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Årsrapport 2021 
«Golfglede – et slag av gangen» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Golfglede – et slag av gangen»(GG) er basert på NGFs program Golf-Grønn Glede: 
https://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/golf-gronn-glede/ 

Målet er å gjøre golfens gleder og helsebringende effekt tilgjengelig for så mange som mulig gjennom 
et tilrettelagt tilbud som gir deltakerne mulighet til å være aktive innenfor egne forutsetninger og 
ønsker. Vi ønsker at Byneset Golf skal være et sted for mangfold, mestring og glede, hvor alle føler 
seg velkommen og føler at de hører til.   
 

Konsept og samarbeid 
NGF etablerte dette konseptet i 2005, og det er ca. 40 klubber som har innført det pr. 2021. 
Rammene er at deltakerne skal gis grunnleggende opplæring i golf, gjerne knyttet til regelmessige 
treninger gjennom hele sesongen, og at hovedfokus skal være på mestring, trygghet og glede. Sosialt 
samvær med mat og drikke skal også være en viktig og prioritert del av treningene.    

BGK besluttet i 2021 at vi ønsker å være en Golf-Grønn Glede klubb, og 2021 ble dermed et 
oppstartsår, og et år hvor vi var innstilt på å prøve oss fram til et fungerende konsept da vi ikke 
hadde noen erfaring med dette fra tidligere år. Kari Lian, nestleder i styret i BGK, har vært ansvarlig 
for etablering og gjennomføring. 

Vi inngikk også et samarbeid med foreningen «Et slag av gangen»(ESAG), som jobber nasjonalt med 
golf som virkemiddel for å inkludere mennesker som har havnet på «utsiden» av samfunnet: 
https://www.etslagavgangen.no/ 

 Både NGF og ESAG har gjennom sesongen arrangert møter og samlinger for klubber som er 
involvert, og dette har vært en nyttig utveksling av erfaringer og  variasjoner i tilbudet hos klubbene.  

GG på Byneset har i sin helhet vært finansiert av midler fra NGF og ESAG i 2021.  
 



 

2 
 

Deltakelse og gjennomføring 
Tilbudet om deltakelse i GG gikk til en gruppe unge voksne knyttet til Kirkens Bymisjons virksomhet «I 
Jobb – Mot og Mestring». Virksomheten jobber med unge mennesker med ulike utfordringer som 
gjør at de trenger ekstra hjelp og støtte for å komme seg videre i livet med jobb, utdanning og 
fellesskap. Mestringssfølelse samt fysisk og sosial trening innenfor trygge rammer er viktige 
virkemidler i dette.  

Gruppen bestod av 8 deltakere, inklusive to veiledere fra Kirkens Bymisjon som vekslet på å være 
med gruppen på treningene, for å gi ekstra trygghet. Vi hadde oppstart 14.juni med ukentlige 
treninger fram til 04.oktober, med et opphold i juli. Totalt 13 treninger. Kun en av deltakerne hadde 
kjennskap til golf fra tidligere, ellers var alle helt ukjente med sporten. Hver trening bestod av en 
time instruksjon og øving med klubbens pro, Lars Martin Berg, og deretter en time med sosialt 
samvær i klubbhuset med kaffe og vafler. Det sosiale samværet ble også benyttet til gjennomgang av 
teori og etikette på golfbanen. Målet var at deltakerne gjennom sesongen skulle gjennomgå teori og 
praksis i VTG(veien til golf), og å kunne spille på syd mot slutten av sesongen.   
Vi fikk låne køller av Lars Martin i starten av sesongen, men fikk etter hvert også noen brukte golfsett 
fra venner og bekjente slik at deltakerne fikk låne hvert sitt sett under treningene. 
Entusiasmen og innsatsen på treningene var stor, og alle ble etter hvert veldig engsjert og begeistret 
for golf, og syns det var veldig gøy å holde på med dette. Oppmøtet på treningene varierte litt 
gjennom sesongen, men var jevnt over høyt. Mot slutten av sesongen ble instruksjonstimen byttet ut 
med spill på syd. Alle deltakerne hadde ved slutten av sesongen tilstrekkelige ferdigheter og 
kunnskaper til at de fikk godkjent VTG.   

Det viktigste resultatet var imidlertid at deltakerne opplevde at de ble godt tatt imot, inkludert og 
ivaretatt gjennom sesongen. De opplevde at de etter hvert mestret en sport de ikke trodde var for 
dem, og vi hadde mye moro og hygge under hver eneste trening. Fram til neste sesong fortsetter de 
å vedlikeholde sine ferdigheter på Trondheim Golfsenter  

 

Erfaringene med GG var så vellykket at vi har besluttet å videreføre tilbudet i 2022 og forhåpentligvis 
videre i mange år framover. Vi ønsker også å utvide tilbudet slik at vi i tillegg til å gå videre med 
deltakerne fra 2021  kan gi tilbudet til en ny gruppe i 2022. Dette er relativt ressurskrevende og er 
avhengig av at vi klarer å etablere en stabil gruppe frivillige medlemmer til å hjelpe til, noe vi håper 
skal gå i orden i løpet av våren 2022.  

 

Trondheim 28.02.2022 

 

Kari Lian 
Styret i BGK 
Nestleder og ansvarlig for GG. 


