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Utvikling av kvinnegolfen i Norge frem til 2010 

 

Helt siden i begynnelsen av 1980-årene har Norge hatt en kvinneandel på 27 til 30%. Blant tillitsvalgte i klubber 

og forbund, trenere, dommere og administrativt ansatte har andelen kvinner vært betydelig lavere. Målsettingen 

har vært å øke rekrutteringen på alle disse områdene. 

Golfforbundet hadde tidlig en kvinnekomité hvis oppgave i første rekke var å stimulere aktiviteten. I 1998 startet 

forbundet opp kvinneprosjektet for å fremme interessen også for ledelse og engasjement i klubbene. Allerede 

etter to år ble prosjektet inkludert i forbundets ordinære drift. 

Årlige seminarer og møter innen ledelse, utvikling og klubbarbeid har vært holdt siden. I takt med økningen i antall 

klubber spredd over hele landet, ble behovet for flere nasjonale turneringer større og Ladies Tour ble startet i 

1998. 

 
Milepæler i norsk kvinnegolf: 
 

2010 

 Mål i virksomhetsplanen 2010 – 2013: Andelen jenter/kvinner skal øke forholdsmessig mer enn andelen 

gutter/menn.  

 Ordningen med regionale kvinnekontakter nedlegges.  

 Det gjennomføres to samlinger for kvinnelige styremedlemmer på Hauger GK og Kjekstad GK.Ladies 

Tour med 19 turneringer. Ingen landsfinale.  

 

2009 

 Det nedsettes en sentral arbeidsgruppe med oppgave å utarbeide en strategi for å sikre jenters og 

kvinners fremtidige plass i golf-Norge både som aktive, som ledere og som trenere. Utgangspunktet er 

fokus på anlegg, organisasjon og aktivitet.  

 Rica Ladies Tour med 21 turneringer.  

 

2008 

 Regionale erfaringstreffer vår og høst.  

 Ladies Tour feirer 10-års jubileum og får Rica som sponsor. 25 turneringer.  

 Temasamlinger om styrearbeid for styremedlemmer, kvinner og menn, gjennomføres på fem steder i 

landet; Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.  

 

2007 

 Regionale erfaringstreffer vår og høst.  

 Seminar for kvinnekontakter på Gardermoen. Fokus på aktivitet med trening og konkurranser.  

 NGF coachingsystem introduseres.  

 Det etterspørres utdanningstilbud innen områdene aktivitet og ledelse.  

 Ladies Tour utvides med en finale for samtlige klassevinnere i de 16 lokale turneringene. Totalt 450 

deltagere.  
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 Mor/datter turnering to steder i landet i samarbeid med Jenteprosjektet.  

 

2006 

 Mål i virksomhetsplanen 2006-2009: Andelen kvinner/jenter skal øke forholdsmessig mer enn andelen 

menn/gutter. I planperioden skal andelen øke med min. 1 prosentpoeng per år.  

 Det besluttes å etablere et nettverk av kontaktpersoner i turneringsområdene som skal jobbe videre 

regionalt i turneringsområdene for å få flere og bedre kvinnelige golfspillere og flere kvinner i ledende 

posisjoner i klubbene samt som trenere og dommere. Det regionale kvinnenettverket omfatter seks 

turneringsområder, alle unntatt Nord-Norge.  

 Kartlegging av kvinnerepresentasjon i klubbene.  

 Nasjonalt seminar for klubbenes kvinnekontakter på Helsfyr i Oslo.  

 Regionale erfaringstreff vår og høst. Inspirere til rekruttering og aktivitet. Mer samarbeid mellom klubber 

lokalt.  

 Fokus på turneringsdeltagelse.  

 Ladies Tour med 14 lokale turneringer og 450 deltagere fra 60 klubber.  

 Mor/datter turnering i samarbeid med Jenteprosjektet.NIF setter igjen fokus på kvinner i idretten og 

starter et nytt kvinneprosjekt.  

 

2005 

 Seminar for klubbenes kvinnekontakter.  

 Ladies Tour med 9 turneringer og 350 deltagere. Mange deltagere fra de høyeste handicapgruppene.  

 Mor/datter turnering i samarbeid med Jenteprosjektet.  

 

2004 

 Mål i virksomhetsplanen 2004 – 2007: Av alle golfspillere skal andelen kvinner øke fra 27 % til 30 % i 

løpet av planperioden.  

 Ladies Tour med 8 turneringer og vel 300 deltagere fra 40 klubber. Flere deltar også i sine lokale 

turneringer i regi av hjemmeklubben.  

 Flere klubber arrangerer vintertrening.Mor/datter turnering i samarbeid med Jenteprosjektet.  

 

2003 – 2007 

 Årlig nasjonalt seminar for klubbenes kvinnekontakter. Hovedtema er hvordan utvikle kvinnegolfen i 

klubben. (2003-2005 Gardermoen, 2006-2007 Oslo)  

 

2003 

 Seminar for klubbenes kvinnekontakter.  

 Ladies Tour med 5 turneringer og 250 deltagere fra 30 klubber.  

 

2002 

 Seminar for klubbenes kvinnekontakter.Dameleir på Grenland GK.  
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 Ladies Tour.  

 

2001 

 Kvinner & Golf har gått fra å være et prosjekt til å inkluderes i forbundets ordinære drift. Målet er 

rekruttering, spillerutvikling, ivareta kvinnenes interesser.  

 

2000 

 Prosjektet Kvinner & Golf blir til et kvinneutvalg.  

 Seminar for klubbenes kvinnekontakter i ledelse og utvikling.  

 Dameleir på Sorknes GK.  

 Ladies Tour med 3 turneringer.  

 

1999 

 Kontaktpersoner i 12 klubber.  

 Seminar om ledelse og utvikling på Løten for klubbenes kvinnekontakter.  

 Dameleir på Sorknes.  

 Ladies Tour med 3 turneringer.  

 

1998 

 Regionale kvinnekontakter fra Grenland, Asker, Elverum, Ålesund samt to sentrale kontakter fra 

henholdsvis Hauger og Borregaard.  

 Dame Tour med 3 lokale turneringer arrangert for første gang med 130 deltagere; Onsøy, Grenland, 

Oslo / Akershus.  

 

1998- 2002 

 Årlig nasjonalt seminar for klubbenes kvinnekontakter. Hovedtema er ledelse og utvikling.  

 Det avholdes en nasjonal kvinneleir med tilbud om både trening og konkurransespill. Dette for å inspirere 

kvinner til å utvikle spillet sitt og delta i konkurranser. (1998-1999 ??, 2000-2001 på Sorknes, 2002 på 

Grenland).  

 

1998 

 Mål: Flere og bedre kvinnelige spillere, flere kvinnelige tillitsvalgte i klubber og sentralt, flere kvinner i 

administrative stillinger, flere kvinnelige dommere, trenere og ledere.  

 Etablering av Ladies Tour, en serie turneringer i de fleste turneringsområdene for kvinner.  

 

1997 

 Prosjektet Kvinner & Golf presentert på formannsmøtet i Ålesund og ledet av Erna Meum, Borregaard 

GK.  
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1992 

 Årsrapporten forteller at: Kvinnekomiteen i NGF brukte ikke midler til arrangementer. Jentestipend kr. 

3000,- utdeles til Monica Gundersrud.  

 

Siden 1980 

 Styret i NGF er oppmerksom på at Norge har relativt få kvinnelige golfspillere (27 %), tillitsvalgte i 

klubber og forbund, trenere, dommere og administrativt ansatte.  

 


