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Helse- tour 2018 

Innledning 
Gjennom Helse-tour ønsker vi å sette fokus på golf og helse, og klubber som er interessert i å 

bidra mer aktivt i lokalt folkehelsearbeid, har invitert til dialogmøter mellom klubb og kommune. 

Flere golfklubber har i dag et godt samarbeid med kommunalt nivå- spesielt gjennom satsingen 

GGG1, men vi kan bidra langt utover det som er dagens aktivitet. 

Svein Einarsbøl er en av forbundets frivillige ressurspersoner tilknyttet golfens samfunnsverdi og 

har de siste 20 årene jobbet med forebyggende helsearbeid for utsatte grupper i Asker kommune. 

Svein Einarsbøl bygget opp og drev en av Norges mest vellykkede kommunale tjenester, Asker 

kommunes enhet «Aktiv Fritid». I Asker kommune jobber de tverrsektorielt og har et bra samspill 

med frivillige organisasjoner i folkehelsearbeidet. 

Einarsbøl pensjonerte seg i 2016 og startet da reisen med Helse-tour rundt i Golf-Norge. I 2016 

fikk i alt 62 klubber fikk besøk av Helse-tour. Det var klubber i disse fylkene som da ble besøkt: 

Akershus, Telemark, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og 

Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag. 

Sommeren 2017 reiste den golfglade ildsjelen Nord-Norge rundt med bobil i regi av Norges 

Golfforbund for å inspirere norske kommuner og golfklubber til å starte en dialog for på sikt å 

kunne etablere et samarbeid om folkehelse. 

Sommeren 2018 kjørte vi siste etappe med Helse-tour. Denne gang var det i alt 14 klubber i 

Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold som ble besøkt. Vi la besøk til klubber som ønsket 

å sette fokus på golf og helse, og aktivt søkte samarbeid med egen kommune.  

 

Oppsummering av Helse-tour 2018 
12 av 14 klubber svarte på evalueringen og oppsummeringen er basert på disse svarene. 

• Alle klubbene mente at besøket fra Helse-tour har bidratt positivt i klubbens arbeid med 

å sette fokus på golf og helse. Eks.:  

o Har fått avtale med den kommunale Frisklivssentralen 

o Vi hadde samlet nøkkelpersoner fra våre to kommuner, og dette besøket passet 

timingmessig godt med vårt prosjekt Golf & Helse  

o Ingen umiddelbare resultater, men vi jobber hardt med det offentlige og det tar tid. 

Vi håper at vi fra våren 2019 er i gang med et opplegg sammen med flere 

kommuner. Videre er jo vårt fokus hele tiden på hva kan gjøres bedre for 

lokalsamfunnet. 

o Ja, vi har søkt midler til et prosjekt vi ønsker å starte opp 

o Bevisstgjøring blant tillitsvalgte 

o Vi er i dialog med kommunen om å sette opp et opplegg for forskjellige 

pasientgrupper 

o Bedre definert hva vi kan bidra med og en positiv og medievennlig happening 

med lokalpolitikerne. 

o Info i media 

 

                                                   
1 GGG= Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å 
være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. For mer 
informasjon se: http://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/golf-gronn-glede/ 

http://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/golf-gronn-glede/


 
 

• Halvparten av klubbene mente også at Helse-tour besøket har bidratt i klubbens arbeid 

på andre måter. Eks.: 

o Vi prøver å ha større fokus rundt mosjon, bedre helse og rekreasjon i arbeidet for 

å øke medlemsbasen vår. 

o Flere kontakter inn i NGF 

o Invitasjon til å bidra til utvikling av partienes programmer. 

o Synliggjort at klubben er aktiv på flere områder, og det er blitt positivt omtalt 

o Flera målgrupper 

 

• Alle klubbene hadde med representanter fra kommunen/kommuner eller andre instanser 

for å diskutere golf og helse. 

 

• 10 av 12 klubber sier at Helse-tour har bidratt til videre kontakt med kommunen – eller at 

klubben ønsker å etablere kontakt med kommunen. Eks.: 

 

o I dialog om veien videre, men ingen konkrete tiltak ennå 

o Avtale med Frisklivssentral 

o Kontakt med hälse ansvarlig i kommunen 

o I kombinasjon med klubbens eget prosjekt etableres det fast samarbeid med to 

kommuner 

o Vi jobber på bredt plan med flere kommuner, og det er et resultat av besøket og 

at det var kommunale representanter tilstede 

o Vår kontakt i kommunen har vært meget hjelpsom og fulgt opp vårt møte tidligere 

på sommeren 

o Vi har hatt besøk av helsesjefen i kommunen som er veldig positiv til å få 

tilrettelagt et aktivitets/sosialt opplegg for visse grupper med mennesker 

o Etablert kontakt om flere ideer. Ikke konkrete resultater, men positiv interesse for 

golf som en bidragsyter 

o Har hatt flere møter med ordfører, men møter veldig liten forståelse for dette. 

Veldig dårlig kommuneøkonomi brukes som unnskyldning for at man ikke kan 

bruke krefter på å engasjere seg i golfens helseeffekt 

 

• Alle klubbene var interessert i å kunne bidra med golfaktivitet for grupper som er 

prioriterte i kommunens folkehelsearbeid kommende sesong. Kommentarer: 

 

o Vi er aktive på dette området med en vel fungerende GGG gruppe, men vi har 

blant annet hatt besøk av både psykisk syke og fremmedkulturelle ved flere 

anledninger denne sesongen 

o Det er der fokuset vårt er mot kommunene 

o Vi vil fortsette med funksjonshemmede, øke aktivitet mot skolene, åpne for mer 

samarbeid med mental helse 

 

• 7 av 12 klubber ønsker bistand fra NGF i det videre arbeidet: Eks.: 

 

o Vil gjerne ha hjelp, men vi er usikre på innretning på en slik hjelp per nå. 

o Kostnader er alltid en problemstilling i arbeidet opp mot inkludering og tiltak for å 

fremme golf sporten opp mot flere grupper i samfunnet 

o Vi ser det som naturlig å benytte kompetanse og erfaring som vi allerede har 

etablert i NGF, men eierskapet må vi ha selv for å sikre engasjement og lokal 

forankring som er viktig for kommunene. 



 
 

o Mer på det overordnede plan med for eksempel forskningsartikler som beskriver 

hvilken helsegevinst golfen gir ol. 

o Tilgjengelig materiell og ideer på nettsidene til NGF. 

o Golfklubben må ha hjelp av forbundet med å få åpnet øynene på kommunens 

politikere. Og kanskje ikke bare lokalpolitikere, men sentrale politikere i de største 

partiene på Stortinget.  

o Ekonomisk hjälp med organiserad träning samt träningsmaterial. 

 

 

Reiseruten 

Mai 
14. (mandag)  Elverum   NGFs president deltok  

15. (tirsdag)   Sorknes  NGFs president deltok  

28. (mandag)  Kongsvingers  NGFs president deltok 

29. (tirsdag)  Atlungstad   NGFs president deltok 

30. (onsdag)  Valdres 

31. (torsdag)  Gjerdrum  NGFs president deltok 

Juni 
06. (onsdag)  Soon 

11. (mandag)  Moss & Rygge 

13. (onsdag)  Skjeberg  NGFs president deltok 

14. (torsdag)  Mørk 

18. (mandag)  Ski 

19. (tirsdag)  Nordhaug 

20. (onsdag)  Tyrifjord  

 

August   

27. (mandag)  Romerike  Ifbm GGG Open, NGFs president deltok 

 

 

Møtene- forberedelser 
Klubbene fikk tilsendt en mal for hvordan de kunne legge opp møtene samt informasjon som de 
kunne bruke inn mot media for å promotere Helse-tour.  
 
Vi skisserte møter på inntil 2 timers varighet, der innhold ble tilpasset hva som passet den enkelte 
klubb.  

Forslag til innhold i møtet 
• Om Helse-tour og golf i et helseperspektiv. Hvorfor har Svein Einarsbøl satt av så mye av 

sin tid til dette- og litt om inntrykk han har samlet med seg gjennom Helse- tour. v/ Svein 

Einarsbøl 

• Alt 1. Dette gjør vi i klubben vår (tilpasses i forhold til kommunerepresentanter på møtet) 

• Alt 2. Enkelte steder kan det kjøres et seminar - spisset inn mot målgruppe. Eks. i GGG-

klubb. 

• «Brukerstemme» som sier noe om hva golfaktivitet har betydd- avklar om personen 

ønsker å stå fram også i evt. media. 



 
 

• Ved innlegg fra kommunen- hvordan jobber de med folkehelse- samarbeid inn mot 

frivillige organisasjoner?  

• Kan kommune og klubb få til noe sammen? Videre kontakt. 

• Avsluttes gjerne med aktivitet – beskriv hva som ønskes gjort  

 

Sett opp program for møtet tilpasset klubbens behov og ønsker. 3 standardpunkt som går igjen 

på alle møter: om Helse-tour, brukerstemme (hvis mulig) og avslutning med aktivitet. 

Informasjon på våre nettsider: 

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

Golf og helse: https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/golf-og-

helse/  

 

Svein sine rapporter fra Helse-tour møtene 

Elverum 
14. mai.  

Litt spesielt å starte årets Helse-tour 2018 her i 

Elverum golfklubb. Kort litt historie: I 1999 jobbet 

jeg i Asker kommune, kulturetaten og var med i et 

nettverk knyttet til fysisk aktivitet og psykisk helse. 

Og ble invitert av Edel Holstad som jobbet ved 

Sanderud Sykehus til et møte på Elverum 

golfklubb, en bøtte med baller og et 7 jern på 

ranchen så var jeg «solgt». Dette måtte vi også få 

til i Asker. Og dette har medført til mange ulike 

prosjekter i Asker kommune gjennom 20 år, for 

barn, unge og voksne med ulike 

funksjonsnedsettelser.  Det har vist at golf er en 

glimrende inkluderende idrett også for disse 

målgruppene.  

Det som er viktig for å lykkes med å inkludere disse gruppene, er nettopp å finne ressurspersoner 

i det offentlige rom, som kan være døråpner, vi fra idretten må stå på utsiden og banke på.  

Åpning av møtet var ved Styreleder Hans Petter Nyberg, som hadde en flott presentasjon av 

klubbens historie fra 1987 og de første 9 hullene til videre utbygging i 1990 til 18 hull. Glede, 

mestring, og godt miljø er klubbens aktivitetsverdier, som går rett inn i folkehelsebegrepet. 

Rekruttering ca. 10% hvert år men det lekker like mye ut, så mer fokus på ivaretakelse. Ønske 

om å rekruttere nærmere 20% neste år. 

Klubben har en utrolig bra sportslig satsning innen trenerutdanning, med PGA president Trond 

Baardseng i spissen. Hvor klubber i nærområdet nyter godt av å disponere trenere som er her 

under utdanning. Med så mye trenerressurser kan klubben tilby gratis protimer til fullverdige 

medlemmer gjennom hele sesongen. 

Sportslig leder Sivert Skotvold informerte om ulike aktiviteter, turneringer osv. Etter innspill fra 

undertegnede, ville de se på mulighet for samarbeid med blant annet kommunen og nav om 

tilrettelagt arbeidstrening, vedlikeholdsoppgaver, klipping osv. Det ble også diskutert å se på 

Fv.: Hans Petter Nyberg, president Marit Wiig 
og ordfører Erik Hanstad 

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/helse-tour
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/golf-og-helse/
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/golf-og-helse/


 
 

samarbeid med andre idretter i kommunen uten at det på noen måte blir å konkurrere om 

medlemmene. (Håndball) 

Klubben har blitt bedre på markedsføring spesielt 40+ men må ha større fokus på å nå yngre 

personer. 

Elverum golfklubb har også en aktiv Golf -Grønn Glede -gruppe 

med primus motor Tove Glorvigen, som gjennom mange år har 

vært en ildsjel. Savner kanskje litt mer info på klubbens 

hjemmeside om Golf -Grønn Glede.  

En flott historie ble fortalt av Tom Spjeldnæs om hva golfen har 

betydd i hans rehabiliteringsfase etter flere trafikkulykker. Som 

han sier: «Jeg bruker aktiviteten smertestillende.  Det fine er at 

jeg også kan ta med meg kona mi!» 

Representanter fra kommunen var Rolf Storsveen, rådgiver, 

Roy Heine Olsen, folkehelsekoordinator, og Wenche Røset, 

leder for Frisklivssentralen hadde med en gruppe som hadde 

trening på driving-ranchen i dag.  Kanskje på sikt vil bli en del av 

Grønn glede gruppa videre? 

Andre fremmøtte var representert fra LHL, diabetesforbundet, 

sponsorsjef i Elverum håndball, medlemmer og representanter fra NGF.  

Møte ble avsluttet med innspill fra Ordfører Erik Hanstad.: Samhandling og dialog på tvers er 

viktig. Klubben driver veldig godt og ordfører ville komme tilbake med på hva kommunen kan 

bidra med i samtale med ulike etater i kommunen, og han var imponert over frivilligheten i 

klubben. 

Det ble en hyggelig avslutning med middag sammen med styret, før vi flytter modus mot 

morgendagen og Sorknes gk. Takk for en flott dag på Elverum, vi sees. 

 

Sorknes 
15. mai 

Sorknes golfklubb ligger ca. 3km nord for 

Rena i Åmot kommune. Banen ligger på en 

furumo og sand, som gjør at banen tåler 

mye nedbør.  

Klubben består av ca. 300 medlemmer og 
de i flertall av de aktive er hytteeiere i 
området. Klubben ser som en utfordring å få 
flere lokale medlemmer. 
Banen åpnet med de første 9 hull i 1992 og 
en fullverdig 18 hulls bane i 1996. Et flott 
gammelt klubbhus som rommer både 
proshop, garderober, cafe og møtelokale. 
President Marit Wiik, Lise Bjørnstad og 
undertegnede ankom klubben i bobilen kl. 
10,30 og ble møtt av styreleder Stig 
Brøndmo og nestleder Thomas Hovde. 

Marit Wiig. Hull 1. Elverum 

Thomas Hovde (nestleder), Svein Einarsbøl, Marit Wiig 
og Stig Brøndmo (leder) 

Marit åpner Helse-tour 2018. Utslag på hull 1- Elverum golfklubb 



 
 

Klubben åpnet banen bare for oss! Vi fikk spille de 9 siste hullene sammen med styret. 
En flott og utfordrende bane med mye vann i spill. Men som så mange andre baner har også 
deler av flere hull stått under vann i våres.  
Men denne dagen med 27 varmegrader så vi nesten at gresset vokste og vannet sank i elva. 
Klubben hadde invitert blant annet ordføreren, men som stedfortreder stilte Kjell Wilhelmsen fra 
Senterpartiet, og fra Idrettsrådet Jan Willy Oskar og Jan Næsseth frivillig klubbmedlem som 
kunne fortelle at golfen hadde betydd mye for hans helseplager og er blitt mye bedre. 
Klubbens daglige leder og headgreenkeeper kunne ikke stille da han måtte sitte på klipper’n for å 
kunne åpne banen til helgen. 
Golfklubben er et flerbruksanlegg, da de har etablert en 12 hulls fotballgolf bane integrert i banen 
(investeringene de gjorde her er allerede inntjent) og en 9 hulls korthullsbane, så her er det stort 
potensiale for å rekruttere flere nye medlemmer. 
Av tilbud til barn og unge i sommer vil de samarbeide med fotballen å tilby en aktivitetsuke med 
fotball og golf. 
Den kanskje største utfordringen for å rekruttere medlemmer ligger i å ha ressurser til å ta imot 
nye medlemmer. 
Klubben har et samarbeid med Elverum golfklubb og disponerer en pro fra PGA utdanningen i 5 
uker i sommer og de har nå Anders Bråten som har tatt første del av trener 1 utdanningen. 
Klubben bør motivere flere til trener 1 utdanning for at det ikke blir sårbart og få med medlemmer 
fra lokalmiljøet. 
Kommunen har glemt banen litt, sier Senterpartiets representant og klubben må bli flinkere til å 
invitere kommunen. 
En ny måte å tenke utvikling på for både klubb og området vil være å bruke begrepet 
Birkebeinerriket i samarbeid andre idretter. 
Økt synliggjøring av klubben, få ut info om klubben ut til skoler, i postkasser til folk i bygda og 
hytteeiere i området. 
Innspill fra Kjell Wilhelmsen (SP) om å invitere politikerne til sommeravslutning på klubbhuset.  
De er opptatt av at vi skal ha en levende bygd - og at banen skal bestå. Idrettsrådet ble også 
invitert til å ha sine møter i klubbhuset. 
Takk til klubben og styret, siden det bare ble 9 hull i denne omgang, kommer jeg helt sikker 
tilbake og dere har strøm til bobiler, så det passet perfekt. 

 

Kjell Wilhelmsen (SP), Marit Wiig, Stig Brøndmo, Jan Willy Oskar (idrettsrådet), Lise Bjørnstad og 
Thomas Hovde 



 
 

 

Kongsvingers 
28. mai 

Neste stopp på Helse-tour er Kongsvingers golfklubb som ligger ved Sigernessjøen like utenfor 

Kongsvinger. 

Litt spesielt at dette også er NGF 70 års dag, gratulerer. 

Banen er en typisk skogsbane, og omtales av mange golfere som en av de vakreste banene i 

landet. En spennende og utfordrende bane som gir unike opplevelser for alle, uansett ambisjoner 

og nivå. 

Klubben har en positiv medlemsutvikling, og er nå litt over 500 medlemmer, men ser helt klart et 

behov for satsning for å holde på nye medlemmer med oppfølging gjennom treningskvelder. 

Tilstede var Marit Wiig, president NGF, Lise Bjørnstad, NGF, Daglig leder Daniel Larsson, Roy 

Nesbakken, Per Arnestad, Erik Holen, Knut Pedersen, Thomas Buberg, Steinar Skadsdammen, 

Halvard Sommerseth, Gunnar Pettersen, Randi Aasvestad, Hilde S Larsen, Hans Kjensjord, Jon 

Ragnar Krogstad og Claus Mæland. 

Klubben disponerer ikke egen Pro i dag, men samarbeider med flere klubber i området.  Å styrke 

det frivillige trenertilbudet som trener 1 og kanskje trener 2 tror jeg er viktig satsning for klubben 

videre. 

Klubben med daglig leder i spissen hadde invitert bredt fra kommunen og klubbmedlemmer til 

møte, men det viste seg at det var endel dobbeltbooking fra ledernivå i kommunen så kultursjefen 

Stig Fonås stilte på vegne av rådmann og kommune.  

Det ble en kort innledning fra daglig leder om klubbens aktiviteter og ønske om et tettere 

samarbeid med kommunen, både når det gjelder prioriterte grupper og for å se på mulighet for et 

transporttilbud.  

Klubben hadde også invitert klubbmedlemmer, og fra seniorgolfen holdt leder Jon Ragnar 

Krokstad et innlegg om klubbens seniorgruppe som består av nærmere 85 deltagere.  De ønsker 

å være en ressurs for eventuelle nye medlemmer i form av fadderordning. 

Seniorgruppas fokus på verdier er Mestring, bedre helse, sosialt og trivsel. 

Klubben har også et aktivt samarbeid med Nav Kongsvinger gjennom ulike tiltak, som 

språkopplæring, jobbe i kafeen, greenkeeeper med mulighet for fast jobb etter hvert. 

Klubben ønsker å utvide treningsforholdene med å disponere noe av tidligere områder(banen) til 

nybegynnere. 

Klubben har også en aktiv Golf- Grønn Glede-gruppe som trener ukentlig – året rundt.  Roy 

Nesbakken fortalte sin historie om de siste 5 år etter en operasjon. Med sin spesialtilpassede 

ParaGolfer (motorisert golfrullestol) er Roy å se på banen hver dag gjennom hele sesongen. Han 

blir fulgt opp blant annet av Trond Baardseng (styreleder i PGA Norge), og har som mål å delta i 

VM for personer med funksjonsnedsettelser i år. 

Klubben trenger drahjelp på å snakke om at det ikke er dyrt for barna å delta i aktivitet. I 

Kongsvingers golfklubb koster det 200 kr/år for barn å være med og det gratis utlån av utstyr. 

Kommunen skulle hatt en folkehelsebuss, der flere lag kunne samarbeide bruk av denne.  

 

Kultursjef Stig Fonås, holdt et siste innlegg om muligheter for videre samarbeid.  Kommunen 

ønsker å satse mer på forebyggende tiltak. Spesielt dette med forebygging av psykiske 

helseplager er et viktig område. 



 
 

Han vil ta med innspill tilbake til kommunen og se på mulige samarbeidsprosjekter, blant annet 

frisklivstilbud og ikke minst transport tilbudet. Han tar også med seg innspillet fra NGFs President 

om å få til en puttebane i Aktivitetsparken i Kongsvinger sentrum.  

Atlungstad 
29. mai 
Etter å ha koblet meg på strømnettet på Kongsvingers golfklubb mandag kveld, ble det 
overnatting på klubben. Som vanlig ble jeg vekket av greenkeeeper som starter ved 7 tiden, så 
da er det bare opp å hoppe. Etter en dusj og frokost satte jeg kursen for Hamar og Atlungstad 
golfklubb. 
Det ble et veldig hyggelig møte med Edel Holstad, kultur og fritidsleder ved Sanderud sykehus. Vi 
møttes første gang i 1999, og har gjennom våre jobber hatt et kulturnettverk gjennom mange år. 
Det ble først en liten samling i klubbhuset hvor Pål Jan Stokke, daglig leder i Atlungstad golfklubb 
tok oss igjennom klubbens historie og litt om prosjekter som klubben er involvert i. Edel Holstad 
fortalte litt om prosjektet Golf som terapi. Det ble også informert om klubbens treningstilbud, 
treningsprogram og VTG kurs, som kjøres i samarbeid med klubbens pro Monica A Gundersrud.  
Til møtet stilte også to representanter fra Hedmark fylkeskommune; Kjerstin Rønning og Lars 
Gotaas som også fortalte at de støttet blant annet Golf- Grønn Glede-prosjektet på Kongsvingers 
golfklubb. Deltagere fra prosjektet Golf som terapi: Turid Hagen, Boomee Høiby, Frode Høyby, 
Stig Erik Knudsen, og frivillige som jobber rundt gruppa er: Ole Gulbrandsen, Lasse J Knutsen, 
Ingrid Wennberg og Wenche Alfhei deltok på møte. 
Klubben har også hatt et samarbeid med Nav hvor utplassering av en deltager sammen med 
headgreenkeeper, har ført til en fast jobb i klubben. 
President Marit Wiig fikk en kort introduksjon om golfforbundets fokusområder, både om Pink Cup 
og Helse-tour, før vi dro ut for å spille en 9 hulls runde med deltagere fra prosjektet.  
Stor takk til de jeg fikk gleden av å spille sammen med: Boomee Høiby (Joy) Frode Høiby og Stig 
Erik Knutsen. Veldig bra at Stig som bor på Moelv fortsetter i prosjekt og får oppfølging gjennom 
sin klubb Mjøsen.  
Etter en hyggelig runde fikk vi en fin avslutning, hvor Edel Holstad hadde laget en video om 
prosjektet, hvor brukere fortalte sin historie om hva golf har betydd for den enkelte i en 
rehabiliteringsfase.  
Takk til klubben og Edel Holstad som er en utrolig ressurs for klubben. Neste stopp Valdres 
golfklubb. 

 
Valdres 
30.mai 

Etter å ha sjekket på GPS-en viste det seg at neste etappe over Gjøvik og Riksvei 33 ble en 16 

mils-tur før jeg kunne parkere ved klubbhuset på Valdres golfklubb sent tirsdag kveld. 

Vi avtalte møte kl 13.00, men siden jeg hadde overnattet ved klubbhuset fikk vi fin prat tidligere. 

En veldig engasjert pro og daglig leder Ulf Kruger. Har fra tidligere lang erfaring og høy 

trenerkompetanse fra sin tid som pro i Sverige med å trene personer med ulike 

funksjonsnedsettelser. 

Klubben har et tett samarbeid med Beitostølen helsesportssenter, hvor to idrettspedagoger har 

tatt trener 1. Disse følger opp grupper fra Helsesportsenteret, der gruppene får flere dager på 

golfklubben under sitt opphold.  

Daglig leder ønsker å styrke samarbeidet med Helsesportsenteret, og venter blant annet på en 

ParaGolfer slik at flere kan få mulighet til teste ut denne elektriske golfrullestolen. 

Klubben ønsker også å bygge nytt bygg som er tilrettelagt med omkledning og dusjer for 

handikappede og en ranch med matter som mater mattene med baller. Det er en aktiv 

dugnadsgjeng som ønsker å  være med å bidra- som de gjorde da klubbhuset ble bygget. 

Ulf har allerede skisse / tegninger klare og de har et stort ønske om å bli et kompetansesenter i 

samarbeid med Beitostølen helsesportsenter. 

Styreleder Einar Eriksen tidligere ansatt i helseavdelingen i kommunen, ønsker å komme tilbake 

til et møte etter ferien med kommunen, forbundet og Helsesportsenteret for å se på 



 
 

videreutvikling og samarbeid etter innspill fra møte i dag. 

Det var utrolig flott å få være med gruppa fra Beitostølen på ranchen hvor de var for første gang, 

og se den glede og engasjement de viste. Takk for timene jeg fikk dele med dere: Rune 

Johansen, Ann Elin Rand, Mona Lien Gjøvik, Tom Lucas Simonsen, Siv Inger Simonsen, 

Hildegunn Hartvig, Svein Grafte, Frode Ødegård, Jørgen D Randem og Jens Aksel Molberg. 

Håper å se flere av ute på golfbanen i fremtida. 

Takk til klubben for en utrolig fin dag, fikk med meg 9 hull og jeg måtte stoppe underveis for å ta 

bilder til minneboka mi som er på over 100 baner, vi sees igjen!  

 

 

Valdres golfklubb 

 

Gjerdrum 
31. mai  

Neste stopp er Gjerdrum golfklubb. Klubben ble stiftet i 2002, og 9 hulls banen ble offisielt åpnet i 

2010. Banen ligger en liten halvtime fra Oslo.  

Før møtet med klubben fikk Marit og jeg gleden av å spille banen. Det er en utfordrende bane, 

med endel vann i spill, og lange par 5 hull.  En av de fineste 9 hulls banene i landet, synes jeg. I 

tillegg har de et treningsanlegg med 3 hull fra 50m til 80 m. 

Klubben har ca. 600 medlemmer, og årets tidlige åpning har gitt gjestespillene fra hele regionen. 

Klubben er drevet på dugnad, bare greenkeeeper er lønnet. En flott gjeng medlemmer møtte oss 

med kaffe og nystekte vafler på terrassen. Opplever at dette er en klubb med et hyggelig og 

uformelt miljø. 

Klubben samarbeider aktivt med NGF og Golf- Grønn Glede, og ha en stor aktiv gruppe fra LHL 

som spiller fast 2 dager i uka. Denne gruppen har vært aktive i klubben siden 2009. 

Gruppa består av ca. 20 aktive spillere som har forpliktet seg til å spille minst 10 runder i 

sesongen.  



 
 

 

 

Klubben gir også tilbud til barn og unge gjennom barnegolfen, ca. 40 barn er innom. 

Idrettsskolen, ungdom fra ungdomstrinnet er også innom og får prøve ut golf. 

Klubben har som mange andre klubber også en stor gruppe eldre, men har også over 100 

medlemmer som er under 18 år og 350 medlemmer mellom 20 og 60 år. 

Klubben hadde invitert til dialogmøte med fokus på golf og helse, for aktivt for å søke  

samarbeid med kommunen. 

 

 

Tilstede på møte: Ragnar Huser styremedlem, leder i baneselskapet. Monica Moer daglig leder i 

Gjerdrum Idrettslag, Christine Moy Frisklivssentralen, Elin Kulsud, Frisklivskoordinator 

Frisklivssentralen, Hanne B von Clemm LHL Nannestad og Gjerdrum, styreleder Ove Silkoset, 

Marit Wiig NGF, Gøril Hansen NGF - Grønn glede. 

 

Klubben fikk presentert alle sine aktiviteter og det ble en god dialog, hvor Frisklivssentralen ville 

se på mulighet for å lage en form for partnerskapsavtale med klubben og fremme golftilbudet inn i 

kommunen, de vil også kontakte helsesøster, for å kunne gi et tilbud barn og unge i skolen med 

ulike utfordringer. 

Klubben stiller også opp med utlån av utstyr og kurs, «Veien til golf» for ledere i 

Frisklivsavdelingen. 

Det ble avklart at de skulle møtes igjen for en nærmere avtale før sommeren. 

Klubben har i dag ingen fast pro, men 4 trener 1 og 1 som går trener 2. 

Avslutter med å takke for meg. Dette er en flott klubb med et stort engasjert og vilje til å inkludere 

Gjerdrum golfklubb 



 
 

alle inn i golfsporten.  Lykke til videre med samarbeidet inn mot kommunen. 

Jeg velger å avslutte med klubbens motto: Vi arbeider for å gjøre golf til en aktivitet for alle 

aldersgrupper og ferdigheter, og Ove Silkoset sin kommentar når vi snakker om rekruttering av 

barn og unge: Golfsporten har ingen reservebenk! 

 

Soon 
6. juni 

Soon golfklubb ligger fantastisk til like i utkanten av Son sentrum. De har en 9 hulls bane og har i 

tillegg en trenings/korthullsbane.  

Klubben har også et utrolig flott klubbhus, som rommer både cafe, proshop og 2 simulatorer. 

Klubben har ca. 800 medlemmer, hvor 400 er aktive. Klubben er veldig aktive på rekruttering av 

frivillige trenere både trener 1 og Ungdomsdriven og de jobber også aktivt for å holde på 

medlemmer, og har egne kvelder for de som har falt ut som de kaller «veien tilbake til golfen». 

Klubbens nestleder Tor Gundersen, hadde invitert bredt til møte med NGF og Helse-tour og for å 

vise hva golfklubben kan bidra med i det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen. 

Tilstede var Esben Eyde, RO Kultur Vestby kommune, Arild Kristensen, Vestby idrettsråd, Bente 

Antonsen, (AP) Leder av Helse -og omsorgsutvalget i kommunestyret. Sveinung Eggen, utvalg 

for helse og omsorg, Petter Lund, senior golfen i Soon GK, Ellen Kathrine Larsen, Soon GK, Per-

Arne Larsen, trener 1 og Golf - Grønn Glede-ansvarlig i klubben, Hans Christian Haugen, 

styremedlem og turneringsleder i klubben, Else Hestvik, fritidsleder ved Catosenteret, Anne 

Avberg, Bjørn Syse, Per A Halvorsen, som alle tre er styremedlemmer i klubben. Steinar B 

Fra Soon golfklubb 



 
 

Hansen, Bygdelista RFF, Roble Wais fra Høyre og Ronny Kjønsø (SV), leder av Skole-oppvekst 

og kulturutvalget i kommunestyret i Vestby kommune og Lise Bjørnstad, NGF. 

Golfen passer som hånd i hanske i kommunens folkehelsearbeid kan Petter Lund fortelle. Han 

holdt et flott innlegg om sin egen sykdomshistorie og hvordan golfen hadde bidratt til hans 

rehabilitering og fysiske og psykiske helse. 

Klubben har gjennom flere år hatt et samarbeid med Catosenteret, og Fritidsleder Anne Avberg, 

har grupper med ulike funksjonsnedsettelser, som etter sykdom og skader kan få spille golf i 

rehabiliteringsperioden de er på Catosenteret. 

Klubben driver aktiviteter gjennom hele året da de har 2 simulatorer i klubbhuset.  Den har 

sommercamp for juniorer og tilbyr trening etter skoletid. Før sommeren får alle på 5. og 6. trinn 

ved Son skole prøve ut golf på treningsområdet og korthullsbanen. Klubben har gratis utlån av 

utstyr. 

Håper å få anlagt en gang - og sykkelvei fra hovedveien og ned til klubben, pga. trafikken.  

Klubben holder også VTG kurs gratis for barn og unge, hvor klubben bruker støtte fra Bingo og 

LAM (lokale aktivitetsmidler) til barne -og ungdomsaktiviteten i klubben.  

Kommunen ønsker å se på videre samarbeid med Folkehelsekoordinator, seniorkontakt og 

Rehabiliteringsavdelingen, som har en minibuss! Kommunen trekker fra Folkehelseuka som en 

aktuell arena for å promotere golfen. Klubben er allerede aktiv på denne arenaen! 

 «Dette kan vi sette i gang allerede i dag», oppsummerer Ronny Kjønsø leder av skole og 

oppvekst.  

«Det er ingen reservebenk i golf. Idretten favner alle generasjoner, ingen ting kan toppe det.  Golf 

vil være med å spare kommune og helsevesenet for utrolig mange midler. Den største vinneren i 

dette er folkehelsa», sier Kjønsø. 

Det ble også en god diskusjon rundt dette med gang /sykkelvei for å få den på plass. 

Det 2 timer lange møtet måtte inneholde noe aktivitet, så alle ble invitert til en liten avsluttende 

puttekonkurranse, hvor vinneren ble Bente Antonsen som satte en 12 meters putt! 

Dagen her i Soon ble avsluttet med en runde på banen sammen med Hans Christian Haugen, 

Stein Bruland, og Lise Bjørnstad.   

Takk for godt møte og god sommer! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Moss & Rygge 
11.juni 

Moss & Rygge golfklubb er absolutt en mesterskapsbane av høy kvalitet. Etter et veldig positivt 

møte mellom klubben og kommunene Moss og Rygge, hadde jeg en hyggelig golfopplevelse i 

flotte omgivelser sammen med klubbens juniorleder Ronald Pedersen. Helge Ranvik styreleder i 

klubben, holdt en kort orientering om klubben før de inviterte presenterte seg:  

Ordfører Hanne Trollerud (AP) stilte fra Moss kommune og leder av hovedutvalget for oppvekst 

og kultur, Gerd Louise Molvig (SP) fra Rygge kommune. Bjørn Skoglunn, leder av seniorkomiteen 

og styremedlem, Åge Erichsen, daglig leder i golfklubben, Ronald Pedersen, styremedlem og 

juniorleder, Jill Brevik, styremedlem og leder av damegruppa, Anita Veum Sandtrø, golfklubbenes 

representant i Østfold og Lise Bjørnstad NGF. 

Klubben har i dag over 900 medlemmer. Få unge medlemmer, og som i mange andre klubber 

øker gjennomsnittsalderen på klubbens medlemmer. 

 

 



 
 

 

Ranvik viste til forskning på golf og 

helse, og at golf er en idrett som bidrar 

til å holde folk frisk lengre.  

Daglig leder Åge Erichsen orienterte om 

klubbens historie. Stiftet i 1991 og etter 

3. søknad fikk de byggetillatelse og 

kunne begynne å bygge i 2002. 

Ronald Pedersen: klubbene vil jobbe 

aktivt for å få flere barn og unge til å 

spille golf, men ser at transport til banen 

er en utfordring. De rekrutterer noe 

gjennom besteforeldre.  

Bjørn Skoglunn forteller om en stor 

seniorgruppe i klubben, (over 600 

personer), der eldste deltaker som 

fortsatt konkurrerer er 96 år! Jill Breivik, 

forteller om en aktiv damegruppe som 

spiller/ trener en gang i uka og det er 

ca. 300 damer / jenter i klubben. 

Begge kommuner er vekstområder 

(Moss og Rygge) Golfen viktig 

nettverksbygger. 

Hanne Tollerud kommer inn på 

kommunens folkehelseutfordringer, og 

oppfordrer klubben til å komme i tettere 

dialog med kommunen. Gerd Louise Molvig er spesielt opptatt av viktigheten av det frivillige 

arbeidet og oppfordrer klubben til aktivt å søke fylkesmidler fra blant annet Østfoldhelsa og 

samarbeid inn mot Nav, Fontenehuset, og Frivillighetskoordinator i Moss. 

Klubben ønsker å være en del av aktivitetene i kommunen gjennom gjensidighet og langsiktig 

samarbeid og dialog.  

Styret i klubben vil ta en gjennomgang for å avstemme satsningen og sikre en langsiktighet i 

arbeidet. Klubben ble også invitert til å få med info. om golfklubben i informasjon som dis til 

nyinnflyttede. Klubben vil også gå mer aktivt ut til skoler med informasjon. Klubben ønsker å være 

en del av aktiviteten i kommune.  

Nå ligger ballen på peggen, hvem slår det første slaget, klubben eller kommunen? 

Igjen takk for en utrolig fin runde Ronald, takk for meg. 

 

 

 

 

 

 

I Moss & Rygge golfklubb. Ronald Pedersen og Svein 
Einarsbøl 



 
 

Skjeberg  
13. juni 

Skjeberg golfklubb ligger flott til i Hevingen Fritidspark. Banen er banen som er kompakt og fin å 

gå, og det ligger endel små vann som omkranser den.  

Jeg husker noen hull fra jeg var her for over 15 år siden, det er en smal og krevende bane, med 

flotte greener. Det sies at fairwayene er blitt litt bredere siden sist, hmm. Det sies også at 

proshopen selger mest baller i Norge!  

Klubben har mange fasiliteter, blant annet et stort og romslig klubbhus, tilbud om bobilparkering, 

fine garderobeforhold og en utrolig flott restaurantmeny med den beste maten jeg har spist på en 

golfbane ever! 

Daglig leder Line Berg hadde booket tid til Marit og meg, og etter å ha smurt oss godt med 

myggspray og olje var vi klar for golf og tuneflua. Vi merket lite til myggen- jeg tror 

golfopplevelsen tok overhånd! 

Til møtet hadde daglig leder Line Berg og styreleder Einar Evensen invitert Linda Engsmyr, 

varaordfører Sarpsborg Kommune, Marit Pedersen, folkehelserådgiver Sarpsborg Kommune, 

Cato Rasmussen, klubbmedlem og Ole Morten Rosted medlem og journalist/ fotograf fra 

Sarpsborg Arbeiderblad. 

Styreleder Einar Evensen innledet møte med å presentere klubben, en klubb som de ønsker å 

synliggjøre som et idrettslag.  

Klubben har en leieavtale med kommunen og klubben blir drevet som et rent idrettslag, med 2 

fast ansatte (pro og greenkeeeper) i tillegg til daglig leder. Klubben har ca. 800 medlemmer. Alt 

gjøres på dugnad og klubben holder på å bygge ny drivingrange med tak over, hvor alt av 

materialer og arbeidskraft dekkes av medlemmer. Fantastisk! 

Klubben har en sunn og stram økonomi, og for å beholde og rekruttere medlemmer har de gått 

motsatt vei av hva andre klubber gjør, de setter ned medlemsavgiften for å gjøre det mer 

attraktivt å spille golf. De har også et samarbeid med Borregård gk hvor medlemmene der kan 

spille for kr 1000,- og motsatt kr 500,- Hyttefolk med annet medlemskap kan spille hele året for kr 

1500,- kreativt. 

Klubben ønsker med møtet å synliggjøre hva de kan bidra med i kommunes folkehelsearbeid, og 

de har ressurser til å ta imot grupper, spesielt på dagtid. 

Folkehelserådgiver Marit Pedersen orienterte om kommunens ulike folkehelsesatsninger og kom 

raskt inn på et tiltak kommunen har stor aktivitet for: målgrupper som står utenfor arbeidslivet 

mellom 18-67 år. De vil se på mulighet for å etablere et samarbeid med Aktiv på dagtid. Andre 

aktuelle organisasjoner kan være Kirkens bymisjon, helseavdelingen i kommunen og ASVO, 

arbeidsmarkedsbedrift. 

Klubben vil etter møtet som første kontakt avtale møte med ASVO og følge opp mulighet for å få 

til et tiltak i Aktiv på dagtid Klubben har også i flere år hatt et tett samarbeid med NAV og 

arbeidstrening med gode resultater, hvor deltagere har fått jobb etter praksis på golfklubben.  

Linda Engsmyr varaordfører vil orientere politikere og andre inn i kommunen om aktuelle enheter 

som kan se på mulighet til å bruke golfen som rehabilitering for grupper eller enkeltpersoner. 

Cato Rasmussen fortalte sin sykdomshistorie, med mye helseplager og fra å være 100 

sykemeldt, spilt golf nesten hver dag (140 runder) i året, nå tilbake i 50 % jobb og over 10 kg 

lettere, hvor han takker golfen for at han nå har et mye bedre liv, både fysisk og psykisk. 

Lykke til med samarbeidet, med det glødende engasjementet klubben viser, tror jeg det bare står 

på deltagere fra kommunen. 



 
 

 

 

Skjeberg golfklubb 

 

Mørk 
14. juni 

Mørk golfklubb ligger flott til like utenfor Spydeberg. Banen er bygget ut i etapper, første 6 hull i 

1990 videre til 9 hull i1995 og i 2000 sto endelig 18 hulls banen ferdig.  

Klubben består i dag av en 18 hulls park og skogsbane, en 9 hulls bane og en 6 hulls bane. 9 

hulls banen er også tilrettelagt for fotballgolf.  

6 hulls banen er spesielt tilpasset Knøtte og barnegolf.  Her har du med andre ord et komplett 

anlegg for hele familien. 

Banen ligger i et gammelt kulturlandskap og klubben har bevart mye historie gjennom å navngi 

alle hull fra skrifter og nedtegnelser både på 18 og 9-hulls banen. 

Peder Mørk som er og har vært drivkraften for banen, hadde innkalt sentrale personer fra 

kommunene i og rundt området.  



 
 

Peder Mørk forteller litt om anlegget og aktivitetene klubben kan tilby, viser til rapporter hva 

kommunene kan spare i forhold til å holde befolkningen friskere i det forebyggende helsearbeidet 

og mindre bruk av helsetjenester. 

Jeg fortalte om ulike prosjekt jeg har jobbet med gjennom Golf -Grønn Glede med bla. tilbud til 

barn og unge med ulike adferdsutfordringer, utviklingshemmede, og blant annet deltakelse i 

Special Olympics. 

Disse deltok på møtet: Helene Christoffersen frisklivskoordinator/frisklivssenter Spydeberg 

kommune, Nina Sølvberg frisklivsveileder/ Frisklivssentralen i Askim, Hilde Katralen 

prosjektleder/frisklivskoordinator Askim kommune, Anne Berit Sommernes, markedskontakt, 

NAV-Indre Østfold, Lillian Høstaker, kulturfaglig rådgiver, Våler kommune, Hege Bakta Hermani, 

Våler kommune, dagsenter «Generasjons gruppe», Britt Mari Hoel, NAV-Askim, Nina Haaland, 

NAV Eidsberg kommune. Grete Skjelbred Kultursjef i Spydeberg kommune, Lise Bjørnstad NGF, 

Svein Olav Agnalt ordfører i Skiptvedt, Per Egil Pedersen, rådmann i Skiptvedt, Ellen E. Byng 

Strøm Eidsberg kommune og Peder Mørk, Mørk golfklubb. 

Ragnvald Thommassen, klubbmedlem på 96 år, fortalte en fantastisk historie om sitt aktive liv 

hvor han begynte med golf etter å ha passert 77 år og spiller flere dager i uka og reiser med 

venner til utlandet flere ganger i året og spiller. Han oppfordrer eldre mennesker om å komme 

seg til et golfmiljø. 

Klubben har flere gode prosjekter de har jobbet med spesielt inn mot skoler, blant annet 

Drømtorp vg.skole. Etter å ha flyttet matteundervisning til klubben har de 85 % av elevene som 

nå består eksamen!  

Peder utfordrer kommune og NAV til å tenke mer utenfor de faste rammene, og trekker spesielt 

frem barn og golf og 5.klassingene og det sosiale miljøet som er i klubben.  

Kultursjefen Grete Skjelbred kan fortelle at klubben og kommune har en samarbeidsavtale fra 

2015 hvor kommunen kan disponere anlegget 2 dager i uka, med utlån av utstyr og trening uten 

kostnad  

Her skal det opprettes en styringsgruppe både fra NAV, kultur og helse og sosial. 

Nina Haaland fra NAV Eidsberg kommune hadde flere ideer om å se på muligheter for 

tiltaksplasser i klubben. Fra Skiptvedt kom det også innspill på folkehelsetiltak og bruk av 

støttekontakter. 

Våler kommune jobber mye med aktiviteter innen rus og psykiatri, og de ønsker å se på en 

avtale, f.eks. 2 kommuner samarbeider om reiser sammen. 

På rådmannsmøte dagen etter vårt møte ville Skiptvedt og Våler kommune diskutere muligheter 

for samarbeid. 

Helen Christoffersen, frisklivskoordinator i Spydeberg, trekker frem at de fleste som er i kontakt 

med Frisklivssentralen er i risikogruppen eller har diabetes 2 og håper veldig på et samarbeid 

med Mørk. (Melder seg sikkert på neste VTG kurs.) Som avrunding refererer Peder til «Å sette 

pris på golfen» en som driver aktivt med golf fra vugge til grav sparer det norske samfunn 

betydelige beløp på. 

Husk det er ingen reservebenk i golf, her er det plass til alle. 

Her ligger det mange muligheter, og jeg opplever at det er stort engasjement for å få til noe her i 

klubben med positive og engasjerte folk fra kommunene. Lykke til og takk for meg. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørk golfklubb 



 
 

Ski 
18. juni 

Ski golfklubb har en bane som aldri stenger!  

Det du som spiller som avgjør om banen er spillbar, kan styreleder Bjørn Forsmo fortelle. 

Klubben er en 9 hulls bane som ble stiftet i 1994, hvor de leier grunn av Grøstad gård og i 2000 

ble hele banen bygget for 1,5 mill! (Mange dugnadstimer.)  

I 2011-2012 bestemte klubben seg for å satse på kunstgressgreener. Uten å kunne uttale meg 

faglig om dette temaet, er disse grenene de beste jeg har spilt på kunstgress så langt! 

Dette har medført at banen er klar for spill veldig tidlig. Dette gir gode greenfeeinntekter for 

klubben. Spesielt tidlig i år, da klubben var den eneste på Østlandet som var åpen. 

Klubben består av i dag ca. 385 medlemmer, hvorav 102 er kvinner.  

Klubben har ikke egen pro, men en utrolig ildsjel Harald Haugen, som kjører alle VTG kursene for 

klubben.  

Er veldig tydelig på at klubben er 

et idrettslag, og de mener antall 

dugnadstimer pr. år utgjør over 2 

årsverk.  

Tilstede på møtet var Tove 

Martinsen, styremedlem, Åse 

Forsmo, vararepresentant og 

ansvarlig for kafeen, Bodil 

Helgestad, sekretær, Bjørn 

Forsmo, Finn Hougaard, Lise 

Bjørnstad, og Camilla E. Hille 

varaordfører fra Venstre. 

Varaordfører er veldig opptatt av 

likebehandling av idretter og 

barn og unges oppvekstsvilkår.  

Ski kommune nå utarbeider en 

oversikt over hva de ulike idretter 

mottar i støtte fra kommunen til 

aktivitet og drift, noe jeg tror er 

positivt for golfklubben.  

Det ble en god dialog og varaordfører ville ta med både informasjonsmateriell fra NGF og hva 

klubben kan tilby av aktivitet til kommunen, og vil gjerne ta et møte etter sommeren med enheter 

innen helse, kultur og oppvekst. 

Dagen ble avsluttet med en liten introduksjon på ranchen, hvor varaordfører fikk en kort 

veiledning, et 7 jern i hånda og en bøtte baller. Hun hadde gode treff på ballen, og slo over 100 

meter! (Det skal legges til at denne dama er en tidligere hockeyspiller.) Dagen ble avsluttet med 

en runde på banen med Bjørn Forsmo, Bodil Helgestad, Lise Bjørnstad og undertegnede.  

Det blir spennende å høre hva dere får til videre, takk for meg. 

Ski golfklubb 



 
 

  

Bodil Helgestad instruerer varaordfører 
Camilla Hille 

 

Nordhaug 
19. juni 

Nordhaug er en klubb med over 850 medlemmer. 

Bente Rosenborg som er daglig leder i klubben hadde invitert til møte.  Bærum kommune var 

representert ved folkehelsekoordinator Nina Kolbjørnsen. 

Øvrige deltakere på møtet var: Geir Aas, ansvarlig for Golf -Grønn Glede i klubben, Turid 

Bratland, styreleder, Lise Bjørnstad, NGF og undertegnede.  

Hva skjer i klubben? Geir Aas har mye erfaring i å arbeide med målgrupper fra psykisk helse i 

kommunen og fra spesialisthelsetjenesten, og ønsker å få med flere grupper fra kommunen der 

de ser de kan bruke golfen som en arena for rehabilitering, mestring og bygge nye sosiale 

nettverk. 

Klubben har mye ledig kapasitet for å tilrettelegge for aktivitet. De har utlån av utstyr, redusert 

medlemsavgift og mulighet for helårsaktivitet gjennom spill på simulator i vintersesongen.  

Nina Kolbjørnsen presenterte planen for folkehelsearbeidet i kommunen samt utfordringer som 

ligger iblant annet rus, inntektsutjevning og psykiske helseplager og viktigheten av å legge til rette 

Camilla Hille 



 
 

for fysisk aktivitet for å 

redusere inaktivitet hos barn og 

voksne over 70+. Inkludering 

og deltagelse er også viktig for 

å begrense psykiske 

helseplager 

Det finnes flere ulike midler å 

søke på fra kommunen, blant 

annet frivillighetsmidler, og 

folkehelsemidler for å stimulere 

til fysisk, sosialt og kulturell 

aktivitet for målgrupper med 

spesielle behov for sunnere 

livsstil til å utjevne sosiale 

forskjeller i helse. 

Klubben vil gjerne følge opp 

med et møte med ulike enheter 

fra kommunen som tenker å se 

på golf som en aktivitet i et 

forebyggende arbeid og 

rehabiliterings tiltak. 

Takk til Geir, vi fikk en hyggelig 

runde på banen etter møtet, 

god sommer.   
     

 

 

 

 

 

Tyrifjord 
20. juni 

Siste banebesøk før sommeren er Tyrifjord. Dette er en perle av en bane som ligger vakkert til på 

Storøya i Tyrifjorden. Banen er en blanding av park og skogsbane. Jeg har hatt gleden av å ha 

spilt banen flere ganger tidligere, men blir like positivt overrasket hver gang, med mange flotte 

hull med utsikt over Tyrifjorden.  Spesielt hull 15 er min favoritt.  

Jeg ble møtt av klubbens adm. leder Bente Skarsgård som hadde invitert Hole kommune til møte. 

Fra kommunen Hole kommune møtte Trine Holm Andersen, NAV, og Håvard Austgulen, leder av 

kultur og idrett.  Folkehelsekoordinator var også invitert, men meldte forfall. 

Tilstede fra klubben var også daglig leder Derek Crawford.  

Det ble først gitt en orientering fra klubben om hva de har av tilbud til medlemmene, og de har et 

klart ønske om å rekruttere flere barn og andre grupper. Vi fikk en dialog vedr. kommunens 

muligheter for å bruke golfklubben mer aktivt. 

Nav Hole har tidligere hatt samarbeid med klubben knyttet til deltagere som har vært utplassert i 

ulike arbeidstreningstiltak, og er fortsatt positive. 

Nordhaug GK Fv: Turid Bratland, Geir Aas, Bente Rosenberg 
og Svein Einarsbøl 



 
 

Håvard Austgulen fra kultur og idrett, som var spesielt opptatt av tilbud til barn og unge, ble 

positivt overrasket over de ulike tilbud klubben kunne bidra med når det gjelder lån av utstyr, 

trening, spill og kostnadene ved medlemskap. 

Jeg orienterte om de ulike 

prosjektene og gruppene jeg 

har jobbet med innen barn og 

unge med ulike 

adferdsutfordringer (som rus, 

psykisk helse) og samarbeid 

med andre frivillige 

organisasjoner. Det kom frem i 

møtet at kommunen ønsket å 

se videre på et tilbud til 

gruppen barn/unge og de ville 

ta med info fra møte og 

materiell fra NGF til andre 

enheter/etater i kommunen, 

blant annet Frisklivssentralen 

som jobber tettere på disse 

gruppene og de vil invitere seg 

tilbake etter sommerferien. 

Møte ble avsluttet med en 

hyggelig lunch før jeg avsluttet 

dagen med en hyggelig runde 

med en av klubbens ivrige 

medlemmer Kjersti 

Magnussen. 

Takk til Tyrifjorden golfklubb, 

god sommer. 

 

 

Romerike golfklubb  
27. august 

Klubbesøket i Romerike golfklubb setter punktum for en fantastisk rundtur gjennom Norge de 

siste 3 år. Fra starten i 2016 i Asker gikk reisen gjennom hele Sør-Norge, Vestlandet og 

Trøndelag, i fjor til Finnmark, Troms og Nordland, og i år besøk til klubber på Østlandet. I løpet av 

disse tre årene har jeg hatt 92 klubbesøk. 

Jeg har hatt gleden av å dele noen av opplevelsene på turen med Lise Bjørnstad NGF og 

president Marit Wiig som bla. deltok på mange av klubbesøkene i Finnmark og Troms.  

En stor hilsen og takk til alle klubbene som har tatt meg imot og lagt til rette for møtene som har 

vært gjennomført med kommuner, politikere og klubbmedlemmer.  

Romerike golfklubb er i år vertskapsklubb for Golf-Grønn Glede, med over 90 deltagere fra Jæren 

i sør til Molde i nord. Etter endel regn i det siste fremsto banen bedre enn noen gang i år.  

I forkant av turneringen arrangerte klubben et miniseminar hvor de hadde invitert representanter 

fra Aurskog-Høland kommune. På seminaret deltok: Morten Nordby politiker fra FrP, Erik Bakke, 

næringsutvikler i kommunen (og styremedlem i klubben), Rune Falla, leder i kommunens ergo og 

fysioterapitjeneste, Roger Evjen, ordfører, Inger Lise Nøstvik, styreleder i klubben, Terje 

Tyrifjord golfklubb. Derek Crawford, Kjersti Magnussen og Svein 
Einarsbøl 



 
 

Gulbrandsen, leder Golf-Grønn Glede, Marit Lund, nestleder i klubben, Lise Bjørnstad NGF, Marit 

Wiig president i NGF og undertegnede. 

Etter prestasjonen av deltagere orienterte daglig leder om den nye klubben som nå heter 

Romerike golfklubb, som pr. i dag har ca. 340 medlemmer. (Har som mål å nå ca. 600 

medlemmer.) Et av målene er å se på et tettere samarbeid inn mot kommunen for å rekruttere 

flere medlemmer. 

Ordføreren sier han ser positivt på et tettere samarbeid med kommunen, og vil ta dette opp i 

komitemøte og ønsker at klubben kan få et møte med ledere blant annet innen helse.  

Kommunes folkehelseplan er ikke på plass, da kommunen er midt oppe i en sammenslåing med 

2 andre kommuner. 

Klubben har trener 1 utdanning og ressurser til å ta imot grupper, spesielt på dagtid. Terje 

Gulbrandsen kan også fortelle om hva golfen har bidratt med for hans helse, hvor han tidligere 

har sittet i rullestol pga. prolaps i dag klarer å gå en 18 hulls runde!  

Møte ble som vanlig avsluttet med lagbilde før ordfører slo det første utslaget og Lise og Marit 

gikk i flight med Kongsvinger og Jæren. 

Igjen stor takk til alle klubber og spillere jeg har møtt, lykke til videre med oppfølging av kontakt 

inn mot kommunene! 

 

 

Fv.: Erik Bakke, Terje Gulbrandsen, Inger Lise Nøstvik, Marit Wiig, Roger Evjen, Moten Nordby og 
Svein Einarsbøl. 


