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VI TRENGER DEG TIL ET SPENNENDE
OG NYTTIG PROSJEKT!
Faggruppen for norsk golfs historie har siden 2007 arbeidet med
å kartlegge og dokumentere all historie som knytter seg til golfsporten i Norge. I 2012 presenterte vi nettstedet golfhistorie.no,
som er under stadig utvikling.
Vi har erfart at det finnes en rekke klubber som har kulturminner på eller nær
banen. Klubber som har ivaretatt og synliggjort disse, har opplevd positive effekter for egen drift. Dette arbeidet er også viktig for å synliggjøre golfsporten
for et bredere publikum.
Våren 2019 vil alle medlemsklubber i NGF motta informasjon og eksempler på
arbeid som allerede er utrettet, samt veiledning om hvordan man kommer i gang.
Samtidig vil det bli lansert et nettsted med mer og bredere informasjon om det
praktiske arbeidet, finansieringsmuligheter, utstyrsleverandører m.m.
Faggruppen ønsker kontakt med klubber som synes prosjektet gir interessante
perspektiver for klubben.

Lurer du på noe – eller brenner du etter å gjøre en innsats?
Send en mail til golfhistorie@golfforbundet.no

www.golfhistorie.no

VI TRENGER

DEG!
FAGGRUPPEN FOR NORSK GOLFS HISTORIE PRESENTERER:

KULTURMINNER

PÅ GOLFBANER

I 2013 ble det oppdaget og registrert rester av et gammelt utslagssted på Skeikampen. En av
grunneierne, sammen med NGFs Faggruppe golfhistorie, ønsket å bevare og synliggjøre det.
Prosjektet ble gjennomført av lokale ildsjeler med økonomisk støtte fra Kulturminnefondet, Olav
Thon Gruppen og Gausdal kommune, og både Fylkeskonservatoren i Oppland og Skei GK deltok med stor entusiasme. Dette prosjektet var ett av de som markerte starten på faggruppens
arbeid for å kartlegge, sikre og synliggjøre de kulturminnene som finnes på og ved golfbaner.

I Halden har klubb og grunneier et unikt samarbeid. Det er Mansbach-stiftelsen som eier
området golfbanen ligger på. Samarbeidet gir mulighet for flerbruk slik som bildet viser,
parkering under «Allsang på Grensen». Mansbach-stiftelsen bærer mye av det økonomiske, og er flinke til å få støtte fra både offentlige og private bidragsytere. Halden GKs
innsats har vært å finne i engasjerte medlemmer som medvirker i samarbeidet mellom
stiftelse og klubb.

DER DET FINNES ILDSJELER, FINNES DET RÅD!
KULTURMINNER PÅ GOLFBANER – EN VERDI
FOR KLUBBEN
Golfsporten har lange, historiske røtter, og mange golfere er historieinteresserte.
Mange baner i Norge har bevaringsverdige kulturminner på eller ved banen.
Kulturminner gir oss identitet og er viktige kunnskapskilder. De gir også
muligheter for opplevelser av ulike slag, både for golfere, turgåere og alle andre
som besøker baneområdet.
Det kan være steder det knytter seg historiske hendelser til, som bygninger,
gravhauger eller helleristninger. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi
kan være kulturminner.
Klubber som tar vare på og synliggjør sine kulturminner, opplever bedret samarbeid med lokalsamfunnet, lokale organisasjoner og offentlige myndigheter,
og økt velvilje i media. De tiltrekker seg nysgjerrige turgåere, både i og utenfor
sesongen, og økt medlemstilgang.

Prosjektet trenger hverken å bli dyrt for klubben eller arbeidskrevende for administrasjonen.
Det finnes mange private og offentlige interessenter, både lokale, regionale og
nasjonale, som har midler til bevaring og synliggjøring av kulturminner. De klubbene som til nå har engasjert seg i dette, har fått støtte fra så vidt forskjellige
hold som Mansbach-stiftelsen og Halden sparebank i Halden, Sparebank1 Nord
og DNB i Bodø, Sparebank1 Hedmark, samt kommuner, fylkeskommuner, Norsk
Kulturråd, Kulturminnefondet, det lokale næringsliv – og dette er bare noen
eksempler.
Kanskje like verdifullt er det at klubbene har bygget verdifulle og langsiktige allianser med andre interesserte, som
lokale historielag, museer, skoler, og andre idrettslag.
Klubbens viktigste bidrag er som regel å finne i noen
historieinteresserte ildsjeler. Med glød og glede kan
mye utrettes.
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