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PLANUTVALG HØRINGSMØTE 18.nov’21
INNLEGG FRA BALLERUD GOLFKLUBB
Med takk for å kunne presenterer følgende innspill.
Antall medlemmer av Norges Golf Forbund i september i år er over 126 000.
Det er registrert 2000 medlemmer i Ballerud Golfklubb, en dobling de 2 siste år.
Ved nedlegging av Ballerud Golf vil tilbudet for våre medlemmer bli borte.
Øvrige golfklubber i omegn har fulltegnet medlemskap og har lange ventelister.
Golf er en unik idrett, der man på tvers av generalsjoner, kjønn, helse,
funksjonsnedsettelse, ferdighetsnivåer og nasjonalitet kan spille sammen i sosiale
settinger og i naturskjønne omgivelser.
Golf er den største individuelle idretten i Norge.
Fordelingen mellom kvinner og menn er blant de beste i idretten.
Ballerud Golfklubb er sannsynligvis den største junior klubb i Norge.
Golf er ærlig, offensiv og inkluderende og skaper aktivitet for barn, voksne og eldre.
Golf bidrar til å løse samfunnets helsepolitiske mål og gir mestringsfølelse.
En golfbane er ikke bare et sted å spille på selve banen, men også for å øve
ferdighetene alene eller med profesjonelle.
Det er et sammensatt anlegg støttet av mange deltagere og flere fasiliteter.
Ballerud Golfbane er et unik idrettsanlegg og klubben et sosial treffsted som fostrer
de små inntil de er store, av og til veldig store.
Ballerud Golf er særlig et sted for barn og unge, av og til hvor noen super-stjerner,
12 i løpet av de siste årene, går videre til college i utlandet, slik som Viktor Hovland.
Ballerud Golf er en smeltedirgel for alle aldre, kjønn og kulturell bakgrunn, noe som
binder sammen alle elementer av et samfunn.
Golf er en idrett som bygger opp fysisk og mental helse.
For å spille golf skal man behersk både kropp og sjel.
Å miste et ferdig opparbeidet idrettsanlegg i Bærum, uten å erstatte det med
tilsvarende, og med de fasiliteter som trengs for å skape forsvarlig drift og bærekraft,
vil være et savn for omegn og idretten.
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Ballerud golf er vel den eneste golfbane hvor det er mulig å komme til med et godt
tilbud av kollektiv transport, eller til fots fra nærmiljøet.
Banen har mange fasiliteter og treningsområder som er essensielt for vellykket drift.
Ballerud Golfklubb har fremmet et forslag som er basert på prinsippet ‘vinn-vinn’ for
kommunen, grunneierne og klubben. Forslaget tar også for seg løsninger for
adkomst til skole og boliger.
Vi ber kommunen støtte vårt skisseforslag til utvikling, slik vi sammen med
grunneierne og mulige investorer, kan skaper rammer der det er plass til skole,
barnehage, boliger og golfbane med tilhørende fasiliteter.
Og, at kommunen tar ansvar for gjennomføring av dette.
En føniks som fødes av aske.
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