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Forord
Golf er en idrett som mange mennesker med nedsatt funksjonsevne kan drive med, og Norges
Golfforbund (NGF) har i flere år jobbet med tilrettelagt golf gjennom Golf – Grønn Glede
(GGG). Som en del av dette arbeidet har NGF årlig siden 2008 arrangert Golf – Grønn Glede
Open (GGG Open) for deltakere og ledsagere i GGG, samt funksjonshemmede spillere.
Med midler fra Extrastiftelsen ble prosjektet «Golf – Grønn Glede Open» startet i 2011.
Målet var å videreutvikle arrangementet til å bli en møteplass som skulle bidra til økt
kunnskap om tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede. Prosjektet var planlagt for en
toårsperiode, men med ubrukte midler ble prosjektet utvidet med et tredje år. Denne
rapporten er en oppsummering av prosjektets bakgrunn, prosjektgjennomføring, resultat og
måloppnåelse. Deler av aktivitetene i prosjektet vil fortsette i 2014, og de videre planer vil bli
presentert.
Vi ønsker å takke alle deltakerklubbene i GGG for den fantastiske innsatsen dere viser ved
ukentlig tilrettelegging av golf for deltakerne i GGG. Mange frivillighetstimer blir brukt i
denne arbeidet, og uten dette hadde ikke GGG vært mulig. Vi vil også takke de klubbene som
har vært vertskap GGG Open i prosjektperioden; Nøtterøy GK, Elverum GK og Asker GK.
Tusen takk for strålende bra innsats!
Til sist vil vi rette en stor takk til Extrastiftelsen for finansiering av prosjektet. Tusen takk!
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Sammendrag
NGF har hatt ansvar for golf for funksjonshemmede siden 2004, og fra 2005 har arbeidet blitt
utviklet gjennom det tilrettelagte tilbudet GGG. Parallelt har NGF utviklet golf for
funksjonshemmede, det vil si spillere som på grunn av funksjonsnedsettelse er klassifiserbare
i henhold til golfens klassifiseringsregler.
GGG Open ble første gang arrangert i 2008, og er en årlig turnering for deltakere og
ledsagere i GGG, samt funksjonshemmede spillere. Med dette prosjektet ønsket vi å utvikle
GGG Open til en møteplass for øket kunnskap rundt tilrettelagt golf og golf for
funksjonshemmede, både blant de som allerede spiller golf og i samfunnet for øvrig.
Gjennom dette ønsket NGF å øke rekrutteringen til GGG klubbene og golf for
funksjonshemmede.
Prosjektet var planlagt over to år, men med overføring av ubrukte midler ble et tredje
prosjektår inkludert. Planen var å gjennomføre et arrangement per prosjektår som i tillegg til
en golfturnering skulle inkludere et fagprogram. Arrangementene ble gjennomført som
planlagt:
 År 1: Turnering over to dager, teoretisk og praktisk fagprogram.
 År 2: Turnering over to dager og teoretisk og praktisk fagprogram.
 År 3: Turnering over to dager. Kun praktisk fagprogram.
Mens selve turneringen har befestet sin posisjon, har vi ikke lyktes i å utvikle fagprogrammet
i den retningen vi ønsket. Det har vist seg vanskelig å legge til rette for et program hvor GGG
klubbene kan delta samtidig som de forbereder turneringsspill, og vi har ikke nådd ut lokalt.
Selv om vi nådde flere måltall er det vanskelig å konkludere med måloppnåelse, da vi ikke
har kunnskap om hvorvidt dette skyldes GGG Open, andre satsninger i NGF/klubb, eller helt
andre faktorer.
Det er ingen tvil om at GGG Open har kommet for å bli. Det er et viktig tilbud for deltakerne
og gir den enkelte motivasjon til trening, samt nye utfordringer og erfaringer. Selv om vi ikke
har fått den formelle møteplassen vi ønsket oss, er arrangementet er en kilde til økt kunnskap
for deltakerklubbene, samt en viktig arena for erfaringsutveksling. I så måte har
arrangementet stor verdi, og vi kommer til å jobbe videre med å utvikle GGG Open.
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Kapittel 1 Bakgrunn for prosjektet
Norges Golfforbund (NGF) har hatt ansvar for golf for
funksjonshemmede siden 2004, og fra 2005 har arbeidet med
tilrettelagt golf blitt utviklet gjennom GGG. Dette er et golftilbud for
personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging, hvor
fokus settes på golfens velegnethet som helsebringende aktivitet.
Innenfor disse rammene velger golfklubbene selv sine målgrupper, og
inkluderer blant annet kreftrammede, hjerte- og lungesyke, personer
med psykiske helseproblemer, rusavhengige, uføretrygdede,
langtidssykemeldte, personer med diabetes, funksjonshemmede og utsatt ungdom. Formålet
er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv med golf etter egne forutsetninger og ønsker,
samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. GGG er et samarbeid mellom NGF, norske
golfklubber, forsikringsselskapet If, Mental Helse, Kreftforeningen, Landsforeningen for
hjerte- og lungesyke (LHL) og Diabetesforbundet. I 2013 har 33 golfklubber deltatt i
satsningen.
De fleste kan spille golf, og golf er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet.
Golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere, funksjonshemmede og
funksjonsfriske, kan ha glede av å spille sammen. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i
kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er dessuten en idrett som passer
godt i forhold til helsemyndighetenes anbefalinger. En 18-hulls runde tar ca. 4 timer og 30
minutter, mens en 9-hulls runde tar ca. 2 timer og 15 minutter. I løpet av 18 hull går spilleren
ca. 11 km, og pulsen er i gjennomsnitt på noe over 100 hjerteslag per minutt. En mann vil
forbrenne ca. 2500 kcal, og en kvinne ca. 1500 kcal. En runde golf vil kunne bedre kondisjon,
positivt påvirke kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og gi psykisk velvære. (1)
I tillegg til at golf tilfredsstiller myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet, tilbyr GGG
deltakelse på en sosial samlingsarena. GGG er et lavterskeltilbud der den enkelte har
mulighet til å strukturere hverdagen, bygge nye nettverk og styrke selvtilliten. Du trenger
ingen golfkunnskaper for å bli med, du trenger ikke eie ditt eget utstyr og kostnaden med å
delta er lav. I masteroppgaven ”Hekta på golf” som fokuserte på deltakelse i GGG, viser
resultatene at det å takke ja til å være med kan handle om at tiltaket er et lavterskeltilbud. For
å fortsette later følelsen av å mestre sammen med indre og ytre motivasjonsfaktorer å være av
betydning. Ingen av deltakerne synes å starte opp med tanke på å bedre egen helse, men helse
synes likevel å være forbedret. Gleden ved å delta i fysisk aktivitet syntes i større grad å være
en motivasjonsfaktor, enn opprettholdelse av god helse. (2)
Parallelt har NGF utviklet golf for funksjonshemmede, det vil si spillere som på grunn av
funksjonsnedsettelse er klassifiserbare i henhold til golfens klassifiseringsregler. European
Disabled Golf Associations (EDGA) regelverk er innført og klassifisører utdannet. Alle
NFGs turneringer er åpen for funksjonshemmede, og det arrangeres i tillegg egne turneringer
for funksjonshemmede.
GGG Open ble første gang arrangert i 2008, og er en årlig turnering for deltakere og
ledsagere i GGG, samt funksjonshemmede golfspillere fra klubber som ikke deltar i GGG. I
GGG Open står det sosiale i sentrum, og konkurranseaspektet er tont ned. Turneringen spilles
valgfritt 9/18 hull over to dager. Det er en lavterskelturnering hvor fokus er på deltakelse, og
spillformen er Texas Scramble med fire spillere på hvert lag. I Texas Scramble slår alle lagets
spillere ut fra utslaget, og laget velger så hvilke av utslagene som er best plasser for videre
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spill. De andre ballene blir plukket opp og droppet innen en klubblengde fra den valgte
ballen. Alle spiller sine respektive baller fra den valgte posisjonen, og fremgangsmåten blir
deretter lik på alle slagene.
Andre særforbund har utviklet tilsvarende arrangementer til møteplasser for
kompetanseheving og erfaringsutveksling, og selv arrangerte NGF i 2010 og 2011 vellykkede
«kom og prøv» dager i forbindelse med en internasjonal turnering for klassifiserte spillere.
Begge deler har vært til inspirasjon når vi har jobbet med prosjektet «GGG Open».
Målsetting
Målsettingen for prosjektet var å skape en møteplass som skulle bidra til å øke kunnskapen
rundt tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede, både blant de som spiller golf og i
samfunnet for øvrig. Gjennom dette ønsket NGF å øke rekrutteringen til GGG klubbene og
golf for funksjonshemmede.
I tillegg til turneringen var det et mål at økt kunnskap skulle komme gjennom eksempelvis
foredrag, instruksjon med pro, erfaringsutveksling og utprøving av utstyr.
Måltall
 I løpet av to år skal antall deltakere i GGG klubbene være økt med 10 %.
 I løpet av to år skal antall klassifiserte spillere være økt med 100 %.
 Deltakelse i GGG Open skal min. være: 2011- 70 spillere og 2012 – 100 spillere.
 Deltakere i fagprogram skal min. være: 2011 - 30 deltakere og 2012 - 50 deltakere.
Målgruppe
Deltakere og ledsagere i GGG, samt funksjonshemmede spillere.
Prosjektplan
Det ble opprinnelig søkt om midler til en prosjektperiode på to år, men på grunn av
overføring av ubrukte midler ble prosjektet utvidet med ett tredje år.
Den beskrevne prosjektplanen inkluderte i tillegg til turneringen et fagprogram med
eksempelvis foredrag, erfaringsutveksling og praktiske tips, samt trening/utprøving med
golftrener. Turneringen var tenkt lagt over to dager (lørdag – søndag), med
fagprogram/instruksjon en tredje dag (fredag).
Da vi ønsker at turneringen skal være en motivasjon for trening gjennom sesongen, samt ha
mulighet til å inkludere årets nye spillere, ble den planlagt til september.
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Kapittel 2 Prosjektgjennomføring
Prosjektet startet som planlagt i januar 2011. Ansvarlig for prosjektet var ansatt i NGF (ikke
lønnet gjennom prosjektet). Klubbenes ressurspersoner for GGG ble gjennom årlige
samlinger brukt som referansepersoner.
GGG Open ble første gang arrangert i 2008, og var allerede etablert som en turnering for
GGG-klubbene. NGF ønsket gjennom dette prosjektet å forsterke turneringen som en viktig
møteplass, gjennom å tilføre elementer som skulle bidra til å øke kunnskapen om tilrettelagt
golf og golf for funksjonshemmede.
Det ble tidlig klart at det var mest hensiktsmessig å arrangere turneringen over to hverdager,
da presset på golfbanene er mindre og prisen for å disponere banen er rimeligere. Vi erfarte
også at et arrangement over tre dager ville være vanskelig, og at vi måtte bestrebe oss på å få
det planlagte programmet innenfor rammen av to dager. Flere av deltakerne i GGG har liten
betalingsevne, og det er avgjørende for deltakelsen at kostnadene holdes på et minimum.
Første prosjektår (2011)
Nøtterøy GK ble valgt som arrangør, og arrangementet
lagt til 22.- 24.august. Turneringen ble gjennomført i
strålende sommervær, noe som bidro til å gi deltakerne
en flott opplevelse. Tidligere golfproff Henrik
Bjørnstad var til stede, og utfordret spillerne med på ett
av hullene, noe som mange satte stor pris på. Startfeltet
besto av 20 lag med til sammen 70 spillere.
Fagseminaret var todelt, med forelesning og utprøving/
åpen GGG dag. Forelesningen rettet seg primært mot
kvinnelige styremedlemmer, hvor deltakere fra ulike
klubber fikk innføring i GGG. En planlagt del for
GGGs samarbeidspartnere måtte avlyses på grunn av
liten påmelding. Til åpen GGG dag ble det sendt
invitasjoner til ulike interesseorganisasjoner, samt at
det ble annonsert i lokalavisen.

Program
22.08:
10.00 Registrering og oppvarming
11.00 Velkommen/åpning
11.30 Utspill 9 og 18 hull
12.00 Fagprogram (til kl. 14.00)
Middag på klubbhuset
Intimkonsert på hotellet
23.08:
07.30 Registrering og oppvarming
09.00 Utspill 9 og 18 hull
Bespisning og premieutdeling
24.08:
10.00 Åpen GGG dag (til kl. 14.00)

Vi opplevde god interesse fra lokal media, med innslag både i radio og TV. I tillegg var det
artikler i Norsk Golf og Tønsberg Blad både før og etter arrangementet.
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Andre prosjektår (2012)
Elverum GK ble valgt som arrangør, og arrangementet
lagt til 6. og 7.september. Vær er en viktig del av totalopplevelsen i golf, og nok en gang ble turneringen spilt
i solskinn. Henrik Bjørnstad til stede en av dagene.
Startfeltet bestod av 19 lag med til sammen 74 spillere.
Et fagseminar med tema «Golf i det lokale
folkehelsearbeidet» ble lagt til morgenen første
turneringsdag. Fokus var på helsegevinster ved fysisk
aktivitet/golf, og Kreftforeningen, Diabetesforbundet
og LHL bidro med innlegg. En GGG deltaker bidro
også ved innlegg om hva golf har betydd for han. 32
personer deltok på fagseminaret.

Program
06.09:
09.00 «Golf i det lokale folkehelsearbeidet) (til kl. 11 + obs.)
10.00 Registrering og oppvarming
11.00 Åpning av turneringen
11.30 Utspill 9 og 18 hull
Middag på klubbhuset
07.09.
07.30 Registrering og oppvarming
09.00 Utspill 9 og 18 hull
10.00 Åpen GGG dag (til kl. 13.00)
Hjelpemiddelspesialisten for
utprøving av paragolfer
14.30 Lunsj og premieutdeling

Det ble invitert til en åpen GGG dag andre
turneringsdag, hvor også Hjelpemiddelspesialisten deltok med demonstrasjon og utprøving av
paragolfer. Til tross for at invitasjon var sendt til en rekke interesseorganisasjoner og andre
potensielle deltakere, var det ingen som dukket opp. Flere av deltakerne benyttet anledningen
til å se nærmere på paragolferen.
Tredje prosjektår (2013)
Tredje prosjektår ble Asker GK valgt som arrangør, og
arrangementet lagt til 2. og 3. september. Nok en gang
fikk turneringen strålende fint sommervær, noe som
skapte en fantastisk ramme for arrangementet. 31 lag
og totalt 110 spillere deltok, og også i år var Henrik
Bjørnstad til stede en av dagene.
I 2013 valgte vi å ikke invitere til et fagprogram med
forelesning, men kun å invitere til en åpen GGG dag
andre turneringsdag. Til tross for invitasjoner til lokale
interesseorganisasjoner m.fl., var det dessverre ingen
som dukket opp.
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Program
02.09
09.00 Registrering og oppvarming
10.00 Åpning av turneringen
10.50 Utspill 9 og 18 hull
Middag på klubbhuset
03.09
08.00 Registrering og oppvarming
08.50 Utspill 9 og 18 hull
12.00 Åpen GGG dag (til 12.00)
Bespisning og premieutdeling

Kapittel 3 Resultater og resultatvurdering

Antall deltakere i GGG

Klubber
Deltakere

Antall klassifiserte spillere
Deltakelse i GGG Open
Deltakelse i fagprogram

Fagprogram
Åpen dag

2010
28
348
25
92
-

2011
25
401
34
70
16
6

2012
33
653
41
74
32
0

2013
33
616
48
110
0

Antall deltakere i GGG klubbene
Antall deltakere i GGG klubbene har økt fra 348 i 2010 til 616 i 2013, noe som er langt over
måltallet på 10 %. Økningen skyldes at flere klubber har blitt med i GGG, samt at klubbene
har fått flere deltakere.
Det er vanskelig å vurdere om GGG Open har bidratt til flere deltakere i GGG klubbene, og
sannsynligvis har klubbenes jobbing for lokal synliggjøring og rekruttering hatt større
betydning. Størst potensiell effekt har GGG Open hatt for arrangørklubben, hvor denne har
hatt mulighet for å promotere seg og sin aktivitet. Man kan imidlertid tenke seg at fokus på
GGG Open gjennom eksempelvis artikler i Norsk Golf, har bidratt til at flere klubber ønsker
å være en del av GGG, og på den måten bidratt til flere deltakere.
Klassifiserte spillere
Antall klassifiserte spillere har økt fra 25 i 2010 til 48 i 2011, noe som tilsvarer en økning på
92 %. Dette er så nært opp til måltallet på 100 %, samt at to klassifiserte spillere har falt fra i
perioden, at vi vurderer måltallet som nådd.
Flere GGG klubber har tilbud til funksjonshemmede spillere, og enkelte klassifiserte spillere
er medlem i en GGG klubb. Noen deltar også på GGG Open. Det er likevel vanskelig å
vurdere om GGG Open har bidratt til økningen i antall klassifiserte spillere, og vi tror
parallelle satsningsområder i NGF har hatt større innvirkning. Samtidig kan vi ikke se bort fra
at fokus på GGG Open har ført til større oppmerksomhet rundt golf som potensiell idrett for
funksjonshemmede.
Deltakelse i GGG Open
I forhold til deltakelse i GGG Open nådde vi måltallet i 2011, men ikke i 2012. I 2013
passerte vi imidlertid måltallet på 100 deltakere. Deltakelsen i GGG Open var god allerede
før prosjektstart, men påvirkes av flere faktorer som gjør at deltakelsen vil variere fra år til år:
 Hvilken klubb som er arrangør avgjør reisevei og behov for overnatting. Vi ønsker at
flere GGG klubber skal få mulighet til å være arrangør, må derfor ta høyde for
varierende antall deltakere.
 Pris er avgjørende i forhold til deltakelse. Mange har liten betalingsevne, og klubbene
er ikke nødvendigvis i stand til å dekke egenandeler. GGG Open har alltid vært
subsidiert, men gjennom midlene fra Extrastiftelsen har dette vært ytterligere
forsterket i prosjektperioden.
 Ved å velge å legge arrangementet til hverdager mister vi noen deltakere, men vi har
vurdert fordelene som større enn ulempene, og tror ikke dette har stor påvirkning på
deltakelse.
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I forhold til tredje prosjektår var det full klaff på de to første kulepunktene. Asker GK ligger
sentralt plassert i forhold til andre GGG klubber, og mange hadde kort reisevei og mulighet
til å bo hjemme. Deltakelse, inkludert reise, var dessuten gratis. Det eneste klubbene selv
måtte dekke var overnatting. Asker GK har også mange deltakere i sin GGG aktivitet, og
hadde mulighet til å stille med mange lag i sin egen turnering.
Når det gjelder antall spillere i en golfturnering er 100 i overkant av banens kapasitet. I GGG
Open benyttes shotgun start, noe som betyr at alle lagene starter samtidig fra ulike hull. Med
18 lag og 72 spillere startes det fra alle hull, og flere lag betyr flere startende fra enkelte hull.
10-20 lag (72 – 80 spillere) er et bedre antall i forhold til flyt i spillet, og i så måte er målet
om 100 deltakere ikke nødvendigvis et fornuftig mål.
Deltakelse i fagprogram
Vi valgte et todelt fokus på fagprogrammet med en teoretisk del med forelesning og en
praktisk del med utprøving/åpen GGG dag. Fagprogram var noe vi ikke hadde prøvd
tidligere, og som skulle implementeres i prosjektperioden.
Teoretisk fagprogram
I 2011 hadde vi et teoretisk fagprogram rettet
mot en snever målgruppe. Dette kan være en
innfallsvinkel for å bedre kompetansen i
organisasjonen, men hvor vi ikke når
samfunnet for øvrig. I 2012 la vi derfor opp til
et program hvor vi ønsket å nå GGG klubbene,
samt lokalmiljøet gjennom bl.a. kommunalt
ansatte og interesseorganisasjoner. Med GGGs
samarbeidspartnere som bidragsytere, og 32
deltakere, var vi relativt sett fornøyd. Vi erfarte likevel at det er vanskelig for GGG klubbene
å delta, da de har fokus på den forestående turneringen. Selv om invitasjonen var spredt bredt
og i god tid før seminaret, var den lokale deltakelsen dårlig, og den største andelen var
studenter ved Høgskolen i Hedmark.
Etter to år med forsøk på teoretisk fagprogram, var vurderingene at vi ikke nådde ut til de
menneskene vi ønsket, samt at merarbeidet var større enn gevinsten. Vi ønsket derfor ikke å
videreføre denne delen av programmet.
Praktisk fagprogram
Når det gjelder åpne dager med mulighet for utprøving av
golf og utstyr, har vi gjennom andre prosjekter erfart at dette
er en vanskelig øvelse. Her spiller nok valg av tidspunkt
(dagtid en hverdag) negativt inn. Valg av arrangør er også
avgjørende, og jo lengre inn i skogen golfbanen ligger jo
mindre er sjansen for at noen dukker opp. Det er likevel
skuffende at vi ikke fikk noen deltakere hverken i 2012 eller
i 2013. Samtidig er dette en veldig enkel aktivitet å legge til
rette for, og merarbeidet er ikke stort. I så henseende kan det
være aktuelt å forsøke å invitere til åpen GGG dag også i
fremtiden. Da bør vi imidlertid finne en samarbeidspartner
som kan «garantere» deltakere.
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Måloppnåelse
Målsettingen for prosjektet var å skape en møteplass som skulle bidra til økt kunnskap rundt
tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede, blant de som allerede spiller golf og i
samfunnet for øvrig. Gjennom dette ønsket NGF å øke rekrutteringen til både GGG klubbene
og golf for funksjonshemmede.
I tillegg til selve golfturneringen var det et mål at økt kunnskap skulle komme gjennom
eksempelvis foredrag, instruksjon med pro, erfaringsutveksling og utprøving av utstyr.
Det er ingen tvil om at GGG Open har kommet for å bli, og at det er en viktig møteplass for
GGG klubbene. Turneringen er en fantastisk arena for uformell erfaringsutveksling og bidrar
til økt kunnskapen om tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede, men dette først og
fremst i klubber som allerede er med i GGG. Vi har sett flere positive ringvirkninger av at
klubbene har denne arenaene for å bli kjent med hverandre, og til å utveksle erfaring.
Vi har ikke lyktes i å utvikle GGG Open til en arena for formell kompetanseheving gjennom
seminar med forelesninger. Turneringsdagene er hektiske, og klubbenes ressurspersoner har i
liten grad muligheten til å løsrive seg fra oppgaver i forhold til oppfølging av spillere. Det er
vanskelig å sette av en ekstra dag, og vi har i liten gras klart å rekruttere deltakere til
fagprogrammet fra lokalmiljøet.
Ser vi på måltallene er flere av disse oppnådd. Det er mer en 10 % flere deltakere i GGG, i
2013 var det over 100m deltakere i GGG Open og det er nesten 50 % økning i antall
klassifiserte spillere. Vi har imidlertid ingen bekreftelse på at denne måloppnåelsen skyldes
GGG Open, og det er en vanskelig slutning å ta. GGG Open har utviklet seg i positiv retning,
og bidrar til økt kompetanse primært for deltakerklubbene i GGG. Parallelt med denne
satsningen jobber NGF med andre fokusområder, og måloppnåelse på de gjeldende
måltallene er påvirket også av andre satsninger og faktorer utenfor vår kontroll.
GGG Open er et viktig tilbud for deltakerne i GGG og gir den enkelte motivasjon til trening,
samt nye utfordringer og erfaringer. Arrangementet er en kilde til økt kunnskap for
deltakerklubbene, og har i så måte stor verdi.
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Kapittel 4 Oppsummering og videre planer
GGG Open har befestet sin posisjon som en viktig møteplass for deltakere og ledsagere i
GGG klubbene, samt funksjonshemmede spillere. Turneringen er viktig for spillerne i form
av at den gir motivasjon til trening, og personlig erfaring og utfordring. For mange spillere er
det et stort steg å spille en golfturnering på en ukjent bane, og med mange mennesker de ikke
kjenner. Turneringen er også en viktig arena for uformell erfaringsutveksling, og for
kunnskapsspredning mellom GGG klubbene. Dette ønsker vi å bygge videre på og å
forsterke!
Vi har ikke lyktes i å gjøre GGG Open til en arena for formell kompetanseheving, samt å nå
ut til samfunnet for øvrig. Vi ønsker ikke å jobbe videre med kompetanseheving i form av et
teoretisk fagprogram, da vi har erfart at det er vanskelig for klubbene å sette av tid til å delta
og det er vanskelig å få med deltakere fra lokalmiljøet. Merarbeidet er også stort. Selv om vi
heller ikke har lyktes i å få til et praktisk fagprogram, ønsker vi ikke å gi slipp på denne
tanken, og vil sannsynligvis også i fremtiden invitere til åpne GGG dager. Merarbeidet er
ikke stort, men vi ser at vi må jobbe med lokale samarbeidspartnere som kan «sikre»
deltakere.
Når det gjelder antall deltakere jobber vi kontinuerlig med å sikre klubbenes
rammebetingelser. Økt tilskudd til klubbene vil kunne bidra til flere deltakere i hver enkelt
klubb, men økte tilskudd vil også kunne gi flere deltakerklubber og derigjennom flere
deltakere. Pt er 34 golfklubber klar for deltakelse i GGG i 2014.
Rekruttering av funksjonshemmede til golf er et fokus som flere GGG klubber har, men som
også NGF jobber med parallelt gjennom andre satsningsområder.
GGG Open er planlagt til Kongsvingers GK 15. og 16. september. Med lengre reiseavstand
og økte deltakerkostnader er målsettingen fortsatt 100 deltakere, selv om 70 nok er et mer
realistisk deltakerantall. I tillegg til selve turneringen ønsker vi også å se på muligheten for
ulike ferdighetstester på treningsområdet, som alternativ for spillere som ikke kan eller vil
spille på bane.
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