Norges Golfforbund og Sorknes Golfklubb
inviterer Åmot kommune til
dialogmøte om folkehelsearbeid
Norske golfklubber ønsker å bidra med golfaktivitet for grupper som er prioriterte i kommunens
folkehelsearbeid og inviterer kommunen til dialog!
Norges Golfforbund ønsker gjennom Helse-Tour å sette fokus på golf og helse, og vi i Sorknes Golfklubb er
interessert i å bidra mer aktivt i lokalt folkehelsearbeid, og inviterer til dialogmøte mellom klubb og
kommune/politikere.

Tid: Tirsdag 15. Mai kl. 14:00 - 16:00
Sted: Sorknes Golfklubb, Klubbhuset – Digeråsveien 70.
Fra Norges Golfforbund kommer Marit Wiik, president og flere fra styret og administrasjonen, samt Svein Einarsbøl
Sorknes Golfklubb inviterer Åmot kommune med ordfører og administrasjon, samt alle politiske partier og Åmot
Idrettsråd til dette møtet. Vi tror at det vil være 2 vel anvendte timer og håper dere kan sette av de 2 siste timene
denne dagen med fokus på lokal folkehelse!
Vi vil ha en enkel bevertning, og det vil være fint om vi fikk en tilbakemelding på hvor mange som kommer innen
11.mai til Stig Brøndmo, Styreleder Sorknes Golfklubb, tlf 908 33 449, Sorknesgk@gmail.com

Velkommen!
Se neste side for forslag agenda og mer informasjon om NGF’s Helse-tour

·
·
·
·

Agenda:
- Om Helse-tour og golf i et helseperspektiv v/ Svein Einarsbøl, NGF
- Dette har golf betydd for min helse v/Jan Steinar Nesset, Sorknes GK
- Aktiviteter i Sorknes Golfklubb v/Thomas Hovde, Sorknes GK.
- Innlegg fra Åmot kommunen om hvordan kommunen jobber med folkehelse samarbeid inn mot frivillige
organisasjoner
- Kan kommune og klubb få til noe sammen? - diskusjon
- Golfaktivitet
Om Norge Golfforbunds Helse-Tour
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.
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.
Denne sommeren er det klart for tredje og siste etappe med Helse-Tour. Denne gang er det
klubber i Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold som besøkes. Dette er klubber som
setter fokus på golf og helse, og aktivt søker samarbeid med egen kommune.
Tirsdag 15. mai er det Sorknes Golfklubb sin tur til å være vertskap for Helse-Tour 2018 i regi
av Norges Golfforbund.

