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Hovedkonklusioner

• Fire pct. af den aktive befolkning er aktive med golfsporten.

• Golfsporten er en af de sportsgrene, som aktiverer mange i alle aldersgrupper, 

og formår at aktivere en stor del af den ældre befolkning.

• Golfsporten er en af de største seniorsportsgrene i Danmark og hver 20. over 60 

år spiller golf.

• Blandt den ældre del af befolkningen ses der generelt en stigning i antallet af 

inaktive, og kun 50 pct. af golfspillerne over 60 år dyrker en anden sport ved 

siden af golfen. Golfsportens betydning for en aktiv livsstil har dermed større og 

større betydning jo ældre golfspilleren er. 

• Derudover er golfspillerne meget glade for deres sport. Når de først er medlem 

af en klub, bliver de der i gennemsnitligt ni år. 

• Golfsporten er en meget social sport både i selve golf spillet samt aktiviteterne 

i golfklubberne. 92 pct. af golfspillerne har deltaget i minimum én klubaktivitet. 

• Udover at golfsporten tiltrækker udøvere fra alle aldersgrupper, formår 

golfsporten også at tiltrække udøvere fra alle samfundslag.

• Golfsporten er en af de sportsgrene, hvor der bruges flest timer om ugen på 

sporten. 

• Når golfspillerne er aktive med golfsporten, lever de i gennemsnit syv år 

længere, end hvis de var inaktive, har lavere risiko for førtidspension, har

mindre kontakt til alment praktiserende læger, og hvis de er over 45 år falder 
sandsynligheden også for psykiatriske ambulante hospitalsbesøg.

• Derudover reduceres risikoen for en lang række livstilssygdomme ved fysisk 

aktivitet, som blandt andet iskæmisk hjertesygdom, brystkræft og type-2 

diabetes. 
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Hovedkonklusioner

• I den hypotetiske situation hvor golfsporten ikke eksisterede, ville 
mellem 74 og 179 personer ud af 795 personer i en 
gennemsnitlig golfklub blive inaktive.

• Den gennemsnitlige golfklub forhindrer derved mellem 320 og 
850 sygedage årligt.

• Det samlede antal sygedage, den gennemsnitlige golfklub 
forhindrer, svarer til mellem en og fire tabte antal fuldtidsstillinger 
om året.

• Den gennemsnitlige golfklub forhindrer at mellem 6-30 personer 
udvikler type-2 diabetes.

• Den gennemsnitlige golfklub skaber årligt en omsætning i det 
danske samfund på 8,9 mio. kr., hvilket påvirker Danmarks 
bruttonationalprodukt (BNP) med 4,7 mio. kr. og generer en 
beskæftigelse i Danmark på godt 13 fuldtidsjobs.

• Den gennemsnitlige golfklubs ca. 795 medlemmer bruger 
derudover ca. 3 mio. kr. om året på udstyr, tøj og sko, hvilket 
generer en yderligere aktivitet og beskæftiger ca. 9 personer.

• Samlet set beskæftiger golfsporten i en gennemsnitlig golfklub 
dermed 22 personer.

• Da golfsporten skaber et bedre fællesskab og et større netværk, 
både i selve golf spillet samt aktiviteterne i golfklubberne, er 
sporten med til at forhindre ensomhed. 

• Hvis golfsporten kan være med til at bare én person ikke 
længere føler sig ensom, mindskes denne persons 
sandsynlighed for at udvikle alzheimers, depression og hjerte-
kar-sygdomme, den forventede levetid øges, 10-22 færre 
sygedage årligt, og samfundet sparer ca. 47.000 kr. årligt
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Introduktion

Med 190 klubber og godt 150.000 golfmedlemmer har 

golfklubberne og golfsporten en afgørende rolle i forhold 

til at fremme en sund og aktiv livsstil i Danmark. 

Omfattende internationale undersøgelser har påvist, at 

der er adskillige positive gevinster for helbredet i 

forbindelse med fysisk aktivitet*. Blandt andet viser 

forskningen, at risikoen for en lang række sygdomme som 

fx type-2 diabetes og Iskæmisk hjertesygdom reduceres. 

Herudover har forskningen vist, at fysisk aktive personer er 

bedre til at optage viden, og meget tyder på, at fysisk 

aktive personer er mere produktive på arbejdspladsen.

Det estimeres at ca. fire pct. af danskerne, der dyrker 

motion, gør det i DGU-regi, jf. figur 1. Golfsporten giver en 

stor sundhedsmæssig gevinst for de aktive golfspillere og 

for samfundet. 

Golfklubberne adskiller sig fra mange andre sportsgrene 

ved at have en stor andel af voksne og senior 

medlemmer, jf. figur 2. Størstedelen af medlemmerne er 

herrer, men også en stor andel kvinder spiller golf, 

svarende til henholdsvis 69 og 31 pct.  

Figur 1 – Antal personer der er aktive i DGU

Kilde: DAMVAD Analytics 2017 på baggrund af Danskernes Motions- og Sportsvaner 2016, 

samt befolkningsdata fra Danmarks statistik, Tabel FOLK2

*Oja et al., (2014): “Health benefits of different sport disciplines for adults: 

systematic review of observational and intervention studies with meta-analysis”
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Figur 2 - Golfspillerne fordelt efter alder

Kilde: Danmarks Idrætsforbund (2016), http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal
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Golfsporten og golfspillerne

Socioøkonomisk beskrivelse af golfspillerne

Alle kan spille golf, uanset alder, køn, 

uddannelsesbaggrund, indkomst etc. Golfsporten 

aktiverer mange i alle aldersgrupper, dog primært 

den ældre del af befolkningen. Golfspillerne har alle 

typer af uddannelsesbaggrund. Der er flest golfspillere 

med en mellemlang videregående uddannelse og 

erhvervsfaglig uddannelse som den højest 

gennemførte uddannelse. Og der er næsten ligeså 

mange golfspillere, der er ufaglærte, som der har en 

lang videregående uddannelse, jf. figur 3.

Kigger vi på golfspillernes husstandsindkomst, er 

denne også spredt ud over alt fra under 300.000 kr. til 

over 900.000 kr. i husstandsindkomst. Dog med flest i 

kategorien over 900.000 kr., hvor 18 pct. af 

golfspillerne er placeret, jf. figur 4. 

Det unikke ved golf er, at det er muligt at spille golf 

uanset baggrund, såsom alder. I golfsporten er du ikke 

afhængig af andre, før du kan spille golf, og samtidig 

er det muligt at unge og ældre kan konkurrere på lige 

fod, selvom man ikke har samme niveau, da spillet 

afhænger af golfspillerens handicap.  
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Figur 4 – Golfspillernes husstands samlede indkomst i 2016 

Kilde: Danmarks Statistik tabel INDKF122 og DGU 2017, Udsendt spørgeskema

Note: Indkomsten er bruttoindkomst, dvs. før skat, fradrag og pensionsindbetalinger og 

lignende er trukket fra. 

Figur 3 – Golfspillernes højest gennemførte uddannelse

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema
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Golfsporten er en sport, som tiltrækker udøvere 

fra alle samfundslag. 

Vidste du…

…at golfsporten tiltrækker alle samfundslag

 Golfspillerne Aktivitetsniveau  Sygdomme  Sundhed og arbejdsmarked  Sociale effekter  Gennemsnitlig golfklub
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Golfsporten og golfspillerne

Golfspillerne

Golfklubbernes medlemmer er som nævnt primært 

den ældre del af befolkningen. Sammenlignes 

aldersfordelingen med aldersfordelingen for andre 

foreningsaktive sportsudøvere ses en modsatrettet 

fordeling, jf. figur 5. 

50 pct. af personerne der dyrker idræt i Danmarks 

Idrætsforbund-regi er under 25 år, mens kun 17 pct. er 

over 60 år. For golfsporten er det lige omvendt, hvor 

kun ni pct. er under 25 år og knap 45 pct. af 

golfspillerne er over 60 år, svarende til at ca. hver 20. 

person over 60 år i Danmark spiller golf.

Andelen af personer som ikke dyrker motion og sport, 

og som dermed er inaktive, stiger med alderen. 31 

pct. af danskerne over 70 år er således inaktive, jf. 

figur 6.

Golfen adskiller sig fra andre sportsgrene, da golfen er 

en af de sportsgrene, som aktiverer mange i den 

ældre del af befolkningen, hvor inaktiviteten stiger. 

Golfen er dermed med til at sikre, at den ældre del af 

den danske befolkning er fysisk aktive. 
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Figur 5 - Aldersfordeling af DGU’s medlemmer og DIF’s 
medlemmer

Kilde: Danmarks Idrætsforbund (2016), http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal
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Figur 6 - Inaktive fordelt på alder

Kilde: Idrættens Analyseinstitut (2016): ”Danskernes motions- og sportsvaner 2016”

Note: Inaktive er beregnet som de personer der har svaret nej til spørgsmålet; Dyrker du normalt 

sport/motion?
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Blandt den ældre del af befolkningen ses der generelt en stigning i antallet 
af inaktive. Inaktivitet hos ældre øger risikoen for nedsættelse af 
funktionsevne samt faldulykker*. Golfsporten har en vigtigt funktion ved at 
aktivere mange ældre, der dermed holder sig fysisk aktive. Når den ældre 
del af befolkningen går på pension, er der mange, der ser golf som et godt 
alternativ til det sociale liv, som de tidligere har haft igennem deres 
arbejdsplads. I Danmark spiller hver 20. person over 60 år golf.

Golfsporten er en af de idrætsgrene, som aktiverer flest ældre, og er det 
forbund i Danmarks Idrætsforbund med flest medlemmer over 60 år, jf. 
figur. 

* Sundhedsstyrelsen (2016): Sygdomsbyrden i Danmark, Risikofaktorer

Hver 20. 

… over 60 år i Danmark spiller golf

 Golfspillerne Aktivitetsniveau  Sygdomme  Sundhed og arbejdsmarked  Sociale effekter  Gennemsnitlig golfklub

Figur - DIF medlemmer over 60 år

Kilde: Danmarks Idrætsforbund (2016), http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal
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Figur 8 - Hvor ofte spiller golfspillere golf sammenlignet med hvor 

ofte idrætsaktive voksne dyrker sport og motion 

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema og Idrættens Analyseinstitut (2016): ”Danskernes 

motions- og sportsvaner 2016”

Golfsportens aktivitetsniveau

Golfspillere sammenlignet med idrætsaktive voksne generelt

De fleste unge golfspillere under 25 år spiller golf mere end fire gange om ugen, jf. figur 7. Den største aldersgruppe, som spiller 

golf under to gange om ugen, er fra 25-59 år. For golfspillerne over 60 år ses der en stigning i antallet af gange de spiller golf, 

det kan f.eks. skyldes, at flere har mere tid til at spille golf, når de går på pension. 

De fleste medlemmer træner et par gange om ugen i den periode af året, hvor de spiller golf. Hele 86 pct. af golfspillerne 

spiller golf minimum to gange om ugen. 83 pct. af de idrætsaktive voksne dyrker sport og motion minimum to gange om ugen, 

jf. figur 8. 

Golfsporten udmærker sig ikke ved, hvor mange gange om ugen golfspillerne spiller golf sammenlignet med, hvor mange 

gange idrætsaktive voksne generelt dyrker deres idræt. Golfsporten adskiller sig ved, hvor længe man dyrker sin idræt.
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Figur 7 - Hvor ofte spiller golfspillere golf

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema
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Golfsportens aktivitetsniveau

Golfspillere sammenlignet med idrætsaktive voksne generelt

De fleste golfspillere spiller golf mere end seks timer om ugen, uanset alder, jf. figur 9. Det adskiller golf fra andre sportsgrene. 

Sammenligner man, hvor lang tid golfspillere bruger på golf, ift. hvor lang tid idrætsaktive voksne generelt bruger på sport og motion, er 

der stor forskel. Golfspillere bruger gennemsnitligt mere end dobbelt så mange timer ugentligt på golf, som idrætsaktive voksne generelt 

bruger på sport og motion. Det gælder for alle aldersgrupper. 

Golf er dermed ikke kun med til at aktivere den ældre del af befolkningen, men sørger også for, at de er fysisk aktive i mange timer om 

ugen. 

79 pct. af golfspillerne bruger minimum seks timer om ugen på golf, mens kun 26 pct. af de idrætsaktive voksne bruger minimum seks 

timer om ugen, jf. figur 10. Gennemsnitligt bruger golfspillerne ca. 10 timer om ugen i den periode af året, hvor de spiller golf. Det 

hænger sammen med, at en gennemsnitlig golfrunde tager ca. fire timer, og at de fleste golfspillere spiller golf minimum to gange om 

ugen.
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Figur 9 - Timer golfspillerne bruger om ugen på golfsporten

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema
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Figur 10 - Timer golfspillerne bruger om ugen på golfsporten 

sammenlignet med idrætsaktive voksnes tidsforbrug på sport/motion

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema og Idrættens Analyseinstitut (2016): ”Danskernes 

motions- og sportsvaner 2016”
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Golfsporten er en af de sportsgrene, hvor 

der bruges flest timer om ugen på sporten. 

Det at være golfspiller er dermed 

forbundet med en meget aktiv fritid.

Derudover er golfspillerne meget glade for 

deres sport. Når først de er medlem af en 
klub, bliver de der i gennemsnitligt ni år.  

10 timer om ugen

… bruger golfspillerne gennemsnitligt på golfsporten i 

den periode af året, hvor de spiller golf. Dermed er 

golfsporten en af de sportsgrene, hvor udøverne er 

aktive i længst tid.

10 timer x timer
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Golfsportens aktivitetsniveau

Golfspillerne dyrker også anden motion

Golfspillerne dyrker ikke kun golfsporten, men dyrker også ofte en anden form for motion. Gennemsnitligt 66 pct. af 

golfspillerne dyrker også en anden sport. Andelen, der dyrker en anden sport ved siden af golfsporten, falder med 

alderen. Omkring 80 pct. af golfspillerne mellem 13 og 24 år dyrker også en anden form for motion, mens det kun er 

omkring 50 pct. af golfspillerne over 60 år, jf. figur 11. Golfsportens betydning for en aktiv livsstil har dermed større og større 

betydning, jo ældre golfspilleren er. 

Det ses, at 79 pct. af golfspillerne bruger længere tid på golf end på deres anden sport. De golfspillere, der ikke spiller golf

mere end seks timer om ugen, bruger længere tid på deres anden sport end golf, jf. figur 12. 
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Figur 11 - Aktive golfspillere der dyrker anden sport

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema
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Figur 12 - Det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug aktive 
golfspillere bruger på golf og deres anden sport

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema
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Golfsportens aktivitetsniveau
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Golfsporten er en sjov, social sport 

og samtidig en god måde at få 

motion på.

 Golfspillerne Aktivitetsniveau  Sygdomme  Sundhed og arbejdsmarked  Sociale effekter  Gennemsnitlig golfklub

Vidste du..
… at en runde golf tager omkring

240 minutter*

Mellem 11.245 og 16.667 skridt*
… og derfor forbrænder omkring

…hvis de samtidig bærer deres egne golfkøller

1.564 kalorier*

… og at golfspillerne tager

Kilde: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4550494/Golf-round-worth-week-exercise.html



Golfsportens aktivitetsniveau

Golfspillerne dyrker også anden motion

De fem hyppigste sportsgrene golfspillerne dyrker ved 
siden af golfsporten er fitness, vandreture, cykling, løb 
og badminton. 

Knap 15 pct. af golfspillerne over 60 år dyrker fitness 
ved siden af golfsporten, jf. figur 13. 

Det er primært de ældre, der tager på vandreture, 
mens de unge golfspillere i høj grad løber. Både 
unge og ældre tager i fitness ved siden af golfen.  
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Figur 13 - Golfspillerne som dyrker anden sport 

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema
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Golf og diabetes

I tabel 1 ser vi at sandsynligheden for type-2 diabetes 

reduceres med mellem 10-50 pct. ved moderat fysisk 

aktivitet. I Danmark rammes gennemsnitligt 4,6 pct. af 

befolkningen af type-2 diabetes. I den gennemsnitlige 

golfklub med 795 medlemmer ville 61* personer blive ramt 

af type-2 diabetes, hvis ikke de var aktive med golf**. Den 

gennemsnitlige golfklub forhindrer således, at mellem 6-30 

personer får type-2 diabetes.

*Beregningen er vægtet efter risiko for type-2 diabetes fordelt på køn og alder, 

hvorfor den gennemsnitlige prævalens ikke bare kan ganges på de 795 medlemmer 

for at få 61 personer. 

** Kilde: www.diabetes.dk og Danmarks statistik tabel FOLK2. 

Sygdomme Min Maks

Iskæmisk hjertesygdom 10 pct. 30 pct. 

Type-2 diabetes 10 pct. 50 pct.

Brystkræft 0 pct. 15 pct.

Tyktarmskræft 0 pct. 20 pct.

Tabel 1 - Risikoreduktion ved moderat fysisk aktivitet 

Kilde: Se referenceliste bagerst for samtlige kilder til ovenstående tabel

Introduktion

Fysisk aktivitet spiller en vigtig rolle for sundheden, og der

er samtidig store samfundsøkonomiske omkostninger

forbundet med fysisk inaktivitet. Ifølge WHO er fysisk

inaktivitet en af de største risikofaktorer for globalt helbred.

Det er videnskabeligt bevist, at fysisk inaktivitet øger

risikoen for tidlig død samt en lang række sygdomme

såsom hjertekarsygdom, type 2-diabetes, apopleksi,

depression, tyktarmskræft, brystkræft og en lang række

andre kræftformer. Derudover er der en øget risiko for

nedsættelse af funktionsevne samt faldulykker blandt

ældre ved inaktivitet1.

For eksempel reduceres risikoen for at få iskæmisk

hjertesygdom ved moderat fysisk aktivitet i forhold til

inaktivitet med op til 30 pct., jf. tabel 1.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer golf som en moderat

fysisk aktivitet2. Moderat intensitet er fysisk aktivitet, hvor

du bliver lettere forpustet, og hvor du kan tale med andre

imens3.

1. Sundhedsstyrelsen (2016): Sygdomsbyrden i Danmark, Risikofaktorer

2. Sundhedsstyrelsen (2003), Center for Forebyggelse. Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse 

og behandling. 

3. Sundhedsstyrelsen (2016), https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-

aktivitet/anbefalinger/18-64-aar
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Golfsportens effekt på sundhed og arbejdsmarkedet

Golfsporten er en folkesport og aktiverer mange i alle aldersgrupper. 

Golfen er med til at aktivere mange personer, som derved ikke er inaktive. Men hvor mange personer ville være inaktive, hvis 

golfklubberne ikke fandtes, og medlemmerne dermed ikke kunne spille golf i klubregi?

Vi beregner den mest sandsynlige ændring i aktivitetsniveauet for golfklubbernes medlemmer, hvis det antages at golfklubberne

ikke eksisterede. Dette kaldes også for en ’kontrafaktisk analyse’. En kontrafaktisk analyse er et redskab til at vurdere, hvor meget 

de godt 150.000 golfspillere ville være aktive i den hypotetiske situation, hvor golfsporten ikke eksisterede.

Kontrafaktisk analyse - Inaktive hvis golfsporten ikke fandtes 

Der er valgt en konservativ tilgang til den kontrafaktiske analyse, hvor vi kun sætter tal på de effekter, der er solid videnskabelig 

evidens for. Resultaterne i de følgende afsnit er derfor konservative og kan opfattes som minimumseffekten af golfsporten. 

Der foretages kun kontrafaktiske analyser for golfklubbernes medlemmer, som er minimum 16 år. Det skyldes, at konsekvenserne 

senere i livet, som følge af inaktivitet i barndom og ungdomsårene, er dårligt belyst i den videnskabelige litteratur. Samtidig 

mangler der solid viden om, hvordan en fysisk aktiv ungdom påvirker den fysiske aktivitet senere i livet. Gruppen under 16 år

udgør fire pct. af medlemmerne. 

Ved at sammenholde den nuværende aktivitet hos golfklubbernes medlemmer over 16 år med deres aktivitet i den 

’kontrafaktiske situation’ får vi et estimat på betydningen (netto) af golfsporten på medlemmernes aktivitetsniveauet. Dette er 

selvsagt ikke en enkel beregning, og derfor gennemgås de vigtigste antagelser bag udregningen på de næste slides.
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Golfsportens effekt på sundhed og arbejdsmarkedet

Antagelser om den kontrafaktiske situation

91 pct. af golfspillerne angiver, at motion og at få rørt sig er 

en vigtig årsag til, at de spiller golf*. Det må derfor som 

udgangspunkt forventes, at det fysiske aktivitetsniveau 

blandt golfspillerne ikke reduceres til nul, hvis golfsporten ikke 

længere eksisterede. En andel af medlemmer vil fortsat være 

aktive på samme niveau i en anden sport, mens andre vil 

være mindre fysisk aktive. Dertil vil en andel blive fysisk 

inaktive. 

Der er ikke noget entydigt svar på, hvad der ville ske med 

golfspillernes aktivitetsniveau, hvis golfsporten ikke 

eksisterede. For at afspejle denne usikkerhed opstilles to 

forskellige scenarier og kontrafaktiske analyser for ændringen 

i aktivitetsniveau. 

Scenarie 1: Som resten af befolkningen

Det første scenarie, og kontrafaktiske analyse, tager 

udgangspunkt i at golfspillerne ville være fysisk aktive i 

samme omfang som befolkningen generelt. Det fysiske 

aktivitetsniveau er opgjort på baggrund af 

spørgeskemaundersøgelsen ”Danskernes Motions- og 

Sportsvaner 2016”. I befolkningen generelt er 75 pct. fysisk 

aktive og 25 pct. fysisk inaktive.

*beregnet som dem der har svaret minimum 5 til spørgsmålet, hvor enig er du til følgende 

udsagn på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er mest enig.
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36.738 inaktive
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Golfsportens effekt på sundhed og arbejdsmarkedet

Scenarie 2: Øget aktivitet i anden sport

Da golfspillere formentlig er mere aktive end den gennemsnitlige 

dansker, forventes det, at personer, der spiller golf, formentlig 

fortsat i høj grad vil være aktive, selvom golfklubberne ikke 

eksisterede. 

Som tidligere vist dyrker ca. 65 pct. af golfspillerne en anden 

sport ved siden af golfsporten. Det må for denne gruppe af 

golfspillere forventes, at de ville substituere hen og dyrke den 

anden sport mere intensivt, hvis golfsporten ikke eksisterede.

Derfor antages det, at disse personer fortsat vil være fysisk 

aktive. Gruppen holdes, i dette scenarie, derfor ude af den 

kontrafaktiske beregning. Herefter antages det, at de 

golfspillere, som ikke dyrker en anden sport, vil være fysisk aktive 

i samme omfang som befolkningen generelt.

Vurdering af de to scenarier

Formentlig ville golfklubbernes medlemmers aktivitetsniveau 

ændre sig, så antallet, der ville ende med at være inaktive, ville 

være et sted mellem det første og andet scenarie, dvs. at 

mellem 10-25 pct. ville blive inaktive.

Det skal bemærkes, at det sidste scenarie er ret konservativt. De 

golfspillere, der dyrker en anden sport, pilles helt ud af 

beregningerne, og det antages, at de alle forbliver fysisk aktive. 

Det må forventes, at nogle af disse spillere har en stærk 

præference for golf og evt. kun dyrker motion ved siden af for at 

kunne forbedre sig til golf. Vi så blandt andet at 35 pct. af 

golfspillerne styrketræner ved siden af golfsporten. Derved ville 

en større andel blive inaktive, hvis golfsporten ikke eksisterede.
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15.579 inaktive

Note: Andel inaktive er beregnet ved vægtning af køn og alder
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Fra aktivitetsniveau til sundhedsmæssig betydning af golfsporten

Til beregning af den sundhedsmæssige betydning af golf indgår 

ændringerne i det fysiske aktivitetsniveau. 

Ud af de knap 145.000 medlemmer, som spiller golf i DGU regi og er 

minimum 16 år, vil antallet af golfspillere, som fortsat ville være aktive, hvis 

golfsporten ikke fandtes, ligge i intervallet 107.833 til 128.992 personer. For 

denne gruppe er der ingen ændringer i det fysiske aktivitetsniveau og 

dermed ingen effekt på sundhedstilstanden i samfundet. 

For de 15.579 til 36.738 personer, som ville blive inaktive, hvis golfsporten 

ikke eksisterede, har det derimod en stor sundhedsmæssig betydning. Det 

skyldes, at inaktivitet øger risikoen for tidlig død og en lang række 

sygdomme. 

En stigning i antallet af personer, der er inaktive, vil medføre en stigning i 

personer med sygdomstilfælde, hvilket i samfundsøkonomisk forstand har 

en dobbelt negativ betydning. For det første betyder det øgede 

omkostninger til behandling af patienter i sundhedssystemet. For det 

andet indebærer det et produktionstab, idet sygdom fører til et øget antal 

sygedage fra arbejde.

Per person der bliver inaktiv, stiger det kortvarige sygefravær på arbejdet 

med gennemsnitligt 2,2 dage. Det svarer til i alt mellem ca. 23.500 og 

67.000 ekstra sygedage om året, hvis golfsporten ikke eksisterede. 

For langvarigt sygefravær stiger antallet af sygedage med gennemsnitligt 

2,0 dage, per person der bliver inaktiv. Det betyder, at antallet af ekstra 

sygedage med langvarigt sygefravær vil stige med mellem ca. 32.000 og 

86.000 dage årligt, hvis golfsporten ikke eksisterede. 

Sammenlagt stiger antallet af sygedage med mellem ca. 56.000 og 
153.000 dage årligt, svarende til mellem 260 og 710 tabte antal 

fuldtidsstillinger om året*.

*En gennemsnitlig person arbejder 216 dage om året (SKAT 2017)

Golfsportens effekt på sundhed og arbejdsmarkedet
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Alder

Ekstra dage med 

kortvarigt sygefravær

Ekstra dage med 

langvarigt sygefravær

Mænd Kvinder Mænd Kvinder

16-44 2,3 2,0 1,8 1,8

45-64 1,4 2,8 2,7 3,0

Tabel 2 - Ekstra sygedage blandt fysisk inaktive personer

Kilde: Sundhedsstyrelsen (2016): ”Sygdomsbyrden i Danmark, Risikofaktorer”

4,2 sygedage sparet årligt

… for samfundet i gennemsnit, per person 

som konverteres fra inaktiv til aktiv golfspiller

4,2 SYGEDAGE
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Effekten for den enkelte golfspiller

Golfsporten har stor betydning for at holde den danske befolkning 

fysisk aktiv, særligt for den ældre del af befolkningen. 

Sundhedsstyrelsen har beregnet at fysisk aktivitet giver mindre 

kontakt til lægen, får folk til at leve længere og blive længere på 

arbejdsmarkedet. Dette gælder også, når der renses for KRAM 

faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion)*. 

Sundhedsstyrelsen har beregnet at aktive personer i gennemsnit 

lever syv år længere, end hvis de var inaktive. Dette gælder også, 

når golfspillerne er aktive med golfsporten. 13,8 pct. af alle 

dødsfald skyldes inaktivitet.

Derudover er der samtidig større risiko for at ende på 

førtidspension, hvis man er fysisk inaktiv. For de 45-64 årige er der 

en overrisiko for at gå på førtidspension på henholdsvis 2,25 for 

mænd og 1,93 for kvinder for fysisk inaktive personer fremfor fysisk 

aktive personer. 18,7 pct. af alle førtidspensioner skyldes inaktivitet.

De fysisk inaktive går mere til lægen. Ekstra lægekontakter blandt 

fysisk inaktive personer udgør 3,1 % af alle lægekontakter. Fra 35 år 

og opefter ses en overrisiko for kontakter til alment praktiserende 

læger blandt fysisk inaktive personer i forhold til fysisk aktive 

personer på ca. 20 pct. 

For inaktive personer over 45 år stiger sandsynligheden også for 

psykiatriske ambulante hospitalsbesøg. For mænd er risikoen ca. 

3,5 gange større og for kvinder er den ca. 1,5  større i forhold til  

fysisk aktive personer. 

*Sundhedsstyrelsen (2016): ”Sygdomsbyrden i Danmark, Risikofaktorer”

Golfsportens effekt på sundhed og arbejdsmarkedet

| 26. juni 2017 | | 26. juni 2017 | 

 Golfspillerne Aktivitetsniveau  Sygdomme  Sundhed og arbejdsmarked  Sociale effekter  Gennemsnitlig golfklub

Golfspillerne lever 7 år længere

… hvis de er aktive med golfsporten fremfor 

at være inaktive. 

Lever 7 år længere

Fakta om inaktivitet

• 13,8 pct. af alle dødsfald skyldes inaktivitet

• Overrisiko for at ende på førtidspension

• 18,7 pct. af alle førtidspensioner skyldes inaktivitet

• Overrisiko for kontakter til alment praktiserende 

læger

• Øget sandsynlighed for psykiatriske ambulante 

hospitalsbesøg

Kilde: Sundhedsstyrelsen (2016): ”Sygdomsbyrden i Danmark, Risikofaktorer”



Golfsportens sociale effekter
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Golfsporten er en social sport, som skaber et bedre fællesskab og et større netværk både i og uden for 
golfklubberne

De primære værdier i Dansk Golf Union er handlekraft, værdiskabende og imødekommende. Udover at golfsporten holder en 

stor del af Danmarks befolkning aktive, skaber golfsporten også værdi som en social og imødekommende sport. 80 pct. af 

golfspillerne angiver, at golf først og fremmest er en måde til at kunne være sammen med venner og/eller 

forretningsforbindelser på*. Derudover angiver 69 pct. af golfspillerne, at golfen er en god mulighed for at lave noget fælles 

sammen med deres familie (partner og/eller børn)*. Golfsporten er med til at skabe et godt fællesskab for alle klubbens 

medlemmer, både pga. selve golf spillet og på grund af alle klubbernes sociale og faglige aktiviteter. 76 pct. af golfspillerne 

angiver, at klubben er vigtig for dem, og at de ofte deltager i de sociale aktiviteter i klubben såsom turneringer, klubaftener og 

andre klubarrangerede aktiviteter*.

Golfsportens sociale karakter er med til at mindske ensomhed og skabe et større netværk. 92 pct. af golfspillerne har deltaget i

minimum én af de nævnte klubaktiviteter i figur 14, og hele 56 pct. af golfspillerne har deltaget i minimum tre af de nævnte 

aktiviteter, jf. figur 15.

*beregnet som dem der har svaret minimum 5 til spørgsmålet, hvor enig er du til følgende udsagn på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er mest enig.

Figur 14 - Golfspillerne deltager eller har deltaget i

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema

Figur 15 - Antal aktiviteter golfspillerne deltager eller har 

deltaget i

Kilde: DGU 2017, Udsendt spørgeskema
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Golfsporten skaber et bedre fællesskab og et større 
netværk både i selve golf spillet samt aktiviteterne i 

golfklubberne

Hvis golfsporten kan være med til at bare én person ikke 

længere føler sig ensom:

• Mindskes sandsynligheden for at udvikle alzheimers, 

depression og hjerte-kar-sygdomme for personen

• Øges den forventede levetid

• 10-22 færre sygedage årligt* (end for ensomme personer) 

• Sparer samfundet for ca. 47.000 kr. årligt pr. person der ikke 

er ensom

• Ca. 8.500 ekstraomkostninger til behandling og 

pleje

• Ca. 38.500 kr. ekstraomkostninger ved tabt  

produktion

Note: * Fordelt på 4-12 kortvarige sygedage og 6-10 langvarige sygedage

Golfsportens sociale effekter
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Fakta om ensomhed

• Over 250.000 danskere oplever ensomhed

• Ensomhed er en subjektiv følelse

• Ensomme lever kortere – øger risikoen for tidlig 

død med 14 %

• Ensomme har større risiko for at udvikle alzheimers, 

depression og hjerte-kar-sygdomme

• Ekstra omkostninger til behandling og pleje af 

ensomme mennesker, i forhold til personer, der 

ikke er ensomme, udgør 2,2 mia. kr.

• Der er yderligere ekstra omkostninger på 7,8 mia. 

kr. ved tabt produktion blandt personer, der er 

ensomme, i forhold til personer, der ikke er 

ensomme

Kilde: Sundhedsstyrelsen (2016): ”Sygdomsbyrden i Danmark, Risikofaktorer”
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47.000 kr. sparet 
… for samfundet, per person golfsporten forhindrer i 

at føle sig ensom. 

 

    

                                                                                                                                                                                
47.000 kr.        .     

 



Den gennemsnitlige golfklub

Effekter for den gennemsnitlige golfklub

Den gennemsnitlige golfklub har 795 medlemmer. Heraf er der ca. 70 

pct. mænd og 30 pct. kvinder. Ca. 45 pct. af medlemmerne i den 

gennemsnitlige golfklub er over 60 år.

I den kontrafaktiske situation, hvor den gennemsnitlige golfklub ikke 

eksisterede, ville mellem 74 og 179 personer blive inaktive. 

Den gennemsnitlige golfklub sparer derved samfundet for mellem 320 

og 850 sygedage årligt. Fordelt på henholdsvis kortvarigt og langvarigt 

sygefravær. 

Antallet af ekstra dage med kortvarigt sygefravær vil stige med 

mellem ca. 130 og 360 dage årligt, og langvarigt sygefravær med 

mellem 190 og 490 dage årligt, hvis golfsporten ikke eksisterede.

Det samlede antal sygedage, den gennemsnitlige golfklub forhindrer, 

svarer til mellem en og fire tabte antal fuldtidsstillinger om året*.

I tabel 1, som viste sygdoms risikoreduktionen ved moderat fysisk 

aktivitet, så vi, at sandsynligheden for type-2 diabetes reduceres med 

mellem 10-50 pct. ved moderat fysisk aktivitet. I Danmark rammes 

gennemsnitligt 4,6 pct. af befolkningen af type-2 diabetes. I den 

gennemsnitlige golfklub ville 61** personer blive ramt af type-2 

diabetes, hvis ikke de var aktive med golf***. Den gennemsnitlige 

golfklub forhindrer således at mellem 6-30 personer får type-2 

diabetes.   

*En gennemsnitlig person arbejder 216 dage om året (SKAT 2017)

**Beregningen er vægtet efter risiko for type-2 diabetes fordelt på køn og alder, hvorfor den 

gennemsnitlige prævalens ikke bare kan ganges på de 795 medlemmer for at få 61 personer. 

*** Kilde: www.diabetes.dk og Danmarks statistik tabel FOLK2. 
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Vidste du…

… at mellem 74 og 179 personer ville blive 

inaktive i den gennemsnitlige golfklub, i 

den kontrafaktiske situation hvor klubben 

og golfsporten ikke eksisterede.

Minimum 190 sygedage 
sparet årligt

… for samfundet, hvis en gennemsnitlig 

golfklub konverterer 74 personer fra 

inaktive til aktive golfspillere. 

795 medlemmer Aktive golfspillere
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Den gennemsnitlige golfklub

Den økonomiske effekt for den gennemsnitlige golfklub

Golfsporten udmærker sig ved at aktivere mange i alle aldersgrupper. På 

sundhedsområdet har internationale undersøgelser påvist, at der er 

adskillige positive gevinster for helbredet i forbindelse med fysisk aktivitet. 

Der er mindre opmærksomhed på og viden omkring den 

samfundsøkonomiske aktivitet, som golfsporten bidrager til. 

Golfsporten skaber økonomisk aktivitet i samfundet igennem flere kanaler, 

f.eks. gennem re-design af golfbanerne, salg af mad og drikkevarer, salg 

af merchandise og udstyr samt andre aktiviteter. 

Udover den direkte økonomiske aktivitet i klubhusene skaber klubberne 

også økonomisk aktivitet i andre brancher, når de indkøber varer, f.eks. 

golfbolde, græsfrø, sand eller fødevarer, og når de køber serviceydelser 

såsom transport, rengøring, marketing og revision. De afledte effekter, af 

golfsporten i andre brancher, beregnes ved brug af en Input-Output 

model*, der modellerer sammenhængene i dansk økonomi. 

Her beregnes den økonomiske effekt af golfsporten for en gennemsnitlig 

golfklub. Den gennemsnitlige golfklub omsatte for ca. 5,7 mio. kr. i 2016**. 

Den største indtægtskilde er kontingenter, som udgør 73 pct. af de 

samlede indtægter, jf. figur 16. Den gennemsnitlige golfklub har også 

indtægter fra greenfee, sponsorer, turneringer og øvrige indtægter. 

Udover den direkte omsætning på 5,7 mio. kr. skabte den gennemsnitlige 

golfklub også økonomisk aktivitet i andre brancher for yderligere 3,2 mio. 

kr., når de indkøbte varer og serviceydelser. Samlet bidrog den 

gennemsnitlige golfklub med en omsætning på 8,9 mio. kr., svarende til et 

BNP-bidrag på 4,7 mio. kr. jf. tabel 3.

Den økonomiske aktivitet i den gennemsnitlige golfklub genererede en 

beskæftigelse i Danmark på godt 13 beskæftigede. Den gennemsnitlige 

golfklub beskæftigede direkte 11 personer eksklusiv løsere tilknyttede 

medarbejdere og de frivillige, som på forskellig vis også bidrog til 

golfsporten i 2016. 

*For en uddybende forklaring af Input-Output modellen se metodeafsnit i slutningen af præsentationen. 

**Omsætningen er baseret på et gennemsnit for tre repræsentative klubber.
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Figur 16 - – Den gennemsnitlige golfklubs 

omsætningsfordeling

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Input-Output model baseret på 

Nationalregnskabet

Effekter
Omsætning

1.000 kr. 

BNP

1.000 kr.
Beskæftigelse

Direkte 5.704 3.305 10,6

Afledte 3.223 1.352 2,6

Total 8.927 4.657 13,3

Tabel 3 – Den gennemsnitlige golfklubs direkte og 

indirekte økonomiske betydning

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Input-Output model baseret på 

Nationalregnskabet
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Den gennemsnitlige golfklub

Den økonomiske effekt for den gennemsnitlige golfklub

Golfsporten har flere afledte effekter end dem, det er muligt at bestemme 

ud fra Nationalregnskabet, dog er disse effekter behæftet med større 

usikkerhed. 

De ca. 150.000 golfmedlemmer efterspørger en stor mængde golfudstyr, 

såsom golfbolde, tees, tøj, sko samt andet golfudstyr, som er nødvendigt 

for at kunne spille golf. Golfspillernes efterspørgsel efter golfudstyr generer 

en betydelig aktivitet og beskæftigelse i Danmark. 

Golfspillernes udgifter opdelt for henholdsvis børn under 16 år og voksne 

over 16 år og over ses i tabel 4. 

De tre største udgifter, i forbindelse med golfsporten, er medlemskaber, tøj, 

sko og udstyr. 

Udgifter til medlemskaber, gebyrer til stævner og konkurrencer samt 

turneringsfee indgår i klubbernes regnskab og er derfor allerede 

medregnet i de tidligere beregninger. Golfspillernes resterende udgifter til 

tøj, sko og udstyr som blandt andet golfbolde, tees og golfkøller, er udenfor 

klubbernes regnskab. Udgifterne hertil er derfor med til at skabe en 

yderligere aktivitet i samfundet, end den der er beregnet.

Den gennemsnitliges golfklubs ca. 795 medlemmer bruger ca. tre mio. kr. 

om året på udstyr, tøj og sko. Det samlede køb af udstyr, tøj og sko generer 

en betydelig aktivitet og beskæftiger ca. ni personer*

Samlet set beskæftiger golfsporten i en gennemsnitlig golfklub dermed 22 
personer, via beskæftigelse direkte i golfklubben, underleverandører og 

dem der bliver beskæftiget, når golfspillerne køber nyt udstyr.  

Derudover bruger golfspillerne godt 8.000 kr. på golfrejser om året, som er   

med til at skabe en yderligere aktivitet både i Danmark og udland.

*DAMVAD Analytics på baggrund af Input-Output model baseret på Nationalregnskabet

| 26. juni 2017 | 

3 mio. kr. 

… bruger den gennemsnitlige golfklubs 

medlemmer om året på tøj, sko og udstyr. 

3 mio. kr.

Børn 7-15 år. Voksne 16+ år

Medlemskaber 2.470 DKK. 5.530 DKK.

Gebyrer 586 DKK. 717 DKK.

Tøj/sko 1.961 DKK. 1.679 DKK.

Udstyr 1.481 DKK. 2.126 DKK.

Turneringsfee 268 DKK. 484 DKK.

I alt 6.766 DKK. 10.536 DKK.

Tabel 4 – Golfspillernes udgifter

Kilde: : Idrættens Analyseinstitut (2014): ”Danskernes forbrug af penge på 

sport og motion”.

 Golfspillerne Aktivitetsniveau  Sygdomme  Sundhed og arbejdsmarked  Sociale effekter  Gennemsnitlig golfklub



Analysen bygger på:

Viden om danskernes idrætsvaner

• Idrættens Analyseinstitut (2016): ”Danskernes motions- og sportsvaner 2016” 

• Danskernes motions og sportsvaner 2016

• Uddybende spørgeskema sendt til DGU’s medlemmer

• Uddyber og præciserer tallene 

• Over 2.000 besvarelser

• Gør det muligt at vægte svar efter alder og køn, og finde alders og kønsbestemte effekter

Viden om omkostninger ved inaktivitet

• Eriksen L, Davidsen M, Jensen HAR, Ryd JT, Strøbæk L, White ED, Sørensen J, Juel K. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk 

Universitet for Sundhedsstyrelsen. Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer.

• Sygdomsbyrden i Danmark – Risikofaktorer

Viden om danskernes forbrug på sport

• Idrættens Analyseinstitut (2014): ”Danskernes forbrug af penge på sport og motion” 

• Danskernes forbrug af penge på sport og motion
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http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/03e7c32f-151c-44d2-a678-a69400850057
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/C3ACA2467BEE41B49726532872563FFA.ashx
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/danskernes-forbrug-af-penge-paa-sport-og-motion/4a71035f-6914-4eae-9706-a38b00de50cb


Metode

| 26. juni 2017 | 

Uddybende forklaring af DAMVAD Analytics Input-Output model

Til at beregne den økonomiske betydning for den gennemsnitlige golfklub, og de afledte effekter tages udgangspunkt i DAMVAD 

Analytics detaljerede Input-Output model over dansk økonomi samt data fra Danmarks Statistik.

Modellen tager højde for afledte effekter i økonomien, såkaldte multiplikatoreffekter. Når den gennemsnitlige golfklub indkøber 

varer fx udstyr og fødevare, og når de køber serviceydelser som fx transport, rengøring, marketing og revision, skaber klubberne

økonomisk aktivitet i andre brancher. Når golfklubberne køber en ydelse fra en anden branche skaber dette køb ikke 

udelukkende aktivitet i den pågældende branche, men også hos branchens underleverandører – der bliver skabt ”ringe i 

vandet”.

Hjertet i modellen er Nationalregnskabets Input-Output tabeller. Tabellerne er et meget anvendt værktøj, der viser 

sammenhængene mellem hvad der rent økonomisk går ind og hvad der kommer ud af en branche. Den viser altså branchers 

produktion (output) og branchers køb af varer i andre brancher som input til produktionen.

På baggrund af Input-Output tabellerne har DAMVAD Analytics udviklet en model, som følger gængse principper for Input-

Output analyser*. Modellen kan analysere effekten, af at øge den økonomiske aktivitet i en eller flere brancher, på kryds og tværs 

i økonomien. 

Danmarks Statistik benytter flere forskellige detaljeringsgrader, når de opgør den økonomiske aktivitet på brancheniveau. Den

mest detaljerede opdeling for nationalregnskabstal er 117 brancher, som er den detaljeringsgrad, der benyttes i DAMVAD 

Analytics IO model. Disse 117 brancher kan så aggregeres til mere generelle brancher i præsentationen af resultaterne. 

En Input-Output model er ikke en (generel) ligevægtsmodel. Modellen tager således ikke hensyn til eventuelle 

kapacitetsbegrænsninger på kapital- eller på arbejdsmarkedet. Modellen tager altså ikke stilling til evt. negative effekter, fx øget 

lønpres, som følge af øget efterspørgsel i økonomien. Modellen er en kortsigtsmodel. 

*Se eksempelvis Ronald E. Miller og Peter D. Blair: ”Input-Output Analysis: Foundations and Extensions” 2nd Edition 2009.
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