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1. Innledning

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb ble godkjent første gang på årsmøte den 17.3.2009.

1.1 Historikk og status

Rjukan  (og  Tinn)  Golfklubb  ble  stiftet  i  år  2000  som klubb  nr.  151  registrert  i  Norges 
Golfforbund. I 2006 ble Rjukan Golf AS stiftet, og overtok bygging av golfbanen.
Rjukan  Golfbane  har  hovedsakelig  blitt  bygget  ved  dugnads  innsatts  fra  medlemmer  og 
interesserte. Rjukan Golfklubb ble etablert for å ta seg av aktiviteter ved banen.
Banen åpnet den 30.08.2008. Det er også etablert klubbhus ved banen.

1.2 Medlemsutvikling

Pr 31.12.2018 har klubben 122 medlemmer.

Antall medlemmer ved årets slutt:
År: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Medlemmer: 122 126 144 145 97 119 125 129 127 96 54

IDRETTSREGISTRERINGEN (NIF)

Fordeling av handicap over registrerte spillere i Rjukan Golfklubb pr 31.12.2018.

HCP Kategori: Spiller HCP: % Antall spillere:
1. 4,4                            0,00 %
2. 4,5 – 11,4  2,46 % 
3. 11,5 – 18,4 10,66 % 
4. 18,5 – 26,4 19,67 % 
5. 26,5 – 36,0 27,87 % 
6. 37,0 – 54,0 39,34 % 

(3/7)



1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb

2.1 Visjon for Rjukan Golfklubb

Golfbanen skal bli et samlingspunkt hvor mennesker i alle aldre kan skape et positivt,
aktivt, og inkluderende miljø med golfspillet som fellesnevner.

«Golf – en idrett for alle»

2.2 Verdigrunnlaget for Rjukan Golfklubb

Organisasjonsverdier: 
«Offensiv – Inkluderende - Engasjert»

Aktivitetsverdier:
«Glede – Mestring – Godt miljø»
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2.3 Virksomhetsidé

Rjukan Golfklubb skal være hovedaktør for utvikling av golf til en betydelig breddeidrett i
vårt lokalmiljø, og skal etterstrebe å sørge for et åpent og inkluderende miljø, som resulterer i
at alle aldersgrupper skal føle seg velkommen, og hjemme i klubben. Rjukan Golfklubb skal 
være en effektiv  serviceyter  for  sine medlemmer,  og et  talerør  overfor  NGF, Idrettskrets, 
idrettsråd og lokale myndigheter.

3. Hovedmål for Rjukan Golfklubb

Vi ønsker å være en aktiv klubb som gir lokalbefolkningen, tilreisende og hyttegjester en
positiv opplevelse i form av aktivitet, inspirerende fellesskap og engasjement.

4. Suksesskriterier

• En aktiv og veldreven klubb med fokus på tilrettelegging for barn og unge, idrettslig 
utvikling og sunn økonomi.

• Engasjerte og kompetente trenere og ledere. 

• En golfklubb som ønsker å spre golfglede til folk i alle aldre, ved å skape et 
inkluderende og givende miljø for medlemmene. 

• En golfklubb som er bevist viktigheten av å fremstå som en positiv bidragsyter i 
lokalmiljøet. 

5. Delmål

5.1 Klubbens mål for ”flere og bedre golfspillere”:

En årlig økning i medlemsmassen på minimum 10 % ved å aktivt rekruttere nye medlemmer 
ved å gjennomføre Veien til Golf  kurs, og ikke minst å tilby et stimulerende treningsmiljø for 
nye spillere. Videre arrangere aktiviteter som klubbturneringer og lignende.

Vi har alt for mange medlemmer som ikke har etablert handicap, det blir et av fokusområdene 
i 2019. Medlemmene er fordelt på nøyaktig 72,2 % herrer og 27,8 % damer, det er i tråd med 
tendensen i resten av landet. Klubbens økonomi og fremtidige eksistens er avhengig av at 
medlemsmassen  økes.  Rekruttering  av  nye  medlemmer  og  ivaretakelse  av  eksisterende 
medlemmer har vært et prioritert område og vil fortsatt være det i årene fremover. 
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6.0 Virkemidler for å nå målene

I  2009 utdannet  vi  3 personer som kan undervise i  Grønt  kort  kurs.  Disse 3 har vært  på 
oppfølgingskurs i  mars 2010 for å kunne videreføre NGF sitt nye kursopplegg: ”Veien til 
golf.” I tillegg deltok 15 personer på aktivitetslederkurs sommeren 2009, som gjør at vi kan 
skape et kreativt og aktivt miljø for spesielt barn og unge i klubben.

I 2018 har to av våre medlemmer fullført Trener 1 utdanningen i regi av Norges Golfforbund, 
og er nå offisielt godkjent som Trener 1. Begge våre to Trener 1-deltagere har gjennomført 45 
timer teori  og 45 timer praksis, og har bestått  NIF’s e-læringsmoduler og den avsluttende 
eksamen (praktisk og teoretisk). Trener 1 utdanningen består av følgende:
Grunnleggende golfteknikk (GOBBS). Golfaktiviteter (NGF golfskole med barn & golf, veien 
til  golf  og  NXT  LVL). Idrettsfag  (treningsmetodikk,  menneskets  vekst  og  utvikling). 
Pedagogikk  (coaching,  kommunikasjon  og  x-modellen).  Organisasjon  (golfens 
organisasjonsforståelse). Praksis i egen klubb. Praktisk og teoretisk eksamen.

I 2019: To av våre medlemmer til Trener 2 utdanning // NGF og  Høgskolen i Innlandet. 

Målgruppe: Personer med godkjent Trener 1 som ønsker påfyll og økt golfkompetanse for å 
kunne fungere som trener for ovenstående målgrupper og kvalifisere til å bistå klubbens pro 
med større oppgaver. Mål: Kunne ivareta trening for ungdom 12-19 år. Kunne ivareta trening 
for voksne som akkurat har kommet over nybegynnerstadiet. For den som ønsker, kvalifisere 
til å bistå klubbens pro med større oppgaver. 

Program: Gjennomføres  i  samarbeid  med  Høgskolen  i  Innlandet  (Elverum) og fire  andre 
særforbund  som  deltidsstudier  over  6  måneder  i  perioden  april  -  oktober.  Nett-  og 
samlingsbasert  med  tre  samlinger  à  2  dager,  e-læring,  75  timer  obligatorisk  praksis, 
kunnskapsprøve og avsluttende eksamen/prøve. 

Banen er bygget vesentlig ved dugnadsinnsats, og denne lesten skal også det videre arbeidet  
bygge på. Det skal være gøy og motiverende å være med i golfklubben.

Vi skal videre utvikle klubbhuset og tilhørende utearealer til å bli et naturlig samlingspunkt  
for medlemmer og sponsorer. Økonomi er alltid et viktig punkt, og vi er avhengige av en god 
blanding av medlemmer, greenfeespillere og gode sponsorer for at vi skal ha mulighet for å  

nå våre mål.

6.1 KONKRETE TILLTAK

Utdanne og rekruttere flere medlemmer til klubben. // Sørge for å følge opp nye golfere så de 
føler at de mestrer sporten og føler seg velkommen i klubben. // Vektlegge kurs og aktiviteter 
rettet  mot  barn  og  unge.  // Samarbeide  med  ekstern  pro  som kan  videreutvikle  oss  som 
golfspillere. // Arrangere attraktive arrangementer på golfbanen for medlemmer og sponsorer. 
// Ha et nært samarbeid med sponsorene,  med aktiviteter som er tilpasset deres ønsker.  // 
Skape et  hyggelig  miljø  i  og  ved klubbhuset.  // Delta  aktivt  på  idrettens  felles  arenaer  i 
kommunen og fylket. 
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7.0 Handlingsplan for 2019

Fokus på medlemstall & medlemsutvikling - Flere og bedre golfspillere. 
Vi ønsker å gi flest mulig et engasjerende tilbud i idrettslige aktiviteter og aktiv deltakelse i 
klubbens indre liv. Vi ønsker å legge forholdene til rette for å øke medlemstallet i klubben.

Konkrete tiltak   (i tillegg til punkt 6.1)  : Gratis Veien til Golf kurs. // Golf tilbud (medlemskap 
m/spillerett)  for  nye golfere. // Tilbud om FELLESTRENING -og uformelle  turneringer  i 
relevante grupper. // Barn og Golf og Junior golf tilbud // Flere turneringer med fokus på det 
sosiale  samvær  rundt  golfsporten. //  Tilbud om protimer  til  medlemmer.  // 2  personer  til 
Trener  2 kurs. // Kommunikasjon og informasjon:  Videreutvikle  klubbens  hjemmeside og 
være aktiv på sosiale medier. // Være aktiv i forhold til å markedsføre klubben i lokale media.
// Spesialtilbud på golf til hytteeiere i Tinn kommune.

Samarbeid med Rjukan Golf AS og sponsorene; Rjukan Golf AS trenger sponsorer for å 
drive og utvikle det flotte anlegget på Miland. Rjukan Golf AS og Rjukan Golfklubb 

tilbyr  våre  sponsorer  å  kunne  vise  seg  frem i  klubben,  og  tilby ansatte  og  kunder  gode 
golfopplevelser.  I  Rjukan  Golfklubb  inviteres  samarbeidspartnere  til  å  delta  på 
sponsorturneringer og temakvelder. Vi ønsker at et samarbeid med Rjukan Golf AS og 

Rjukan  Golfklubb  gir  resultater  for  begge  parter.  Samarbeidspartnere  kan:  legge  sine 
kundearrangementer hos oss arrangere turneringer for kunder og ansatte profilere bedriftens 
virksomhet og produkter tilby sine ansatte å spille golf og få opplæring. 

En aktiv golfklubb for alle - Vi skal tilby et inkluderende miljø og legge til rette for trivsel  
og samspill for medlemmer og gjester. // Vi skal jobbe for en kultur hvor alle er velkomne 

og gode golfopplevelser deles. // Vi vil engasjere våre nye medlemmer og innføre dem i  
golfspillet. // Vi vil gjøre golf kjent som en helsebringende aktivitet som kan drives av alle.

→ Mål for tiltakene:

HCP Kategori: Spiller HCP: % Antall spillere: 31.12.201818
→ % Antall spillere: 31.12.19

1. 4,4                        0,00 %
2. 4,5 – 11,4  2,46 %  ↑
3. 11,5 – 18,4 10,66 % ↑
4. 18,5 – 26,4 19,67 % ↑
5. 26,5 – 36,0 27,87 % ↑
6. 37,0 – 54,0                      39,34 % 

Medlemstall pr 31.12.2018 (122)

KJØNN DAMER   MENN
Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-

Medlemmer 0 0 1 2 31 0 0 7 6 75

→ Medlemstall pr 31.12.2019 (160) 0 5 5 5 35 0 5 10 10 85

// Frist for Aktivitetskalender 2019: 15. april.

Glade deltakere ønsker å fortsette med aktiviteten – Spre Glede!  (7/7)


