
 

 

Rjukan Golfklubb er et idrettslag som er medlem av 
Norges Golfforbund og av Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold og Telemark 

Idrettskrets. Klubben er et ordinært idrettslag og er representert i Tinn idrettsråd.    
                 

 

 

Søknad om støtte 
Golfaktiviteter • Rjukan Golfklubb 

 

       

 

 
 

 
Med våre ca. 120 medlemmer er vi det største særidrettslag i Tinn kommune. 

Vi har medlemmer fra 8 til 80 år, og vi arrangerer golf aktiviteter til alle aldersgrupper. 
Vi ønsker å spre golfglede til folk i alle aldre, ved å skape et inkluderende og givende 

miljø for medlemmene våre. Rjukan Golfklubb er en aktiv klubb som gir  
lokalbefolkningen, tilreisende og hyttegjester en positiv opplevelse  

i form av aktivitet, inspirerende fellesskap og engasjement. 
 

Klubben hører hjemme i Tinn kommune og ligger idyllisk til på Miland, 10 km øst for 
Rjukan sentrum. Her finner du en flott og variert 6-hulls golfbane med både vannhinder, 
bunkere, skog og naturlige høydeforskjeller. Det er 3 par 3-hull og 3 par 4-hull. Det er en 
parkbane med store greener og bunkere, og ligger i et meget pent område med bekker 

og elveleier som en naturlig del av banen. 
 
Det ligger mange tusen dugnadstimer bak vår vakre og morsom 6-hullsbane, og spør du 

oss som golfer mye her, er den verdt hver eneste time. Anlegget ble åpnet i 2008. 
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«Den vakreste golfbanen i hele Tinn kommune» 
 

 
 

 Vi er kjent for hyggelig og uformelle miljø, noe både våre egne medlemmer og gjester 
setter pris på. Rjukan Golfbane ligger på Miland ved RV 37, hovedfartsåren inn til Rjukan. 

Banen ligger ca.15 min kjøring fra Rjukan sentrum og fra Tinn Austbygd, og 
ca. 30 min kjøring fra de populære hytteområdene på Gaustablikk. 

 
Vi har en flott og variert 6 hulls bane med både vannhinder, bunkere, skog og naturlige 
høydeforskjeller. Vi har også en driving range rett ved siden av golfbanen - her er det 

ypperlig å øve seg til svingen sitter.  
• Det spilles ca. 1200 golfrunder på Miland hver sesong! • 

 
Norskgolfguide.no • Rjukan Golfklubb 
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https://norskgolfguide.no/course/rjukan-og-tinn-golfklubb/
https://norskgolfguide.no/course/rjukan-og-tinn-golfklubb/


 

 

Rjukan Golfklubb • En aktiv golfklubb for alle! • Golf - en idrett for alle  
 

En golfklubb som er bevist viktigheten av å fremstå som en positiv bidragsyter i  
lokalmiljøet. • Vi vil gjøre golf kjent som en helsebringende aktivitet som kan drives av 

alle – Sosial og sunn på samme tid! • Helse i hvert slag - livet ut! 
 

Vi arrangerer golf aktiviteter for alle aldre, bl.a.; gratis nybegynnerkurs, turneringer,  
organisert trening og gratis "Barn og Golf" aktiviteter for de yngste. 

  
Vi har ingen faste ansatte i klubben og alle aktivitetene på banen drives på frivillig basis. 

 
 
 

 
 

 
 

• Vi tilbyr et inkluderende miljø og legger til rette for trivsel og  
samspill for medlemmer og gjester.  

• Vi jobber for en kultur hvor alle er velkomne og gode golfopplevelser deles.  
•  Vi vil engasjere våre nye medlemmer og innføre dem i golfspillet. 

Bra utvikling  \ 
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http://rjukangolf.no/banen/drivingrange/


 

 

Golfbanen skal bli et samlingspunkt hvor mennesker i alle aldre kan skape et positivt, aktivt, 
og inkluderende miljø med golfspillet som fellesnevner. 

 
I henhold til klubbens mål for “flere og bedre golfspillere”… 

Fokus på medlemstall & medlemsutvikling – “flere og bedre golfspillere” • Vi ønsker å gi flest 
mulig et engasjerende tilbud i idrettslige aktiviteter og aktiv deltakelse i klubbens indre liv • Vi 

ønsker å legge forholdene til rette for å øke medlemstallet i klubben • En årlig økning i 
medlemsmassen på minimum 10 % ved å aktivt rekruttere nye medlemmer ved å gjennomføre 

gratis Veien til Golf-kurs, og ikke minst å tilby et stimulerende treningsmiljø for nye spillere • 
Videre arrangere aktiviteter som klubbturneringer og lignende. 

…og sukseskriterier… 
En aktiv og veldreven klubb med fokus på tilrettelegging for barn og unge, idrettslig utvikling og 

sunn økonomi • Engasjerte og kompetente trenere og ledere • En golfklubb som er bevist 
viktigheten av å fremstå som en positiv bidragsyter i lokalmiljøet. 

… søker vi midler til; ytterligere utvikling av vår treningstilbud for barn og voksne, og for 
klubbens idrettslig satsing; “rekruttere – ivareta – utvikle – prestere”; spillerstien fra nybegynner 

til elite utøver - fra "barn og golf" til “aktiv livet ut” • Golf – Grønn Glede.  
Et eventuelt tilskudd brukes til:  

Arrangering  og reklamering  av aktiviteter i Rjukan Golfklubb • Rekruttering av nye spillere - 
Veien til Golf-kurs • Juniortrening og “Barn og Golf” aktiviteter for de minste - 6-12 åringer • 

Golftrening for voksne - NXT-Level • Arrangering av turneringer; våre lokale golfere spiller årlig 
over 100 turneringsrunder på Miland! -Vi er stolte for å kunne i tillegg arrangere en årlig golf 

turnering hvor alle inntektene fra turneringen går uavkortet til kreftforeningen og til 
brystkreftsaken - Pink Cup. • Utdanning av trenere og aktivitetsledere • Innkjøp av materiale og 

utstyr til kurs, treninger og til “Barn og Golf” aktiviteter • Vedlikeholdt av utstyr • Drive klubbhuset 
• Arrangere lavterskel aktivitet “Stjernejakt” • “Inkluderende og engasjert”; Vi ønsker å fortsette 
vårt gratis “Barn og Golf” og juniortrening tilbud • Vi ønsker å holde prisene så lave som mulig slik 

at flest mulig kan delta klubbens turneringer, treninger og andre aktiviteter • Vi har holdt 
medlemskap prisene uendret på samme lave nivå mange år, dette for å kunne gi flest mulig et 
attraktivt tilbud i klubbens aktiviteter, og en mulighet for aktiv deltakelse i klubbens indre liv.  

 
«Ta med en venn» kampanje hos Rjukan Golfklubb • Prøv golf ut på golfbanen >> Helt gratis! 
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https://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/barnegolf/golftrening-for-barn
https://www.provgolf.no/nybegynnerkurs
http://rjukangolf.no/kursaktiviterer/barn-og-golf/
http://rjukangolf.no/golftrening-damegruppa-oppstart-28-mai/
https://rjukangolf.no/pink-cup-scramble-2019-onsdag-12-juni/
https://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/barnegolf/narvesen-stjernejakt
http://rjukangolf.no/ta-med-en-venn-pa-banen-helt-gratis/
http://rjukangolf.no/


 

 

 
 

«Banen er perfekt for deg som har lyst til å prøve golf i et rolig uhøytidelig miljø» 

 
Hovedelementene i vår virksomhetsplan er: 

• Visjon: «Golf – en idrett for alle” • Organisasjonsverdier: Offensiv – Inkluderende – 
Engasjert • Aktivitetsverdier: Glede – Mestring – Godt miljø 

 
• Virksomhetsidé: 

Rjukan Golfklubb skal være hovedaktør for utvikling av golf til en betydelig breddeidrett i 
vårt lokalmiljø, og skal etterstrebe å sørge for et åpent og inkluderende miljø som 

resulterer i at alle aldersgrupper skal føle seg velkommen og hjemme i klubben. 
Rjukan Golfklubb skal være en effektiv serviceyter for sine medlemmer, og et talerør 

overfor NGF, Idrettskrets og idrettsråd. 
• Hovedmål: 

Vi ønsker å være en aktiv klubb som gir lokalbefolkningen, tilreisende og hyttegjester en 
positiv opplevelse i form av aktivitet, inspirerende fellesskap og engasjement. 
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Vi arrangerer gratis golftrening for barn og unge! 

Vi arrangerer gratis golftrening for barn og ung 

På golftreninger for barn og unge har vi alltid fokus på å skape et godt miljø med 
vennskap og trivsel, og stor fokus på lek og moro! 

 

Vi arrangerer gratis Veien til Golf-kurs! (Nybegynnerkurs) 

 

 

Vi arrangerer trening for golfere på alle nivåer, fra elite trening til VTG kurs! 
 

• Ivaretakelse: treninger er et viktig tilskudd til golfens målsetning om flere og bedre 
golfere.  • Det sosiale aspektet: det er tydelig at trening i grupper er et viktig tilskudd for 

at klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på tvers av hverandre. 
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https://rjukangolf.no/kursaktiviterer/barn-og-golf/
http://rjukangolf.no/kursaktiviterer/veien-til-golf-gront-kort/


Vi har godt utdannete trenere! 

 
Våre trenere er Trener 1 og -2 utdannet, og tar Trener 3 utdanningen i 2020-2021: 
https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-3 

https://rjukangolf.no/for-medlemmer/pro-timer/ 
 

Rjukan Golfklubb arrangerer aktiviteter som passer for alle uansett nivå! 
 

     
 

 https://rjukangolf.no/kursaktiviterer/  
 

Rjukan Golfklubb er et koselig sted å besøke! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med mange sterke attraksjoner har Tinn kommune som mål å bli det mest spennende 
helårlige reisemålet i Norge. Reiselivet har stor fokus i kommunen og har opplevd en 

veldig positiv utvikling de siste årene. Denne positive utviklingen har vi også lagt merke 
til i Rjukan Golfklubb – Vi har hatt en markant økning på antall gjestespillere i de siste 

tre årene.  -Veldig gledelig, og motiverende også for golfklubben vår! 
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https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-3
https://rjukangolf.no/for-medlemmer/pro-timer/
https://rjukangolf.no/kursaktiviterer/


 

 

“Rjukan Golfklubb drives av ildsjeler fra Tinn som ofrer mye av sin tid for at vi skal 
kunne kose oss med golf” 

«Banen er bygget vesentlig ved dugnadsinnsats, og denne lesten skal også det videre 
arbeidet bygge på. Det skal være gøy og motiverende å være med i golfklubben.» 

 
 

 
 

 
Glede - Mestring - Godt Miljø • Golf – En idrett for alle 

En sport for alle, uavhengig, nasjonalitet, religion, kultur, fysiske og psykiske forutsetninger • 
En sport for hele familien • Barn og juniortreningene er gratis og åpne for alle • Mulighet til å 

trene og konkurrere ut i fra ambisjonsnivå • Tilpasset treningstilbud og treningsområder, og -
utstyr og materiell tilrettelagt for barn. Vi legger til rette for at frivillige trenere får mulighet til å 
gjennomføre trener utdanning og heve kompetansen for å trene ulike spiller- og aldersgrupper. 

 
Lyst til å vite mer om vårt idrettslag? 

Mer info om Rjukan Golfklubb, og hva vi bruker pengene til finner du på:  
http://rjukangolf.no/ • http://rjukangolf.no/om-oss/ 

Du kan også holde deg oppdatert på alt det spennende som skjer i løpet av året på: 
Twitter: @RjukanGolfklubb • Facebook: @RjukanGolfklubb  • Instagram: @RjukanGolfklubb 

 
Med vennlig hilsen,  

Pasi Lötjönen @PasiLotjonen • Styreleder • Rjukan Golfklubb  
Milandvegen 130 • N-3658 Miland • Mobile +47 900 68 178 • rjukangolf@rjukangolf.no 

http://rjukangolf.no/
http://rjukangolf.no/om-oss/
https://twitter.com/RjukanGolfklubb
https://www.facebook.com/Rjukan-Golfklubb-680868012029446/
https://www.instagram.com/rjukangolfklubb/
https://twitter.com/PasiLotjonen
mailto:rjukangolf@rjukangolf.no

