
 

 

04.12.20 

Til: Formannskapet i Hole Kommune 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TYRIFJORD GOLFKLUBB  

Tyrifjord Golfklubb er et idrettslag knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Norges 
Golfforbund (NGF).  

Golfklubben pleier over 5 hektar (eller 50 mål) på Storøya og golfanlegget krever både daglig 
vedlikehold og utvikling. Dette innebærer betydelige kostnader (ca. kr. 10 mill.) som må 
dekkes inn. 

Hvis klubben skal lykkes med sitt verdiforslag <<Boglede - golf er et spill for livet og alle er 
velkomne!>> må vi sikre stabile inntekter gjennom: 

 Passende antall medlemmer. 
 Medlemskapet kan ikke koste så mye at det støter folk vekk. 
 Et godt golfanlegg som får besøk av gjestespillere. 
 Et godt samarbeid med næringslivet og kommunen.  

 

 

 
Boglede -  Tyrifjord Golfkubb sitt viktigste verdiforslag 

Boglede handler om å kunne gjøre noe sammen til glede for mange og Tyrifjord Golfklubb 
ønsker at Hole kommune vil være med å styrke den.   

 For første gang siden oppstarten har Tyrifjord Golfklubb nå majoriteten av sine 
medlemmer bosatt i regionen. 



 

 Golfanlegget på Storøya er et av landets flotteste og Tyrifjord Golfklubb ønsker å 
styrke seg som et foretrukkent aktivitetstilbud for de som bor og jobber i- eller 
besøker regionen. 

 På klubben finnes tilstrekkelig parkering, båtplass, lekepark, servering, 
møteromsfasiliteter og turstier.  

 Golfklubben er en lokal arbeidsgiver med 4 heltidsansatte og 10 sesongansatte. 
 
Boglede og golf handler om: 

 Friskliv og folkehelse 
o Golf representer en helsegevinst på grønn resept med over 100 000 grønne 

aktivitetstimer og 2000 dugnadstimer på Storøya i sesongen. 
o Golfklubben er mye brukt av lokale skoler og SFO i sesongen. 

 
 Golf er et spill for livet og alle er velkomne! 

o Golf er en av få idretter som kan engasjere over 3 generasjoner. 
o Tyrifjord har et særlig fokus på å legge til rette for barn og unge. 
o Tyrifjord har aktive medlemmer fra 4 til 94 år. 
o Golf er mye mer enn 18 hull, hcp, konkurranse og poeng. Det sosiale og 

gleden ved golf har en egen strategi. Vi kaller det <<Happy Golfing>>.  
 
Mer om Boglede og samarbeid med kommunen: 

 Vi mener at Boglede og Tyrifjord Golfklubb henger sammen og at Boglede er verdi 
som andre også kan, og vil identifisere seg med. 

 Det er viktig for de som bor, eller velger å bosette seg i regionen. 
 Det har trolig en betydning for de som kommer hit for å jobbe eller kommer på 

besøk. 
 Tyrifjord Golfklubb sørger for aktivitetsarenaen i et samarbeid med IL Holeværing-

Golf å gjøre golf mer tilgjengelig for alle barn til og med 12 år i kommunen. 
 Mange barn dropper ut av organisert idrett fra 15 år. 
 Golf er noe man kan spille alene eller med andre i små grupper. 
 Fra 2021 ønsker Tyrifjord Golfklubb tilby GRATIS årsavgift for barn t.o.m 19 år i Hole 

kommune. 
 

For å sikre kontinuiteten og kvaliteten på golfbanen, er vi avhengig av et godt og 
forutsigbart driftstilskudd fra Hole kommune. 

For 2021 søker vi om et driftstilskudd på kr 250 000. 

 

Med vennlig hilsen 
 

Derek Crawford 
Daglig leder 
Tyrifjord Golfklubb 



Fra: Derek Crawford <derek@tyrifjord-golfklubb.no> 
Sendt: mandag 7. desember 2020 11:36 
Til: Postmottak 
Emne: Høringsinnspill budsjett 2021 - Søknad om tilskudd 
Vedlegg: Høringsinnspill budsjett 2021 - Søknad om tilskudd.pdf 
 
Hei, 
 
Vedlagt er søknad til tilskudd fra Tyrifjord Golfklubb. Dette sent vi opprinnelig til Hole idrettsrådet i 
forrige uke men de ba oss sende det direkte. 
 
Vennligst bekreft mottak.  
 
Happy Golfing 
  

Derek Crawford 
Daglig leder 
Class A PGA Professional 
Tyrifjord Golfklubb 
www.tyrifjord-golfklubb.no <http://www.tyrifjord-golfklubb.no/> 
tlf. +4732161360 
mob. +4792219976 
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