
Fra: Fremtidens helsetjeneste 
Sendt: 18. januar 2011 17:58 
Til: lise.bjornstad@golfforbundet.no 
Emne: Ditt høringssvar, Innspill til ny folkehelselov- involvering av 
frivillige  
organisasjoner, er mottatt 
 
Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Generelle høringssvar.  
  
Innspill til ny folkehelselov- involvering  
av frivillige organisasjoner 
Som nevnt i.§4 i utkast til lov om folkehelsearbeid skal kommunen 
medvirke til at helsemessige hensyn blir  
ivaretatt av andre myndigheter, frivillige organisasjoner og 
virksomheter. Vi tror det blir avgjørende at frivillige  
organisasjoner som har mulighet til å bidra i folkehelsearbeidet 
involveres.  
Golfidretten utgjør i mange kommuner de største idrettslagene og har 
anlegg med god kapasitet for tilrettelegging  
av aktivitet på dagtid. Som organisasjon har vi gjennom flere år erfaring 
med satsning rettet mot folkehelsearbeid,  
og har både kapasitet og ønske om å bidra dersom det blir lagt til rette 
for det. 
Golf en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt 
i forhold til myndighetenes  
folkehelseanbefalinger. Dette er sammenfattet i ”9 hull til bedre helse. 
Golfens helsegevinst i relasjon til  
myndighetenes anbefalinger”. 
Vi stiller oss bak høringsuttalelsen fra Norges idrettsforbund. Her blir 
”Aktiv på dagtid” trukket fram som et eksempel  
på vellykket tiltak i regi av idretten. Fra vår egen organisasjon ønsker 
vi å trekke fram vår satsing Golf – Grønn  
Glede, der vi siden 2005 har jobbet målrettet for å legge til rette 
lavterskeltilbud for personer som av ulike årsaker  
har et særskilt behov. I 2010 har dette blant annet inkludert 
funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende,  
hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med 
rusproblemer, personer med  
diabetes, uføretrygdede, langtidssykemeldte og utsatt ungdom. Formålet 
med Golf – Grønn Glede er å gi  
deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger og 
ønsker, med vektlegging på en god oppfølging  
over tid der det sosiale aspektet står sentralt. Satsingen er et 
samarbeid mellom NGF, norske golfklubber,  
Kreftforeningen, Mental Helse, Diabetesforbundet og Landsforeningen for 
Hjerte- og Lungesyke. Lokalt har  
klubbene flere samarbeidspartnere, og blant annet samarbeider flere med 
Aktiv på Dagtid.  Årlig blir rundt 350  
personer rekruttert til en til sosial arena og til en aktiv tilværelse 
gjennom denne satsingen. Evalueringer har  
dessuten vist at de fortsetter med aktiviteten. 
Potensialet i golfklubbene er til stede og ønske om å bidra er stort, men 
en forutsigbarhet i ressurser er avgjørende  
for at vi som frivillig organisasjon kan bidra med et godt arbeid på 
dette området. 
18. januar 2011 18:58 
  



Svaret kan leses her  
Du er registrert som:  
Brukertype: Privatperson  
Navn: Norges golfforbund   
Brukernavn: us-libj  
E-post: lise.bjornstad@golfforbundet.no  
Adresse: Ullevål Stadion, 0840 OSLO 


