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Bakgrunn
Til tross for at NGF har en solid administrasjon, er det også behov for å innhente kompetanse,
kapasitet og synspunkter fra andre deler av golf-Norge. Faggruppe golfhistorie er oppnevnt for å
arbeide fritt og selvstendig blant annet med de oppgaver som er nevnt nedenfor samt rådgi
administrasjonen når ønskelig.
Målsetning
Målsetningen med faggruppe golfhistories arbeid er å bidra til at norsk golfhistorie bevares for
ettertiden og at det legges til rette for at omverden kan ta del i den.
Organisering
Oppnevnt av:
Rapporterer til:
Bemanning:

Styret
Administrasjonen
Jens N. Engelstad, leder (Oslo GK)
Arne Ramstad (Oslo GK)
Johan B. Foss (Losby GK)
Henrik N. Ovenberg (Losby GK)
Ellen Dahl (Haga GK)
Peder Mørk (Mørk GK)
Kjønnsfordelingen tilfredsstiller ikke NGFs lov §6, første ledd, men man er
bevisst dette og jobber for å imøtekomme bestemmelsen.
Anna Dønnestad er administrativ ressurs.

Funksjonstid:

Tingperioden 2016 – 2017.

Arbeidsoppgaver


Innsamle og systematisere et bredt og variert spekter av historisk materiale med hovedvekt på
norsk golfhistorie, samt fortsette å sortere og arkivere etter en allerede utarbeidet og benyttet
arkivplan for forbundets papirbaserte arkiv.



Beskrive hvilke av dagens elektronisk lagrede dokumenter som bør tas vare på for fremtiden og
hvilke deler av dette som bør tilgjengeliggjøres for allmenheten.



Innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser, legge til rette for digitalisering av relevant
papirbasert stoff for sikrings- og søkerbasert formål, og dessuten tilgjengeliggjøre relevant stoff
for allmenheten på en hensiktsmessig måte.



Vurdere hvordan gammelt og nytt arkivmateriale kan samordnes (punkt 2 og 3).



Drifte nettstedet www.golfhistorie.no og fortsette arbeidet med å videointervjue sentrale
personer i norsk golfs historie.
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Være en ressurs for NIF dersom de følger opp mulighetsstudien, levert til NIF i november
2013, for et eventuelt nasjonalt idrettsmuseum.



Faggruppen skal prioritere nevnte saker, men står for øvrig fritt, innenfor sitt budsjett, til å
arbeide med andre golfhistoriske saker som faggruppen selv vurderer mest ønskelig og
hensiktsmessig.

Arbeidsform
Arbeidsformen tilpasses faggruppens medlemmer. En stor del av arbeidsoppgavene ivaretas direkte av
faggruppens medlemmer. I tillegg vil det være jevnlige fysiske møter med hele eller deler av
faggruppen samt NGFs administrative kontakt til stede. «Daglige diskusjoner» foregår normalt per
telefon og e-post.

Godtgjørelse
NGU – Introduksjonskort
NGF klær (basispakke)
Inviteres etter behov til Golftinget og Golfforum
Deltakelse på relevante kurs/konferanser/møter

Ressurser:
Vedtatt budsjett samt eksterne midler som kan komme i tillegg til vedtatt budsjett.

Henvisninger:
 www.golfhistorie.no
 Virksomhetsplan for Golf-Norge http://www.golfforbundet.no/om-ngf/virksomhetsplan
under støtteprosessene Kommunikasjon og Golfens samfunnsverdi.
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