25 års golfglede
for helsa og humøret

Første ”Landslag”
Bak: Thomas Monssen, Leif Stensrud, Oscar Skau Johansen, Herlov Langgård, Odd Hagen, Pete Buck, Sverre Tingstadengen
Foran: Bjørn Henriksen, Andreas Haagensen, John Johansen, Noble Stibolt, Kåre Svendsen

NSG 25 år
1990 – 2015

Etter det som nærmest kan kalles en begeistret idé blant en vennegjeng på
Bogstad, om å spille Europamesterskap fremstår NSG i dag som en effektiv
og veldrevet medlemsorganisasjon. Etter mange år med uoppslitelig
frivillighet og relativt små ressurser, har det vokst frem et kraftsenter i
norsk golf. Som ”golfgledesspreder” gjennom et meget innholdsrikt tilbud
av turneringer skaper. NSG meget stor aktivitet i Golf-Norge, til glede for
både klubber og medlemmer. Her får du ”smakebiter” fra en omfangsrik
bakgrunn for det som er gjort for å komme frem til dagens modell.

NSG SOM ORGANISASJON
I løpet av 1980 årene ble man
oppmerksom på at det fantes en
internasjonal aktivitet innen
senior-golf. I og med at seniorgolf
som sådan ikke var et område
inne NGF’s mandat, men at bl. a.
NGF president Carl Semb mente at
området var interessant, tok han
kontakt med sentrale seniorspillere
og ba om at det ble innkalt til et
møte med formål å etablere en
seniorgolf forening. Noen av spillerne
hadde allerede i ett eller 2 år deltatt
uformelt i EM turneringen til ESGA.
Noble Stibolt innkalte deretter noen
av de ivrigste seniorspillerne til et
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etableringsmøte på OGK, Bogstad,
tirsdag 9. Januar 1990 kl 19.
På møtet ble man enige om å
stifte NORGES SENIOR GOLF
FORBUND, NSGF. Forbundet
skulle være et assosiert forbund til
NGF, og samarbeide med dette og
dets reglement.
NSGF ble dannet for å organisere
mannlige spillere over 55 år, og
danne et økonomisk grunnlag for å
fremme Norsk seniorgolf, samt en
rekke tiltak av interesse og glede
for alle kategorier seniorspillere.
NSGF skulle drives uten
omkostninger eller tilskudd fra
NGF.

Følgende ble valgt
til første styre:
President:
Noble Stibolt
Visepresident:
Odd Hagen
Styremedlemmer:
Sverre Planke
Frithjof Giørtz
Hans Ingeberg
Bjørn Tore Larsen
Sekretær:
Oskar Skau-Johansen
UK Komite og redaktør:
Jan Nyquist
Turneringer:
Erik Jacobsen
Sponsorer/Annonser:
Bjørn Børsjø
Christian Mohn
Reiser:
Eirik Olav

EM LAG 1993 Frankrike Fra venstre
Harald Nevland, Svein Strøm, Leif Stensrud, Bucky Charan, Arne Kr Braathen, Odd Hagen, Carl Semb,
Andreas Haagensen, Calle Staubo, Øivind Weberg, Thomas Monssen, Herlov Langgård

Neste styremøte, 25. Januar 1990.
Mandat fra NGF fra 16. Feb 1988
ble gjennomgått, og man ble enige
om å lage vedtekter for NSGF i tråd
med vedtektene for NGF. De skulle
utarbeides av Bjørn Tore Larsen
og Hans Ingeberg, gjennomgås på
følgende styremøte, og oversendes
NGF til godkjennelse.
De andre nordiske forbundene ble
informert om oppstarten, det ble
også foreslått å etablere en Nordisk
fem-landskamp – som aldri ble
etablert.

Videre ble det satt i gang
innsamling av medlemslister fra
alle golfklubber, med påfølgende
brevinvitasjon for verving av
medlemmer. Formålet var å sikre
en inntekt fra medlemskontingenten
som ble satt til kr 250.
Turneringskomiteen arbeidet
for å få på plass ca 10 turneringer
det første året. I forbindelse
med ESGA EM 1995 ble navnet
endret fra Norges Senior Golf
Forbund NSGF til Norsk Senior
Golf, NSG.

STYRET OG STYRELEDERE
Følgende har fungert som
President/Styreledere:
1990 – 1996
Noble Stibolt, Oslo GK
1996 – 2000
Arne Kr Braathen, Oslo GK
2002 – 2004
Jan Aaseth, Oslo GK
2004 – 2008
Trond Haug, Oslo GK
2008 - 2010
Finn Petter Holm, Byneset GK
2010 - 2013
Kaare A Wilhelmsen, Vestfold GK
2013 Helge Wangen, Mjøsen GK
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EM Lag 2001, Carlsbad og Marienbad, Tsjekkia
Fra v. Ottar Angelsskår, Chris Selbekk, Jan Aaseth, Arne Kr Braathen, Bjørn Juvet, Herlov Langgård, David Hansson, Trond Haug, Bucky Charan, Torbjørn Togstad,
Kjell Arne Granlund, Bjørn Rønning, Johan H Horn, Olaf Eie

ADMINISTRASJON
Fra starten av sto styremedlemmene
for all administrasjon på ulønnet
basis. Etter hvert som aktivitet
og medlemstall vokste, ble det
nødvendig å ansette en deltids
sekretær/kasserer, og Ron C Allison
tiltrådde fra og med årsmøtet
1996 i 30 % stilling. Han etablerte
hjemmekontor med stensilmaskin
på kjøkkenbordet. All informasjon
til medlemmene gikk i papirform,
og ble stensilert og pakket på
kjøkkenet hans.
Noen ivrige damer hadde også
etablert en seniorforening som
ble kalt NSG Damer. De hadde
egne turneringer, og hadde bare et
uformelt samarbeid med herrene. I
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1998 ble det etter en viss diskusjon
besluttet å forene NSG med NSG
Damer. Forventet økt arbeidspress
medførte at Ron ikke lenger hadde
tid nok, og Bjørn Juvet ble ansatt i
60 % stilling.
Stadig økning i aktiviteter og
medlemmer medførte behov for
mer hjelp. Med 1200 medlemmer
før elektronikkens inntog,
var ”Seniorgolfer’n ” styrets
kommunikasjonsmedium. Styret
ble samlet 3 ganger i året for å
pakke utsendinger på ”samlebånd”..
For å avhjelpe sekretæren ble først
Petter Lund engasjert for å bidra
med turneringer i noen år, og Lise
Bjørnstad med regnskap.
I 2005 skilte vi lag med NGF,

da de flyttet til Ullevål, og NSG
etablerte seg i Asker. Ved årsskiftet
2006/2007 ble Sissel Johansen
ansatt som sekretær på timebasis.
Sissel har blitt en fast krumtapp
i organisasjonen, med ansvar for
regnskap, medlemsregister og noe
turneringsarbeid. Etter 10 år følte
Bjørn behov for avlastning, og Jan
H Skaar kom inn og overtok som
daglig leder, mens Bjørn jobbet
med turneringer, mesterskap og
reiser. I 2014 rullerte dette videre,
da Jan overtok for Bjørn og Espen
Olafsen ble ny daglig leder.
DATA OG REGNSKAP
Det første regnskapssystemet ble
overtatt da Arne Braathen skiftet til

Årsmøtemiddag 1999
Kolbjørn og Inger Valnes, Ron Allison, Jean Campbell

nytt i sitt firma. Ron jobbet med
dette, og tilpasset det som best han
kunne, men da Bjørn ble ansatt i
1999 ble dette skiftet ut til fordel
for eget medlemsregister og
forenklet regnskapssystem. For
å integrere medlemsregister og
regnskap, ble det gjort ytterligere
skifter for å følge med ny teknologi,
og finne det mest praktiske
systemet for vårt formål.
I år 2000 etablerte vi vår første
hjemmeside – et enkelt system
med liten fleksibilitet. Her måtte
vi også følge utviklingen, og
dagens system er det fjerde
systemet vi har i bruk. Takket være
datautviklingen har vi vært i stand
til å ta i mot alle medlemmer, holde
kontroll med dem, og sørge for
informasjonsflyten tilbake til alle.
Allerede tidlig på 2000 tallet
gikk vi over fra brevpakking til å
kommunisere via hjemmeside og
e-post, og medlemmene var tidlig
ute med sikre seg info-tilgang på
denne måten. Det var vel ikke
mange av medlemmene som

Takk for suveren innsats for EM/MS 2000 i Oslo fra
president Jan Aaseth, Elina Meling, Jean Campbell,
Mette Bjørum

hadde vært borti denne formen for
kommunikasjon i ungdommen, men
90 % var på epost nesten med en
gang.
FORHOLDET TIL NGF OG ESGA
NGF var sentrale under
etableringen, spesielt daværende
president, Carl Semb, som var ivrig
seniorspiller og deltager på flere
EM lag. Selv om senere presidenter
ikke hadde samme forhold til
NSG, var det årlige møter mellom
presidentene med informasjon og
meningsutveksling.
I forbindelse med arrangementet
av EM i 1995, og EM Damer og
Marisa Sqaravatti i 2000, stilte
NGF garanti for de økonomiske
forpliktelser.
I forbindelse med sammenslåingen
med damene i 1998/99, og utvidet
sekretariat, fikk NSG kontorplass
hos NGF, og beholdt denne til NGF
flyttet til Ullevål, og NSG flyttet til
Asker.
I noen år mottok også NSG
finansiell støtte til å sende EM lag

på vegne av NGF, inntil økonomien
sviktet hos NGF. NSG har også
blitt overlatt myndigheten til uttak
av spillere til EM i EGA regi.
Det ble i mange år diskutert om
NSG burde bli en avdeling av
NGF. Det var både klubber og
spillere som mente at det var feil at
seniorspillere skulle måtte betale
en ekstra kontingent for å spille
seniorgolf. Konklusjonen ble dog
at NSG fant det formålstjenlig å
forbli egen organisasjon, siden
NGF ikke fikk tilskudd fra sine
overordnede organisasjoner til å
støtte seniorer, verken økonomisk
eller arbeidsmessig. Den tidligere
”assosierte” tilknytningen til NGF
er strøket, uten at det hadde stor
konsekvens for samarbeidet. NSG
har også tatt et ansvar for fair
premiering under NM. I noen år
etablerte NSG egen premiering for
beste spiller over 75. Det hendte
også at vinner i klassen 65 + hadde
bedre resultat enn vinner i 55+.
Likevel gikk vandrepremien til
yngste klasse. Da sørget NSG og
medlemmer for at det også ble satt
opp en vandrepokal i klasse 65+.
NSG 25 år 1990 – 2015
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Jyllandtur 2000
Finn Petter Holm, NSG Aspirant og morens sjåfør,
sener Pres. Ron Allison, Nils Jørgensen, Norsk Golfs
regelekspert

Årsmøtemiddag 2000
Jan Aaseth VP, senere Pr. Edith Grande, senere VP, Arne Kr Braathen, Pres

ESGA

vertskap for forventet deltagelse
fra 22 land.
Sammenslutningen med damene
medførte at vi måtte være vertskap
for EM og Marisa damer allerede
året etter. Sgaravatti for damer. De
driftige damene i komiteen, Jean
Campbell, Elina Meling og Mette
Bjørum sørget for et vellykket
arrangement, og ved hjelp av noen
gode avtaler sikret vi også et pent
bidrag til videre drift.

European Senior Golfers
Association ble dannet etter at
en del av de mellomeuropeiske
landene hadde spilt landskamper
i noen år, og at stadig flere
land ville med. Mange av
medlemsorganisasjonene er små
lukkede foreninger, hvor det
stilles krav til hvem som får være
med. NSG, som har vært medlem
av ESGA siden 1990 valgte en
demokratisk modell, hvor alle som
møtte alderskravene kunne melde
seg inn, og delta i turneringer,
forutsatt etablert handicap. Etter
hvert som de nordiske landene
vokste, økte kravet om mer
innflytelse. I 2005 fikk Norden en
styreplass i ESGA. Det var enighet
i at denne skulle rullere mellom
de nordiske landene, og at Norge
ved Trond Haug skulle dekke de to
første årene.
På vegne av ESGA arrangerte NSG
i 1995 EM og EC turneringene
på Borre og Vestfold. Stort
arrangement som ble loset vel
i havn. I 2016 er Vestfold igjen
6
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I 2013 var Marisa Sgaravatti igjen
tilbake på norsk jord, denne gang i
Larvik. Igjen tok kvinnene ansvar;
Grethe Nysveen fra NSG-styret og
Inger Thorp viste handlekraft og
loset arrangementet vel i havn.
I 2001 viste det seg at noen av de
store golf-nasjonene ikke ville støtte
ESGA, verken i å arrangere mesterskapene eller å sende lag, i og med at
EC gikk som en handicap turnering.
De presset EGA til å etablere et
EM for lag, ved siden av at det
individuelle EM de allerede hadde.
På damesiden var det ikke stor nok
interesse for doble mesterskap, og

dermed forsvant Championshipklassen hos ESWGA, mens Marisa
Sgaravatti-klassen ble beholdt.
På herresiden fortsatte ESGA
med sin Championship-klasse,
sammen med Cup-klassen, slik
at det nå spilles European team
championships både i EGA og
ESGA, hvor NSG sender lag til
begge.
TURNERINGER
Målsetningen første år var
10 turneringer, hvorav tre var
samarbeid om eksisterende
turneringer, nemlig ”Golf i Sør”
som gikk i Kristiansand, ”Old Boys
Championship” i Oslo, og NM som
gikk i Stavanger det året.
Spillerne skulle deles i scratch
og handicapklasser, og i 3
aldersgrupper. Turneringsserien
ble kalt ”Rimi Norges Cup”, og ble
støttet økonomisk av Odd Hagen og
Rimi i fem år.
Det ble stadig åpnet nye baner, og
flere av disse ønsket også senior
turneringer. I 1999 var det blitt 25
turneringer årlig. Det foreløpige

Køln EM 2000
2 glade lakser som forteller fiskeskrøner:
Kjell Arne Granlund og Bucky Charan

Årsmøte 2000
Svein Strøm, Turneringsansvarlig som laget Regnearksystem for score og
Tour-poeng og spillehastighet. Sentral under EM 1995 på Borre/Vestfold Nina
Middelthon – Krumtapp i Stavanger i 20 år. Deltager på alle Tavirareiser i 12 år

toppnivået på ca 120 turneringer
har man ligget på de siste 2-3 årene.
Dette innebærer generering av
rundt 10.000 turneringsrunder årlig.
I de 10 første årene var det
Turneringskomiteen som sto for
hele arrangementet. NSG fikk
disponere banen, men gjorde hele
jobben selv. Hvert TK-medlem
hadde ansvar for ca 5 turneringer
pr år. Invitasjonslister postet eller
faxet til klubbene, og påmeldingslister oftest i retur. Deretter innlegging i et datasystem, og printing
av etiketter og startlister som ble
sendt med til turneringen. Etter
innkomst var det score registrering
og premieutdeling. Tungvint
men sosialt. Flertallet ventet til
premieutdelingen var over. Med
færre turneringer å spille, tok man
seg også mer tid rundt turneringene.
For å kunne utvide antall turneringer/
medlemstilbud, var det nødvendig
med økt bistand fra klubbene, enten
KK (klubbkontakt) eller klubbens
personell. I dag er hele ansvaret for
gjennomføringen overlatt klubbene,
i kommunikasjon med NSG

EM i Bled Slovenia. Championship-laget lader opp til neste runde.
Johan Horn, Jan Aaseth, Arne Kr Braathen, Chris Selbekk, Olaf Eie, Trond Haug

turneringskoordinator. Premiering
begynte med glasspremier, sponset
av Rimi. Deretter gikk man over
til golfprodukter, hansker, baller,
greengafler, slips, paraplyer og
Tour-Vinner skjorter. Man trengte
av og til stor bil for å få med
alle premier. Det ble etter hvert

håpløst å få riktig antall ut til alle
arrangørsteder i tide, og dermed ble
Premiesjekkene født. De er enkle å
håndtere, holder økonomien innen
golfbransjen, og kan brukes til ting
spillerne selv velger.
Turneringsformatet har også blitt
endret i takt med utviklingen.
NSG 25 år 1990 – 2015
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Master EM, Tale, Luxemburg 2007
Vinner av Cup trofeet:
Thomas Monssen, Herlov Langaard, Leif Stensrud, Steinar Hagen, John Flessum

Nina Middelthon og Sven Nilssen hygger seg i Tavira

På golftur i Portugal 2003
Henning Bruusgaard, Elina Meling, John Malting

Stableford er forlatt, og flere hcpklasser spiller nå brutto slaggolf.
Plassifferpoeng er forlatt, og
resultatpoeng er innført.

rommet alle premiene Fra 1998 til
2001 gjorde Ludvig denne jobben
som takk for at han fikk være med i
NSG og hjelp med engelsken på tur.
Da Ludvig ga seg, åpnet Mixed
Pairs, for ektepar og andre mer eller
mindre løse forbindelser. Ett år på
Oppegård, men nå fast på Asker.

Sosiale turneringer.
Av sosiale turneringer må først og
fremst Ludvig Cup nevnes. Hans
Ludviksen, Ludvig, tok initiativ til
en mixed parturnering. På snekkerverkstedet på loftet jobbet han hele
vinteren med å lage premier til
Ludvig Cup. Førstepremien måtte
han kjøpe. Det var en utskåret
Ludvig figur. Ellers var det krakker,
tiner, skåler og fat, skoknekter
og dørbankere. Heldigvis hadde
Solveig Moen en stor kassebil som
8
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LAGSERIEN
Tidlig på 2000 tallet, da mye av
turneringsarbeidet var ”manuelt”
drevet av TK, så man etter andre
måter å tilby økt aktivitet, uten for
mye ekstra administrasjon. Vi så da
at svensk golf på landsbasis i stor
grad besto av regionale matchserier
med klubblag. I 2003 startet første

prøveserie med 6-mannslag.
Responsen var at dette var mye
moro, men det var tungt å få på
plass 6 spillere til hver match.
Året etter reduserte vi lagene til
fire spillere, med mulighet for å
stille flere lag. Det har vist seg
vellykket. Mange liker å spille
match i stedet for slag, og det
skaper ofte positiv lagfølelse i
klubbene. I 2015 deltok langt over
100 lag i flere divisjoner, med rundt
600 spillere.
Lagmesterskapene er også populære.
De går også nå i tre divisjoner,
fordelt på seks avdelinger og samler
nå ca 500 spillere fordelt på seks
baner på samme weekend.
Regionarbeidet har vært fokusert

Samme lag får pokalen (John Flessum ikke tilstede)

i alle år. En av aktivitetene har
vært såkalte Minitourer, hvor man
samler en serie turneringer i samme
region over flere dager. Starten var
Øst – Vest turneringen i Hallingdal.
Mange Hordalendinger hadde golfferiert der, og beliggenheten var
midt mellom øst- og vestlandet. De
første årene stilte over 100 spillere,
flesteparten fra vest. To dagers spill
og felles middag. Ideen fenget, og
snart kom Mjøsvikua. Senere Taiga
Tour, Romeriksslaget etc.
En vesentlig faktor for å lykkes
med disse utvidelsene var forholdet
til NGF. Da NGF valgte Golfbox
som felles turneringssystem
var det mange klubber som var

uenige og muligens motarbeidet
beslutningen. NSG fulgte NGF, og
bidro i overgangsprosessen. Vi ble
anerkjent av NGF, og fikk etablere
vårt medlemsregister i Golfbox,
på siden av NGF’s hovedregister.
Det å ha medlemsregister integrert
med turneringssystemet har vært
av uvurderlig betydning for NSG’s
suksess.
Det var befriende med et integrert
system som har vist seg å være i
stand til følge med i utviklingen.
Nå kan de fleste turneringsformer
gjennomføres i Golfbox, i
motsetning til de gamle GK94 og
GK96 som man måtte slite med før,
og som ikke alle klubber brukte.

REPRESENTASJON
Hvert år gir NSG ca. 90 spillere
mulighet til å delta internasjonalt.
Vi operer ikke med et ”fast
landslag” bestående av de beste,
men fordeler oppgavene innen
alt fra EGA og ESLGA +65
til vennskapsmatcher mot for
eksempel England på de spillerne
som har prestert best gjennom
sesongen. Ingen spillere får mer
enn en representasjonsoppgave
årlig. Dermed har mange av
våre nær 2.600 medlemmer
muligheten til å spille seg til et
representasjonsoppdrag.
Kvalifiseringsmatchene som de
første 10 år besto av fire turneringer
NSG 25 år 1990 – 2015
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Tsjekkia EM 2001 2. plass Cup (moralsk vinner iflg salen)
Bjørn Juvet, Herlov Langgård, Torbjørn Togstad, Kjell Arne Granlund, Olav Hansson, Bucky Charan, Ottar Angelsskår

over to helger, har blitt utvidet til
23 (for 2015) som spilles i perioden
1. juni foregående år til 31. mai i
det gjeldende år.
Resultatmessig har vi vunnet EC en
gang i 1992, og Master Sr i 2007 og
2015. 2 av disse i Odense.
Bucky Charan, Stein Aage
Gulbransen og Tor Erik Hognrø har
begge blitt beste spiller individuelt
under EC. Thomas Monssen
har vunnet premie som beste
bruttospiller i Odense 2002.
Vi har også noen 2. plasser. Sterkest
av disse er sannsynligvis damenes
2. plass på Bogstad EM i 2000.
10
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NORDISK
I noen år ble det avholdt et Nordisk
Mesterskap. Annet hvert år lag og
individuelt. I 1999 var Norge ved
NGF vertskap for lagmesterskap i
Drøbak, mens NSG var ansvarlig
for lagene. I 2000 ble Individuelt
spilt på Rungsted i Danmark. Det
ble også innbakt en lagmatch, med
to spillere av både herrer og damer
i fire aldersklasser. NGF dekket
junior og vanlig senior med reise
og antrekk, mens MidAm og Senior
måtte dekke alt selv. Det var tydelig
at den nordiske ideen ikke slo an,

og den Nordiske komiteen besluttet
å nedlegge mesterskapet etter at
også Tyrifjord GK og Miklagard
GK hadde vært vertskap en gang.
REISER
Allerede fra starten i 1990 var det
klart at arrangement av fellesreiser
skulle være et viktig område for
NSG. Med vår korte sesong, var det
viktig å komme til sydligere strøk
for å holde formen ved like.
Jylland ble et naturlig sted for
en tidligere start. Opp til 120
deltakere deltok. Sosialt, med felles

EM Eindhoven, Holland 2002
Bergensduoen: Nils Teigland og Johan Horn stolt
over premien til Nils.

Norske baner snart var like tidlig
åpne som banene i Danmark og
Sverige.

Cup-vinner laget fra Odense 1992:
Harald Nevland, Stavanger, Bucky Charan, Skjeberg, Odd Hagen, Oslo, Oskar Skau-Johansen, Oslo
Jan Thelle, Bærum, Calle Staubo, Oslo

middager på båten og i land, og
spillerne delt i tre grupper som
rullerte på tre baner. Utfordrende
ble det et år da fergen fremdeles
lå i dokk i Frederikshavn da vi
skulle reist fra Larvik. Det var året
for improvisasjoner. Middagen
ble flyttet fra båten til Grand
Hotel – med drikkevarer, for vi
skulle jo bare kjøre om bord i
båten. Uheldigvis ble løsningen
hurtigbåt fra Kristiansand, og
maken til Le Mans start over
parkeringsplassen i Larvik har
vi sjelden sett. Overnattingen
måtte flyttes fra båten til danske

småbyer, med ankomst 3-4 tiden
på natten. 120 personer ble booket
inn via mobiltelefon underveis
til Kristiansand, og fordelt under
båtreisen. Kl 0900 sto alle klare
til spill på sine respektive baner!
Moro ble det også på hjemreisen,
da romfordeler ikke registrerte at vi
hadde satt en tremannslugar øverst
på listen, slik at da rommene ble
fordelt to og to hadde ingen fått
riktig ektefelle! Mye latter(?)
før man fikk alle på plass i
riktig lugar. Vi fulgte rederienes
ruteplaner og kvalitet, og flyttet
til sist over til Syd Sverige, inntil

I vintersesongen har man også
arrangert mange fine reiser. Først
en årviss tur til Florida, avbrutt av
Syd Afrika. I mange år har vi hatt
turer til Estoril og Tavira i Portugal,
og spedd på med turer til Tyrkia,
Kypros, Madeira, Spania, Frankrike
og ikke minst Kina. Siste to år
har hovedsponsor Premiumreiser
arrangert turneringsuke på Mar
Menor, Spania, sist med over 100
deltakere.
Utgangspunktet for foreningen
ved siden av turneringer og reiser,
var å sørge for flere fordeler
for medlemmene. Ett område
som er i tråd med vårt formål å
bidra til golf Norges utvikling
er samarbeidet med flest mulig
klubber til legge forholdene til
rette for økt spillefrekvens i tillegg
til turneringene. Medlemskortet
som fordelskort, med rimeligere
greenfee på stille tider har betydd
en vinn-vinn situasjon for klubber
og medlemmer.
NSG 25 år 1990 – 2015
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Master Cup-seier, St. Knuds GK, Danmark 2015.
Bak: Jan Erik Evensen, Ch, Alf Hansen, Ch, Trond Haug, Ch, Torbjørn Togstad, Cup, Bjørn Juvet, Cup, Anders Juel, Ch, Knut Solberg, Cup
Foran: Kjell Anders Røed, Ch, Lars Musæus, Ch, Guttorm Bakke, Cup, Steinar Danielsen, Cup, Tor Erik Hognrø, Cup

MEDLEMSUTVIKLING
Andelen ”godt voksne” spillere i
Norge har hele tiden vært ganske
høy, noe som medførte at NSGF
raskt fikk mange medlemmer.
Allerede første året kom det ca
200 interesserte. Det var hos de
etablerte klubbene, Oslo, Vestfold,
Borregaard og Stavanger som kom
først i gang, mens de nyere som
Bærum, Kjekstad, Kristiansand
fulgte snart på. Noe aktivitet var
det også i Bergen, men der tok det
først av med PerL Eide, Christian
Borgen, Nils Teigland, og ikke
minst Johan H Horn som dominerte
premielistene i et tiår.
Trondheim hadde også noen
sentrale spillere som deltok
både i turneringer og på reiser,
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og president Finn Petter Holm
etterfulgte sin mor som medlem.

klubber med medlemmer økte fra 6
til over 70.

Oppover i 90-årene var fremdeles
Oslo GK dominerende, og ved
sammenslutningen i 1999 var
mellom 30 og 40 % av de totalt 750
medlemmene derfra.

Ikke bare økte antall klubber og
spillere. Nivået har også hatt en
formidabel økning. 1990 årenes
seniorer var i aktiv alder i 1950 og
60 årene. Den gang var det bare
3-4000 spillere registrert i Norge,
så det er klart at det var mange nye
som hadde begynt med golf i godt
voksen alder, og dermed måtte
jobbe med litt stivere svinger enn
de som startet unge.
Imidlertid har konkurransespill
og fokus på antall slag i stedet
for antall nettopoeng medført
ytterligere nivåheving. Mange
utøvere fra andre idretter liker
fortsatt å konkurrere, og trener
aktivt for å forbedre seg. I tillegg
begynner spillerne fra den store

Med større aktivitet videre, kom det
stadig flere nye medlemmer. Årlig
opp til 300. Men samtidig begynte
mange av de som hadde vært med
5 – 10 år å trappe ned. De neste 10
årene fikk vi derfor en netto vekst
på ca 100 medlemmer pr år.
Pr 2015, med ca 2500 medlemmer,
har det vært ca 5000 innom i
kortere eller lengre perioder.
Dominansen fra OGK avtok sterkt
fra 30 %-tallet til 3 %, mens antall

EGA Lag 2015-09-07
Fra venstre Per Aarum, Knut Skabo, Tore Sviland, Tom Kristiansen, Asbjørn Ramnefjell (Kaptein) og Arne Enger.

medlemsboomen i norsk golf å få
noen år på baken, og dermed en
naturlig nivåheving.

genereres omsetning på banens
øvrig servicetilbud. NSG hadde i
2015 slike avtaler med 72 klubber.

med stor og intens aktivitet,
til glede for store deler av
golffamilien…

I og med nivåhevningen blir
det flere og flere som finner det
interessant å spille utenfor egen
klubb, og spille med NSG.
Styret i NSG innså på et tidspunkt
at det var viktig å komme med et
bredere tilbud til seniorgolferne
enn kun golfturneringene for å
øke medlemsmassen. Løsningen
ble innføring av fordelskortet
hvor NSG gjennom avtaler sikret
medlemmene endel fordeler.
Bærebjelken i fordelskortet
var avtaler med golfklubbene
om redusert greenfee for NSGmedlemmer på spilletider hvor
det normalt var lite belegg på
golfbanene. Dette var en vinnvinn løsning for medlemmer og
golfklubber. NSG-medlemmer
reiser mye og har tid til å spille
når det ellers ikke er så høy
aktivitet på banen. Dermed skapes
kjærkommen aktivitet og det

NSG’s opplegg med graderte priser
på greenfee, utfra spilletider, har
etterhvert blitt videreutviklet av
klubbene. NSG vil fortsette sitt
arbeid som spydspiss for å skape
vinn-vinn løsninger mellom ulike
aktører innenfor golfaktiviteten for
å gi våre medlemmer et enda bedre
produkt.

FAIRWAYENE VIDERE

Oppsummering:
De første 10 årene var det initiativ,
interesse og nyfikenhet som drev
frem dannelsen, og som ved sine
vyer og vedtekter dannet et sundt
fundament videre.
De neste 10 årene var det
overgangen til datasystemer, og
de mulighetene til vekst som dette
ga som la grunnlaget til dagens
modell. Nye spilleformer og mange
nye kontaktpunkter.
De påfølgende 10 årene har begynt

Det er ingen overdrivelse at
seniorer er en betydelig ressurs i
golf. Gruppen spillere over 50 år
utgjør i dag mer enn halvparten av
alle golfspillere i Norge. Ikke alle
er medlemmer av NSG. Alle er
heller ikke heltidspillere, men felles
for hele gruppen er mangfoldet som
dette sammensatte spillet gir.
På landets mange ”grønne
lekeplasser” kan godt voksne
finne glede, utfordring, spenning
og ikke minst sosialt samvær
som er verdifulle bidragsytere til
god livskvalitet. Her kan de måle
mestring med hverandre, her kan
de møte nye venner og ikke minst;
her kan de også dele opplevelser
og erfaring med både barn og
barnebarn.
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ESGA 2015 Brutto (Champion)
Bak fra venstre: Sigurd Thinn, Hauger GK, Tom Ole Andersen, Haga GK, John Andreas Aspaas, Larvik GK
Foran fra venstre: Leif-Erik Hansen, Grønmo GK, Einar Skogstad, Oslo GK, Johan Petter Grøtvedt, Borregaard GK

Golfbanen er en unik arena for
dannelse og respekt for andre.
Spillet stimulerer og utvikler
så vel fysiske, tekniske og
mentale ferdigheter. Her er både
selvbeherskelse, tålmodighet
og evnen til å mestre medgang
og motgang en del av det som
gjør spillet både krevende og
inspirerende.

President Wangen og daglig leder Olafsen tok
henholdsvis 3. og 1. plass i nettoklassen under
Presidents Cup
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NSG har samlet og skal fortsette
å tilby det vi med et enkelt ord
kaller ”golfgleden” gjennom et
bredt tilbud av turneringer. Vi er
fullstendig avhengige av et
godt og nært samarbeid med

både klubbene og forbundet
for å levere gode opplevelser.
Vi vet at den aktiviteten vi
tilbyr er verdiskapende i
økonomisk målestokk. Ikke bare
i klubbsammenheng, men også
samfunnsøkonomisk er det god
inntjening i å holde ”folk på
gress” så lenge som mulig. For
hver golfspiller vi holder gående
fremfor å legge beslag på en
sykehjemsplass er kr 900.000,tjent.
Imidlertid er det vi tilfører hver
enkelt spiller vel så viktig som
kroner og øre. Det er vel få andre

ESGA 2015 Netto (Cup)
Bak fra venstre: Harald Grande, Grønmo GK, Roger Bjerkeli, Halden GK, Lasse Delebekk, Skjeberg GK
Foran fra venstre: Terje Engebretsen, Aurskog-F.bru GK, Gunnar Ellingsen, Aurskog-F.bru GK, Ole-Jørgen Kjustad, Hauger GK

idretter som kan få utøvere til å
glede seg til å fylle 70. For da har
de nemlig mulighet til å være med
på det eksklusive laget som skal
spille ESGA Senior Masters – med
norsk flagg på brøstet kanskje for
første gang i sitt liv.
Vi liker å si at golf hjelper for helsa
og humøret, og det er etter vårt
skjønn to gode argumenter for å få
med oss enda flere, enda oftere og
på flere baner i fremtiden

Styret i jubileumsåret
Helge Wangen (Styrets leder),
Grethe Kristensen Nysveen
(Nestleder), Olaug Slethei, Asle P.
Johansen, Karl Peter Aasland, Kjell
A Saastad. Varamedlemmer: Guri
Kvalheim, Thore Daae Olseng,
Kåre Heim

Turneringskoordinatorer.
Erik Økseter, Lars J Hoel, Asle P
Johansen, Gunnar Ellingsen, Edgar
Bergh

Administrasjon
Espen Olafsen (Dagligleder), Sissel
Johansen (Adm.sek.), Jan H Skaar
(Turneringsleder
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Sist men ikke minst lar vi våre fenomenale damer, her representert ved laget som spilte Marisa Sgaravati
og ESLGA + 65 i år, symbolisere livskraften i NSG sin innsats for golfgleden.

Norsk Senior Golf
Høgåsvn 35
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www.seniorgolf.no

