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Ad. Damers spillerett på Bogstad 
v/Jens N. Engelstad 

Fra og med stiftelsen av OGK i juni 1924, er det i klubbens møtereferater, lover 

eller andre førende dokumenter, ikke funnet noe vedtak om at damer ikke 

skulle ha lov til å spille på lørdager, søndager og helligdager. I henhold til 

klubbens lover fra 1924 og senere revisjoner, var det bestyrelsen som hadde 

rett til å fastsette antallet av medlemmer samt reglements-bestemmelser for 

disse.  

 

Det første som antyder at det nok likevel var vedtatt slike restriksjoner, er at det fra starten og frem til 1954 

var en lavere årskontingent for damer enn for herrer.  

 Styremøte i OGK den 25. oktober, 1934: 

Heiberg foreslo at den tillatelse som var gitt aktive damer til å benytte banen lørdag eftermiddag 

og søndag formiddag bortfaller fra 1. januar, 1935. Subsidiært: mot erleggelse av samme 

årskontingent som aktive herrer betaler kan damene spille alle dager.  

 

Mot Heibergs stemme ble forslaget nedstemt. 

 

Av dette tør det med all tydelighet fremgå at det forelå restriksjoner for damenes spill.  

(Det bemerkes for øvrig at i etterfølgende referater er det aldri snakk om lørdager for så vidt 

gjelder damene. Det er kun om juniorene, etter at denne kategori spiller blir opptatt som 

medlemmer, at dette blir et tema. I møte den 12. mai, 1949, vedtok styret en henvendelse til 

juniorene om best mulig å innrette seg således at de ikke opptar plasser for seniorene. I møte 23. 

mai, 1950, oppfordres juniorene igjen av styret om i størst mulig utstrekning å gi seniorene 

fortrinnsrett til start på lørdager mellom 13.00 og 16.00 og på søndager mellom 10.00 og 13.00. I 

møte den 30. april, 1956, vedtar styret at juniorer som ikke betaler full aktiv kontingent ikke kan 

starte mellom 09.30 og 14.00 søn- og helligdager og 12.30-17.00 lørdager. Dette er ikke en ukjent 

type restriksjoner også i senere år, men er tatt med for å presisere at det med lørdager kun er 

nevnt for juniorer i referatene.) 

 Styremøte i OGK den 25. mars, 1938: 

Styret besluttet at damer får tillatelse til å spille efter kl. 12 søn- og helligdager. 

 Styremøte i OGK den 7. mars, 1939: 

Skrivelse av 3/3-1939 fra ingeniør Böckman ble referert. Man drøftet spørsmålet om å la damene 

få adgang til å starte også før kl. 12.00 på søndagene og besluttet efter enstemmighet å 

gjennomføre sådan starttillatelse på prøve. 

 Generalforsamlingen 19. februar, 1953: 

….innstiller Generalforsamlingen til styret ikke å innføre andre restriksjoner for damene enn for 

herrene. 

(Merk at det står innføre andre restriksjoner, men alt tyder på at det allerede eksisterte slike 

restriksjoner.) 
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 Generalforsamlingen den 23. februar, 1954: 

Aktive damers årskontingent økes til kr. 300 som er samme årskontingent som aktive herrer 

betaler. Etter dette er kontingenten for damer og herrer den samme, i hvert fall frem til 1961. 

(Man må anta at senest fra, eller umiddelbart etter, 23. februar, 1954, opphørte eventuelle 

restriksjoner. Herom står det likevel intet i styremøtereferatene frem til og med 16. februar, 1961.) 

 Oppsummering/Konklusjon: 

 

1. Vedtaket den 7/3-39 er aldri gitt formell endelig virkning – og med mindre det motsatte 

dokumenteres fra protokoller fra styremøter etter 16. februar, 1961, kan det se ut som det til dags 

dato kun er en prøveordning som gir damene anledning til å spille før kl. 12.00 på søndager. 

 

2. Fortsatt er det ikke registrert noe protokollert vedtak om at damer kan spille før kl. 12.00 på andre 

helligdager enn søndagene. 

 

3. Det er ingenting som tyder på at damer ikke hadde akkurat de samme spillerettigheter som herrer 

i etterkant av vedtaket på generalforsamlingen i 1954. Med sannsynlighet har de hatt samme 

spillerettigheter også før dette. Manglende vedtak har neppe hatt praktisk betydning for damers 

spillerettigheter etter krigen. 

 


