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Wenn jemand eine Reise tut, So kan man was erzählen. Sitatet stammer helt fra  
1786 (Claudius), men kan fint anvendes på norske golfklubber i 2019. Poenget i litt over- 
ført betydning er at gode, og kanskje ikke fullt så gode, opplevelser må fortelles videre.  

Historier som ikke dokumenteres, kan 
lett bli redusert til anekdoter. Skal 
din klubb bli en anekdote?

I 1994 ble det skapt fem golfklubber i Norge.  
Enebakk falt dessverre tidlig fra, men de 
andre lever i beste velgående. Og det betyr 
at de er 25 år i år. Entusiasmen og engasje-
mentet har vært stort, men garantert ikke 
bare en dans på roser. Idealister har lagt ned 
tusenvis av timer for at vi andre skal ha det 
gøy. Men selv idealister blir eldre, og etter 
hvert faller de fra. Mye går i glemmeboken 
med dem. Kanskje en og annen anekdote vil 
overleve – i hvert fall i en generasjon eller to.

Dette kan du gjøre noe med. Og vi kan fortelle  
deg hvordan. Sjekk inn på golfhistorie.no og 

klikk på Meny. Under Diverse finner du 
fanen Klubbenes historie. Der vil  

du finne at flere enn 20 norske  

golfklubber har utgitt bøker og hefter i 
forbindelse med sine jubileer, det være 
seg 10, 20, 25, 50 eller 75 år. Ingen norske 
golfklubber har hatt 100 års jubileum ennå, 
men den første,  Oslo Golfklubb, har en jobb 
å gjøre i 2024. Det er lett å la seg imponere 
over den historiske kapital disse produktene 
representerer.

Et 25 års jubileum er en glimrende anled-
ning til å dokumentere klubbens historie. 
Den store boomen i golf-Norge fant sted 
mellom 1985 og 2003. Antallet aktive klub-
ber steg fra 15 til 219. Det betyr at det blir 
mange 25 års jubileer fremover. Vi er sikre 
på at mange gjør seg tanker om hvordan 
jubileet skal feires. Dokumentasjon av klub-
bens historie i en eller annen form bør være 
obligatorisk. Noen vil samtykke entusiastisk, 
andre vil synes lista legges vel høyt. Uansett, 

Faggruppe golfhistorie laget en huskeliste 
over momenter du bør ta hensyn til, både 
når det gjelder innhold og prosess. Den 
finner du under samme fane som er nevnt 
ovenfor. En flying start.

Å ha en ildsjel i klubben er en bonus.  
Men et jubileumsskrift/hefte/bok er team- 
arbeid. Forankring i klubbens styre er en 
forutsetning.  Vi kan bare ønske lykke til  
og håpe på at vår samling av publikasjoner 
blir supplert i samme grad som klubbut-
viklingen på 90-tallet. Vi har alle sammen 
vært med på en reise som bør gjenfortelles. 

 
Uten historie – ingen identitet. 
Uten identitet – ingen fremtid. 
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Wenn jemand eine Reise tut... 
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