
 
 

Faggruppe golfhistorie.  

 

1 

Faggruppe golfhistorie 
 

Presentasjon av tema og begivenheter i golfnorge – Golftinget 2015 
 

         

                   www.golfhistorie.no                                        www.facebook.com/golfhistorie 
 

På websidens Meny vil du finne informasjon om bl.a. Klubbutviklingen i Norge, Klubber i 
Norge, Artikler om diverse temaer som f. eks klubbhistorie, jubileumsbøker osv. I tillegg er 
det, under Norges golfhistorie på video, lagt ut intervjuer med en rekke tidligere 
presidenter i NGF (nå også Jon Kåre Brekke og Morten Erichsen) og andre sentrale 
personer og spillere (bl.a. Suzann Pettersen og Henrik Bjørnstad).  

Sikring av NGF’s egen historie  
Med kr. 130 000,- i støtte fra Norsk Kulturråd er en stor del av Norges Golfforbunds egen 
papirbaserte historie sikret. Sikringen består av registrering og arkivering i samarbeid 
med Riksarkivet. Det vil også igangsettes arbeid med digitalisering av relevant underlag. 

Samarbeid med “Norsk Golf”  
I faggruppens faste historiespalte presenterer vi norsk og internasjonal golfhistorie i 
populærformat. 

Kulturminner i forbindelse med golfanlegg  
Faggruppen arbeider med å kartlegge og synliggjøre kulturminner på og rundt norske 
golfanlegg. I denne sammenheng har vi etablert god dialog med Kulturminnefondet, 
Kulturrådet, Fylkeskonservatoren i Oppland og Riksantikvaren. Vi får råd og hjelp fra 
Fylkeskonservatoren med hensyn til registrering i den offentlige kulturminnedatabasen 
Askeladden, samt sikring og skilting av ulike kulturminner. I tillegg utreder vi mulighetene 
for å etablere en ordning for offentlig faglig rådgivning og økonomisk støtte til rydding, 
sikring og skilting av relevante kulturminner. 

 
Vi søker kontakt og samspill 
Vi i faggruppen syns historie er både spennede og morsomt. Det er imidlertid vanskelig å 
få inn underlag vedrørende den enkelte klubb. De fleste klubber har historieinteresserte 
medlemmer med kunnskap om sin klubbs historie og kulturminner i forbindelse med 
golfanlegget. Vi ønsker å komme i direkte kontakt med slike personer og ber om hjelp til å 
finne disse. Faggruppen planlegger å skape et nettverk av slike personer på tvers av alle 
klubber, samt et nettverksforum der de kan kommunisere og utveksle informasjon/ideer.  

Send en e-post anna.donnestad@golfforbundet.no med navn på den eller de i klubben 
som kan være villige til å bidra.  
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