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Fra åpning i 2016 i Asker GK

"Golfsporten er en av de aller mest 

helsefremmende idrettene vi har" 



Golfidretten – en viktig medspiller i det lokale 

folkehelsearbeidet?
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Helse-tour 

2016: 62 klubber på Sør- og Vestlandet 

18 dialogmøter

2017: 16 klubber i Nord-Norge

6 dialogmøter

2018: 14 klubber på Østlandet

14 dialogmøter

Besøk til klubber som setter fokus 

på golf og helse, og aktivt søker 

samarbeid med egen kommune. 



Helse-tour 2018. Resultater.

• Alle klubbene mener at Helse-tour bidratt positivt i klubbens arbeid 

med å sette fokus på golf og helse.

• Alle klubbene hadde møte med representanter fra 

kommunen/kommuner  eller andre instanser for å diskutere golf og 

helse.

• Alle klubber  er interessert i å kunne bidra med golfaktivitet for grupper 

som er prioriterte i kommunens folkehelsearbeid kommende sesong.

• 11 av 12 klubber mener at  Helse-tour  har bidratt til videre kontakt 

med kommunen- eller at klubben nå ønsker å etablere kontakt med 

kommunen.



Hvordan har besøkt bidratt i klubbens arbeid: 
• Bekreftelse på at vi gjør ting riktig. Bevisstgjøring blant tillitsvalgte.

• Avtale med den kommunale Frisklivssentralen.

• Vi er i dialog med kommunen om å sette opp et opplegg for forskjellige pasientgrupper.

• Sterk økning innen Golf grønn glede.

• Til tross for noe dårlig oppmøte, så er det blitt godt mottatt blant de som deltok 

• Vi hadde samlet nøkkelpersoner fra våre to kommuner, og dette besøket passet timingmessig godt 

med klubbens  prosjekt Golf & Helse

• Vi jobber hardt med det offentlige og det tar tid. Vi håper at vi  fra våren 2019 er i gang med et opplegg 

sammen med flere kommuner. Videre er jo vårt fokus hele tiden på hva kan gjøres bedre for 

lokalsamfunnet

• Bedre definert hva vi kan bidra med og en positiv og medievennlig happening med lokalpolitikerne

• Info i media



Hvordan har besøket bidratt på andre områder:

• Større fokus rundt mosjon, bedre helse og rekreasjon i arbeidet for å 

øke medlemsbasen vår

• Fokus på aktivitet i et helseperspektiv

• Invitasjon til å bidra til utvikling av partienes programmer

• Synliggjort at klubben er aktiv på flere områder, og det er blitt 

positivt omtalt





Golfidretten – en viktig medspiller i folkehelsearbeidet!




