
FN´s verdensmål
- har også fundet vej til golfsporten 

Indledningsvis skal det slås fast, at golfklubberne dog 
kun får noget ud af arbejdet med FN´s verdensmål, 
hvis de læses og forstås, og at golfklubberne forholder 

sig til dem. Hvis golfklubberne gør dette, giver de imidlertid 
også en fantastisk ramme for golfklubbens aktiviteter og vil 
givet vis være med til at øge fokuseringen på golfklubbens 
drift. 

Hvad er FN´s verdensmål?
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af 
verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New 
York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset 
ambitiøs udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. 
januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere 
bæredygtig udvikling for både os mennesker og planeten, 
vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som 
forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe 
fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og 
mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes 
på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og 
på at styrke internationale partnerskaber. I kan se de en-
kelte mål her: www.verdensmaalene.dk.

Det er således noget af en mundfuld, som verdens ledere 
besluttede sig for. Men hvordan får vi omsat de mange fine 
ord til konkret handling, og hvordan spiller det sammen med 
golfsporten?

Verdensmålene er alle steder og nu også i golfsporten
Flere og flere har sat verdensmålene på dagsordenen. Ek-
semplerne er mange. Senest talte flere folketingspolitikere 
om verdensmålene i valgkampen, og også folkemødet på 
Bornholm havde verdensmålene som det gennemgående 
tema. Desuden ser man nu, flere kommuner kører karava-
ner på det lokale torv med fokus på, hvordan verdensmål 
bliver til hverdagsmål.

Men det er ikke kun politikere og myndigheder, der taler 
verdensmål. Store virksomheder som Chr. Hansen, Grund-
fos og Danfoss har også alle anvendt verdensmålene i deres 
strategiske indsats, fordi det giver rigtig god mening som 
ramme for deres virksomheders drift. 

Idrættens verden er også kommet med på vognen, og Dan-
marks Idrætsforbund (DIF) har således også forholdt sig til 
verdensmålene, udarbejdet et katalog med mulige handlin-
ger til brug for arbejdet med deres politiske program. Også 
golfsporten er på internationalt niveau kommet godt i gang. 
R&A har således i deres ”Golfcourse 2030-strategi” anvendt 
verdensmålene som strategisk pejlemærke, hvilket også er 

Hvad har FN´s verdensmål og greenkeepernes daglige arbejde med hinanden at gøre? 

Faktisk rigtig meget. Greenkeepernes arbejde ude i golfklubberne har en direkte indflydelse på 

FN´s verdensmål og golfklubberne kan få rigtig meget ud at arbejde systematisk med disse mål.

AF TORBEN KASTRUP PETERSEN, BANECHEF I DANSK GOLF UNION 

Roskilde Golfklub:
Har fokus på 12 af de 17 verdens-
mål. Har igangsat initiativer som 
f.eks. udskiftning af belysning, 
affaldssortering og bygget egne 
insekthoteller. 
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tilfældet for den skandinaviske forskningsfond STERF, der 
har knyttet sine forskningsaktiviteter op på verdensmålene.

Fokus for de forskellige virksomheder og organisationer er 
forskellige, og det er således ikke de samme verdensmål, 
som man målretter sin indsats efter. Faktisk er det lidt sjovt 
at se, hvordan fokus er forskelligt afhængig af udgangs-
punktet, og hvor de kan gøre den største forskel. 

Sådan kan klubberne arbejde med verdensmålene 
Men hvorfor skal golfklubberne så arbejde med verdensmå-
lene? Det korte svar er fordi, at man kan og bør bidrage til en 
bedre verden. Det er svært at argumentere for, hvorfor man 
ikke skulle arbejde med dem. Når man arbejder med må-
lene, er det vigtigt ikke alene at anvende dem som en ”bing-
oplade”, hvor man sætter hak ud fra de mål, man bidrager 
til. Øvelsen med at sætte hak er nødvendig og et vigtigt før-
ste skridt, men giver i sig selv ingen større værdiskabelse. 
Det er først ved den strategiske anvendelse at værdien ved 
verdensmålene for alvor viser sig. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at målene er indbyr-
des afhængige, og at den enkelte golfklub bør tage fat i de 
mål, som giver mest mening for netop den enkelte klub. 
Målene bør således anvendes som et strategisk værktøj, 
der giver et overblik over golfklubbens nuværende indsats 
og sætter retningen for de fremtidige initiativer. Golfklubben 
bør bidrage der, hvor den største forskel kan gøres. Et godt 
råd kan være at starte med f.eks. 1-3 mål, og så fokusere 
indsatsen der.

Verdensmålene angiver således en perfekt ramme for det 
strategiske arbejde, som foregår i en golfklub, og kan være 
med til at fokusere indsatsen på de områder, hvor man som 
golfklub kan gøre den største forskel. Det kan være forskel-
ligt fra klub til klub, men indsatser inden for biodiversitet og 
optimering af ressourcer ligger lige for. 

Fælles sprog med omgivelserne
Foruden den oplagte strategiske vinkel, så vil et arbejde 
med verdensmålene give golfklubben en mulighed for at 
kommunikere i samme sprog som sine omgivelser. Det gør 
sig især gældende over for kommunerne, der i høj grad har 
fokus på at bidrage til verdensmålene. Hvis en golfklub så-
ledes forholder sig til verdensmålene og sætter sin indsats 
ind i disse rammer, vil det være langt lettere at få en dialog i 
gang med samarbejdspartnere.

Et andet eksempel på værdiskabelsen ved at arbejde med 
verdensmålene er ved f.eks. fondssøgning. Her vil en stil-
lingtagen til verdensmålene og en målrettet indsats kunne 
bane vejen for en god ansøgning til flere forskellige fonde, 
hvor flere og flere også har taget stilling til verdensmålene. 
Det drejer sig kort sagt om at tale ind i den kontekst, som 
fondene har.

Selv en lille indsats vil nytte
Verdensmålene blev skrevet fra FN til verdens ledere, og der 
kan i formuleringer være rigtig langt til en hverdag i golf-
klubben. Derfor har vi i Dansk Golf Union i samarbejde med 
internationale samarbejdspartnere tygget på målene og for-
søgt at få dem oversat til golfsportens hverdag. I kan finde 
oversættelsen på Dansk Golf Unions hjemmeside, hvor det 
også fremgår, hvordan golfklubberne på nuværende tids-
punkt allerede gør en lang række tiltag, som understøtter 
flere af verdensmålene. Her kan der forhåbentlig findes god 
inspiration for både greenkeepere og golfklubbernes besty-
relser.

Når greenkeeperne sår en blomstereng eller reducerer 
gødning- og pesticidforbruget gør det en forskel. Golfspor-
ten kan ikke redde hele verden på en gang, men man kan 
begynde i det små. Selv en lille indsats nytter, så det er bare 
om at komme i gang.                                                               //

God arbejdslyst.   

Hørsholm Golfklub: 
Har fokus på 13 af de 17 verdensmål. 
Har igangsat initiativer som f.eks. 
naturpleje med får, bivenlige blom-
ster-områder og anlæggelse af en 
hjerte-motions-sti. 
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