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Et tilbakeblikk

2002 De som ikke spiller golf mener det er «dyrt, tidkrevende og kjedelig»

2004 Start Golf – Grønn Glede – synliggjøre at golf er en idrett for alle- senke terskelen, golfglede

2009 «9 hull til bedre helse- golfens helsegevinst i forhold til myndighetenes anbefalinger»

2012 «Den norske golfspilleren»

2013 «Å sette pris på golfen- golfspillets individuelle og samfunnsmessige verdi» 

2015 «Golf og kommunen. Livsglede - folkehelse – besparelser»

2016-2018 «Helse-tour»

2019 «Hva mener golfspilleren»



Myter og meninger

De som ikke spiller golf 2002:

• Dyrt

• Tidkrevende

• Kjedelig

«Golf- det gir ikke trening!» 

De som spiller golf 2002: 

• Sosialt

• Mosjon

• Naturopplevelse

De som spiller golf 2019: 

• Ha det moro

• Det sosiale 

• være sammen med andre

• være sammen med venner

• Mosjon; for å holde meg i form

• Naturopplevelse

Det store bildet i 2021:

• En stor gruppe unge klubbuavhengige golfere 

som spiller med venner

De som spiller golf 

2012: 

• Ha det  moro

• Det sosiale, vær 

sammen med andre

• Mosjon; for å holde 

meg i form



Golfeffekten
- den totale forbedring av helse og 
livskvalitet ved å spille golf. 

Golfeffekten oppnås og måles gjennom: 

• Selvopplevd livskvalitet og tilfredshet med livet, 

målt ved for eks: PQoL.(Standardiserte spørreskjema). 

• Redusert hjertefrekvens i hvile (hvilepuls)

• Reduksjon av midjemål

• Senkning av blodtrykket



Forskning og fakta – 9 hull til bedre helse

• I løpet av en 18 hulls runde går golfspillere ca. 11 kilometer eller ca. 16 000 skritt. 

Dette tilsvarer ca. to ganger en golfbanes lengde.

• Under en golfrunde har golfspillere en gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjerteslag 

per minutt. Det gir god intervalltrening og muskeltrening.

• Menn forbrenner nærmere 2500 kcal under en golfrunde. Tilsvarende tall for kvinner er nærmere 

1500 kcal.

• En runde golf vil kunne bedre kondisjonen, influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere 

livmålet og gi et psykisk velvære etter runden. For hjertesyke vil golf kunne være en viktig 

opptreningsaktivitet.

• Golfere lever i gjennomsnitt fem år lengre enn ikke-golfere.



På terrassen: 
”Golfens samfunnsmessige betydning helsemessig sett”

• I den grad den organiserte idretten skal spille en rolle i folkehelsearbeidet, 

må de forskjellige idrettene vurderes ut fra myndighetenes anbefalinger.

• Med rundt 127.000 medlemskap* er golf en av de største idrettene i Norge. 

I forhold til myndighetenes anbefalinger er golf gunstig for helsen. 

Helsegevinstene er betydelig større enn helsetapene.

• På denne bakgrunn kan det konkluderes at golf har en viktig 

samfunnsmessig betydning helsemessig sett.

* Tall fra 2021



Golf i det lokale folkehelsearbeidet 
Helse-tour  2016-2018





Golf og kommunen

• Golf i Norge

• Golf og helse

• Hvorfor spiller folk golf, og hvem spiller golf?

• Golf og kommunen

• Golf og kommuneøkonomi

• Hvordan kan golfen bidra i kommunen?

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/golf_og_kommunen_hefte.pdf



Hva finnes av informasjon og materiell
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/




#golfglede


