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HØRINGSINNSPILL TIL OMRÅDEREGULERING 
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering 
ArkivsakID: 15/142742 
Fra Ballerud Golf Klubb. (BAGK) 
 
post@baerum.kommune.no 
 
 
I forbindelse med pågående reguleringsarbeider for Ballerud golfbane har Ballerud Golf Klubb 
følgende innspill. Vi er imot nedleggelse av golfbanen uten at det finnes reelle alternative 
erstatningsarealer. 
 
Begrunnelse for vårt innspill ligger i følgende fakta: 

1. BAGK ble etablert i 1992 og har i snart 30 år vært en meget viktig del av Miljø, Idrett og Kultur i 
Bærum Kommune. 

2. Det er 1800 medlemmer i BAGK, medlemstallet er økende.  
Andel junior under 20 år er 400, voksne (over 20år) damer 500 og menn 900. 

3. Arbeidsplasser som generes av golfanlegget er ca. 24 årsverk, disse vil gå tapt. 
4. Det spilles over 20.000 golfrunder hvert år, hvorav 25% er golfere fra andre klubber. 
5. Klubben har en tydelig familieprofil, for alle generasjoner, med spillere/medlemmer i alder fra 3 

- 93år 
6. Klubben er svært viktig for rekruttering til golfsporten i Norge, og er en av klubbene i Norge 

med flest aktive medlemmer i de yngste aldersklassene, antagelig Norges største juniorklubb. 
En stor andel av de siste ti årenes unge golfspillere som har startet på college i USA har startet 
karrieren på Ballerud. 

7. BAGK har en av Norges absolutt beste golftreningstilbud, med en sportslig aktør og et 
profesjonelt støtte- apparat som har stor aktivitet og kapasitet, noe som også tiltrekker brukere 
fra Oslo omegn. 

8. Ballerud golfbane er et større grøntområde som holdes vedlike med meget høy standard. Her 
er det godt etablert biologisk mangfold som brukes vinterstid så vel som i golfsesongen. 

9. Ballerud golfbane er vel det eneste golfanlegget i Bærum (og Oslo omegn) som ikke trenger 
adkomst med bil, de fleste juniorer og ungdomer benytter gang- og sykkeladkomst. Likeså 
mange seniorer med T-bane & buss.  

10. Nærliggende golfklubber melder alle fra at de er fullbooket for medlemskap og tilkomst er 
basert på bilbruk, noe som vil ha konsekvenser for veibelastningen i Bærum kommune. 
  

Vi ber kommunen vurdere nøye nedleggelse av golfbanen i behandling av planforslag, og gi oss 
tilbakemelding på hva de ser som løsning / alternativt område for golfbanen. 
 
 
For Ballerud Golf Klubb 
 
 

 
............................................... 
Andreas Brattlund Klein, Styreleder 
reddballerudgolf@gmail.com 

 


