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Til  
Kulturdepartementet 
Idrettsavdelingen 
Postboks 8030 Dep. 
 
0030 OSLO 
 
 
 
           Oslo, 04.mars 2011 
 
Innspill til ny Stortingsmelding fra Norges Golfforbund 

 
Innledning 

I forbindelse med utarbeidelse av ny Stortingsmelding har Kulturdepartementet både ved Statens Idrettskonferanse 
og sist i møte med særforbundene den 15. februar, invitert idretten til å komme med innspill til det pågående 
arbeidet.  Norges Golfforbund (NGF) setter pris på at departementet har gått ut med denne invitasjonen. Vi vil 
samtidig passe på å nevne at deres besøk i forbindelse med NGFs arrangement for spillere med spesielle 
tilretteleggingbehov høsten 2010 ble svært godt mottatt. Dette er for oss et positivt eksempel på at departementet 
selv ønsker å danne seg et bilde av mangfoldet i idretts-Norge i arbeidet for ”en idrett for alle”. 
 
NGF vil benytte invitasjonen til å sette fokus på områder som etter vår mening er viktige for totalbildet av norsk 
idrett, som er sentrale i vårt arbeid, og som vi mener er vektige også i en ny Stortingsmelding.   

 

Bakgrunn 
Norges Golfforbund (NGF) er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett med over 120.000 medlemskap 
fordelt på 190 golfklubber over hele landet. Over 80 % av medlemmene er 26 år eller eldre, men med ca 14.000 barn 
og unge er golf likevel det niende største særidrettsforbundet på barne- og ungdomssiden. Golf er en idrett der 
aktiviteten har en moderat intensitet som tilfredsstiller kravene til myndighetenes folkehelseanbefalinger. 
 
 Golfidretten har en organisering og administrativ bemanning som gjør oss operative i aktivitet på anlegget fra 
morgen til kveld. Alderssammensetningen i medlemsmassen gjør at vi kan spille på et frivillig apparat også på 
dagtid. Dette betyr at deler av norsk idrett er tilrettelagt for å kunne bidra ekstra i for eks. folkehelsearbeidet, og vi er 
et godt eksempel på nettopp det. 
 
En idrettspolitikk for framtiden 

Mangfold og ivaretakelse av alle innenfor NIF-paraplyen 
Det er viktig å sikre at alle idretter blir behandlet etter de samme prinsipper både innad i vår egen organisasjon og av 
offentlige myndigheter.  Norsk idrett skal bygge videre på de gode verdiene og det beste ved idrettstradisjonen, men 
må også sikre nytenking og mangfold og ikke la tradisjon bli et hinder for videreutvikling. Ved å slippe nye idretter 
til og gi likt grunnlag for vekst og utvikling, sikrer vi deltakelse fra bredere lag av befolkningen. I dag opplever 
golfidretten å bli behandlet etter de samme prinsipper som øvrige idretter hos nasjonale myndigheter mens det er 
langt igjen på fylkeskommunalt og kommunalt nivå når det gjelder f.eks. støtte til bygging og drift/vedlikehold av 
anlegg samt aktivitetsstøtte.   
 
Også innen idretten opplever vi at de etablerte bestemmelsene er dårlig tilpasset en ny tid og ”nye” idretter med 
deres tenkning og behov. I tillegg kommer en utbredt misoppfatning av at golf er en idrett for voksne med god råd. 
Det kan den godt bli dersom forskjellsbehandlingen fortsetter, men realiteten er at golf som idrett og vårt 
handicapsystem gjør at alle kan spille med alle. Nybegynnere kan finne glede i å spille sammen med gode og 
veletablerte golfere. Det at golf kan spilles i alle aldre fra vugge til grav, gjør det til en fin familieidrett og en idrett 
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som man kan starte med når som helst i et livsløp. Innenfor den organiserte idretten er det relativt unikt at man kan 
starte som nybegynner i voksen alder, og finne tilhørighet som aktiv utøver i et lokalt idrettslag.   
 
Voksenidretten også viktig   
Norges Golfforbund støtter hovedprioriteringen av barn og unge, men mener også at i en del idretter vil en styrking 
av voksenidretten, foruten å ha betydning for folkehelsen, også ha betydning for rekrutteringen av barn og unge. 
Golf er en slik idrett der barn og voksne kan spille med hverandre, og dermed har voksne en ekstra motivasjon for å 
ta med sine barn eller barnebarn i en aktivitet som gjør det enkelt å bruke tid sammen.  
 
Det er også viktig for norsk idrett å øke vår jente-/kvinneandel. Som idrett har golf ingen forutsetninger som gjør den 
mindre aktuell for jenter og kvinner enn gutter og menn. Dette er også et fortrinn med tanke på arbeidet med å 
rekruttere flere barn og unge til idretten, og vi mener også at kvinner og barn styrker hverandres motivasjon for 
rekruttering.   
 
Vi opplever at vi har et betydelig frivillig engasjement i organisasjonen. Dette gjelder ikke bare gjennom aktivitet for 
barn & unge, men også med vår omfattende aktivitet for voksne; frivillighet av voksne for voksne. I golf-idrettens 
satsing for ”utsatte” grupper erfarer vi dette engasjementet i stor grad bla. gjennom likemannsarbeid.  
 
Golfens samfunnsverdi 
Fordi vi opplever den forskjellsbehandlingen som er beskrevet ovenfor er Norges Golfforbund opptatt av å 
synliggjøre golfens samfunnsverdi. 
 
NGF har over lang tid arbeidet med å dokumentere golfens helsebringende effekt. I heftet ”9 hull til bedre helse”, 
som er en sammenstilling av golfens helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger, har vi i samarbeid med 
Høgskolen i Telemark sammenstilt nasjonal og internasjonal forskning på området. Vi ser nå nærmere på hvordan 
den økonomiske helsegevinsten kan beregnes.  
 
Golfidretten utgjør i mange kommuner de største idrettslagene og har anlegg med god kapasitet for tilrettelegging av 
aktivitet på dagtid. Klubbene har en viktig lokal samfunnsverdi på flere måter bla. gjennom aktivitet som genereres 
på anlegget (ikke bare golf), sysselsetting, lokalt samarbeid, frivillig arbeid og ikke minst klubbens betydning som 
møteplass og sosial arena. 
 
Et eksempel på hva golf-Norge bidrar med i folkehelsearbeidet for utsatte målgrupper er Golf – Grønn Glede. Siden 
oppstarten i 2005 har Golf – Grønn Glede blitt en viktig satsing for å gjøre golfen mer tilgjengelig for nye 
målgrupper. Klubbene som deltar i Golf – Grønn Glede har selv valgt sine målgrupper som er fysisk 
funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, 
ADHD, personer med rusproblemer, uføretrygdede og langtidssykmeldte.   
 
Gjennom Golf – Grønn Glede ønsker vi å gi deltagerne mulighet til å drive golfaktivitet etter egne forutsetninger og 
ønsker, med vektlegging på en god oppfølging over tid der det sosiale aspektet står sentralt. Satsingen er et 
samarbeid mellom NGF, norske golfklubber, Kreftforeningen, Mental Helse, Diabetesforbundet og Landsforeningen 
for Hjerte- og Lungesyke. I tillegg er det utviklet et utrakt samarbeid med bla. kommuner og institusjoner. Det er 
også etablert et godt samarbeid med ”Aktiv på dagtid” i flere fylker. Resultatene vi kan vise til er svært gode, men 
det krever langsiktighet i arbeidet og stabilitet i ressursene tilknyttet satsingen.  
 
Tilrettelegging og tilgjengelighet 
Golfforbundet er svært opptatt av en videre statlig satsing på aktivitetsanlegg i nærmiljøet. Nærmiljøanlegg vil bidra 
til bedre oppvekstvilkår og trygge bomiljøer. Anleggene vil også gi en god inngang til aktiviteter med 
helsebringende effekt for alle som ønsker det. Utfordringen når det gjelder nærmiljøanlegg har vært at variasjonen i 
type aktivitet som det har blitt lagt til rette for i veldig stor grad har blitt ensartet.  
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Skal vi oppnå et større mangfold er det viktig at det blir lagt til rette for nærmiljøanlegg for idretter hvor det generelt 
er store geografiske avstander fra naturlige bomiljøer til de ordinære anleggene. Idretter som f.eks. er spesielt 
arealkrevende (eks. golf) eller har spesielle topografiske krav (eks. alpint) får disse utfordringene og har et spesielt 
behov for nærmiljøanlegg. 

 

Avslutningsvis 

Golf-idretten ser det som sentralt at mangfoldet i Norsk idrett understøttes.  Dette mener vi er en forutsetning for å 
sikre deltakelse fra bredere lag av befolkningen.  
 
Vi ønsker å bidra på en best mulig måte i arbeidet med bedret folkehelse. Generelt gjennom golf-idrettens egenart 
med en betydelig andel voksne utøvere, og spesielt gjennom flere års systematisk arbeid på dette området som har 
gitt oss gode erfaringer fra samarbeid med sentrale organisasjoner, offentlige etater og innad i vår egen organisasjon.  
 
Flere har advart idretten mot å ta på seg oppgaver som tradisjonelt sett ikke har vært idrettens kjerneoppgaver. For 
oss er ikke dette noen konflikt pga. golf-idrettens egenart. Det blir derfor viktig at man i meldingen stimulerer de 
innenfor idrettsbevegelsen som kan og er beredt til å bidra i folkehelsearbeidet. 
 
Sentralt og lokalt vil vi til enhver tid arbeide for en best mulig tilrettelegging for god aktivitet for alle målgrupper- 
også de som trenger ekstra tilrettelegging. I dag har vi erfaring med at nettopp denne gruppen fortsetter med 
aktiviteten når de først har begynt! Vi ønsker at flest mulig skal oppdage gleder over idretten også framover.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Golfforbund 
 
 

          
Jon Kåre Brekke        Geir Ove Berg 
President         Generalsekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


