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KULTURMINNER PÅ OG VED GOLFANLEGG 
Faggruppe golfhistorie arbeider med å kartlegge og synliggjøre kulturminner på og ved 
norske golf-anlegg. Et forprosjekt inkluderer 6 klubber – Bodø, Stiklestad, Kongsvingers, 
Haga, Vestfold og Halden. Målet er å gi norske golfklubber en brukerveiledning som gjør 
kartleggingen både enkel og morsom. I denne sammenheng har vi etablert god dialog med 
Kulturminnefondet, Kulturrådet og Riksantikvaren. Peder Mørk er vår prosjektleder, og han 
vil gjerne komme i kontakt med delegater og representanter på Tinget som ønsker seg en 
gledesstund – vel å merke om kultur og historie!  

På Golftingets fagdag fredag 10. november inviterer Faggruppe golfhistorie 
alle interesserte til et eget møte (kl. 16.00 – 16.45) om temaet «Kulturminner 
og golfbaner – samfunnsverdi, registrering og markedsføring». 

UTEN HISTORIE – INGEN IDENTITET. UTEN IDENTITET – INGEN FREMTID.

De fleste er vel interessert i å høre en god historie. Men historie i seg selv er også morsomt. 
Og jo mer man lærer, desto mer underholdning. Faggruppe golfhistorie i NGF vil at også  
du og din klubb skal få ta del i gleden. Vi ønsker å formidle dette på ulike måter. Slik at vi  
i fellesskap kan grave dypere i vår nære og fjerne fortid og finne vår identitet. 

www.golhistorie.no er vårt flaggskip. Du er bare et klikk unna et vell av informasjon om 
Norges vel 100-årige golfhistorie. Fremstilt på en tidslinje som gjør det lekende lett å finne 
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frem tiår for tiår. I tillegg kan du under «Meny» studere Klubbutviklingen i 
Norge og alle Klubber i Norge - aktive og nedlagte – sortert kronologisk og 
alfabetisk med fakta basert på klubbenes egne opplysninger. 

Menyen inneholder også lenker til Facebook og YouTube med videoer og 
intervjuer av de fleste som har satt farge og preg på norsk golfhistorie. Og  
hvis du mener at et relevant tema eller en begivenhet ikke er dekket godt  
nok, er vi mer enn takknemlige for å få høre om det.

Faggruppen har fast spalteplass i Norsk Golf, og presenterer historiske  
tema, ofte med en (forhåpentligvis) humoristisk vinkling. 

SIKRING AV NGFs HISTORIE 
En god historie er vanligvis bedre fortalt enn nedskrevet. Med fakta  
forholder det seg motsatt. Med støtte fra Norsk Kulturråd vil en stor  
del av Norges Golfforbunds egen historie sikres. Sikringen består først  
og fremst i registrering og arkivering av papirbasert materiale, men  
digitalisering av relevant underlag er også en viktig arbeidsoppgave.

DIGITALISERING AV « GOLFENTUSIASTEN» OG «NORSK GOLF»
I samarbeid med Nasjonalbiblioteket planlegges en søkbar digitalisering  
av alle utgaver av magasinene Golfentusiasten (1956 – 1996) og Norsk  
Golf (utgitt fra 1997).
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Prins Carl (senere kong HaakonVII)  
spiller golf ved Appleton House  
England, april 1905. (Fra dronning  
Mauds fotoalbum, det kongelige 
hoffs fotoarkiv)


