
Informasjon om

KLUBBMEDLEMSKAP I NGA & GAF

Pantone 2218 CPPantone 2189 CP

NGA og GAF tilbyr klubber (og baneselskap) ett felles medlemskap.
Fordelene med et slikt medlemskap er:

• Fri tilgang til kompetansenettverk om golfbanedrift, tekniske og gressfaglige spørsmål.

• Tilbud om kurs, etter og videreutdanning i greenkeeperfaget.

• Fagtidsskriftet Gressforum i posten tre ganger i året.

• Rådgivningstjeneste til små og store utredninger i golfanlegget.

• Lokale fagtreff og nettverksbygging.

• Lokale fagseminarer og kvalitetssikrede møter med bransjens ledende leverandører.

• 2% rabatt hos mange av våre samarbeidspartnere på Albatross- og Eaglenivå.

• Prisen på klubbmedlemskap er differensiert etter omsetningen på anlegget.

Felles kontingent GAF-NGA
Klubbmedlemskap i 4 kategorier

• A: omsettning opp til 2,5 mill koster 2.500 kr og de får med ett GAF medlem og ett NGA medlem
• B: omsettning opp til 5.0 mill koster 5.000 kr og de får med ett GAF medlem og 3 NGA medlemmer
• C: omsettning opp til 10 mill koster 9.000 kr og de får med 9 medlemmer valgfritt
• D: omsettning over 10 mill koster 13.000 kr og de har ubegrenset medlemskap
 
Dette for å gjøre det mer naturlig å være med i begge foreningene.
Dette for å skape merverdi for alle medlemsklubber.
Dette for å skape en felles plattform for ansatte i norsk golf.
Dette for å få flere klubber aktive, så det blir lettere å skille på store og små - og behov.
Dette for å bruke NGA og GAF sine styrker for eksempel gresskurs som en katalysator
for vår egen utdanning og utdanningsreise.
Dette for å skape større samlingsplasser (GAF/NGA mesterskap – årsmøte m. seminar –
ERFAtreff – utdanningsreise).
Dette fordi banekvalitet har vist seg å være den absolutt viktigste delen for norsk klubbøkonomi.
Dette for at felles er vi mer attraktiv som samarbeidspartner. 

NGA SEKRETERIAT:
e-post: adm@nga.no
Tlf:+47 482 31 655

GAF
e-post: post@gaf.no
Tlf: +47 413 42 770


