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Bakgrunn 
NGF ønsker også å bidra på en best mulig måte i arbeidet med bedret folkehelse i forhold til 

befolkningen generelt. Flere golfklubber har i dag et godt samarbeid med kommunalt nivå- 

spesielt gjennom satsingen GGG1, men vi kan bidra langt utover det som er dagens aktivitet. 

Gjennom Helse-tour ønsker vi å sette fokus på golf og helse, og for de klubbene som er 

interessert i å bidra mer aktivt i lokalt folkehelsearbeid, vil vi i samspill med klubben arbeide for å 

få til dialogmøter mellom klubb og kommune. Kanskje klubben på sikt kan bli en aktiv medspiller i 

kommunens folkehelsearbeid?  

Svein Einarsbøl er en av forbundets frivillige ressurspersoner tilknyttet golfens samfunnsverdi og 

har de siste 20 årene jobbet med forebyggende helsearbeid for utsatte grupper i Asker kommune. 

Svein Einarsbøl bygget opp og drev en av Norges mest vellykkede kommunale tjenester, Asker 

kommunes enhet «Aktiv Fritid». I Asker kommune jobber de tverrsektorielt og har et bra samspill 

med frivillige organisasjoner i folkehelsearbeidet. 

Einarsbøl pensjonerte seg i 2016 og startet da reisen med Helse-tour rundt i Golf-Norge.  

I 2016 fikk i alt 62 klubber fikk besøk av Helse-tour. Det var klubber i disse fylkene som da ble 

besøkt: Akershus, Telemark, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, 

Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag.   

Sommeren 2017 reiste den golfglade ildsjelen Nord-Norge rundt med bobil i regi av Norges 

Golfforbund for å inspirere norske kommuner og golfklubber til å starte en dialog for på sikt å 

kunne etablere et samarbeid om folkehelse.  

  

                                                   
1 GGG= Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å 
være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. For mer 
informasjon se: http://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/golf-gronn-glede/ 

http://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/golf-gronn-glede/
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Oppsummert 

 

  

Forberedelser

jan/mai

•Aktuelle klubber kontaktet pr. e-post i feruar /mars måned

•Reiseute med datoer  legges

•Åpning av Helse-tour 10.juni  i Varanger golfklubb

•President med på åpning og besøk hos de første fem klubbene. 

Gjennomføring

juni/august

•15 møter gjennomført med i alt 16 klubber (to klubber med på ett møte)

•10 møter i juni og 5 møter i august 

•Rapporter skrives av Svein fra allle klkubbmøter- legges ut på blogg på www.norskgolf.no 

Resultater

•16 klubbmøter gjennomført

•6 møter gjennomført med representanter fra kommunen

•Resultater fra klubbevaluering: svarprosent 69 (11 av 16 klubber svarte):

•73% svarer at besøket fra Helse-tour har bidratt positivt i klubbens arbeid med å sette 
fokus på golf og helse?

•18% mener besøket fra Helse-tour bidratt i klubbens arbeid på andre områder

•64 % av de som svarte hadde møte med representanter fra kommunen/kommuner eller 
andre instanser for å diskutere golf og helse

• 64% sier at  Helse-tour bidratt til videre kontakt med kommunen- eller at klubben nå 
ønsker å etablere kontakt med kommunen?

• 91 % - 10 av 11 klubber er klubben interessert i å kunne bidra med golfaktivitet for 
grupper som er prioriterte i kommunens folkehelsearbeid kommende sesong

• Registrert medieomtale fra 7 av klubbesøkene

•Utfordring: økonomi. Ingen direkte øk. støtte til klubber som ønsker å ta et ansvar. Uten 
stimuleringstilskudd til klubb i en oppstart, vil dette kreve at klubbene jobber aktivt inn 
mot sin kommune for å komme i posisjon til å kunne bidra. 

Veien videre

•Evaluering av 2017 ferdigstilt jan/feb 2018

•Siste sesong med Helse-tour planlegges til klubber på Østlandet. 

•Start uke: 19  fom 7. mai fram tom uke 24  -tom 17. juni 

•Tidligere besøkte klubber følges opp iht klubbenes ønsker kontaktes for å sjekke evt. 
samarbeid med egen kommune

•Samlet evaluering av Helse-tour 2016-2018 på slutten av 2018 
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Målsetting 

Resultatmål 
Mål 2016: Da vi igangsatte Helse-tour i 2016 satte vi oss et mål om å få til 10 dialogmøter mellom 

klubb og kommune.  

Resultater 2016: Det ble gjennomført 17 møter der representanter fra kommunen var til stede. Se 

forøvrig evaluering fra 2016 på nettsiden om Helse-tour.  

Resultater 2017: Det ble det gjennomført 16 klubbesøk. (Ett av besøkene ble gjennomført med to 

klubber sammen.) 

6 møter ble gjennomført med representanter fra kommuner. (Kommunene var representert ved 

bla: politikere, rådmann, NAV, folkehelsekoordinator, vernepleierkonsulent, 

støttekontakttjenesten, avdelingsledere, enhetsledere, idrettspedagog, fysioterapeut og nestleder 

idrettsrådet. Representanter andre: Reumatikerforeningen og Aleris.  

Mål 2016-2018:  

Innen 2018 ha etablert samarbeid mellom klubb og kommunen på 15 steder.  

Gode møter med alle typer klubber, der tema først og fremst er golf og helse. Fra de som lurer på 

hva dette kan innebære for egen klubb, til de som allerede gjør noe på området som kan deles 

med andre.  

Effektmål 
Vi ønsker å synliggjøre golfidretten som en viktig samfunnsaktør samt bryte ned barrierer som vi 

fremdeles opplever tilknyttet idretten. Forestillinger om at golf er for de få eksisterer ennå- og med 

en synliggjøring av lokalt og sentralt engasjement rundt dette, håper vi at kommunene kan 

oppdage golfidretten som en positiv medspiller i det lokale folkehelsearbeidet. Målet er å få 

etablert et samarbeid mellom kommune og klubb på lokalt nivå for å bedre folkehelsen. 

 

Gjennom Helse-tour har vi fått positiv omtale i media av lokale klubber og golf som 

helsebringende aktivitet.  

Noen av medieomtalene vi har fått er lagt inn som vedlegg.  

  

Fra åpning i Varanger golfklubb 

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/helse-tour
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Tilbakemelding fra klubbene 
8. januar ble det sendt ut spørsmål til klubbene som fikk besøk av Helse-tour denne sesongen. 

11 av 16 klubber har svart på evalueringen. (69% svar)  

 

Har besøket fra Helse-tour bidratt positivt i klubbens arbeid med å sette fokus på golf og 

helse? 

 

Respondenter: Ja=8, Nei=3 

Kan du forklare nærmere? 

- Fokus på involvering av andre grupper, fokus på de helsemessige gevinster som sporten 

gir 

- Få/ingen ressurser/personer for oppgaver som er ukjente og som "ikke gjelder dem selv 

akkurat nå" 

- Fikk en bedre forståelse hos kommunal representant, men ingen effekt ennå 

- Opplysning 

- Bevissthet hos flere medlemmer og flere i kommunen og idrettskretsen 

i har samme fokus som før, vi har brukt lokal media til å kjøre sak mot seniorgruppen der 

helseaspektet stod i sentrum 

- Golf og helse har ikke vært i fokus i 2017 

- Vi fikk samlet noen beslutningstakere i kommunen til info møte. 

- Vi fikk med noen politikere som så nytten i dette 

- Fikk en flott reportasje i lokalavisen hvor helseaspektet ved golf ble satt i fokus. 

- I forhold til at vi fikk vist oss litt frem for politikere lokalt. Litt tidlig å si hva vi får ut av det, 

men anser besøket som verdifullt, på sikt. 
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Har besøket fra Helse-tour bidratt i klubbens arbeid på andre områder? 

 

Respondenter: Ja=2, Nei=9 

Hvis ja, kan du forklare nærmere? 

- Se klubben i et mer samfunnsmessig perspektiv. 

- Ettersom besøket var ganske seint i sesongen blir dette fokus når ny sesong starter. 

 

Hadde klubben møte med representanter fra kommunen/kommuner eller andre instanser 

for å diskutere golf og helse? 

 

Respondenter: Ja=7, Nei=4 
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Har Helse-tour bidratt til videre kontakt med kommunen- eller at klubben nå ønsker å 

etablere kontakt med kommunen? 

 

Respondenter: Ja=7, Nei=4 

Hvis ja, kan klubben si litt om kontakten inn mot kommunen? 

- Kontakt mot spesielt NAV for å se på mulighetene til å involvere særskilte grupper f.eks. i 

ifbm. Aktivitetsplikt 

- XX kommune hadde i utgangspunktet personer innen helsefag med god forståelse for 

golf og helse. YY kommune hadde ingen. Vi fikk kontakt gjennom Helse-Touren, noe vi 

hadde prøvd på lenge. Kommunene er nå i en sammenslåingsprosess, så vi får se hva 

veien videre blir. 

- Vi jobber med videre samarbeid. 

- Lite kontakt, men skal tas opp igjen ved sesongstart. 

- Vi har et ønske, men det har ikke skjedd noe konkret. 

- Har hatt samtaler som blir tatt opp igjen på vårparten. 

- Hadde på forhånd god kontakt med Folkehelsekoordinator i kommunen, men føler vi fikk 

fortalt litt om viktigheten av golfen som folkehelsebidrag også til øvrige politikere i 

kommunen. 

Er klubben interessert i å kunne bidra med golfaktivitet for grupper som er prioriterte i 

kommunens folkehelsearbeid kommende sesong? 

 

 

Respondenter: Ja=10 Nei=1 

Evt. kommentarer: 

- Klubben er interessert, men vet ikke hva det kan bli. Litt opp til kommunene også, men de 

er nå i en sammenslåingsprosess. 

- Vi er aktive i foraer der kommunen/idrettskrets idrettsråd tar initiativ til møter. 
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Resultater 2017 
 

- 16 klubbmøter gjennomført 
- 6 møter gjennomført med representanter fra kommunen 

- Resultater fra klubbevaluering: svarprosent 69 (11 av 16 klubber svarte): 
- 73% svarer at besøket fra Helse-tour har bidratt positivt i klubbens arbeid med å sette 

fokus på golf og helse 

- 18% mener besøket fra Helse-tour bidratt i klubbens arbeid på andre områder 
- 64 % av de som svarte hadde møte med representanter fra kommunen/kommuner 

eller andre instanser for å diskutere golf og helse 

- 64% sier at Helse-tour bidratt til videre kontakt med kommunen- eller at klubben nå 
ønsker å etablere kontakt med kommunen? 

- 91 % - 10 av 11 klubber er klubben interessert i å kunne bidra med golfaktivitet for 
grupper som er prioriterte i kommunens folkehelsearbeid kommende sesong. 

- Registrert medieomtale fra 7 av klubbesøkene 

- Utfordring: økonomi. Ingen direkte øk. støtte til klubber som ønsker å ta et ansvar. Uten 
stimuleringstilskudd til klubb i en oppstart, vil dette kreve at klubbene selv jobber aktivt over 
tid inn mot sin kommune for å komme i posisjon til å kunne bidra.  

Besøksrute  
Klubb Kommune Fylke 

Varanger Golfklubb Vadsø Finnmark 

North Cape Golfclub Porsanger Finnmark 

Hammerfest og Kvalsund Golfklubb Hammerfest Finnmark 

Alta Golf Klubb Alta Finnmark 

Tromsø Golfklubb Tromsø Troms 

Midt-Troms Golfklubb Bardu Troms 

Hinnøy Golfklubb og Harstad Golfklubb Harstad Troms 

Vesterålen Golfklubb Sortland Nordland 

Lofoten Golfklubb Vågan Nordland 

Høken Golfklubb Andøy Nordland 

Narvik Golfklubb Narvik Nordland 

Bodø Golfklubb Bodø Nordland 

Salten Golfklubb Bodø Nordland 

Polarsirkelen Golf Rana Nordland 

Helgeland Golfklubb Vefsn Nordland 
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Vedlegg  

Medieomtale 
 

- Pressemelding fra NGF: 

https://www.golfforbundet.no/om/presse/pressemeldinger/golfpresidentenstarter%C2%ABhels

e-tour%C2%BBivarangergolfklubb-1500637310  

 

- Golferen, 9. juni:  

http://www.golferen.no/golfpresidenten-starter-helse-tour-varanger-golfklubb/  

 

- Norsk Golf- Blogg:  

http://www.norskgolf.no/blogg/@sveineinarsbol/helse-tour-golf-norge-rundt-bobil  

 

- Avisa Finnmarken, 15. juni. Journalist Anneken Renslo Sandvik.  

Fra besøk i Varanger golfklubb 

 
 

- Samme sak fra Opoint:  

http://redir.opoint.com/?key=JL7N0C28PBAWy7gHbTBd  

 

- Altaposten 20. juni: Journalist Lars-Gaute Skorpen 

http://www.altaposten.no/sport/2017/06/20/%E2%80%93-Det-var-helt-magisk-14903266.ece  

 

 

- NRK Nordnytt, 19. juni. Journalist Marita Bolle Andersen. Fra besøk i Tromsø golfklubb  

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt#t=9m20s  

Innslaget ligger 9min og 21sek inne i sendingen.  

 

 

- Avisa Nye Troms, 23. juni, journalist Andrea Nilssen Fra besøk i Midt-Troms golfklubb

NT1230617H18.pdf

 
 

- Bladet Vesterålen 24. juni, journalist Hilde Jørgensen. Fra besøk i Vesterålen golfklubb 

https://www.blv.no/golf/helse/sortland/golf-er-et-godt-alternativ/s/5-9-211911 

 

- Rana Blad, 14. august, journalist Stian Forland. Fra besøk i Polarsirkelen golfklubb 

 https://www.ranablad.no/rana/sport/golf/promoterer-sporten-som-helsefremmende-golf-er-en-

folkesport/s/5-42-300863  

 

- Helgelendingen, journalist Morten Klaussen, sak ligger på abonnementsside 

https://www.golfforbundet.no/om/presse/pressemeldinger/golfpresidentenstarter%C2%ABhelse-tour%C2%BBivarangergolfklubb-1500637310
https://www.golfforbundet.no/om/presse/pressemeldinger/golfpresidentenstarter%C2%ABhelse-tour%C2%BBivarangergolfklubb-1500637310
http://www.golferen.no/golfpresidenten-starter-helse-tour-varanger-golfklubb/
http://www.norskgolf.no/blogg/@sveineinarsbol/helse-tour-golf-norge-rundt-bobil
http://redir.opoint.com/?key=JL7N0C28PBAWy7gHbTBd
http://www.altaposten.no/sport/2017/06/20/%E2%80%93-Det-var-helt-magisk-14903266.ece
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt#t=9m20s
https://www.blv.no/golf/helse/sortland/golf-er-et-godt-alternativ/s/5-9-211911
https://www.ranablad.no/rana/sport/golf/promoterer-sporten-som-helsefremmende-golf-er-en-folkesport/s/5-42-300863
https://www.ranablad.no/rana/sport/golf/promoterer-sporten-som-helsefremmende-golf-er-en-folkesport/s/5-42-300863

