Åpent Norsk Mesterskap – Norsk Mesterskap
Underlaget er basert på en gjennomgang av bl.a. NGFs protokoller fra 1947 og frem til 1959.
Det første Åpent Norsk Mesterskap for amatører (herrer) ble arrangert av Oslo Golf Klub i 1925.
Tilsvarende mesterskap for damer ble første gang arrangert (også av Oslo Golf Klub).
Frem til 1948 ble disse mesterskapene arrangert av Oslo Golfklubb på Bogstad. I 1949 ble ansvaret for
norgesmesterskapene overtatt av NGF, men så vidt det kan sees av referater fra møter i NGF ble selve
arrangementet overlatt til Oslo Golfklubb tom 1959.
I 1955 ble betegnelsen «Lukket Norsk Mesterskap» nevnt for første gang og en konkurranse med denne
betegnelsen ble første gang arrangert i 1956. Vinneren av herreklassen var John A. Johansen.
Dameklassen ble vunnet av Aasta Wahlstrøm. Begge vinnerne var fra Oslo Golfklubb.
Kongepokal i golf ble første gang tildelt vinner av herreklassen i 1970, og vinner av dameklassen i 1976.

Når ble det første mesterskapet arrangert? 1925 eller 1956?
I hvilket år ble det første norske mesterskap i golf arrangert, vil være betinget av om det «åpent», eller om
det var ”lukket” med hcp grense.
Var mesterskapene som ble arrangert av Oslo Golfklubb fra tidlig i 20 årene å regne som
Norgesmesterskap? - I så fall ble det første Norgesmesterskapet for herre avholdt i 1925 og for damer i
1932.
Den første norgesmester i herreklassen het Joseph (Joe).L. Ohman. Mesterskapet for damer ble vunnet
av Aina Afrwedsen
Følgende vandrepokaler var satt opp til vinnerne i ovennevnte mesterskap:
Herreklassen – Sir Francis Lindleys Pokal
Dameklassen – Sir Charles Wingfields Pokal.
Begge pokalene blir fremdeles benyttet i de norske mesterskapene.

Diverse utdrag fra styremøter og generalforsamlinger i NGF.
I referat fra et møte 20. august 1947 (forberedelsesmøte til stiftelse av NGF) ble det notert at en av
forbundets oppgaver skulle være ”Å arrangere amatørmesterskap for damer og herrer”.
I referat fra styremøte 17. april 1948 ble utkast til statutter for Norges Golfforbund behandlet. Under § 2 –
Forbundets oppgaver, underpunkt 2.2 står det blant annet: ”å arrangere Norsk amatørmesterskap for
damer og herrer”
I protokollen fra den konstituerende Generalforsamling (Stiftelsesdagen) 28. mai 1948 NGFs statutter
vedtatt og der står det at en av forbundets oppgaver er: ”Å arrangere eventuelt norsk amatørmesterskap
for damer og herrer”. Fremdeles er temaet mesterskap for amatører.
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I referat fra styremøte 19. mai 1949 (side 15) finnes man følgende tekst: «Arrangementet for
Norgesmesterskap for herrer og damer for 1949 er overdratt Forbundet. Åpent Norsk Mesterskap for
amatører bør skje i 3 uke i august måned.
I protokollen fra den ordinære Generalforsamling 8. mai 1953 finnes følgende tekst: ” Norgesmesterskap
for damer og herrer for 1953 ble overlatt til Oslo Golfklubb 13-16/8.
I referat fra styremøte 12. mai 1954 står det bl.a. ” Det åpne Norske Amatørmesterskap for Damer og
Herrer. Arrangementet overtas av OGK.
I referat fra styremøte 15.februar 1955 står det bl.a. ” Norgesmesterskap 11-14/8 Oslo GK som tidligere”
I referat fra styremøte 3. oktober 1955 (side 48) nevnes «Lukket Norsk Mesterskap for Damer og Herrer.
Vandrepokaler – Sir Francis Lindley (for Herrer) og Sir Charles Wingfield (for Damer)». Altså en
fortsettelse av de pokaler som var innstiftet allerede i 20 årene.
I protokollen (punkt 4a) fra Generalforsamlingen 4. juni 1956 finner vi at det for første gang nevnes noe
om Mesterskapsformen, nemlig: «Lukket Norsk Mesterskap for herre 2-5 august, for damer 30/8 -2/9
begge på Bogstad». Betegnelsen på Norgesmesterskapet har nå gått fra å være ”et åpent mesterskap for
amatører” til å bli et ”lukket mesterskap” med hcp-grense.
I protokollen fra Generalforsamlingen 13. juni 1958 fremkommer det at hcp-grensen i det lukkede Norske
Mesterskap ble diskutert. Det ble vedtatt at hcp-grensen på 10 for herrer, skulle opprettholdes, men at
hver klubb skulle kunne melde på 2 spillere uansett hcp. For damene ble det som et forsøk for 1958
enighet om å endre hcp-grensen til 24.
I protokollen fra Generalforsamlingen 27. mai 1959 (side 72) står det at ”OGK ba om å bli fritatt for
arrangementet av Norgesmesterskap for 1960”.
Senere ble det besluttet å overlate arrangementet av Norgesmesterskapet for 1960 til Bergen Golfklubb.
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