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En oppsummering av styrets aktiviteter siste 
måned I forhold til områderegulering for 
Ballerud Golfbane.



https://www.baerum.k
ommune.no/innsyn/by
ggesak/wfinnsyn.ashx?r
esponse=journalpost_d
etaljer&journalpostid=2
020367210&

REDDBALLERUDGOLF Områderegulering planalternativer
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https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020367210&


REDDBALLERUDGOLF Planprosess : hva skjer og når?

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015142742&
Link til saksinnsyn

21.mai’21 : Kommunen, 1.gangs behandling møtereferat, med følgende tekst:
…….. Dersom etablering av skole/barnehage tar arealer av gol5anen, må det legges opp :l at arealene kan ersta;es og at det e;er behov gis nødvendig
dispensasjoner for arealbruken ……….
hGps://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.ashx?journalposId=2020367210&dokid=5393615&versjon=14&variant=A&

09.aug’21 : BAGK årsmøte
18.aug’21 : BAGK ekstraordinær styremøte
28.sep’21 : BAGK ekstraordinær styremøte
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https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015142742&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.ashx?journalpostid=2020367210&dokid=5393615&versjon=14&variant=A&


REDDBALLERUDGOLF Plankart 1.gangsbehandling
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REDDBALLERUDGOLF Plankart med golfbanen
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REDDBALLERUDGOLF Arealkonsept med golfbanen
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REDDBALLERUDGOLF organisasjonsplan

GRUNNEIERE
Thomas Faale

Johannes Faale
Gunnar Faale

Lars Faale
Bærum Kommune

BALLERUD GOLF og TRENINGSSENTER AS
Drifter banen, salg og range

Utleie av tilgang til banen
Har leieavtale på grunn ut 2022

TILFELDIGE KUNDER
Greenfee – drivingrange
Bedrifter - Undervisning

BALLERUD GOLFKLUBB
Leier tilgang på banen fra 

BGTas

BALLERUD GOLF : ORGANISASJONSPLAN

BALLERUD GOLFKLUBB
Styreleder : Andreas Brattlund Klein

Nestleder : Ragnhild Dahl
Styremedlem : Bjørn Krag Ingul

Styremedlem : Tove M. Wahlstrøm
Styremedlem : Peter R. Wigglesworth

Varamedlem : Ketil Nygaard
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TTM
Train to Master Golf Academy

PGA golf professionals
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REDDBALLERUDGOLF Utsendings liste & websites
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Utsendingsliste:

Ballerud Golf Klubb medlemmer via GolfBox & Facebook @ballerudgolf

Bærum Kommune post@baerum.kommune.no

Norges Golfforbund egil.hatling@golfforbundet.no

Bærum Kommune Ordfører lisbeth.krog@baerum.kommune.no

Bærum Kommune Varaordfører siw.wikan@baerum.kommune.no

Bærum Kommune saksbehandler claudia.gheorghe@baerum.kommune.no

Bærum Kommune dokumentansvarlig jannike.hovland@baerum.kommune.no

Bærum Kommune -olitisk sekretariat politisk.sekretariat@baerum.kommune.no

Bærum Kommune kontorsjef eirik.lindstrom@baerum.kommune.no)

Bærum Kommune - formannskapssekretær tone.halvorsen@baerum.kommune.no

Bærum Kommune - planutvalget nestleder elisabeth.gjolme@baerum.kommune.no

Bærum Høyre sekretariat@baerum-hoyre.no

Bærum Arbeiderparti thilde.borsum@gmail.com

Bærum Venstre merete.husby@gmail.com

Bærum Fremskrittspartiet ida_opedersen@hotmail.com

Bærum Kristelig Folkeparti kga@krf.no

Bærum Miljøpartiet De Grønne baerum@mdg.no

Bærum Pensjonistpartiet svein.soerlie@gmail.com

Bærum Rødt baerum@roedt.no

Bærum Senterpartiet g-smeds@online.no

Bærum Sosialistisk Venstreparti viken@sv.no

Budstikka kundesenter@budstikka.no

TTM Golf Academy joakim@ttmgolfacademy.com

Statsforvalter Viken og Oslo sfovpost@statsforvalteren.no

Høvik Vel hovikvel@norgroup.no

Bekkestua Vel gthune@online.no

Websites

saksfremlegg https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020367210&

stedsutvikling https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/ballerud/

planprogram for reguleringen https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016230847&

saksinnsyn bolig & skole : arkivsakID 15/142742 https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015142742&

informasjonsmøte 02.sep'21 https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/barum-2035/stedsutvikling/ballerud/ballerud-omraderegulering---presentasjoner-
informasjonsmote_02.09.21.pdf

saksinnsyn bolig på driving range : arkivsak ID 21/9688 https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020466021&
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https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020466021&


STORSALAMANDER
like ved hull #9

foto Hans Aaraas
Torsdag 13.sept’21 kl.1907

REDDBALLERUDGOLF Små krabater som kan redder golfbanen

BALLERUD GOLF FOSTRER DE YNGSTE

Ballerud er sannsynligvis den største juniorklubb Norge
Flere har gått videre til college i utlandet

Ulike Rikspolitiske Retningslinjer er ikke utredet.

Storsalamander har habitat radius=100m

foto redmayne foto redmayne

08BAGK - prw

foto Hans Aaraas



REDDBALLERUDGOLF Referat grunneier/kommunen 25.aug’21
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REDDBALLERUDGOLF brev til kommunen 30.aug’21
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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 
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HØRINGSINNSPILL TIL OMRÅDEREGULERING 
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering 
ArkivsakID: 15/142742 
Fra Ballerud Golf Klubb. (BAGK) 
Til politikere og media 
 
I forbindelse med pågående reguleringsarbeider for Ballerud golfbane har Ballerud Golf Klubb følgende 
innspill. Vi er mot en eventuell nedleggelse av golfbanen uten at det finnes reelle alternative 
erstatningsarealer. 
Vi ber kommunen vurderer nøye nedleggelse av golfbanen i behandling av planforslag og gi oss 
tilbakemelding på hva de ser som løsning - alternativt område for golfbanen. 
 
Vår begrunnelse baserer seg på følgende: 
1. Miljø, Idrett og Kultur: 

BAGK og Ballerud golfbane ble etablert i 1992 og har i snart 30 år vært en meget viktig del av fritids 
og treningstilbud i Bærum Kommune for alle aldersgrupper. Øvrige lignende fasiliteter og anlegg i 
Bærum kommune og Oslo omegn har ikke adkomstmuligheter uten bruk av bil.  

2. Medlemstallet er økende: 
Det er 1800 medlemmer i BAGK, medlemstallet er økende. Andel junior under 20år er 400, voksne 
20år + er damer og er 500 og menn er 900 

3. Biologisk mangfold: 
Ballerud Golfbane er en veletablert grønn lunge med variert og velpleiet parkmessig landskap 
tilgjengelig for rekreasjon hele året. Om banen nedlegges vil naturen ta over, eller føyes tilbake til 
matproduksjon? 

4. Sportslig tilbud, junior satsing: 
BAGK 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 

5. Arbeidsplasser  
Av golfanlegget, bane og treningsfasiliteter, generes det ca. 24 årsverk, disse vil gå tapt. 

6. Aktivitet på banen, sommer sesong: 
Det spilles over 20000 golfrunder hvert år, hvorav 25% kommer fra andre klubber. Treningsfasiliteter 
med driving range tiltrekker også veldig mange (5000) fra andre klubber. 
Golfbanen er også i hyppig bruk om vinteren for oppfostring av skiferdigheter til de alle yngste samt 
familie- sammenkomster. 

7. Pandemi, treningstilbud og folkehelse: 
BAGK har vært særdeles viktig under pandemitiden. Golf har for mange vært den eneste mulighet for 
å opprettholde fysisk og mental helse. BAGK har en av Norges absolutt beste golftreningstilbud, med 
en sportslig aktør og et profesjonelt støtteapparat som har stor aktivitet og kapasitet, noe som 
tiltrekker brukere fra Oslo omegn. Banen tiltrekker mange seniorer som ikke lenger makter å spille på 
lengere og mer kuperte baner. 

8. Tilkomst og tilgjengelighet: 
Ballerud golfbane er vel det eneste golfanlegget i Bærum (og Oslo omegn) som ikke trenger adkomst 
med bil, de fleste junior og ungdom benytter gang- og sykkeladkomst. Likeså mange seniorer med t-
bane & buss. Stier gjennom golfbanen er i stor grad tilpasset fremkommelighet for 
bevegelseshemmede personer. 

9. Fremtid for BAGK medlemmer: 
Nærliggende golfklubber melder alle fra at de er fullbooket for medlemskap. Disse golfbanene i 
Bærum kommune og Oslo omegn har ikke lignende adkomstmuligheter uten bruk av bil.  
Medlemmer av BAGK vil sannsynligvis bli ‘hjemløse’. Tilbud for junior og nybegynnere vil forsvinner. 
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At Ballerud golf kunne tilby sin aktivitet gjennom coronatideen var særdeles viktig - den ga kanskje den 
eneste møteplassen enslige seniorer og andre hadde gjennom de siste to sesongene. Juniorer kunne 
komme ut av sine soveværelser og trene i friluft sammen med andre og samtidig overholde 
avstandsregler. 
Pandemitiden er sannsynligvis ikke over med det første, vi trenger golfbaner. 
Ballerudområdet er ikke bare viktig for dem som liker golf - området er og vil bli viktig for Bekkestua og 
hele Bærum.  
Ballerud golfbane er særdeles estetisk beplantet, med busker og trær. Beplantningen har forsterket 
topografien i området, og det er synd at skole og barnehage skal få den beste beliggenheten på 
golfbanen. Kultivert og kulturlandskap; Ballerud Golfbane kan kanskje sammenlignes med Frognerparken 
i Oslo. 
 
Bekkestua utvides med mange byggeprosjekter. Det vil komme flere barn og unge i nærområdet.  Det er 
viktig at det finnes flere positive aktiviteter i nærområdet for denne gruppen -fotball/håndball /svømming 
er ikke nok.  
Ballerud golf tiltrekker seg et positivt mindsett og miljø rundt Bekkestua. Fritidsområder er viktig, men 
enda viktigere er områder som tillater aktiviteter som kan gjøres både sommer og vinter, som ski og 
akebakker for de minste, og av alle generasjoner. 
Plasseringen av Ballerud golfbane med boliger rundt og nærheten til kollektiv transport er ganske 
unik.  Bygges dette ut vil vi for alltid miste denne grønne lungen i Bærum - og Bekkestua vil få det 
samme preg som Sandvika. Uten Ballerud mister Bekkestua sin sjarme og miljø.  Ballerud golfbane gir 
Bekkestuaområdet en viktig balanse og positivitet til stedet - noe som er viktigere enn noen gang. 
Økt utbygging på Ballerud vil automatisk gi økt forurensning i området.   
 
 
For Ballerud Golf Klubb 
Styreleder: 
 
Andreas Brattlund Klein 
reddballerudgolf@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REDDBALLERUDGOLF brev til media & politikere 30.aug’21
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INFORMASJON TIL BAGK MEDLEMMENE 
VEDRØRENDE UTBYGGING AV BALLERUDOMRÅDET 

 
Som de fleste har hørt er det en pågående områderegulering som tilsier at banen kan bli borte etter 
2022. Områdereguleringens første utkast er blitt sendt tilbake fordi utnyttelsen er for høy. 
Det er også sagt i teksten at ethvert areal som tas av golfbanen skal erstattes. - Dette gir håp! 
Mer om saken kan leses her:  
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.ashx?journalpostid=2020367210&do
kid=5393615&versjon=14&variant=A& 
Mer kortfattet er følgende link:  
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-
barum/ballerud/ 
 
Styret i Ballerud Golf Klubb (BAGK) har hatt høy aktivitet de siste ukene og på vegne av klubben legger 
vi inn innsigelser mot utbygging av vår kjære golfbane. 
Vi har hatt styremøter med og uten daglig leder Thomas Faale. Thomas er i denne saken klar over at 
han er inhabil i og med han sitter med 3 hatter. Thomas er representant for grunneier, samt daglig 
leder for driftsselskapet og som daglig leder for BAGK. 
Kommunen avholder et digitalt informasjonsmøte 02.sept’21 og BAGK skal representeres. 
Alle protester må være innsendt innen 12.sept’21. 
 
Styret har tatt kontakt med kommunen, alle lokale politiske partier, Budstikka og NGF. 
TTM legger inn egene innspill. 
 
Vi ser for oss flere mulige situasjoner: 
1- BAGK nedlegges 
2- BAGK nedlegges ikke 
3- Kommunen kommer med annet egnet areal og ny bane etableres. 
 
Her er det uklare føringslinjer og kommunen må være innstilt på å gi nødvendige dispensasjoner, samt 
å være samarbeidsvillig slik at sesong 2023 kan reddes! 
Thomas forteller at det tok 4 måneder å etablere Ballerud golf tilbake i 1992. 
 
Det er opprettet en egen mailkonto for innsending av kommentarer o.l reddballerudgolf@gmail.com 
Vennligst ikke ta direkte kontakt med styrets medlemmer. 
 
Styret jobber iherdig med å redde golf på Ballerud. Vi håper å få til et resultat som er positivt og 
ønsker at alle som har noe å bidra med, bidrar! 
 
Pass på å følge med på Facebook og hjemmesiden til Ballerud Golf. 
https://ballerud.no  
https://www.facebook.com/ballerudgolf/ 

 

REDDBALLERUDGOLF Info til medlemmer 30.aug’21
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INNSPILL TIL STATSFORVALTER VIKEN OG OSLO 
BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEREGULEING 
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering 
ArkivsakID: 15/142742 
Fra Ballerud Golf Klubb. (BAGK) 
 
sfovpost@statsforvalteren.no 
 
Vedrørende ovennevnt sak i Bærum Kommune har jeg, som medlem av styret i Ballerud Golf Klubb, 
følgende betraktninger. 
Jeg mener at den pågående områderegulering er i strid med Rikspolitiske Retningslinjer for Barn og 
Planlegging. 
 
RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER 
Forslag til omregulering av deler av Ballerud golfklubb ser ut til å være i strid med Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging. Retningslinjene skal styrke barn og unges interesser i 
planleggingen og skal hindre at arealer som er i bruk til lek og opphold omreguleres. Retningslinjene 
skal håndheves av kommunene og Statsforvalteren. Det er den faktiske bruk som skal legges til grunn 
og ikke arealets reguleringsstatus, f eks næringsareal. Ballerud GK har et stort barn- og ungdomsmiljø 
som blir sterkt skadelidende ved en eventuell omregulering, dersom fullverdige erstatnings arealer 
ikke fremskaffes.  
 
TILGJENGELIGHET 
Denne juvelen av en grønn oase i Bekkestua er sannsynligvis den eneste park som er tilgjengelig for 
personer med fysiske funksjonshemninger. Stier i terrenget er velformet uten de største helninger, og 
det er kjørbar adkomst til parkeringsplass om mann ikke benytter seg av T-banen til Gjønnes. Dette vet 
de fleste som tar tur her, om de spille golf eller ikke. 
 
TUROMRÅDE 
Jeg kan ikke erindre om Bekkestua, eller Bærum kommune, har et slik parkanlegg og kulturlandskap. 
Ballerud golfbane er velstelt hele året, og kiosken er et populær møtested for alle. Den er faktisk et 
trekkplaster. Selv om golfbanen og kiosken er stengt i vinter halvåret, trekker Ballerud Golf barn og 
familier til oppstart av ski-karrieren og til akebakker. 
 
BARN og UNGE - TRENINGSANLEGG 
I mine vel 60 år på ulike golfbaner i ulike verdensdeler, har jeg sjelden kommet over en så velformet og 
sammensatt anlegg for nye golfere og for nærspillstrening. Dette betyr at Ballerud Golf har en 
usedvanlig stor og aktiv junior satsing (Norges største junior klubb?) som har resultert i flere som har 
viderekommet til College golf i USA. 
 
ALTERNATIVE TILHOLDSSTEDER 
Andre nærliggende golfbaner og klubber melder at de har nådd kapasitet. Dette betyr at de vel 1800 
medlemmer av Ballerud Golf Klubb ikke vil ha anledning til å spille i fremtiden. Dessuten, er ingen av 
de øvrige golfbaner så nærliggende og tilgjengelig at det vil være enkelt å tilkomme uten bruk av bil. 
Dette vil belaster veinettet ytterligere.  
 
VERDIER 
Golf er et sport som gir fysisk og psykisk helse for alle alder. Her møtes folk av ulike alder og bakgrunn 
i en felles interesse, noe som bygger broer og forståelse for et integrert og vel fungerende demokratisk 
samfunn. Ballerud Golf er ikke kun et golf anlegg, Ballerud Golf er et idretts anlegg som betjener 
familier i 4 generasjoner. 
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KONKLUSJON 
Det er et under for meg, tatt i betraktning av overordnede samfunnsverdier, at Bærum Kommune 
vurderer nå å regulere bort Ballerud Golf etter dens nærmere 30 års eksistens.  Ved en rask søk på 
de ulike satellittbilde applikasjoner er det enkelt å se at det er nærliggende tomter som ligger brakk og 
overgrodd like i nærheten av Ballerud Golf, og i tilsvarende avstand fra sentrum av Bekkestua. Disse 
tomter er like stor som de som trengs til den skole og barnehage som nå er planlagt å bli bygget i 
hjertet av Ballerud Golf. 
 
AVSLUTNINGSVIS 
På vegne av medlemmene Ballerud Golf Klubb ber jeg at Statsforvalteren reiser innsigelse til 
planforslaget. 
 
 
 

 
..................................................... 
Peter R. Wigglesworth. 
Styremedlem Ballerud Golf Klubb 
 
Kopi til: 
Bærum Kommune post@baerum.kommune.no 
Budstikka kundesenter@budstikka.no 
Politiske partier i Bærum 
Norges Golf Forbund 
TTM Golf Academy 
Bcc - BAGK styret med konsulenter 
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KRAV TIL ERSTATNINGSAREALER 
Erstatningsarealer for å anlegge en ny golfbane med fasiliteter i nærliggende område bør være av 
tilsvarende størrelse.  
 
Slik vi ha forstått fremgangsmåte vil krav til erstatningsarealer formelt tas inn i reguleringen ved 
rekkefølgekrav, dersom planforslaget blir opprettholdt. 
Rekkefølgekrav bør derfor kanskje ha følgende ordlyd: Nytt golferstatningsareal skal være regulert og 
ferdig opparbeidet før igangsettingstillatelse gis for bygging av skoleanlegget. 
 
Det er vel Bærum Kommune som i realiteten er planeier og tiltakshaver for skolebygget, og er ansvarlig 
for å følge opp et slikt rekkefølgekrav. 
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REGULERINGSFORMÅLET 
Offentlig friområde innebærer at golfbanens gjenværende areal ikke kan brukes eksklusivt til golf, men 
skal være åpen for alle. Dette området bør derfor reguleres til Spesialområde med underformål golf til 
fremtidig bruk for golfklubben. Offentlig friområdet vil i realiteten innebære nedleggelse av hele 
golfklubbens spilleareal og ikke bare de hullene som tas til skolen. 
 
BARN og UNGE – TRENINGSANLEGG 

 
 

 
..................................................... 
Peter R. Wigglesworth. 
For styret Ballerud Golfklubb 
 
Kopi til: 
Bærum Kommune post@baerum.kommune.no 
Budstikka kundesenter@budstikka.no 
Politiske partier i Bærum 
Norges Golf Forbund 
TTM Golf Academy 
Bekkestua Vel 
Høvik Vel 
Bcc - BAGK styret med konsulenter 
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INNSPILL TIL BÆRUM KOMMUNE 
BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEREGULEING 
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering 
ArkivsakID: 15/142742 
Fra Styret i Ballerud Golfklubb 
Til: post@baerum.kommune.no 
 

 
 
Vi har ikke funnet ut om følgende punkter er medtatt i ulike saksfremlegg. 
 
RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER 
Forslag til omregulering av deler av Ballerud golfklubb ser ut til å være i strid med Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging. Retningslinjene skal styrke barn og unges interesser i 
planleggingen og skal hindre at arealer som er i bruk til lek og opphold omreguleres. Retningslinjene 
skal håndheves av kommunene og Statsforvalteren.  
 
Det er den faktiske bruk som skal legges til grunn og ikke arealets reguleringsstatus, f eks næringsareal. 
Ballerud GK har et stort barn- og ungdomsmiljø som blir sterkt skadelidende ved en eventuell 
omregulering, dersom fullverdige erstatnings arealer ikke fremskaffes.  
 
REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET 
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 for Akershus Jamfør kap.4 Pkt.B Fysisk 
aktiv og inkluderende hele livet, Pkt.D Regionale anlegg og rekreasjonsområder – i og på tvers av 
kommuner, Pkt.E Nærhet til aktivitetsarenaer - byer og tettsteder. 
 
Reguleringsformålet Offentlig Friområder av grøntarealer innebærer at golfbanens gjenværende areal 
utenom skoleanlegget ikke kan brukes eksklusivt til golf, dette medfører at det ser ut som golfbanen 
står igjen med 2, kanskje 3 hull. Da skoleanlegget også tar parkeringsplassen og klubbhus er 
konsekvenser av planen at hele golfbanen bortreguleres. 
 
BALLERUD GOLFBANEN I FREMTIDEN 
Se kart under, tegnet på basis av flyfoto og reguleringskart. 
Med litt justering av sone grenser kan det være 3 hull igjen. 
Hull 2, 3 4, 5, 7 og 8 forsvinner. 
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INNSPILL TIL STATSFORVALTER VIKEN OG OSLO 
BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEREGULERING 
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering 
ArkivsakID: 15/142742 
Fra Ballerud Golf Klubb (BAGK) 
 
sfovpost@statsforvalteren.no 
 
SAKSBEHANDLINGSFEIL 
 
Vedrørende ovennevnt sak i Bærum Kommune mener vi at det her er begått en saksbehandlingsfeil i 
håndtering av de Rikspolitiske Retningslinjer for Barn og Planlegging, samt den Regional plan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 for Akershus Jamfør kap.4 Pkt.B Fysisk aktiv og inkluderende 
hele livet, Pkt.D Regionale anlegg og rekreasjonsområder – i og på tvers av kommuner, Pkt.E Nærhet 
til aktivitetsarenaer - byer og tettsteder. 
 
Vi har ikke funnet at disse punkter er medtatt og vurdert i saksfremlegget til offentlig ettersyn. Barn og 
ungdoms interesser er tilsidesatt, noe som ikke er samfunnsmessig forsvarlig. 
 
Vi ber derfor Statsforvalter griper inn og reiser innsigelse til planforslaget, om ikke kommunen tar 
opphold i prosessen inntil disse punkter er utredet. 
 
 

 
..................................................... 
Peter R. Wigglesworth. 
for Ballerud Golf Klubb 
 
Kopi til: 
Bærum Kommune post@baerum.kommune.no 
Budstikka kundesenter@budstikka.no 
Politiske partier i Bærum 
Norges Golf Forbund 
Bekkestua Vel 
Høvik Vel 
TTM Golf Academy 
Bcc - BAGK styret med konsulenter 
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Høringsinnspill vedr. utbyggingsplanene på Ballerud 

 

Train to Master Golf Academy AS (TTM) legger herved inn en protest på utbyggingsplanene da dette 
kan ha en betydelig negativ innvirkning på folkehelsen til flere tusen innbyggere i Bærum som 
benytter seg av treningstilbudet på Ballerud Golfklubb (BAGK) og Ballerud Golf og Treningssenter 
(BAGT). Samtidig vil eventuelle utbygginger kunne føre til at våre ansatte og tilknyttede frilanstrenere 
ikke har en jobb å gå til, så vel som det vil påføre vår virksomhet store inntektstap både på kort og 
lang sikt.  

 

Bakgrunnsinformasjon om vårt AS.  

TTM har 2 fulltidsansatte trenerutviklere/administratorer og 8 deltidsansatte trenerassistenter.  I 
tillegg er vi oppdragsgiver for 5 frilans (ENK) profesjonelle golftrenere som alle har sin hovedinntekt 
via oss både under sommersesongen (april ut oktober) og på vinteren (november til april). TTM er 
Norges største profesjonelle trenerteam i golf.  TTM har sin hovedbase på BAGK, og alle ansatte og 
tilknyttede trenere er totalt avhengige av at klubben og treningssenteret kan driftes videre. TTM har 
en samarbeidsavtale med BAGK der vi står for all sportslig aktivitet og administrasjon under både 
sommer- (utendørsaktivitet) og vintersesong (innendørstreninger på golfsimulator i klubbhuset).  

 

Vi etterspør følgende:  

1. Statsforvalteren bør rette innsigelse mot planforslaget 
2. Konsekvensutredning vedr. folkehelseeffektene ved redusert aktivitet eller nedleggelse av 

golfklubb og treningssenter. Et folkehelseregnskap bør fremlegges.  
3. Tiltak for å sikre at klubbmedlemmer og brukere av treningssenteret får alternative tilbud. 
4. Tiltak for å sikre at 15 personer tilknyttet TTM og 15 personer tilknyttet BAGK og BAGT har 

en ny jobb å gå til etter eventuell nedleggelse eller kraftig redusert aktivitet på klubb og 
treningssenter (range) 

5. Erstatningsareal må sikres på et egnet sted som ikke påvirker idrettslig aktivitet i nærmiljøet i 
negativ forstand, dersom eventuell utbygging vedtas. 

6. En redegjørelse vedr. TTMs rettigheter for kompensasjon av fremtidig tap av inntekter. 
 

Bakgrunnsinformasjon vedr. aktivitet på BAGK, BAGT, og TTM: 

Ballerud GK har per 07/09/2021 hele 1862 aktive medlemmer som også er medlemmer i Norges 
Golfforbund. Klubben er i sterk vekst.  I tillegg er det estimert at ca. 2/3 av brukerne av 
treningssenteret er golfere tilknyttet andre idrettslag som benytter seg av treningstilbudet som BAGK 
og Ballerud Golf og Treningssenter (BAGT) tilbyr.  

TTM er Norges største aktør på nybegynnerkurs og har fra sesongstart 2021 1.mai (per 07/08/2021 
rekruttert over 800 nye golfere. Våre estimater tilsier at vi vil ha rekruttert ytterligere ca. 150-200 
golfere til før sesongslutt 2021. Totalt ca. 1000 personer som vil ha et solid treningstilbud med fysisk 
aktivitet. 
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Golf er en av idrettene som er i størst vekst i Norge for tiden.  Ballerud GK har vært en sentral aktør i 
golf-Norge i snart 30 år.  Medlemsveksten i klubben har vært på over 25% så langt i 2021, og 
sesongen er ennå ikke over.  BAGK forventer å ha et sted mellom 1900 til 2000 medlemmer før 
sesongslutt. De aller fleste golfbanene innenfor rimelig nærhet sliter nå med underkapasitet grunnet 
golf-boomen, og de tar derfor ikke inn flere medlemmer. BAGK er en bynær korthullsbane med 9 
hull, og et meget populært lavterskeltilbud. Banen passer spesielt godt for barn og unge, 
nybegynnere, og eldre golfere som ikke har kapasitet til å spille på lange 18 hulls baner (setter høye 
ferdighetskrav, tar mye lengere tid, og er tyngre å gå). Ballerud GK med sitt fantastiske 
treningssenter er også en viktig rekruteringsarena for toppidretten. Elever fra NTG bruker 
treningsanlegget hyppig.  I tillegg til vanlig medlemskap / spill på banen, har Ballerud GK via TTMs 
treningstilbud hatt 95 barn og unge på sommeraktivitetscamper med golf (ingen krav til 
forkunnskaper i golf) samt 90 barn i ukentlig trening. Det utgjør totalt 185 barn og unge som får et 
tilbud om organisert fysisk trening. TTM har også hatt 140 voksne med på våre forskjellige ukentlige 
golftreninger i løpet av våren og sensommer/høst.  

 

Mulige konsekvenser av nedskalering/avvikling av idrettslig aktivitet på BAGK, BAGT, og TTM 

1. Det vil ramme medlemmenes mulighet til å bedrive sunn idrettslig aktivitet. Dette da det ikke 
er tilstrekkelig med alternative tilbud på nærliggende golfklubber. I tillegg vil det ramme 
BAGTs og TTMs brukere da treningssentre (range), grunnet golf-boomen, er på sprengt 
kapasitet.  Toppgolf (den andre store aktøren i Oslo og omegn) er allerede nær maks 
kapasitet, og flere tusen nye brukere som har brukt Ballerud som sitt aktivitetssenter har de 
ikke plass til.  

2. Barn og unge i nærmiljøet mister et sted de kan drive med uorganisert og organisert 
idrettsaktivitet. 20% av klubbens medlemmer er juniorer, noe som er unikt i nasjonal 
målestokk. 

3. TTM, Norges største aktør (rekrutterer) av nybegynnere vil måtte betraktelig nedskalere eller 
i ytterste konsekvens avvikle sin virksomhet. Dette vil påvirke rekrutering av nye golfere i 
negativ grad da andre aktører i Oslo og omegn ikke har nødvendig kapasitet til å etterkomme 
behovet for nybegynnerkurs for de som ønsker å ta opp sporten.  

4. Det vil berøre arbeidsplassene til personer tilknyttet aktiviteter på klubben og 
treningssenteret. BAGK og BAGT har totalt 15 ansatte og TTM har 10 ansatte + 5 tilknyttede 
frilans trenere.  

5. Det vil mest sannsynlig medføre store negative folkehelsekonsekvenser for lokalmiljøet  

 

Golfens helsebringende effekter:  

Norges Golfforbund (NGF) er landets 3. største særforbund. Det har blitt gjort flere studier som 
eksemplifiserer helsenytten av å spille golf.  Forskning viser at det kan «konkluderes at golf har en 
viktig samfunnsmessig betydning helsemessig sett», Tangen 2010. Videre har studier konkludert med 
at «sammenliknet med funn fra andre undersøkelser skiller den norske golfspilleren seg ikke 
nevneverdig fra deltakere i norsk organisert idrett generelt, verken ut fra sosiale bakgrunnsvariabler 
eller andre karakteristika. Vi har imidlertid et inntrykk av at den norske golfspilleren er mer fysisk 
aktiv enn medlemmer i andre store særforbund», Tangen 2012.  Det er grunn til å tro at den 
eksplosive veksten i antall golfspillere de siste årene kan ytterligere forsterke viktigheten av Tangens 
forskning.  
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I tillegg til å tilby et av Norges største tilbud med gruppetreninger for voksne og barn i alle aldre 
stiller BAGK via TTM også trenere tilgjengelig for samfunnsnyttige oppdrag som Golf Grønn Glede 
med ukentlig trening for personer med spesielle behov.   

«Gjennom Golf - Grønn Glede settes fokus på golf og helse. De fleste har fysisk kapasitet til å spille 
golf. Det er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet, og nybegynnere og etablerte spillere 
kan spille sammen på like vilkår. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med 
naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som 
passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger. Over 40 golfklubber er en del av Golf 
– Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, og inkluderer blant annet 
bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, utviklingshemmede, kreftrammede og 
pårørende, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med 
rusproblemer, personer med diabetes, uføretrygdede, langtidssykmeldte og utsatt ungdom. 
Klubbene tilrettelegger golfaktivitet gjennom grunnleggende opplæring og ukentlig aktivitet. 
Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten, og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong 
med kontinuerlig oppfølging», Norges Golfforbund v Gøril Hansen - Inkluderingskonsulent, 2021 

 

I lys av tilgjengelig forskning og gjeldende konsensus i idrettsvitenskaplig og helsefaglig akademia 
stiller vi (TTM) oss meget kritiske til nedskalering eller avvikling av sportslig aktivitet på BAGK og 
BAGT. Vi ber også kommune og statsforvalter å hensynta golfforbundets bekymringsmelding. 

 

Planforslaget: 

Jamført bygningsloven paragraf 12-8 første ledd, mener TTM at planinitiativet ikke «i nødvendig grad 
omtaler premissene for det videre planarbeidet, og redegjør for» punkt F, herunder tiltakets virkning 
på omgivelser, da golfklubben, treningssenteret, og TTM er meget viktige bidragsytere til et idrettslig 
aktivt nærmiljø. Folkehelsekonsekvenser for lokalsamfunnet er ikke er belyst i tilstrekkelig grad.  Vi 
mener videre at punkt H «vesentlige interesser som berøres av planinitiativet» ikke har blitt vurdert. 
TTM sitt virke sammen med mulige tap av arbeidsplasser hos BAGK og BAGT er vesentlig interesser 
som bør belyses i planinitiativet.  

Forslag til omregulering av deler av Ballerud golfklubb ser også ut til å være i strid med: Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi kan ikke se at barn og unge 
som bruker BAGK (til organisert og uorganisert lek og idrett) sine interesser har blitt belyst i 
tilstrekkelig grad jamf. punkt 4 a til c.  Kommunen har heller ikke organisert planprosessen etter 
punkt 4 d; «Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 
fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta».  Hverken sportslig aktør (TTM), 
som holder barne og ungdomskursene, juniorkomite i BAGK, eller deltagere / foresatte på våre 
barne og ungdomsaktiviteter har blitt spurt om å ytre sine synspunkter og delta i planprosessen. 
Dette er etter vår mening en saksbehandlingsfeil.  Punkt 5: «Ved omdisponering av arealer som i 
planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert 
areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de 
hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt». 
Fullverdige erstatningsareal bør i så henseende sikres før en går videre i planarbeidet.    
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Planforslaget er også i strid med: Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 for 
Akershus. Herunder kap.4 punkt A. 1,2: «Nye lokale og regionale planer ivaretar hensynet til og 
mulighetene for økt fysisk aktivitet».  Videre følges ikke punkt A. 3,1: «Stimulere til næringsutvikling 
som bidrar til motivering for fysisk aktivitet». Vi mener forslaget vil føre til mindre fysisk aktivitet 
enn tidligere, og etterspør dokumentasjon, gjerne ved et helseregnskap.  

Vi stiller til også spørsmål vedr. nødvendigheten og eventuelt også lovligheten ved å utnytte eller 
indirekte påvirke natur, fritid, og landskap (NFL) i særdeles negativ grad, som skal benyttes enten til 
golfbane eller jordbruk. Det finnes områder på tilsvarende størrelse i umiddelbar nærhet som ikke 
brukes til idrettsaktivitet.  

 

Ovennevnte problemstillinger i avsnittet skal håndheves av kommune og/eller statsforvalter.  

 

Eventuell nedleggelse av BAGK og BAGT: 

Ballerud GK er en av Norges største (om ikke den største) juniorklubben i golf. I tillegg er det svært 
mange barn og unge som bruker treningsanlegget (driving range og nærspillsområder) til uorganisert 
aktivitet. Det vil etter vår mening være meget uansvarlig dersom ikke fullverdige erstatningsarealer 
anskaffes før en eventuell igangsettingstillatelse gis.  

Ved godkjenning av omregulering vil det i praksis bety at golfbanen og treningsanlegget vil måtte 
nedlegges. Det sier seg selv at det ikke er mulig å opprettholde golfbanedrift med 3 hull. Det er 
heller ikke nok hull til å være en gyldig slopet golfbane og være medlem i Norges Golfforbund. En 
golfbane og et treningsanlegg med sterkt begrenset adkomst og parkeringsmulighet vil heller ikke 
være bærekraftig. Kafeteria og klubbhus vil også bli revet ned, som vil påvirke klubbmiljøet i negativ 
grad og mulighet for helårs aktivitet (innendørs vintertrening og sosiale eventer) vil bli borte. 

 

Gitt den mangelfulle belysningen av helt essensielle problemstillinger vedr. utbygningen, ber vi om 
gehør for følgende:  

1. Statsforvalteren bør rette innsigelse mot planforslaget 
2. Konsekvensutredning vedr. folkehelseeffektene ved redusert aktivitet eller nedleggelse av 

golfklubb og treningssenter. Et folkehelseregnskap bør fremlegges. 
3. Tiltak for å sikre at klubbmedlemmer og brukere av treningssenteret får alternative tilbud. 
4. Tiltak for å sikre at 30 arbeidstakere tilknyttet TTM (15) og BAGK og BAGT (15) har en ny 

jobb å gå til etter eventuell nedleggelse eller kraftig redusert aktivitet på klubb og 
treningssenter (range) 

5. Erstatningsareal må eventuelt sikres på et egnet sted som ikke påvirker idrettslig aktivitet i 
nærmiljøet i negativ forstand, dersom eventuell utbygging vedtas. 

6. En redegjørelse vedr. TTMs rettigheter for kompensasjon av fremtidig tap av inntekter. 
 

Mvh 

Joakim Schultz, Daglig Leder og Dennis Den Roover, Styreleder  

TTM Golf Academy – Ballerud 11/09/2021 
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Se vedlagt bekymringsmelding fra Norges Golfforbund. 

Bekymringsmelding NGF (link) 

- 

Kildehenvisninger fra forskningsrapporter og Norges lover på de neste sidene. 

 

Kildehenvisninger: 

1: Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og bygningsloven. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950 

2: Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146 

3: Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 for Akershus. 

 https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-
idrett-og-friluftsliv-i-akershus-2016-2030.pdf 

4: Tangen, J. O. (2010). 9 hull til bedre helse. In NGF (Ed.). Oslo: NGF. (Kilder Under) 

Graff-Iversen, S, Skurtveit, S, Nybø og Ross, GB (2001). Utviklingen i kroppsarbeid hos norske 40-42 
åringer i tiden 1974-94. Tidsskr Nor Lægeforening 121:2584-8  

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet og helse. Anbefalinger. Rapport nr 2/2000.  

Anderssen, SA, Strømme, S B Fysisk aktivitet og helse – anbefalinger. Tidsskr Norske Lægeforen nr 17, 
2001; 121:2037-41  

Centers for Desease Control and Prevention. Target Heart Rate and Estimated Maximum Heart Rate: 
http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/measuring/heartrate.html  
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INNSPILL TIL STATSFORVALTER VIKEN OG OSLO 
og DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 
BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEREGULERING 
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering 
ArkivsakID: 15/142742 
Fra Ballerud Golf Klubb (BAGK) 
 
sfovpost@statsforvalteren.no 
post@miljodir.no 
 
STORSALAMANDER – FREDET ART OPPDAGET PÅ GOLFBANEN 
 
Det er nylig oppdaget storsalamander ved Ballerud Golfbane. Denne arten mener vi er fredet og dens 
habitat ser ut til å ligge i byggesonen for skolen og barnehagen. 

 
 

 

Foto  
torsdag 09.sept’21 kl.1907 
Ballerud Golfbane 
Mellom hull.9 og dammen 
Ved Hans Aaraas 
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Så vidt det er oss kjent fra Handlingsplan for Storsalamander Triturus Cristatus av  Direktoratet for 
Naturforvaltning Rapport 2008-1, Mars 2008 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/22/rapport-2008-1.pdf 
er arten fredet. 
§5.3 gir følgende tekst 
På lokalitetsnivå kan en tenke seg en arealmodell der selve reproduksjonsdammen med nærmiljø dekker 
amfibienes livskrav fram til overvintring, alt innafor en sirkel med dammen som sentrum og en radius på 100 m. 
(Denne avstanden kan variere; 100 m er valgt på bakgrunn av en del forskningsresultater her i landet, og som 
antakelig favner de fleste salmandere de fleste steder.) Praktisk anvendt, som et redskap i arealplanleggingen, kan 
man da slå denne sirkelen på et egnet kartgrunnlag og få fram et antatt minimumsareal rundt ynglebiotopen. 
 
Det er meget positivt at golfbanens eksistens har bidratt til artens livseksistens og trivsel, men vi lurer 
på om ikke bygging av skole og barnehage vil være truende for videre livsgrunnlag. 

 
 
Vi ber derfor Statsforvalter griper inn og reiser innsigelse til planforslaget, om ikke kommunen tar 
opphold i prosessen inntil Salamanderfredning er utredet. 
 

 
..................................................... 
Peter R. Wigglesworth. 
for Ballerud Golf Klubb 
 
Kopi til: 
Bærum Kommune post@baerum.kommune.no 
Budstikka kundesenter@budstikka.no 
Politiske partier i Bærum 
Norges Golf Forbund 
Bekkestua Vel 
Høvik Vel 
TTM Golf Academy 
Bcc - BAGK styret med konsulenter 

REDDBALLERUDGOLF brev til statsforvalteren & andre 11.sept’21
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REDDBALLERUDGOLF Media omtale

Budstikka : Jette Robsahm >>
https://www.budstikka.no/debatt/ikke-ta-fra-oss-ballerud-

golfbane/656099!/

<< EiendomsWatch
https://eiendomswatch.no/nyheter/bolig/article13296247.ece?fbclid=Iw
AR1juP35GjuuT6XXN1OYEWwsd6HOaRFreCTDqJS3Z2aQiKXW6O-
WjakhdnQ
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https://eiendomswatch.no/nyheter/bolig/article13296247.ece?fbclid=IwAR1juP35GjuuT6XXN1OYEWwsd6HOaRFreCTDqJS3Z2aQiKXW6O-WjakhdnQ


REDDBALLERUDGOLF Media omtale

Estatenyheter
https://www.estatenyheter.no/golfbane-i-

baerum-skal-avvikles-pa-grunn-av-utbygging-
men-na-har-klubben-funnet-en-

storsalamander/308231?fbclid=IwAR01QlbQ
zV7NjMrYwXe4fXf-

DJcqFOrOqM5HCiCW3WAuKEybnOxcwjiy5
sc

Se også
https://www.facebook.com/reddbgk/
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https://www.facebook.com/reddbgk/


REDDBALLERUDGOLF Media omtale

Norsk Golf
https://www.norskgolf.no/nyheter/ballerud-

gk-kan-forsvinne-en-svaert-viktig-
rekrutteringsarena/?fbclid=IwAR1zs2wiMHgv

teGbpr4xyiq5-
hgr4TJasnhjwEwZR_kwjiw_0p7neoG7MgU
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REDDBALLERUDGOLF Media omtale

Dagbladet – Børsen.no
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/baerum

-dette-funnet-kan-velte-
gigantplanene/74260545
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REDDBALLERUDGOLF Media omtale

Facebook
https://www.facebook.com/re
ddbgk/posts/1104951913939

37
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https://www.facebook.com/reddbgk/posts/110495191393937


NYBALLERUDGOLF NSW brev til kommunen 23.sept’21
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NYBALLERUDGOLF NSW ark forslag til 9 hulls bane

• https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn
.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020022293&

• NSW forslag til revidert banen viser til utbyggingsplaner 
grunneier har for driving range som forsvinner.
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NYBALLERUDGOLF BAGK brev til kommunen om driving range
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INNSPILL TIL BÆRUM KOMMUNE 
BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEREGULERING 
Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042 
ArkivsakID: 21/9688 
Fra Styret i Ballerud Golfklubb 
Til: post@baerum.kommune.no 
 
30.september 2021 
 
Ref. Overnevnt sak, dokument nr. 21/185670 – Innspill fra NSW arkitektur – Planprogram for 
kommuneplanens arealdel 2022-2042. 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.ashx?journalpostid=2020466021&doki
d=5576698&versjon=1&variant=A& 
 
Resultat av forslaget betyr at driving range, som er en essensiell del av idrettsanlegget, blir nedlagt. 
I likhet med områderegulering arkivsak ID 15/142742 antar vi at et hvert areal av golfbanen skal erstattes 
med egnet areal. 
 
Driving rangen er sannsynligvis unik i norsk golf verden med sin lengde og flat profil. Driving rangen 
ligger i et mikro-klima område i Bærum som betyr at den åpner minst 4 uke før alle andre tilsvarende 
anlegg og er meget godt besøkt av flere fra hele Oslo og Bærum omegn. 
 
Vi avventer kommunens forslag til erstatningsareal slik dette ferdig opparbeidet og populær 
idrettsanlegget ikke må nedlegges. 
 
 

 
..................................................... 
Peter R. Wigglesworth. 
For styret Ballerud Golfklubb 
 
Kopi til: 
Bærum Kommune post@baerum.kommune.no 
Budstikka kundesenter@budstikka.no 
Politiske partier i Bærum 
Norges Golf Forbund 
TTM Golf Academy 
Bekkestua Vel 
Høvik Vel 
Bcc - BAGK styret med konsulenter 

 



NYBALLERUDGOLF Forslag til ny bane  : flyfoto montasje
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