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Kvinner i NGFs organer siden stiftelsen i 1948 
Skrevet av Jens N. Engelstad 18.01.2018 
 

1968 Kontaktutvalget for kvinnegolf blir etablert med Mette Bjørum (leder), Anniken Langaard, 
 Ada Hestbek og Sigrun Øverland som medlemmer. Ingen av dem var til stede på Golftinget. 
 

1969 Mette Bjørum møter som én av 5 fra OGK og orienterte fra Kontaktutvalget for kvinnegolf.  
 

Dette er iht. protokollene første gang at en kvinne møter i NGFs øverste organ, Golftinget.  
 

Det er dog med forbehold om at ingen av dem som møtte tidligere, og som kun er benevnt med 
initialer til fornavn, har (men meget lite sannsynlig) vært kvinne. 
 

1971 Mette Bjørum var innbudt som formann i Kontaktutvalget for kvinnegolf, men ikke som  utsendt 
delegat fra OGK. 

 
1972 Mette Bjørum var, som eneste kvinne, til stede som formann i Damekomiteen. 
 
1973 Anniken Langaard møtte for Damekomiteen og Gudrun Johansen for Treningskomiteen. 
1974 Vivi Marstrand møtte for Trondheim Golfklubb og Gudrun Johansen for Damekomiteen. 
 
1975 Sigrun Øverland for Stavanger GK, Vivi Horn Marstrand for Trondheim GK og Anniken 
 Langaard for Oslo GK møtte for Damekomiteen.  
 

 Elisif Reymert valgt til varamedlem av styret i NGF. 
 

1976 Sigrun Øverland for Stavanger GK og Gudrun Johansen møtte for Damekomiteen 
.  
 Elisif Reymert gjenvalgt som varamedlem av styret i NGF, Sigrun Øverland valgt til 
 varamedlem. 
 
1977 Anniken Langaard for Oslo GK, Sigrun Øverland for Stavanger GK og Gudrun Johansen for Oslo GK 

møtte for Damekomiteen. 
  
 Elisif Reymert og Sigrun Øverland gjenvalgt som varamedlemmer til styret i NGF. 
  
 Gudrun Johansen valgt som medlem av Valgkomiteen. 
 
1978 Herdis Fosvold for Borregaard GK, Nina Tjomsland og Sigrun Øverland for Stavanger GK, Julie 

Cappelen og Anne Wist for Trondheim GK og Gudrun Johansen fra Oslo GK møtte for 
Damekomiteen.  

 
 Elisif Reymert og Sigrun Øverland valgt som styremedlemmer i NGF. 
 
 Dette er første gang to kvinner blir valgt som styremedlemmer i NGF. 
 
1979 Elisif Reymert ble gjenvalgt som styremedlem i NGF. Sigrun Øverland var ikke på valg. 
 
 Gudrun Johansen gjenvalgt som medlem av Valgkomiteen. 
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1980 Elisif Reymert var ikke på valg. 
 
 Gudrun Johansen gjenvalgt som medlem av Valgkomiteen.  
 
1981  Elisif Reymert trer ut av styret.  
 
Tankevekkende fra Golftinget i 1981 var følgende i Rigmor Andresens (NIFs representant) innlegg:  
 
«Hva med våre landsmenn – innvandrerne. Vi må ha dem mere med, men det betyr vel ikke at man for 
enhver pris skal integrere dem? Man må arbeide for å finne den beste løsning.» 
 
1982 Gudrun Johansen blir på Golftinget valgt som varamedlem av styret i NGF. 
 
Ved en lovrevisjon dette året ble det vedtatt at styret i NGF skulle bestå av 6 medlemmer og 2 
varamedlemmer, dvs. eneste endring ble at det skulle være 6 og ikke 5 ordinære styremedlemmer.  
 
Ingenting, kanskje snarere tvert i mot, tyder på at man den gangen overhodet tenkte på kvotering eller 
drøftet spørsmålet om kvinnerepresentasjon i styret. Dette gjelder både innkallingen og 
tingforhandlingene. Faktum er at det på Golftinget i 1982 ikke var en eneste kvinne blant de 6 som ble 
valgt som styremedlem.  
 
Her bør det innskytes at først ved en lovendring i NIF i 1987 ble det vedtatt bestemmelser om 
kvinnerepresentasjon i idrettens organer som følger: 
 
«Ved valg/oppnevning av representanter til ting, råd og utvalg i Norges Idrettsforbund, særforbund og 
idrettskretser skal begge kjønn være representert. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen til det enkelte 
organisasjonsledd skal være retningsgivende for sammensetningen. 
 
En revisjon på idrettstinget 1990 medførte at bestemmelsen ble noe skjerpet ved at det som hovedregel 
skulle være minst to representanter fra hvert kjønn i styrer, utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. Fra 
1987 til 1990 var det likevel NIFs forståelse av kravet til valgliste at det på denne skulle være 
representanter for begge kjønn «såfremt det er praktisk mulig». Etter idrettstinget i 1990 laget NIF 
oppdaterte lovnormer for særforbund og idrettslag (trykket i 1991) der bestemmelser om 
kvinnerepresentasjon tilsvarende den skjerpede bestemmelsen i NIFs lov var med. 
  
NGFs lover ble deretter oppdatert på Golftinget i 1992, da med følgende ordlyd: 
 
«Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen i forbundets lag skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er 
minst to representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg m.v. som består av mer enn 3 medlemmer.» 
 
1983 Gudrun Johansen ble på Golftinget valgt som styremedlem i NGF. 
 
1984 Gudrun Johansen ble på Golftinget gjenvalgt som styremedlem i NGF. 
 
              Anna Dønnestad tilsettes som ny generalsekretær i NGF 
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På Golftinget ble Lisbeth Hvinden innstilt som varamedlem mens Finn Andersen fra Kjekstad GK ble 
innstilt som styremedlem. De ble valgt med Lisbeth Hvinden som 2. varamann. Finn Andersen flyttet til 
Bodø 19.09.84 og trakk seg da med umiddelbar virkning fra sitt verv.  
 
Johan S. Horn (President i NGF i 1956-62, og far til elitespilleren Johan J. Horn), som var 1. varamann, 
rykket da opp som styremedlem og Lisbeth Hvinden gjenstod som eneste varamedlem.  
 
Johan S. Horn deltok på et styremøte så sent som 24.10.84, men etter dette møtte han ikke. Så vidt vi 
har bragt på det rene hadde han et alvorlig uhell på isen i januar 1985 og det er å anta at han som 
konsekvens av dette trådte ut av styret, hvoretter Lisbeth Hvinden rykket opp som styremedlem. Derfor 
står hun oppført som styremedlem sammen med Gudrun Johansen i forbindelse med deltageroversikten 
fra Golftinget 09.03.85. Det var andre gang at styret i NGF hadde to kvinnelige styremedlemmer. 
 
1985 Gudrun Johansen gjenvalgt som styremedlem i NGF og Lisbeth Hvinden valgt som               

styremedlem.  
  
Anna Dønnestad var i barselpermisjon fra desember i 1985 til september i 1986, og alt tyder på at 
Lisbeth Hvinden var både styremedlem og fungerende daglig leder i NGF fra desember 1985 frem til 
Golftinget i 1986. I referatet fra Golftinget den 8/3-1986 står det at «Lisbeth Hvinden ble gitt 
dispensasjon til å trekke seg fra sitt styreverv etter ett år i styret». Det kan tyde på at hun var valgt som 
varamedlem til styret på Golftinget i 1984, og så rykket opp til styremedlem etter at Johans S. Horn 
trådte ut av styret før styremøtet 09.02.85 og dermed ble valgt (og ikke gjenvalgt) som styremedlem på 
Golftinget i 1985 og dermed hadde vært styremedlem i 13 måneder. Hun ble så ansatt i forbundet rett 
etter Golftinget i 1986 og fungerte som generalsekretær i resten av Anna Dønnestads barselperiode.  
 
1986 Gudrun Johansen trer ut av styret i NGF og Nina Middelthon velges som nytt styremedlem. 
 
Faggruppen har valgt å begrense en detaljert og systematisk oversikt over kvinner, som på et golfting 
ble valgt til styremedlem, varamedlem og andre sentrale verv i NGF, til tiden før 1987.  
Senere forhold av betydning er: 
 
I forbindelse med det forestående Golfting i 1990, påpekte Valgkomiteen selv, med klar henvisning til 
NIFs § 2-4 om kjønnsfordeling, vedtatt av Idrettstinget våren 1990, at de ikke hadde greid å finne mer 
enn én kvalifisert kvinne som styremedlem. Som varamedlem til styret ble det heller ikke innstilt på, eller 
valgt, en kvinne det året. Golftinget vedtok valgkomiteens innstilling, og godtok dermed dens forklaring, 
og valgte kun én kvinne til styret, i strid med minstekravet på to i NIFs lov § 2-4. 
 
I 1992 ble det igjen kun innvalgt én kvinne som styremedlem, men da greide de i hvert fall i tillegg å velge 
en kvinne som varamedlem til styret. 
 
Spørsmålet om valg av kvinnelig varamedlem til styret skulle telle med i relasjon til regelen i § 2-4 var 
ikke avklart på tidspunktet for Golftinget i 1990, og NIFs intensjon i så måte var ikke alminnelig kjent. 
Først i retningslinjer fra NIF i 1991 ble det uttalt at § 2-4 må forstås slik at varamedlemmer til styret ikke 
er medlem av styret, men kun har en funksjon når disse fungerer i stedet for et fraværende 
styremedlem. Derfor skulle § 2-4 ikke anvendes overfor varamedlemmer (dette er senere endret 
gjennom forandring av lovteksten). 
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Først på Golftinget i november 1994 ble det igjen valgt inn to kvinner som vanlig styremedlem i NGF, 
med funksjonstid 1995-1996. Det var Nanna Torp Johannesen (gjenvalg) fra Grenland GK og Karin 
Westblad fra Oslo GK. De var begge innstilt av valgkomiteen. 
 
Det var på dette tinget at en sittende president for første gang fikk en motkandidat i det Vestfold GK 
gjennom et benkeforslag gikk inn for Karin Westblad fra Oslo GK som ny president som motkandidat til 
Carl Semb fra Oslo GK. Han hadde da vært president i alle år siden han overtok etter Knut Klosters død 
noen måneder før Forbundstinget høsten 1988.  
 
Følgende er tatt fra GOLF-entusiastens (nr. 5/1994) referat fra Golftinget: 
 
Etter en innledning der valgkomiteens formann, Jon Are Eskeland, forklarte komiteens innstilling og kom 
med en inntrengende appell til tinget om å støtte den, tok Vestfold Golfklubbs Peter Feilberg ordet og i et 
balansert innlegg fremmet Karin Westblad som motkandidat til den sittende president, Carl Semb. 
Benkeforslaget var altså på plass. Derimot, etter at noen få talere hadde gitt uttrykk for syn både for og 
imot et ene og det andre, utløste Karin Westblad selv spenningen ved å gripe ordet for å si at hun trakk 
seg fra avstemningen. I et forsonende trekk ville hun unngå en kampvotering som kunne skape splid i 
golf-Norge. Dermed ble valgkomiteens innstilling votert inn av delegatene. I og for seg kan man si at 
Golftinget 1994 var historisk i den forstand at det aldri tidligere var blitt fremmet benkeforslag til 
motkandidat under valget av president. Det bærer bud om at golf er blitt en idrett av betydelige 
dimensjoner i vårt land, og at kravene til ledelsen er mangeartede fra en klubbflora som ser samarbeid og 
kontakt som vesentlige ingredienser. 
  
Referatet fra valget sier lite annet enn at hun ble foreslått som motkandidat av Vestfold GK, og at hun 
trakk seg etter flere innlegg fra salen. Jon Are Eskeland forteller at han snakket med henne om hennes 
kandidatur og at det også i denne tiden mellom benkeforslaget og selve valget ble snakket og diskutert 
en god del om temaet i korridorene og på rommene.  
 
 Man må spørre seg hvorfor hun i det hele tatt lot seg foreslå, og så trakk seg med mannens sykdom som 
begrunnelse. Han var jo tross alt like syk dagen før Forbundstinget. Lå det noe mer bak benkeforslaget 
fra Vestfold GK enn det som faller en i øynene? Og hvorfor trakk hun seg egentlig? For å prøve å finne et 
mulig svar på det er det naturlig så gå noen år tilbake. 
 
Styremedlemmer og varamedlemmer fra Vestfold GK kom og gikk, hhv. Peter Feilberg (han som var 
formann i Vestfold GK og fremsatte benkeforslaget i 1994) i tingperioden 1988-90 og Morten Berg i 
tingperioden 1990-92. Hvorfor bare én periode hver seg under Carl Semb? Og hvorfor skulle en fra Oslo 
GK utfordre en annen fra Oslo GK? Særlig med det faktum i bakhodet at valgkomiteens leder også var 
medlem av Oslo GK. 
 
Det som er pussig er at de aller fleste av dem som var til stede på Golftinget i 1994, og som er kontaktet i 
saken, ikke har mer enn en meget vag erindring av at det skjedde noe spesielt i forbindelse med valget. 
Mange kan overhodet ikke huske at det ble fremsatt noe benkeforslag, enn si huske at det var på Karin 
Westblad som motkandidat til en sittende president fra samme klubb. Det var jo, for å si det mildt, en 
ganske spesiell situasjon.  
 
Hva var i realiteten bakgrunnen for benkeforslaget? Var det et lite «kvinneopprør» (men noen få klubber 
med på laget, og ikke minst også med støtte fra flere sentrale menn) mot «Gutteklubben Grei», til dels 
knyttet til et reelt ønske om å skifte ut presidenten? Eller var det et forsøk på å få valgt en president som 
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ved neste korsvei kunne hindre Morten Erichsen i å bli valgt som president? Eller var det rett og slett så 
enkelt som at man ønsket å få Karin Westblad valgt som president?  
 
Hadde hun virkelig selv et genuint ønske om å bli president, tross mannens sykdom? Eller var hennes 
plan at hun skulle representere kvinner i et kraftig forsøk på å sette NIFs/NGFs lover om kjønnslikhet på 
dagsorden, men at hun forventet å tape avstemningen?  
 
Eller skjønte hun under debatten at hun kanskje kom til å vinne, hvilket aldeles ikke var planen? Dette er 
konklusjonen til de meget få som var til stede og som husker saken godt. Det kan i hvert fall forklare 
hvorfor hun trakk seg, og da kun med mannens sykdom som begrunnelse. 
 
Enhver kan trekke sin egen konklusjon, men man kan ikke se bort fra at Karin Westblad allerede i 
1994, dersom hennes mann ikke hadde vært alvorlig syk, hadde en reell mulighet til å bli Norges første 
kvinnelige golfpresident. 
 
På alle tingene fra og med 1994 ble det valgt minst to kvinnelige styremedlemmer. I 2000 var første gang 
en kvinne ble valgt som visepresident, nemlig Bente Hofgaard-Nilsen fra Bergen GK på det 
ekstraordinære Golftinget i mai.  
 
Høsten samme år ble Marianne Smith Magelie fra Drøbak GK valgt til visepresident på det ordinære 
Golftinget. En kuriositet er det at Marit Wiig, på det tinget ganske kjapt ble innvalgt i NGFs lovutvalg da 
det ble oppdaget at valgkomiteen hadde innstilt på valg (gjenvalg) av tre menn og ingen kvinne. Marit 
Wiig ble umiddelbart oppringt fra tinget og spurt om hun var villig til å stille gjennom et benkeforslag. 
Hun svarte JA på rappen, og ble valgt.  
 
Marit Wiig var på det tidspunktet leder av lovutvalget i NIF og selvsagt en særlig kvalifisert kandidat. 
Første gang det var kjønnslikhet blant både styremedlemmene (3-3) og varamedlemmene (1-1) var i 
2005. Det samme skjedde i 2009, og også i 2015 da Marit Wiig ble enstemmig valgt til president.  
 

 

 

 

 

 

 

 


