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Norges Golfforbund (NGF)  
er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett med 182 golfklubber og over 120.000 medlemskap. 

Over 80 % av medlemmene er 26 år eller eldre, men med over 13.000 barn og unge er golf likevel det 

niende største særidrettsforbundet på barne- og ungdomssiden. Golf er en idrett der aktiviteten har en 

intensitet som tilfredsstiller kravene til myndighetenes folkehelseanbefalinger. 

 

En idrettspolitikk for framtiden 

Stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i norsk idrett 

For oss er det viktig at norsk idrett forblir en folkebevegelse og bygger videre på de gode verdiene og det 

beste ved idrettstradisjonen, men vi må også sikre nytenking og at mangfoldet i norsk idrett understøttes. 

 

Vi er opptatt av at alle idretter skal behandles etter de samme prinsipper, både innad i vår egen 

organisasjon og av offentlige myndigheter. Idretten bør være målstyrt i forhold til aktivitet og ikke 

organisering. Med økt mangfold vil idretten samlet sett stå sterkere i samfunnet og sikre deltakelse fra 

bredere lag av befolkningen. 

 

Voksenidretten også viktig 

NGF støtter hovedprioriteringen av barn og unge i den statlige idrettspolitikken, men mener 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. Det er også viktig for norsk idrett å øke vår jente-/kvinneandel.  

 

Vi opplever at vi har et betydelig frivillig engasjement i organisasjonen. Ikke bare gjennom aktivitet for 

barn og unge, men også med vår omfattende aktivitet for voksne; frivillighet av voksne for voksne. I vår 

satsing for ”utsatte” grupper erfarer vi dette engasjementet i stor grad bl.a. gjennom likemannsarbeid. 

 

Golfens samfunnsverdi 

NGF har over lang tid arbeidet med å dokumentere golfens helsebringende effekt. Vi ser nå nærmere på 

hvordan den økonomiske helsegevinsten kan beregnes. 

 

Et eksempel på hva golf-Norge bidrar med i folkehelsearbeidet for utsatte målgrupper er Golf – Grønn 

Glede. Siden oppstarten i 2005 har dette blitt en viktig satsing for å gjøre golfen mer tilgjengelig for nye 

målgrupper. Resultatene er svært gode, men det krever langsiktighet i arbeidet og stabil ressurstilgang. 

 

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.  

 

Avslutningsvis 

Flere har advart idretten mot å ta på seg oppgaver som tradisjonelt sett ikke har vært dens kjerneoppgaver. 

Pga. golfidrettens egenart er ikke dette noen konflikt. 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. 


