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Ta en titt på alt det flotte som skjer 
ute i 
klubbene  www.etslagavgangen.no  
Registrer deg for nyhetsbrev – vi 
trenger gode supportere! 
  

Strålende opplevelser 
Foreningen har hatt en kanonstart fra vi etablerte 
oss 5. februar i år. Vi samarbeider med bortimot 25 
golfklubber som alle ønsker å gjøre en innsats for et 
godt samfunnsarbeid. Sammen har vi fått til mye bra 
og vi utvikler oss, steg for steg. 
 
Flere klubber har gjennomført gode 
vennskapsturneringer og som ordføreren i Kragerø 
sa: alle gjør så godt en kan – og det er godt nok! 
 
Klubbene leverer golfspill, trening, trenere og utstyr 
gjennom lavterskeltilbudet Golf – Grønn Glede. 
Sammen utvikler vi Et slag av gangen med 
helårsaktivitet, arbeidstrening, fadderskap, 
rekruttering og individuell oppfølging av deltagerne. 
Ledsagere bringes inn og vi ser på helheten, og 
knytter til oss reelvante samarbeidsapartnere. 
 
Livsstilsendring 
Vi bidrar til å endre livsstilen til deltagerne som er 
med. Klubbene tilbyr gode aktiviteter og et godt 
miljø hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å 
være aktive etter egne forutsetninger, skape arena 
for sosial utvikling, mangfold, integrering og 
mestring.  
 
Målgruppen er mennesker med rusavhengighet eller 
psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, 
domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter.  
 
Samarbeidspartnere 
Gjennom avtalen med Kriminaldirektoratet (KDI) 
jobbes det systematisk med planlegging av arbeid 
gjennom Friomsorgen som skal utføres hos 
klubbene med arbeidsledere. Et flott tiltak for både 
klubb og deltager.  
 
Avtale med Røde Kors nettverk etter soning er 
inngått og koordineres på nasjonalt nivå. 
Vi samarbeider også med Inkludering Norge.  
 

Andre samarbeidspartnere som blant annet 
Frelsesarmeen, Blå Kors og Bymisjonen er flott for 
vår aktivitet og samarbeidet med Norges 
Golfforbund er også viktig. 
 
Møt ordføreren! 
Foreningen Et slag av gangen har som ambisjon 
om å møte ordføreren og kommunale 
representanter sammen med den lokale 
golfklubben. En dialog om vårt arbeid, utvikling av 
samarbeidet, forståelsen for vår rolle som 
idrettslag og at vi ønsker å ta et samfunnsansvar. 
 
Klubbutvikling 
Foreningen Et slag av gangen har også invitert 
klubbene og samarbeidspartnere til et erfarings-
/utviklingsmøte i slutten av oktober hvor vi i neste 
runde også skal jobbe aktivt med brukerdeltagelse.  
 
Økonomisk forutsigbarhet 
ESAG jobber systematisk med finansiering for 
klubbene. Flere deltakere, nye klubber og 
helårsdrift. En økonomisk forutsigbarhet for de 
kommende år er viktig. 
 
Resultater og effekten av vårt arbeid 
Vi har allerede over 350 deltagere med i vårt 
prosjekt, gjennom golfklubbene. Vi jobber for å tilby 
trener-/dommerkurs for deltagerne, og etterhvert 
arbeidstrening. Målet er å få flest mulig inn i 
«normalhverdagen» hvor golf er en del av dette. 
Effekten av arbeidet er at mange går gjennom 
golfkurs og blir integrert i klubben. Flere deltagere 
har fått jobb i golfklubben. Vi ser at deltagerne 
allerede har fått en bedre livskvalitet. 
 
Vi som elsker golf! 
Det gleder oss å se hva vi allerede har fått til. 
Mange nye golfspillere har kommet til med vårt 
arbeid i år.  Å gjøre oss kjent er viktig for 
rekruttering og omdømme, og ikke minst 
synliggjøre resultater som igjen kan bidra til å 
styrke vår posisjon for bedre økonomiske rammer. 
Det nytter, og vi viser at GOLF ER FOR ALLE! 
 
Marianne Smith Magelie, Styreleder – 9226 1332 
www.etslagavgangen.no 
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