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Samråd – idrettsaktivitet for funksjonshemmede  

 

Innledning 

Norges Golfforbund (NGF) ønsker å takke for invitasjonen til samråd på et område som for NGF er svært sentralt. 

Vi ønsker samtidig å trekke fram at besøket fra departementet i forbindelse med NGFs arrangement for spillere med 

spesielle tilretteleggingbehov høsten 2011 ble svært godt mottatt.  

 

Bakgrunn 

NGF er det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett med over 122.000 medlemskap fordelt på 184 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. 

 

Siden 2000 har NGF jobbet målrettet med tilrettelegging av golf for personer med særskilte behov, og forbundet 

overtok i 2004 ansvar for golf for funksjonshemmede fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. I henhold til 

aktivitetstallene i idrettsregistreringen har vi pr. 31.12.2010 442 registrert som funksjonshemmede, hvorav 33 er 

klassifisert i forhold til golfens klassifiseringsreglement. Norske spillere har de siste årene deltatt i turneringer i regi 

av European Disabled Golf Association (EDGA), World Deaf Golf Federation og Special Olympics. Vårt bidrag har 

vært å arrangere EDGA turneringer i både 2010 og 2011. 

 

I 2005 startet forbundet satsningen Golf – Grønn Glede (GGG), hvor golftilbud tilrettelegges for personer som av 

ulike årsaker har et særskilt behov. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger 

og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. Klubbene velger selv sine målgrupper, og dette inkludert 

fysisk funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske 

helseproblemer, personer med rusproblemer, personer med diabetes, uføretrygdede, langtidssykmeldte og utsatt 

ungdom. 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 lokalt 

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. I 2011 deltar 26 golfklubber i GGG. 

 

 

En idrettspolitikk for framtiden 

Særforbundene har ansvar for tilrettelegging av idrett for personer med særskilte behov, inkludert personer med 

funksjonshemning. For å få til en god satsning på disse områdene er særforbundene avhengig av gode og stabile 

rammebetingelser. Langsiktig finansiering og rammevilkår er også nevnt som en av hovedutfordringene i 

idrettspolitisk dokument (IPD) 2011-2015.  

 

I Stortingsmelding nr. 14 nevnes bla. psykiske lidelser under gruppen ”personer med skjulte funksjonshemninger”. 

Avgrensningen som tidligere er gjort mot sosialt funksjonshemmede som eks. rusmiddelmisbrukere, har i noen 

sammenhenger skapt utfordringer i arbeidet med å sikre rammebetingelser tilknyttet aktiviteten. Det er ikke sjelden 

at de av våre deltakere som har rusproblemer, også har psykiske helseproblemer. I dag kan det gis støtte til gruppe 
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med psykiske helseproblemer over idrettens tildelinger, mens idrett for personer med rusproblemer må finansieres på 

annen måte.  

 

NGF ønsker å styrke og utvikle satsningen rettet mot personer med særskilte behov, inkludert en satsing innen golf 

for funksjonshemmede. Forutsigbare og stabile rammebetingelser er som nevnt viktige suksesskriterier for å få til 

dette. Det er også viktig med lokalt eierskap og forankring samt gode trener og lederressurser. Vi ser også at klubber 

som har etablert et godt samarbeid med fagmiljø og fagpersoner knyttet til de aktuelle målgrupper, har klart å utvikle 

et stabilt og godt aktivitetstilbud.   

 

Stønad til hjelpemidler til fritidsaktiviteter som skal gjøre det mulig for personer med funksjonsnedsettelser å delta i 

aktiviteter på like linje med alle andre, er begrenset av 26-års grensen. Det er veldig få idretter hvor en person i 

rullestol kan utøve idretten på samme vilkår som en stående, og også konkurrere i samme konkurranse. I golf er 

dette mulig. Til dette kreves egnede hjelpemidler som eks. paragolfer, eller en golfrullestol, som personer under 26 

år kan få tildelt gjennom hjelpemiddelsentralen, og som personer over 26 år kan kjøpe for i overkant av 200.000 

kroner.  Denne aldersgrensen oppleves som en barriere i forhold til inkludering av alle i golf. 

     

Golfbanenes egenart gjør at de er tilrettelagt for også for personer med fysiske funksjonshemninger. Banene bygges 

med svært beskjedne masseinngrep og de fleste framstår som kulturlandskap.  

 

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. Nærmiljøanlegg i golf tror vi kan bidra ytterligere til å senke terskelen 

for deltakelse også for gruppen funksjonshemmede. 

 

Nærmiljøanlegg for golf er listet opp i Kulturdepartementets ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet” som tilskuddsberettiget anleggstype.   

 

 
Avslutningsvis 

Golf-idretten ser det som sentralt at mangfoldet i Norsk idrett understøttes. Etter forslag fra NGF ble dette vedtatt 

som ett av målene i IPD. (1.6 Idrettslig mangfold) Dette mener vi er en forutsetning for å sikre deltakelse fra bredere 

lag av befolkningen. Også framover blir det sentralt for golf-idretten å legge til rette god aktivitet for alle 

målgrupper. Erfaringene gjennom arbeidet med funksjonshemmede og utsatte målgrupper er mange og positive. 

Flere års systematisk arbeid på dette området har gitt oss gode erfaringer fra samarbeid med sentrale organisasjoner, 

offentlige etater og innad i vår egen organisasjon.  

 

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 

 


