
Golfens samfunnsverdi

Status og veien videre

v/Wenche Pedersen



Klubbene skal 

kunne vise sin 

samfunnsverdi 

- lokalt

- regionalt 

For å oppnå 

kommunal- og 

fylkeskommunal 

støtte til bygging 

og drift av anlegg 

og aktivitet etter 

samme prinsipper 

som andre idretter 

Resultat-

mål:



• Økt ressurstilgang fra (nye ikke 

kommersielle) nasjonale 

finansieringskilder

• Kommunikasjon rundt golfens 

samfunnsverdi skal være høyt 

prioritert i NGF

• Golf oppfattes som en positiv 

bidragsyter i miljøsammenheng

…res.mål forts….



Hvordan har vi jobbet med i 2010:

1. Brosjyren ”9 hull til bedre helse” –

veldig godt mottatt

2. Høgskolen i Telemark i gang med å 

synliggjøre golfens helseregnskap

3. Pengestrøms - og aktivitetsanalyse –

forenklet versjon er nå utarbeidet

4. Temasamling i påvirkningsarbeid -

• Hauger GK i vår

• Sola GK planlagt



…. oppfølging i 2010 forts…

5. Møter med idrettskretser og 

fylkeskommuner

6. Møter med stiftelser og organisasjoner

7. Regjering – Stortinget

• Helseminister Anne Grethe Strøm Eriksen

8. Mange bra oppslag i Norsk Golf



Svært viktig at klubbene følger opp 

– sammen er vi sterkest 

• Må ta i bruk de hjelpemidler 

som utarbeides

• Skjemaer med pengestrøms 

- og aktivitetsanalyse viktig 

for den enkelte klubben, og 

like viktig for NGFs arbeid

• De største ressursene kan  

klubbene hente ut av egen 

kommune; bl a gjennom  

engasjement i lokalt 

idrettsråd

• Politikerkontakt



Vegen videre – dette skjer i 2011

• Helseregnskapet – vi fortsetter den jobben som er satt i gang 

• Mer kunnskap om golfspilleren – kartlegging golfbox

• Jobbe videre med pengestrøms- og aktivitetsanalyser

 Nettversjon

 Strategisk bruk av resultatene

 Kurs påvirkningsarbeid, lobbyvirksomhet

 Jobbe mot idrettsråd og idrettskretser

 Sette dagsorden

• Kommune og fylkestingsvalg i 2011

• Møter med toppolitikere 



…vegen videre…forts…

• Omtale i Norsk Golf og 

riksdekkende media

• Miljøperspektivet; ny 

anleggsbrosjyre – fakta, 

forskning

• Idrettspolitisk dokument

• NIFs 150 årsjubileum

• Ny stortingsmelding

• EU , internasjonal 

finansiering



• lise.bjornstad@golfforundet.no

• wenche@bb-media.no

• http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi
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