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Eksisterende plan ble vedtatt i 2004-2005. 

• Golf-Norge har opplevd store svingninger

• Verdensomspennende utfordringer har 
gitt konsekvenser for golfen

• Tekniske hjelpemidler gir nye muligheter

• NIF krever at alle særforbund utarbeider 
mål og strategier



• Et revidert anleggspolitisk dokument vil styrke Golf-Norges 
troverdighet og mulighet til å påvirke offentlige prosesser 
knyttet til anleggsutvikling lokalt. 

• Naturlige målgrupper for dokumentet blir administrative og 
politiske beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner.

• Tilsvarende innenfor idrettens organisasjon og internt i Golf-
Norge. 

• Hensikten med dokumentet er å gi alle disse et bredt og godt 
grunnlag for å fatte beslutninger om den framtidige 
anleggsutviklingen i tiden fram mot 2030.



Mandat
• Det reviderte dokumentet skal synliggjøre NGFs offisielle holdninger i 

spørsmål knyttet til og utvikling av eksisterende golfanlegg og etablering 
av nye golf- og treningsanlegg, herunder innendørsanlegg og tekniske 
løsninger.

• Fremtidige strategiske anleggstyper må også omfatte nærmiljøanlegg, 
treningsanlegg og treningsbaner, innendørsanlegg og nye teknologiske 
løsninger, herunder også golfanlegg i en utvidet forstand for å favne 
andre golfformer som diskgolf, fotballgolf, minigolf, E-sport/E-golf. osv.

• Gi en god og grundig vurdering av de klimautfordringene vi vil møte i 
fremtiden og mulige konsekvenser dette vil ha knyttet til oppgradering, 
drift og vedlikehold av utendørsgolfanlegg og golfidretten. Det gjelder 
både økonomiske og praktiske konsekvenser.



• Fungere som et praktisk styringsverktøy for administrasjonen i 
rådgivning og saksbehandling ovenfor klubber og andre aktører 
som ønsker å etablere, videreutvikle golfanlegg, treningsanlegg, 
innendørsanlegg, osv.

• Fungere som et faglig dokument i forhold til aktører som skal 
godkjenne slik etablering.

• Utvikling av eksisterende golfanlegg, etablering av nye golf- og 
treningsanlegg, herunder nærmiljø-anlegg, også 
innendørsanlegg skal sidestilles med annen form for arealbruk, 
og ikke underlegges strengere restriksjoner enn andre formål.

• Økt offentlig finansiering av alle typer golfanlegg. Dette gjelder 
både etablering av offentlig eide anlegg, og økning av 
spillemidler til alle typer golfanlegg generelt.



Andre definerte mål for prosjektet
• Sikre NGFs troverdighet og mulighet til å medvirke i offentlige 

prosesser i tilknytning til etablering av idrettsanlegg.

• Sikre en konsekvent, objektiv og kvalitativt god saksbehandling, 
rådgivning og evaluering av alle typer anleggsprospekt.

• Beskrive behov, gi en oversikt over eksisterende anleggsdekning, ulike 
anleggskonsepter og som berører aktuelle miljøspørsmål.

• Skal kunne brukes som et hjelpemiddel i fylkenes og kommunenes 
planarbeid.



Status - nåsituasjonsbeskrivelse

• I perioden 2009 – 2019 falt de samlede medlemskapstallene i Golf-Norge jevnt 
fra 125.388 til 95.445, men bl.a. med koronapandemien i 2020 og 2021 økte 
medlemstallet til 125.727 ved utgangen av 2021, og trenden er at 
medlemstallet fortsetter å øke i 2022. Medlemstall per. 01. 11.2022 er 131 832

• Gjennomsnittlig antall registrerte runder per medlemskap økte i perioden 
2009 – 2019 fra drøyt 7 til 11. I 2020 og 2021 økte dette tallet til 18.

• Utviklingen i 2020 og 2021 har flere steder skapt stort trykk på banene og 
medført bl.a. at mange ikke får spilt når de vil, at gjennomføringen av skjøtsel 
på banene er vanskeliggjort og baneslitasjen har økt. 



Det er også fortsatt store forskjeller på hvor mye hvert enkelt medlem spiller. 
Statistikk 2021:

• 37 % av klubbenes medlemmer ikke registrert med noen bestilte runder i 
GolfBox 

• 23 % har bestilt 1 - 4 runder

• 10 % har bestilt 5 – 9 runder

• 28 % har bestilt 10 - 49 runder 

• 2 % har bestilt 50 eller flere runder. 



Ant. medl.sk. i % 

av befolkn. Ant. GK

Ant. 

medl.sk. per 

hull
Danmark 2,65 % 186 45
Finland 2,84 % 132 56
Island 6,02 % 62 31
Sverige 5,33 % 449 64
Norge 2,32 % 173 62

Golfens potensiale
• Ulikt mange idretter rekrutteres golfere i alle aldersgrupper
• Størst uforløst potensiale blant barn, unge kvinner





Sammendrag/konklusjon

• Golf-Norge er i vekst. Antall medlemskap øker, den gjennomsnittlige aktiviteten 
hos utøverne øker og vi blir i stadig større grad også en helårsidrett, særlig 
gjennom framveksten av innendørssentre. 

• I noen områder av landet er det til tider så stort press på banene at det er 
vanskelig å få starttid, men det er unntaket og ikke regelen.

• Golf-Norge har behov for vekst i alle typer av anlegg. Likevel mener vi at det i 
dette dokumentets gyldighetsperiode kun er i de største 
befolkningskonsentrasjonene, og nær befolkningskonsentrasjoner der det ikke 
finnes slopede baner fra før, at det bør være målsetting om å bygge nye slopede 
baner. Flere bør tenke 6 hulls og 9 hulls anlegg da det både er mindre 
arealkrevende og rimeligere. Følgelig lettere å realisere og antagelig mer tilpasset 
en stadig mer tidspresset hverdag.



• I den nære framtid er det vel så viktig at den enkelte klubb og baneeier 
vurderer sin egen situasjon og utarbeider en utviklingsplan (Masterplan) for 
sitt anlegg. Her må man ta hensyn til medlemmenes behov og ønsker, de 
økende kostnadene, klimaprognoser, sikkerhetssituasjonen, 
treningsanleggenes kapasitet og kvalitet samt hvordan man skal forholde seg 
til f.eks. simulatorer og nye anleggstyper. 

• Flere klubber og anlegg har potensiale til å avholde internasjonale 
turneringer på lavere nivå, men per dato vet vi kun om ett anlegg som har 
potensiale til å kunne bli et framtidig «nasjonalanlegg» for golf

• Generelt ser vi det altså som mer naturlig og klokt at økningen av golfanlegg i 
Norge de nærmeste årene blir større av mindre anlegg, treningsområder og 
innendørsanlegg enn av de mer tradisjonelle 18 hulls anleggene. Vi mener 
også at en prioritering av rehabilitering framfor nybygging vil være klokt for 
mange baneeiere.



• Det bør igangsettes et arbeid for å vurdere golfens framtidige potensiale i 
Norge i et lengre perspektiv

• I tillegg til kontinuerlig å jobbe med de økonomiske rammebetingelsene skal 
NGF kunne bistå klubbene og offentlige myndigheter med faglig 
grunnlagsinformasjon, være en kompetent diskusjonspartner og kunne bistå 
klubbene i deres påvirkningsarbeid. 



Involvering i dokumentet
• Utkast til dokumentet ble presentert og diskutert på styremøte 8. juni
• Forslag til anleggspolitisk dokument sendt ut på høring til alle klubber og 

interesseorganisasjoner 13. juni
• Totalt 13 tilbakemeldinger

- 5 tilbakemeldinger på rettelser i vedlegg oversikt over korthullsbaner, pitch & putt         
baner og simulatorer
- Ett innspill fra klubb vedrørende Statsforvalterens behandling av søknad om nyetablering 
av bane
- Ett innspill vedrørende universell utforming
- Norsk Senior Golf

* banelengder
* greenfeepriser sin innvirkning for behov av nye baner
* utredning «hvilken betydning har coronasmitten hatt for behov av nye anlegg»

- Ett innspill med beskrivelse av anleggsutvikling i egen klubb.
• Ingen innspill på konkrete nye golfanlegg
• Dokumentet, med høringsinnspill, ble diskutert i styremøte 13. oktober
• Styret vedtar dokumentet på neste styremøte


