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Til golfklubbene        Oslo, 17.08.2017 
 
 
 

Norsk Golfhistorie har siden 2012 hatt egen webside 
www.golfhistorie.no 

 
Websiden inneholder en oversikt over spesielle begivenheter og tema i historien om golf 
i Norge, fra stiftelsen av første golfklubb i Norge til kunstgress på golfbaner. 
 
I tillegg inneholder websiden en oversikt både over alle landets golfklubber og utviklingen 
av golfklubber i Norge samt videointervjuer med tidligere NGF-presidenter, personer som 
har hatt en betydning for utviklingen av golf-Norge og samtaler med bl.a. Suzann 
Pettersen og Henrik Bjørnstad.  
 
Som dere vil kunne se av websiden 
https://www.golfhistorie.no/artikler/jubileumsboker-hefter?from=meny er det 
allerede flere klubber som har sendt oss sine jubileumsbøker/hefter, og det er utrolig 
hvor meget interessant det er å lese i disse utgavene. 
 
Slikt underlag er svært viktig for oss som arbeider med historien, men vi er helt avhengig 
av at klubbene sender oss denne dokumentasjonen. 
  
Vi nordmenn liker å feire/jubilere, og det antas at dette også gjelder klubbene. Det være 
seg i forbindelse med 10, 15 eller 25 års jubileum. Vi tror mange klubber har dokumentert 
dette på en eller annen måte, og vi vil gjerne får inkludert dette i vårt arkiv. Dersom det 
finnes i et digitalt format, desto bedre. 
 
De som får dette brevet har allerede eksistert i minst 10 år og hatt anledning til å jubilere. 
Dere representerer så mye interessant informasjon vedrørende golfens utbredelse i 
Norge, at det vil være leit om det ikke blir tatt vare på i form av, i det minste et 
jubileumsskriv. 
 
Vi ber derfor om en tilbakemelding fra dere om det foreligger, eller er planer om å 
utarbeide, slike nedtegnelser i deres klubb, og om vi kan få en kopi av det som måtte være 
utarbeidet. 
 
Vedlagte lille brosjyre vil vise dere hva vi tenker på. 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Golfforbund 
 
Anna Dønnestad  
Seniorrådgiver 
anna.donnestad@golfforbundet.no 
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