
Golfens samfunnsverdi 

Status ved Wenche Pedersen 

Eksempel fra Asker GK v/Per Bjørseth og  

Bjaavann GK v/Per Anders Havnes 



Dette har vi prioritert å jobbe med i 2011: 

• Påvirkningsarbeid – sentralt 

og regionalt 

 

• Påvirkningsarbeid – lokalt 

(klubbene) 

 

• Golfens helseregnskap 

 

• Rammebetingelser 



Påvirkningsarbeid - politikk 

• Bla innspill til den nye folkehelseloven gjennom åpen høring 

 

• Innspill til Kulturdepartementets idrettsmelding – gjennom brev og 

konferanse og samråd knyttet til målgruppen funksjonshemmede 

NGF- møter med 

Stortinget  

og med politisk 

ledelse i Helse- og 

omsorgs- 

departementet 
  

 



Påvirkningsarbeid – idrettspolitikk i NIF 

 Idrettspolitisk dokument  (IPD) 2011-2015 ble vedtatt av Idrettstinget 

6. mai 2011. Følgende mål på fagområdet aktivitet ble vedtatt etter 

forslag fra NGF:  

  

 Idretten skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i norsk 

idrett, ved at  

• nye idretter slippes til og gis samme mulighet for vekst og 

utvikling  

• alle idretter behandles etter samme prinsipp internt i idretten 

og det offentlige  

• idrettenes rettigheter skal være knyttet til aktivitet og ikke 

organisering 

 



Påvirkningsarbeid – regionalt 

Møterunde med  alle idrettskretser og fylkeskommuner fullført 

 

• Endring i kriterier for aktivitetsstøtte 

• Vedtak om at idretter uten særkrets/region  kan være 

representert på idrettskretsting  

• Felles ønske om ytterligere samarbeid framover 

 



Påvirkningsarbeid - lokalt 

Områdevise lederfora 

• Hvordan drive påvirkningsarbeid  

• Synliggjøring av verdiskaping i 

lokal virksomhet 

 

Kommunestyre – og fylkestingsvalg 

• NGF promotert viktige saker  

• Utarbeidet støttemateriell 

• Brevmaler 

• Argumentasjonsliste  

 



Golfens helseregnskap 

• Småpenger  til forebyggende 

idrettsarbeid i statsbudsjettet 

 

 

• Golf alene kan spare samfunnet 

for milliardbeløp 

 

 



Rammebetingelser 
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Sysselsetting (lønnet) 
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Frivillig arbeid (ulønnet) 

Verv/komitearbeid 

 1110 timer,  54 personer 

Dugnad/arrangement  

1100 timer, 165 personer 

Kjøring til turneringer,  

30 timer, 8 personer 

Annet frivillig arbeid 200 timer, 20 personer 

Instruktører 126 timer, 11 personer 

Frivillig arbeid totalt :    

2566 timer og  

258 personer involvert   



Kommunen og idrettskretsen som  

samarbeidspartnere 

 



• Vest-Agder Idrettskrets (VAIK) anbefalte at klubben skulle få 

tippemidler ved anlegg av banen 
 

• VAIK vaktbikkje for budsjettkravene til NIF 
 

• Kristiansand kommune innstilte klubben til tippemidler 
 

• Sporadisk kontakt de første årene 

 

Utgangspunktet  



Starten  

• Vinteren 2008/09  - skiløyper på golfbanen – gjentatt sist vinter 

 

Oppfølging 2011 

• VAIK invitert til møte i klubben 

• En av våre medlemmer valgt inn i styret i Kr.sand Idrettsråd (KIR) 

• VAIK og klubb i møte med ordfører ifbm. NM 

 

 

 

 

 

Start og oppfølging 
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Hvordan kan Kristiansand kommune bidra  

• utvidelse av parkeringsplass 

• sikting og utkjøring av sand fra depot på Bjaavann 

 

Hvordan kan Kristiansand kommune  bruke NM i golf til å profilere 

idrettsbyen Kristiansand? 

• for omverden? 

• for egne innbyggere? 

• for folkehelsearbeidet i Kristiansand? 

 

Utfordringer overfor kommunen 



 

Tenke langsiktig  

• ingen vesentlig uttelling de første par årene 

• generell oppfatning av golf og golfere 

• budsjettprosesser og budsjettrammer i det offentlige 

 

Styrke kontakten mellom våre trenere og fagmiljøet lokalt (KIA, UiA) og i 

NGF 

 

Engasjere klubben i regionalt og lokalt planarbeid for idrett, friluftsliv og 

folkehelse 

 

 

Veien videre for klubben 


