Aldersgruppering  

Aldersgr. Kun turn Turn+LK 
Kun 
LK 

LK 
Alle Ingen Sum 

Andel LK 
Alle 

50-54 217 69 25 94 70 475 19,8 

55-59 237 89 28 117 95 566 20,7 

60-64 220 89 68 157 115 649 24,2 

65-69 195 108 90 198 139 730 27,1 

70-74 205 112 106 218 182 823 26,5 

75+ 103 42 77 119 143 484 24,6 

SUM 1 177 509 394 903 744 3 727 24,2 

 

Det er mindre bruk av Lojalitetskortet blant de under 60. Imidlertid øker bruk med alder, skjønt det er 

en liten nedgang blant de aller eldste. 

 

 

 
 

 



Gruppering på hcp  

HCP-kl Kun turn Turn+LK 
Kun 
LK 

LK 
Alle Ingen Sum 

Andel LK 
Alle 

+8-4,9 85 36 2 38 17 140 27,1 

5,0-8,9 181 67 13 80 50 311 25,7 

9,0-11,9 170 67 18 85 64 319 26,6 

12,0-15,9 220 101 54 155 113 488 31,8 

16,0-19,9 213 100 78 178 130 521 34,2 

20,0-25,9 216 103 95 198 197 611 32,4 

26,0-54 92 35 134 169 173 434 38,9 

SUM 1 177 509 394 903 744 2 824 32,0 

 

Spillere under 12,0 bruker LK sjeldnere og de med høye hcp spiller mest. 

 

68-07/20 Status TB 2021/Info 

TK / TK-leder er godt i gang med revidering og fornyelse av TB. TK-leder presenterte versjon 5. 

 

For Lagmesterskapet la TK-leder frem forslag om å opprette to nye avdelinger i 2. div: Nord og Vest i 

tillegg til de to avdelingene (A og B) på Østlandet. 

Dette forutsetter at 1. div utvides til 18 lag for herrer, hvor 6 lag rykker ned for å gi plass til følgende 

opprykk: 1fra nord, 1 fra Vest og 2 fra hver av avdelingene (A og B) på Østlandet 

 

Det blir ingen nedrykk fra 2. div Nord og Vest, da det ikke blir opprettet 3. div i disse områdene. 

For Østlandet vurderes behovet for to eller tre avdelinger i 3. divisjon, der det nå kan åpnes for 

opprykk for to lag fra hver avdeling. 

 

Vedtak: Lagmesterskapet med to nye avdelinger i 2. div utredes i TK. 

 

TK-leder presenterte nye tanker for Lagserien og Sissener Pairs 

 

Vedtak: TK må vurdere Lagserien og Sissener Pairs 

 

69-07/20 Status gjennomføring turneringer/Info 

TK / TK-leder er godt i gang med første grovskisse til Terminliste, som presenteres (se vedlegg) 

Innspill til Terminliste ønskes umiddelbart. 

På justert Terminliste begynner utsendelse av turneringsavtaler med faste datoer for; 

 

Sissener Classic Tour  

Lagserien 
Lagmesterskap 

Sissener Pairs foreløpig kun Østlandet.  

NSG Landsdelsfinaler 

NSG Landsfinale 

 

TK-leder informert om at 24 og 25. juli er holdt av som «erstatningsturnering» for uttatte 

representasjonsspillere dersom representasjonsspill må avlyses også i 2021. 

 

70-07/20 Status Representasjonsoppgaver 2021/Info 

Adm. Viste til oversikten i TB og informerte om at planlegging følger vanlige rutiner for alle 

representasjonsoppgaver. 

 

71-07/20 Samarbeidsprosjekter/Info 



Møte med NGFs styre berammet i januar (så fort smittesituasjonen tillater NGFs styre å samles). 

Vi avventer og følger opp medio januar. 

 

72-07/20 Retningslinjer for gaver fra NSG ved spesielle anledninger. /Vedtak 

Styreleder presenterer reviderte regler/retningslinjer for gaver til ansatte, tillitsvalgte og øvrige 

ressurspersoner i forbindelse med jubileum, særskilte prestasjoner og minnestund. 

 

Vedtak: Retningslinjene ble vedtatt med følgende tilleggsendring; Medlemmer av NSG styret og 

NSG administrasjonen tildeles et gavekort på kr 2500,- ved fylte 70 år. 

 

73-07/20 Masters 2021 /Info 

Status arbeid i prosjektgruppe er uforandret 

 

74-07/20 Eventuelt  

Styreleder ønsker å diskutere informasjon til, og involvering av våre varastyremedlemmer. 

med nettmøtene «faller» varamedlemmene ut som følge av at alle styremedlemmene deltar. 

 

Vedtak: Varamedlem kalles inn for å høre på styremøtet så lenge vi har nettmøter. 
 

 

14. desember 2020 

 

Espen Olafsen 

 

Kommende styremøter 2021 

 

Styremøte 1 – 19. januar 2021  

Årsmøte - 20. februar 2021 

Styremøte 2 – 20. februar 

 

Forslag styremøter i 2021 

 

Styremøte 3 – 9. mars 2021  

Styremøte 4 – 11. mai 2021 

Styremøte 5 – 17. august 2021 

Styremøte 6 – 12. oktober 2021 

Styremøte 7 – 14. desember 2021 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Jon Ragnar Krogstad    Brita Kleven Thorsvik 

 

______________________________ _________________________________ 

Geir Djuve                          Signe Høstbjør 

 

______________________________ ________________________________  

Asle Petter Johansen      Ola Bøe 
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