NÆRMILJØANLEGG FOR GOLF
– det handler om barn og unge!

Golf Norge har tatt mål av seg til å
gjøre golf til en idrett for alle. Den
største utfordringen med å få prøve
golfaktivitet synes å være tilgjenge
lighet til de tradisjonelle banene.

NÆRMILJØANLEGG
FOR GOLF

SKISSEEKSEMPLER
Disse er utarbeidet kun for å vise muligheter.

På generelt grunnlag er ofte golfbaner lokalisert et stykke
unna der barn og unge bor og ferdes. Denne målgruppen er
derfor ofte avhengig av å være med foreldre eller andre vok
sne som kjører til banen. Så å si alle golfbaner i Norge er fi
nansiert av de som selv spiller. Dette gjelder både investerings- og driftskostnader. Driftskostnadene for en 18 hulls
golfbane er i størrelsesorden 5 – 8 mill. kroner. For å få dette til å gå rundt,
er man avhengig av at det betales for spill på banen. Disse inntektene
hentes i all hovedsak gjennom spillavgift, som del av medlemskontin
genten og green-fee (medlemmer i andre klubber betaler for å spille på
banen). Dette medfører at man fram til nå i praksis må melde seg inn i en
golfklubb for å drive golfaktivitet.
Utviklingen de senere årene viser en relativ god dekning når det gjelder
tradisjonelle golfbaner. Derimot er det fortsatt en stor utfordring å gi
spesielt barn og unge et lavterskeltilbud for golfaktivitet. I Norges Golf
forbunds vedtatte anleggspolitiske dokument er etablering av nærmiljøan
legg et høyt prioritert område nettopp for å bøte på dette.
Selv om barn og ungdom er hovedmålgruppen for nærmiljøanlegg, har
denne anleggstypen også vist seg å være et ypperlig tilbud til flere
brukergrupper.
Geir Ove Berg
Generalsekretær
Norges Golfforbund

Visste du at:
- For Skien kommune er det viktig å få frem at det er et stort
mangfold av idretter i kommunen vår. Grenland golfklubb er
et av våre største idrettslag og engasjerer både ung og gam
mel til tross for at anlegget ligger litt utenfor sentrum. Det
at vi nå i samarbeid med golfklubben har bygd et nærmiljøan
legg der hvor folk bor og ferdes, tror vi at vi kan få enda flere
i aktivitet og samtidig vise at golf er en idrettsaktivitet for alle.

• det er mulig å lage nærmiljøanlegg
for golf?
• med litt dugnadsinnsats og
tilskuddsordninger kan anlegget
bli nesten gratis?

Jeg startet med å spille golf i hagen. Vi bodde på en bonde
gård i Sverige og jeg bygde meg seks korthull som jeg spilte
runde etter runde. Dette gjorde jeg en hel sommer og året
etter fikk jeg medlemskap i en ordentlig golfklubb, men jeg
fortsatte å spille i hagen også.
Tilgjengligheten var utrolig viktig for at min interesse og ut
vikling kunne fortsette å vokse. Vi hadde over 20 minutter å kjøre til golf
banen, så det å ha muligheten til å spille golf rett der jeg bodde var veldig
bra, både for meg og mine foreldre.
Henrik Bjørnstad

Design og trykk, konsis.no

Viktor Arvesen, Skien kommune.

Her får de yngste mulighet til å
mestre og oppleve golf!

• at Norges Golfforbund kan bistå i
dette arbeidet?
• at Henrik Bjørnstad bygget et slikt
anlegg i hagen?

Finansieringsplan

”Golfen er et spennende alternativ for
voksne, barn og unge, men må bli mer
tilgjengelig i folks hverdag”

ballbaner, skileikanlegg, beachvolley- og håndballbaner osv, små tilpassede, anlegg i nærmiljøet hvor barn og unge kan være i fysisk aktivitet
gjennom den uorganiserte leken, fullstendig uavhengig om mor eller far
kan kjøre til anlegget.
Mange barn og unge får sitt første møte med idrett gjennom nærmiljøan
legg. Norges Golfforbund (NGF) ser det som svært viktig at det legges til
rette for fysisk aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. NGF mener at også
golfidretten bør få sin naturlige og berettigede plass i det lokale nærmiljøet
på lik linje med andre idretter.
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HVA ER ET
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Bestemmelser

De aller fleste ordinære golfanlegg i Norge er lokalisert slik at det er nødvendig med en eller annen transport for å komme til banen. NGF ønsker å
”bringe” enkle små anlegg dit folk bor. Målsettingen er at golf skal bli et
naturlig alternativ til annen idrettsaktivitet som fotball, ski og håndball. For
å få til dette, må terskelen for å prøve golf senkes.

200 000

Støtte/flagg/sikkerhetsvegger/rabatter

”Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
Denne type anlegg er uteområder som skal være fritt allment tilgjengelige
og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært barn og unge, men
også for lokalbefolkningen for øvrig, Anlegget skal ikke dekke behovet for
anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett.”

NÆRMILJØANLEGG – vi ser dem overalt gjennom ballbinger, basket

Spillemidler
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Anleggene skal være åpne for alle og de skal være gratis å benytte.
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Hvordan komme i gang?

Støtteordninger

Gjennom spillemidlene kan man søke 50 % av kostnadene til nærmiljøan
legget, begrenset oppad til kr 200.000,-. Minste stønadsbeløp er
kr 40.000,-  Søkere av spillemidler kan være idrettslag, velforeninger,
borettslag, andelslag, kommuner, fylkeskommuner, eller andre som ikke har
kommersielle formål. Et viktig krav er også at anleggseieren eller
kommunen må eie grunn eller ha en tinglyst leieavtale på 20 år.

Kostnadseksempel

Kostnaden for et nærmiljøanlegg for golf vil kunne variere, men i eksem
plet er den satt til kr 500 000,-

Materialkostnad
Kjøp

Rabatt

Drenering av greenområder

Kjøp

Dugnad

Sum mva

Samlet
kostnad

50 000

25 000

12 500

87 500

6 000

4 000
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2 500
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14 000

22 000

3 500

39 500

5 000

40 313

Jordslå, finraking og
såing rundt greener
Oppbygging av utslagssteder
6 stk. á kr 6 000,Utslagssteder 6 stk. á 4m2
Kunstgressgreener ferdig lagt
Skilter

25 000

10 313

155 000

25 000

17 500

10 000

Uforutsette kostnader
Sum kostnader

38 750 218 750
4 375

31 875
44 062

197 500

10 313

Følgende kan kontaktes for hjelp til oppstart:

Arbeidskostnad

Masseutskifting i
greenområder

• Finn et egnet areal.
• Kontakt kommunen for å avklare bruk av arealet og eventuelle
støtteordninger.
• NGF er behjelpelige med å utarbeide skisser.
• Et eventuelt eksisterende golfmiljø (klubb) bør kontaktes.

Lokal golfklubb
Funksjon: Hjelp for å igangsette aktivitet.

(Faktiske kostnader på anlegget i Lundedalen)
Kostnadstype

Å etablere et nærmiljøanlegg er ikke så vanskelig og økonomisk
utfordrende som mange skulle tro.

80 000 100 000

68 125 500 000

Norges Golfforbund
Funksjon: Bistand i oppstart og prosessen
fra ”idé til etablert anlegg”.
Idrettsrådet
Funksjon: Idrettslagenes talerør inn mot
kommunens politikere og administrasjon.
Kommunen ved kulturkontoret, teknisk
etat eller idrettsavdelingen
Funksjon: Avklare bruk av areal, tilskudd
fra spillemidlene.

