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Innspill fra Norges Golfforbund til høring i Stortingets familie- og kulturkomité torsdag 

22. november 2012. Den norske idrettsmodellen (Meld. St. 26 (2011-2012)).  

Målgruppen inaktive. Øremerkede midler fra statlig hold til arbeidet.  

Vi er glad for at det er lagt opp til en satsing på denne målgruppen som også inkluderer voksne. Vi ser 

at kulturdepartementet gjennom tilskudd til NIF ønsker å legge til rette for tiltak for å nå inaktive. Vi 

håper her at det fra regjeringens side vektlegges et mangfold også i aktiviteter og modeller i arbeidet 

med denne målgruppen. Det er sentralt at idretter som både ønsker og kan bidra gis en mulighet til 

dette. (Golfidretten har en anleggskapasitet og administrativ bemanning som gjør oss operative i 

aktivitet på anlegget fra morgen til kveld.)  

 

Folkehelse. Idrettens nytteverdi for samfunnets helseutfordringer bør vektlegges sterkere og komme 

til uttrykk i økte overføringer fra flere departement. Den organiserte idretten bør brukes som 

virkemiddel i folkehelsearbeidet, og det må arbeides for økt ressurstilgang til idretter som kan bidra. 

NGF ønsker å bidra på en best mulig måte i arbeidet med bedret folkehelse i forhold til befolkningen 

generelt men også i forhold til utsatte grupper.  Siden 2005 har NGF jobbet målrettet med 

lavterskeltilbud for personer som av ulike årsaker har et særskilt behov gjennom satsingen Golf – 

Grønn Glede, som står beskrevet som ett av tiltakene i meld.St.26. Evalueringer har vist at de som 

rekrutteres fortsetter med aktiviteten! Golf er en idrett som man kan starte med når som helst i et 

livsløp. Over 9000 medlemskap blant golfere over 70 år.  Forskning viser at golferne lever 5 år lenger! 

 

Idrettene må gis like muligheter. Det er et overordnet mål at ”den frivillige, medlemsbaserte 

idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag for et omfattende og inkluderende 

aktivitetstilbud.” ”Statlige tilskudd til idrettsformål utgjør et viktig bidrag til utviklingen av idrett og 

fysisk aktivitet i Norge. Det er likevel slik at det er kommunene som er den viktigste offentlige 

bidragsyteren når det gjelder å skape gode rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet.  Dette gjelder 

både til bygging og drift av idrettsanlegg og i forhold til drifts - og aktivitetstilskudd til lokale 

idrettslag”. Kommunene har derfor en særdeles viktig rolle for å være med på å sikre et idrettslig 

mangfold. Gjennom at alle idrettene blir behandlet etter de samme prinsipper både når det gjelder 

støtte til anlegg, drift og aktivitet. Dette er dessverre langt fra tilfellet i dag. 

 
Med hilsen 
Norges Golfforbund 

         

Finn H. Andreassen        Tor-Anders Hanssen  
President         Generalsekretær 
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Aldersfordeling medlemskap i golf pr. 31.12.2011. 

 

 

 

 

 

Aldersfordeling medlemskap totalt pr. 31.12. 2011. Ordinære IL og bedriftsidrettslag 
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