GAF-REISEN
Playa Granada Club Resort & Spa
Costa Almera, 23.–30. november 2019

PÅMELDING
post@gaf.no eller gaf.no
Pris: kr 11.255,– per person,
enkeltromstillegg 1985,–

Hovedtema for turen er
lederskap og ytelse
for golfklubber

U

ken inneholder forelesere fra norske klubber,
samt utlandet. Per Kristoffersen fra Losby,
som er en av de mest erfarne daglige lederne i
Norge, leder kursets første 2 dager med tema som
lederskap og klubbdrift. Bill Sanderson business
coach og foreleser for den europeiske club manager
foreningen, foreleser de siste 2 dagene om high
performance teams og hvordan vi tar dette med oss
i daglig klubbdrift.
I tillegg kommer det spennende foredrag fra NGF.
Hvordan tar vi vare på Hovland/Ventura effekten,
samt klubbeksempel for økte inntekter.

Hele utdanningen går sammen og parallelt med NGA
sitt gresskurs. Her kommer blant annet
Fanny Sunesson og forteller om banedesign og
visjon for og enkelt forbedre inntrykket av
ditt anlegg.
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FORELESERE GAF

Per Kristoffersen

Daglig leder Losby golfklubb

Per er en av de mest erfarne daglig lederne vi har i Norge,
med lang fartstid i bransjen. Han er daglig leder på Losby
GK som er en av de største golfklubbene i landet. Losby er
en klubb som alltid ligger i forkant på ny utvikling, trender
og drift.
Per holder 2 dagers kurs om klubbdrift og ledelse.
Hvordan han leder sitt team, hvilke verktøy han bruker i
hverdagen og hvordan han får ut maks av sine ansatte.
Hva betyr det egentlig å være leder av en norsk golfklubb?

Bill Sanderson

High Performance Teams

Bill er en av Europas mest erfarne business coacher.
Han har arbeidet mot golfindustrien de seneste 30 årene
og som foreleser både for de europeiske organisasjonene,
men også på universitetet på Manchester Business School.
En veldig bra foreleser som skaper motivasjon.
Bill leder oss gjennom 2 dager med sin forelesning
om «high performance teams». Hvordan man får
arbeidsgrupper til å skape verdi og hvordan man best
styrer ansatte for å nå de målene bedriften har satt seg.
Bill kommer med prakteksemplar fra arbeidslag som
Nascar og Nasa.
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Javier Guiterrez / Alberto Iglesias
Daglig leder Valderrama / Daglig leder Font de Lllop

Alberto er daglig leder på Font de Llop og sitter i
utdanningskomite på den europeiske foreningen for
daglig ledere på golfklubber. Javier er daglig leder på
en av Europas beste golfbaner, Valderrama Golf. De vil
sammen fortelle hvordan de driver golfklubb i et skiftende
miljø i Spania. Hvordan de skiller seg fra andre klubber og
hvordan de arbeider med medlemmer og servicefokus.
Begge takler områder som forandring, utvikling og
utfordringer i et vanskelig miljø.

Matthias Gullberg

Trender i golfen, ekstra inntekter og helårsdrift

Matthias Gullberg er daglig leder på Asker golfklubb og
siden 2 år styreleder i GAF. Matthias vil fortelle om aktive
trender i golfen. Hvordan sporten utvikles, og hva vi må
anpasse oss til i fremtiden når det gjelder nye generasjoner
og forandre måter å se på medlemskap.
På Asker golfklubb har Matthias også bygget ut klubbhuset
med et simulatorsenter som sammen med andre tiltak
bidratt til at klubben har aktiviteter året rundt for en aktiv
og bestående medlemsmasse.
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Christoffer Halvorsrød
Aktiviteter og ekstra inntekter for
golfklubber (multianlegg)

Christoffer er daglig leder i Fredrikstad golfklubb og
aktivitetsbyen. Christoffer er en dyktig golfspiller og
pro, med erfaring fra flere golfklubber. Han forteller om
hvordan Gml. Fredrikstad har blitt forandret til å ikke bare
være golfbane, men også inkludere andre aktiviteter som
samspiller med golfen.

Alexander Mile

Markedsføring i sosiale medier

Alexander Mile er ansatt som innehold-ansvarlig for sosiale
medier på NGF, og har synliggjort golfen i Norge på en helt
ny måte siden han ble ansatt i fjor. Alexander forteller om
hvordan du, som klubb, daglig leder eller greenkeeper,
enkelt kan bruke sosiale medier for at kommunisere med
gjester og medlemmer på beste måte. Hvordan blir du mer
synlig, og hvilke krav stilles fra dine kunder i dag?
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Rune Hauger
NGF

Rune Hauger er vise-generalsekretær i det norske
golfforbundet. Han har en lang karriere innen forbundet og
kommer til å holde 2 seksjoner under uken.
Rune kommer direkte fra årets Golfting og skal i den første
seksjonen diskutere veien fremover basert på resultatene
på årets ting. Hvor er golfen på vei i Norge?
I sin andre seksjon skal Rune gå dypere i idretts-jus og
avtaler. Rune kan gi et unikt innblikk basert på sin egen
kunnskap og lange erfaring fra idretten.

Fredrik Due

NGF – Ivareta Hovland/Ventura-effekten

Fredrik Due er pro og ansatt på NGF, og avdelingsleder for
den sportslige satsingen. I 2019 fikk Norsk golf sitt store
gjennombrudd på herresiden. Aldri før har vi hatt 2 spillere
på PGA touren samtidig.
Fredrik diskuterer hvordan dette kommer til å påvirke
norsk golf og hvordan vi best kan ta vare på å legge til rette
for en økt interesse for golf i Norge.
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Fanny Sunesson
Profesjonell Caddie

Fanny Sunesson kommer tilbake til årets utdanningsuke
etter et bejublet framtreden på fjorårets Gresskurs.
Fanny Sunesson er en av verdens mest meriterte caddies
som har jobbet med både Nick Faldo og Henrik Stensson.
Fanny er en meget interessant foreleser som gjerne tar
opp ting fra sin tidligere karriere. Under sine forelesninger
kommer hun at legge fokus på banedesign og hvordan
profesjonelle spillere tenker når de ser en ny bane. Det blir
banevandring sammen på Playa Granada golf Club.

7

Program Gresskurs 23.November – 30. November 2019
Lørdag 23.
19:00

Middag

08.00-08.15
08.15-09.00
09.00-10.00
10.00-12.00
13.00-16.00
13.00-16.00

Søndag 24.
Sal 1 Åpning og info
Sal 1 Klassifiseringskommite. Poengsystem
Sal 1 Konsekvenser av Golftinget
Sal 1 Ledelse
Sal 1 Ledelse fortsetter
Sal 2 Service og vedlikehold av Maskiner

Duncan og Agne NGA
Rune Hauger NGF
Per Kristoffersen, Losby GK
Per Kristoffersen, Losby GK
Tom Stidder

08.00-10.00
08.00-10.00
10.00-12.00
10.00-11.00
11:00-12:00
13.00-16.00

Mandag 25.
Sal 1 Oppsett og slipeteknikker av aggregater
Sal 2 Ledelse
Sal 2 Vinterdekning erfaringer etter i Vinter
Sal 1 Økt aktivitet på golfbanen/andre inntekter
Sal 1 Bruk av sosiale medier for golfklubb
Sal 2 Fremtidens klippere

Arjen Spek, Foley United
Per Kristoffersen, Losby GK
Pål, Tobbe, Mads og James
Christoffer Halvorsrød
Alexander Mile NGF
Jamie Bergen, Toro USA

08:00-13.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Sal 1
Sal 2

Tirsdag 26.
Golfturnering
Maskin Økonomi og finansiering
Idrettsjus og avtaler

Onsdag 27.
08.00-09.00 Sal 1
Ivareta Hovland/Ventura effekten
09.00-10.00 Sal 1
Økt aktivitet på golfbanen/andre inntekter
10.00-12.00 Sal 1
Hvordan skape bedre spilleflater
13.00-15.00 Sal 2
Tveit Maskin AS maskin informasjon
13.00-16.00 Sal 1
High performance Teams
15.00-16.00 Sal 2
Rainbird, vanning

Peter Guterstam, Hako
Rune Hauger NGF
Fredrik Due NGF
Matthias Gullberg
Javier Gutierrez Garcia
Gunnar Tveit
Bill Sanderson
Lars & Joakim

Torsdag 28.
08.00-11.00 Ute
Banevandring. Vi går 9 hull ledet av Fanny, Magnus og Pål Melbye
11.00-13.00 Sal 1
High performance Teams
Bill Sanderson
13.00-14.00 Sal 1
Alberto Iglesias General manager Front de Llop Resort
14.00-15.00 Sal 1
Javier Reviregio, General Manager Valderrama golfclub
15.00.17.00
HMS verktøy
Lena Otterstrøm, Reddibo
17.00-19.00
Debatt/gruppe arbeid. Hva så vi i morges?
Fredag 29.
08.00-13.00
Golfturnering
14.00-16.00 Stor Sal Våre samarbeidspartnere informerer
19.00-?????
Festmiddag, med utdeling av priser og premiering for turneringer
Lørdag 30.
Hjemreise

Frokost serveres 07.00-09.00 hver dag
Lunsj serveres 12.00-14.00 hver dag
Middag kl 19.00 hver dag

