FNG SEMINARET 2016
”From Vision to Action”
Hvordan vil Golf- Norge se ut i 2021?
En møteplass for alle som er opptatt av bærekraftig økonomi i
norske golfanlegg.
Søndag 10. April til mandag 11. April 2016 på Losby Gods.

FNG, foreningen for norske golfbaner er et samarbeidsorgan for flere
av de viktigste golfanleggene i Norge. Formålet er å se på de store
strategiske linjene som kan være med på å skape sunn økonomi i et
golfmarked hvor nesten alle anlegg er privateid og finansiert over
drift.
I den Europeiske moderorganisasjonen EGCOA www.egcoa.eu
brukes det store ressurser på å tilpasse seg en endring i markedet for
golfsporten, og FNG ønsker at denne kunnskapen også skal komme de
norske aktørene til gode.
Seminaret er ment som en inspirasjonskilde til å tenke nytt og kreativt
og skape grunnlag for sunne diskusjoner for en fremtid hvor golfen
fremdeles blomstrer og er en ettertraktet og sunn fritidsaktivitet med
sunn økonomi.

Gregg Patterson som har hatt stor suksess som leder av The Beach
Club i Los Angeles kommer og setter farge og humør på seminaret.
Lodewijk Klootewijk som også gjestet seminaret i fjor og er leder av
den Europeiske foreningen og styrer Vision 2020 prosjektet kommer
og vi får også fakta fra andre steder i golfens verden
TID: SØNDAG 10 april kl 14. til MANDAG 11april kl 17.00
Priser:
Seminaravgift:

Uten Middag søndag

Med Middag

FNG medlemmer:

990,- kroner

1490,-kr

Ikke medlemmer

1490,-kroner

1990,-kr

Overnatting bestilles direkte fra Losby Gods og koster 870,-kr pr
person i enkeltrom til adressen under.
Ellen Walter Teigen e.teigen@losbygods.no
Seminaret henvender seg til alle som er opptatt av golfens fremtidige
utvikling og rammevilkår, og vi mener baneeiere, styremedlemmer i
klubber og baneselskaper vil ha stort utbytte av dette sammen med
daglige ledere, personer fra forbund og organisasjoner og media.
Påmelding til info@fng.no innen torsdag 7 april.
Vi sees på Losby med FNG.

PROGRAM
Søndag 10.april;
15.00 – 15.45

Lodewijk Klootwijk

15.45 – 16.00

Kaffepause

16.00 – 17.00

Gregg Patterson

17.00 – 17.15

Pause

17.15 – 18.30

Gregg og Lodewijk

19.30

Middag/Dinner

The best practice that came out of Vision
2020 from all over Europe

Identifying the Vision , then
Translating Vision into Action

Workshop Gregg from Vision to action.
FUN

Mandag 11. april;
8.30 - 9.30

Gregg Patterson

«Generating the Buzz»

9.45 – 10.15

Lodewijk Klootwijk

EGCOA Session

10.15 – 1045

Pause

10. 45 – 11.30

Scottish Golf Union

Scottish Golf Strategy

11.30 – 12-00

Per Kristoffersen
fremtiden

LosbyGK’s tilpasning til

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.30

FNG

The Norwegian Challenge

13.30 – 14.30

Workshop

Hvordan gi merverdi til
medlemmene

14.30 – 15.00

Pause

15.00 -------

Gregg Patterson

Closing session,
Kids Club, What can we learn
from the best US kids programs inspired from the success of the
Beach Club.

