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Golf og kvinner i etterkrigstiden 
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Golf og kvinner i etterkrigstiden 
 

År Nyhet Hovedsak Undersak og resultater 

1946   Norgesmesterskap ble ikke spilt 

under krigen 1940–45 og heller 

ikke i 1946. 

 

1947   Norgesmester damer: Aasta 

Frimann-Dahl.  

Aasta var den første ”helnorske” 

kvinnelige norgesmester i 

golfsporten. I årene 1932–1939 

hadde utenlandske kvinner, gift 

med nordmenn, stukket av med 

seieren.  

 

1948  

 

 

Norge får sine første 

aktive junior 

pikespillere. 

 

Annie (13) og Mette (10) 

Bergh blir medlem av Oslo 

GK som Norges to første 

aktive junior pikespillere. 

Det finnes ingen organisert 

trening, hverken for piker 

eller gutter, men Annie og 

Mettes foreldre ordnet med 

privat trening. De trente til 

og med innendørs om 

vinteren! Det foregikk i 

fyrrommet i kjelleren til 

Oslo turnhall i St. Olavs gate, 

to morgener i uken før 

skolen. Trenere var Gilbert 

Heron og Kåre Kittelsen.  

Bildet viser Annie Bergh 

d.y., som ble karakterisert 

som «den mest lovende 

golfspillersken på Bogstad». 

Avisutklipp VG 4/9-52 

 

 

Damenes St. Hanspokal 

arrangeres for første gang. Dette 

var også den første 

slagkonkurransen. Vinner: Annie 

Struksnæs. 

 

Utover i 50-årene var de fleste 

turneringer basert på matchspill, 

en mot en. 

 

Norgesmester damer: Aasta 

Frimann-Dahl. 
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1949 

 

 

De første pikespillerne 

deltar i turnering.  

 

I Oslo GKs jubileumsårbok 

er det for første gang 

registrert åtte junior 

pikespillere. De hadde ikke 

egne turneringer, men 

måtte konkurrere med 

damene eller guttene. Bildet 

viser Mette Bergh og ni 

guttespillere under 

premieutdelingen av den 

første Cato Aalls pokal 

1952. Det var den første 

form for organisert trening 

for ungdommen. Senere 

kom Arild Wahlstrøms 

årlige juniorkurs. Dette 

kurset var som å ”ta 

lappen”, og helt avgjørende 

for utviklingen av unge 

spillere.  

 

 

Alle juniorspillere måtte gå 

caddie for å lære spillets regler. 

Aldersgrensen var rundt 15 år, og 

golfbagene hadde ikke hjul! 

 

Bogstad hadde ingen driving 

range, men et område hvor 

ungdommen fikk stå og slå egne 

baller ut i roughen. Alle hadde 

hver sin ballpose, og når den var 

tom, var det ut på leting og 

innsamling av baller–og så var det 

ny treningsrunde.  

 

Norges første mixedturnering, 

Anette og Ragnar S. Platous 

ærespremie, blir arrangert. 

Konkurransen er åpen kun for 

ektepar. Vinnere er Lucy og Leif 

Høegh.  

 

Vinner av Det Åpne Norske 

Mesterskap: Vibeke Malm. 

 

Norgesmester damer: Annie 

Bergh. 

 

1950 

 

 

 

Annie Bergh starter 

systematisk 

oppbygging av norsk 

damegolf. 

 

Annie Bergh får mandat av 

styret i Oslo GK til å reise til 

utlandet for å studere 

hvordan norsk damegolf 

best kan bygges opp. Bergh 

fikk oppgaven fordi hun 

hadde rik internasjonal 

erfaring etter mange år som 

internasjonal tennisspiller. 

Studieturen gikk til England, 

Frankrike og Danmark. 

Annie Bergh var innehaver 

av flere NM-titler og to 

kongepokaler i tennis, og 

ble norgesmester i golf i 

1949 og 1952.  

Bildet viser Annie Bergh 

med sin datter ved samme 

navn i Rungsted Golfklubb i 

 

For første gang blir to pikespillere 

sendt på treningsopphold i 

utlandet. Mette og Annie Bergh 

trente hele påsken 1950 på 

golfbanen ved Selsdon Park Hotel. 

På bildet står instruktøren med 

Mette til venstre og storesøster 

Annie til høyre. 

 

Vinner av Det Åpne Norske 

Mesterskap: Aasta Wahlstrøm. 
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København i 1938. 

 

Norgesmesterskap ble ikke spilt 

dette året.  

1951   Vinner av Det Åpne Norske 

Mesterskap: Ingrid Schnack. 

 

Norgesmester damer: Ellen Ihlen. 

 

1952 

 

 

«Damedager» innføres 

og første eclectic 

sesongturnering.    

 

Som et resultat av Annie 

Berghs studietur til utlandet 

for å lære hvordan man 

skulle «bygge opp norsk 

kvinnegolf», ble 

Damedagene innført. Én 

formiddag i uken var bane 

og klubbhus forbeholdt 

kvinnelige spillere.  

Eclectic sesong-turnering 

startet også dette året, og 

keramiker Kari Nyquist 

laget flotte premier. 

 

 

 

 

 

Oslo Golfklubb hadde mange 

dyktige, kvinnelige golfspillere i 

perioden 1948–1956. Blant annet 

Lucy Høegh, Aasta Wahlstrøm, 

Ellen ”Lilleba” Ihlen, Annie Bergh, 

Annie Struksnæs, Sigrid Beer, 

Burgi Rørholt, Karna Poulson, 

Dokka Heyerdahl, Lilly Ditlev-

Simonsen, Drude Thorsen, 

Annette Platou, Max Heyerdal og 

Ruth Waaler og Ellen (Søss) 

Kongsli. 

 

Vinner av Det Åpne Norske 

Mesterskap: Ingrid Schnack. 

Norgesmester damer: Annie 

Bergh.  

1953 

 

 

Damenes aller første 

utenlandsturnering 

 

 

Oslo GKs damer spiller for 

første gang en turnering i 

utlandet. Anledningen er 

byturneringen på Göteborg 

Golf Klubb i Hovås, Gunnar 

Carlsens pokal. 

 

 

Bildet er fra damenes andre 

byturnering i 1955. Fra v.: 

Anniken Bruusgaard, Annie 

Bergh d.y., Drude Thorsen, 

Dokka Heyerdal og Ruth 

Waaler.  

 

 

 

 

Anniken Bruusgaard begynner en 

strålende golfkarriere. Hun går 

inn i damegolfens historie som en 

flott og talentfull spiller, som ble 

norgesmester både i 1961 og 

1962. 

 

Juniorspiller Mette Bergh blir 

sendt til Wenthworth Golf Club 

hvor hun får trene med 

legendariske Peter Thompson 

(Han vant British Open seks 

ganger). 
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Norske golfungdommer er med i 

Skandinavisk juniormesterskap 

for første gang. Mesterskapet går 

i København og Mette Bergh 

(bildet) er eneste pikespiller. 

 

Vinner av Det Åpne Norske 

Mesterskap: Nancy Jupp. 

 

Norgesmester damer: Annie 

Bergh d.y. 

 

1954   Vinner av Det Åpne Norske 

Mesterskap: Ingrid Schnack. 

 

Norgesmester damer: Aasta 

Wahlstrøm. 

 

1955 

 

To kvinner velges inn i 

Oslo GKs styre. 

Aasta Wahlstrøm (Frimann-

Dahl) og Annie Bergh blir 

valgt inn i styret i OGK. 

Deres innsats resulterte i et 

solid løft for både det 

spillemessige og det sosiale 

i klubben. Klubbhuset ble 

brukt mer, ny og bedre 

damegarderobe ble bygget i 

underetasjen, serveringen 

ble bedre og utallige 

arrangementer ble  

holdt. Det var et yrende 

klubbliv, og Annie Bergh 

Vinner av Det Åpne Norske 

Mesterskap: Jeanne Bisgood. 

 

Norgesmester damer: Ellen Ihlen. 
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disket gjerne opp med 

selvrøkt laks fra Lærdal.  

 

1956   Norgesmester damer: Aasta 

Wahlstrøm. 

 

1957   Skandinavisk mester damer: Britt 

Mattsson. 

 

Norgesmester damer: Aasta 

Wahlstrøm. 

 

1958  

 

 

Den første ordinære 

mixedturneringen. 

Gilbert Herons minnepokal 

blir arrangert for første 

gang. Dette er den første 

ordinære mixedturnering. 

Vinner første året er Baby 

Mürer Knutzen og John 

Johansen. 

 

Bildet viser Oslo Golfklubb 

1955. T.v. sees 10. utslag, og 

t.h. første utslag.  

 

Norgesmester damer: Aasta 

Wahlstrøm. 

 

 

1959   Norgesmester damer: Anniken 

Bruusgaard. 

 

1960 

 

Verdensstjernen Peter 

Thompson på 

Norgesbesøk! 

Nic Herlofson og Knut 

Gresvig inviterte selveste 

Peter Thompson til Oslo. 

Bildet viser verdensstjernen 

i aksjon, med en stor 

mengde golfentusiaster som 

hadde kommet for å se og 

lære. Thompson vant British 

Open seks ganger, altså mer 

enn Tiger Woods. 

 

Gudrun Johansen ble medlem av 

Oslo GK. Gudrun var gift med 

mangeårig norgesmester John 

Johansen og var selv en meget 

god spiller. Hun har gjort en 

formidabel innsats for 

golfsporten gjennom utallige verv 

i klubb og forbund. Bildet viser 

Gudrun på hennes 90-årsdag, 

omkranset av Mette Bjørum, 

Anniken Munch og Brit 

Rasmussen.  
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Familiematchen arrangeres for 

første gang. Vinnere er Siri og 

Kjeld Borge Andersen. 

 

Skandinavisk mester: Monica 

Møller. 

   

Norgesmester damer:  

Anniken Bruusgaard. 

 

1961 

 

 

Golf blir familiesport! 

Fra å være en 

mannsdominert sport, blir 

golf i økende grad en 

familiesport. Utover 60-

årene yngler det med unge 

pikespillere. Anniken 

Langaard er vår beste 

spiller, og hun får godt 

selskap av blant andre Siri 

og Vivi Borge Andersen, 

Lilly og Bøbban (Signe) 

Bjørge, Vivi Horn, Mette 

Rinde, Anne Line Bakkevig, 

Anne-Marie Gjørtz og 

Reidun Stensland (fra 

Stavanger). 

 

Bildet er et maleri av Dag 

Fyri, 1989, og viser blant 

annet 1. og 15. hull på 

Bogstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norgesmester damer: 

Anniken Langaard. 

 

1961  Den første 

damelandskampen gikk mot 

Danmark ble spilt på 

Bogstad 
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1962 

 

 

Første 

damelandskamp i 

Danmark.  

Årets damelandskamp mot 

Danmark ble spilt på 

Københavns Golfklubb på 

Eremitagen i Danmark og 

besto av kaptein Ruth 

Waaler, Ellen Kongsli, Mette 

Michelsen, Anniken 

Langaard og Siri Borge-

Andersen. 

 

Cecilie Wilhelmsens pokal spilles 

for første gang. Vinner: Cecilie 

Wilhelmsen. 

 

Norgesmester damer: 

Anniken Langaard.  

1963   Norgesmester damer: 

Anniken Langaard. 

 

1964   Valkyriepokalen, double, 

arrangeres første gang. Vinnere: 

Bøbban Bjørge og Mette Rinde. 

Skandinavisk mester: Liv Forsell. 

 

Norgesmester damer: 

Anniken Langaard. 

 

1965  

 

 

 

 

 

Norgesmester damer: 

Anniken Langaard. 

1966  

Første Junior NM for 

piker og gutter! 

Landets første junior NM 

arrangeres med både pike- 

og gutteklasse. Vivi Horn 

vinner pikeklassen og Yngve 

Eriksen fra Borregaard 

vinner gutteklassen.   

Norgesmester damer:  

Anniken Langaard. 

 

1967   

 

 

Bildet viser dame-

landskampen mot Danmark 

1967. Fra venstre: Mette 

Bjørum, Mette Rinde, 

 

Skandinavisk mester: Liv Forsell. 

Norgesmester damer: Vivi Horn. 
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kaptein Aase Horn, Bøbban 

Bjørge og Vivi Horn. 

 

1968 

 

 

Første kvinne får plass 

på Golftinget. 

 

 

Mette Bjørum sitter i OGKs 

styre og blir Norges første 

kvinnelige representant på 

Golftinget (1968–72). I 

1970 ble det arrangert i 

Trondheim, og da hun 

ringte på dørklokken 

utenfor «Klubben», hvor 

Golftinget ble arrangert, fikk 

hun først ikke komme inn. 

«Beklager, men dette er en 

herreklubb, damer har 

ingen adgang», sa vakten. 

Bjørum måtte argumentere 

lenge før vakten åpnet 

døren. 

Bortsett fra denne 

hendelsen følte MB seg 

meget godt mottatt av både 

klubbstyret og Golftinget. 

 

Som styremedlem i OGK får Mette 

Bjørum i oppdrag å sørge for 

bygging av driving range, 

innendørs treningslokaler og 

hybelhus for trenere og 

banemannskap. Dette for å 

beholde et dyktig mannskap til 

driften av banen i 

sommerhalvåret.  

Mette var også en svært aktiv 

spiller med lang erfaring fra en 

rekke nasjonale og internasjonale 

turneringer. Født inn i en svært 

aktiv golffamilie, begynte hun å 

spille som barn og fikk tidlig både 

profesjonell og internasjonal 

trening. Både som aktiv 

golfspiller og gjennom alle sine 

verv, har Mette 

(Bergh/Michelsen) Bjørum vært 

en pioner innen golfsporten.   

 

Norgesmester damer: Bøbban 

Bjørge. 

1969  

 

 

Golf blir helårssport og 

damene deltar for 

første gang i EM! 

 

 

 

EM-troppen 1969, Tylösand, 

Halland i Sverige. Dette var 

første gang deltakerne 

hadde lagantrekk! Det var 

kjoler og  bukser kjøpt i 

butikk for egne penger, som 

jentene selv sydde emblem 

på.  

Fra venstre: Lilly Gulliksen, 

Mette Rinde (Reuss), 

Bøbban Bjørge (Paus), 

Anniken Munch (Langaard), 

Vivi Horn, Reidun Stensland 

og kaptein Mette Bjørum. 

Deltakelse i EM var et stort 

sprang for norsk kvinnegolf. 

Det ble stilt større krav med 

blant annet kvalifisering for 

 

Bøbban Bjørge blir skandinavisk 

mester, matchspill i Örebro, 

Sverige. Hennes storesøster, Lilly 

Gulliksen Bjørge, er også en 

storartet spiller med flere 

nasjonale og internasjonale 

turneringer på merittlisten.  

 

Norgesmester damer: Bøbban 

Bjørge. 
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deltakelse og obligatorisk 

trening innendørs på 

Idrettshøgskolen på Sogn 

gjennom hele vinteren, 

minst to ganger i uken. Nytt 

var det også at Norges 

Golfforbund begynte å 

dekke noen av utgiftene til 

reiser. 

 

1970 

 

 

Damenes første VM-

deltakelse, Madrid, 

Spania. 

 

 

VM-troppen 1970 besto av 

Mette Reuss, Vivi Horn, 

Bøbban Bjørge og kaptein 

Ruth Waaler.  

 

 

 

Kaptein Ruth Waaler hilser 

på den spanske kronprins 

Juan Carlos. 

Ruth Waaler gjorde for 

øvrig en stor innsats for å 

bringe norske spillere til 

utlandet. 

Skandinavisk mester i matchspill: 

Liv Forsell. 

 

Skandinavisk mester i  

slagkonkurranse: Vivi Horn. 

 

Mette Reuss kommer inn som en 

utrolig dyktig spiller. Hun hevder 

seg med strålende resultater både 

nasjonalt og internasjonalt. 

 

 

 

 

 

Norgesmester damer: Bøbban 

Bjørge. 

1971  

 

 

Damene er med i EM i 

Ganton. 

 

Da damelaget skulle til EM 

1971 var det ikke snakk om 

å få penger til å kjøpe nye 

drakter. Damene tok sak(s) 

en i egne hender og lagde 

moteriktige tunikaer av EM-

kjolene fra 1969. 

Fra v: Mette Bjørum,  

kaptein Ruth Waaler, Mette 

Rinde (Reuss), Anniken 

Langaard (Munch), 

Marianne Wroll Evensen og 

Reidun Stensland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norgesmester damer: Mette 

Reuss. 
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1972   Norgesmester damer: Mette 

Reuss Rinde. 

 

1973  

 

Golf er definitivt ikke lenger 

en ”søndagssport”! Krav til 

økt trening og spilletid 

kommer for fullt. I 

forbindelse med landskamp 

mot Danmark og Sverige, 

pluss Skandinavisk 

mesterskap på Bogstad, ble 

det for enkelte av spillerne 

så mye som fem dager 

sammenhengende spill! (36 

hull, cirka 7,5 timer pr. dag.) 

 

Skandinavisk mester: Monica 

Andersson. 

 

Norgesmester damer: Mette 

Rinde. 

 

2000 

 

 

 

OGK arrangerer EM 

for damer senior. 

Familien Bjørums 

garasje blir brukt som 

sekretariat. 

 

 

 

 

De norske damene fikk sølv 

i EM senior! Etter vanskelig 

vær og mye dramatikk, 

tapte de for England i 

finalen.  

På førstelaget sees fra 

venstre: Marianne Wroll 

Evensen, Helene Roll, Mette 

Bjørum, Liv Wedset, Solveig 

Moen, Edith Grande og 

Bøbban Paus. 

 

 

 

Norge stilte med to lag i EM. Her 

er alle damene samlet. 

 

 

 

  

 


