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• Rekruttere 12.500 nye jenter og kvinner

• Ivaretakelse som sikrer netto vekst på 

4.000 jenter og kvinner

• Flere kvinner som ledere og trenere



Nåsituasjon 

golf-Norge

Kvinner:  24473

Menn:     77959
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Vi har ikke tall fra Norge, men i Sverige har ca. 25% kvinner som ikke spiller golf 

et ønske om å starte innen de to neste årene, dvs. nær hver fjerde kvinne som 

ikke spiller golf kunne tenke seg å starte med vår idrett. 

Kilde: The Global Economic Value of Increased Female Participation in Golf, Syngeta
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Vi må skape et godt miljø for 
jenter og kvinner

For å få til dette må vi sikre at jenter og 
kvinner føler seg inkludert og velkomne på 

alle områder.
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Vi er avhengige av at menn 
engasjerer seg på alle nivå

Over lang tid har menn utgjort et stort flertall i 
golfen. Deres ønske om og deltakelse i arbeidet 

med å øke kvinneandelen på alle områder er 
avgjørende for å drive forbedringsprosessen.



Resultatmål for Golf-Norge

Det finnes i overkant av 2.000 golfhull i Norge. Om vi forutsetter at det 

finnes en sammenheng mellom antall hull og størrelsen på golfklubbenes 

medlemsmasse, kan vi fordele vekstambisjonen mellom klubber på 

følgende måte:


