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Sommeren er over, men det er fortsatt mange gode golfuker igjen av sesongen. Hva husker vi best fra denne
sommeren ? Banens utrolige evne til å ta i mot alt regnet ! Sjelden har det regnet så mye i Oslo som i juli måned.
Nabobanene har fått hard medfart og har også i korte perioder vært stengt. Hos oss er det kun lyn og torden
som gjør at banen stenges. Om noen tvilte på at anlegget skulle klare mye regn er all tvil nå blåst til side. Dette
er gode nyheter for høsten også. Det betyr nemlig at den gamle leiren som kom opp mellom gressrøttene med
høstregnet ikke lenger vil gjøre det. Spilleforholdene på fairway skal være like gode langt utover høsten.
Denne stadige oppfordring til å prøve noe annet ? Det blir en vinnvinn situasjon. For dere golfere blir golfen hyggeligere, opplevelsen
og mestringsfølelsen blir bedre. For banen så vil det spre slitasjen på
3 istedenfor ett teested og gjøre vedlikeholdet enklere. For alle som
spiller bak: de forangående bruker mindre tid og de slipper å ergre
seg over sakte spill.
På kontoret er alle på plass, de nye damene har kommet vel inn i sine
arbeidsoppgaver. Alle lærer nye ting. Dette er deres første sesong og
læringskurven er bratt. Jeg føler at servicen som ytes fra kontoret er
bedre enn før, at oppfølgingen er bedre og håper at dere som bruker
oss opplever vennlig imøtekommende ansatte når dere har behov for
hjelp. Det finns selvfølgelig unntak, vi har ikke klart å hjelpe alle så
godt som vi ønsket, men jobber hele tiden med å forbedre oss. Neste
gang skal vi få det til…
Det har vært hyggelig å jobbe på Bogstad denne sesongen. Alle smiler og alle synes spilleforholdene har blitt meget gode. Glade golfere
er det beste vi kan ha. Jeg håper også det blir registrert at forholdene i og rundt klubbhuset er mye bedre en tidligere. Kafeen med
ny utrustning fremstår veldig bra. Ikke så at alt er perfekt, men de
forbedringer som ble gjort før baneåpning bidrar også til å gjøre dette
til et fint sted å være.
Innføringen av tall som indikerer banens lengde istedenfor farger på
teeklossene skapte i begynnelsen en del forvirring. ”Hvor er gul?”
hørte vi mang en gang. Etter hvert som sesongen skrider frem lærer
de fleste seg at her er det valgfritt og at 54 slett ikke er noe dårligere enn 58. For de fleste av våre eldre medlemmer bør det være
helt naturlig å bruke 54 – spillegleden blir større når man tilpasser
egen slaglengde med banens lengde. Fortsatt er det flere som ikke
er seg bevisst på hvilken bane som gir størst spilleglede for en selv.
Min oppfordring: Bruk noen runder i høst på et alternativt teested
til 58. For de eldre: prøv 54, for de bedre golferne: bruk 60. Hvorfor

Flere av våre nye banearbeidere har ikke erfaring fra baner med så
stor trafikk som vi har. Dette har medført noen uheldige situasjoner.
Banestaben har utallige oppgaver å løse – en av dem er å lære alle
banearbeiderne hvordan trafikkflyten på banen er. De må bli bevisst
seg når golferne kommer, hvor de kommer fra og hvor de skal spille.
Ikke så å forstå at enhver banearbeider alltid skal ”skygge banen” med
en gang en golfer er i syne, for litt venting må vi golfere tåle. Her som
ellers gjelder ”alt med måte” dvs golferne skal slippes igjennom, men
litt venting må vi tåle.
Mange lurer på om det har vært mye greenfeespill her i sommer. Tross
i at vi har en høy greenfeesats for fremmede så har det vært mange
som har spilt her i sommer. Bare i juli måned alene tok vi inn ca kr
700.000,- i greenfee. Dette er svært bra. Nå er greenfeebudsjettet for
hele året kr 2mill. (les: meget ekspansivt). Hvorvidt vi når det gjenstår å se, men med en tørr god høst tror jeg vi klarer det. Husk at det
ikke var en eneste greenfeekrone i kassen før 7. juni.
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Alle aktive medlemmer:
Det er fortsatt mange som ikke har hentet sin bag-tag og baneguide. Pr medio august har vi fortsatt ca 300
aktive medlemmer som ikke har hentet dette. Vær så snill, du som ikke har hentet din konvolutt:
ta kontakt slik at du får din bag-tag (den er ganske fin J).

Formannen har ordet
Sommeren er over for denne gang men mange gode
høstrunder gjenstår på vår flotte bane. Det har vært hyggelig å være formann i Oslo Golfklubb i det siste. Jeg har
fått en rekke hyggelige tilbakemeldinger fra medlemmer
og ikke minst fra golfere utenfra. Styret har fått epost er,
skriftlige og muntlige hilsener som lovpriser standarden
på den nye banen. Noe av det som jeg synes er mest hyggelig er at mange gode spillere, både proer og amatører
synes banen er blitt bedre og at den nye layouten har hevet
kvaliteten på banen vesentlig. Vi arrangerte International
Throphy med det hittil sterkeste startfelt noen gang. Turneringens utmerkede leder Tom Aslesen tok selv initiativet til en spørre undersøkelse som var meget positiv for
banen og klubben. Detaljer fra undersøkelsen finnes på
våre hjemmesider. John Riiber benyttet denne turneringen til å klippe ned greenene noe som øket vanskelighetsgraden og gjorde at selv ikke disse spillerne hadde mange
runder under par og det var fra teested 60. Jeg gleder meg
til å se scorene på denne banen over 72 hull slagkonkurranse fra 63 med greener på 11-12 på stimpmeteret.
Tidlig i sesongen var det flere som kom til meg og synes
vårt valg at nr. på teestedene var helt borte i natta. Det har
gledet meg stort at hensikten med å benytte nr. på teestedene har fungert over alle forventninger. Der det tidligere
var umulig å få en rekke høy hdc. og eldre til å spille fra
rød eller blå teested, benyttes nå teestedene 49,54 til stadighet. Og en rekke spillere har fortalt meg at de har stor
glede av å spille fra disse teestedene i stedet for å måtte slå
fra Gul.
Vi har i løpet av en sommer med mye nedbør hvor mange
store og heftige regnskyll har feiet over banen, fått testet
hvordan dreneringssystemet fungerer. Jeg tror jeg med
rette kan si at all tvil er skyllet ut med regnvannet og
maken til drenering er det vel ingen som har sett noe sted.
Konstant regn over flere dager er intet problem. Fairways,
teesteder og greener er like tørre og spillbare som om det
ikke hadde regnet. Store nedbørsmengder over korte tidspunkt er heller ikke noe problem, vi opplever ikke oversvømte greener og fairways mer. Vi kan glede oss til en

Det var leit å få meldingen om Jan Aaseth’s bortgang.
Personlig har jeg kjent Jan siden jeg var med min
bestefar på banen i slutten av 50-årene. Jan var en av
Norges Golfs ”grand old men”. Han har hatt en rekke
tillitsverv i klubben og sittet som formann i Norges
Golfforbund. Jeg har hatt mange heftige diskusjoner
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høst sesong som vi aldri har sett maken til på Bogstad, det
er kun frosten som stopper spill på banen og la oss håpe at
den kommer sent i år.
Tidlig i august arrangerte OGK Suzann Challenge som er
landets største mønstring av gode junior spillere. Et kjempebra arrangement og Suzann kastet glans over sitt eget
mesterskap på sin hjemmebane. Det er virkelig morsomt
å se hvordan Suzann kan inspirere våre unge til satsing
fremover.
Når vi snakker om satsing fremover er det en ting jeg brenner for å få til. Vi har en flott bane men vi mangler å få satt
i stand et kjempebra treningsområde ved siden av hull nr.
4. Styret har samarbeidet med TK og trener staben for å
lage et optimalt treningsområde. Dette området er meget
viktig for å perfeksjonere kortspillet som er så viktig både
for ung og ”litt” eldre spillere. Det har blitt gjort en formidabel innsats av flere for å få tegnet et område som tilfredsstiller alle de krav vi måtte ha til et slikt område. Det
ble tidlig klart at det er kunstgress som gjeller. Vi forventer
heftig bruk av området fra tidlig vår til sent om høsten og
derfor jakter komiteen på det mest optimale kunstgresset
som kan fremskaffes. Det er mye nytt på markedet men
felles for alle produktene er at de er DYRE. Styret har
lett med lupe etter penger, og bevilget ca NOK 400.000
til starten på prosjektet. VI MANGLER NOK 300.000
til å ferdigstille området og jeg ber derfor klubbens medlemmer om å bidra til dette. Vi manglet pene benker på
banen og ved å be medlemmene om hjelp ble det donert
ca 20 benker a` nok 6000. som mange av oss benytter til
stadighet. Nå mangler vi noe mer, og vi håper at vi klarer
å tromme sammen en gjeng med givere som har interesse
av å kunne tilby våre unge og noen litt eldre et treningsområde vi kan være stolte av. Alle gaver mottas med takk,
det er bare å henvende seg til Niels eller til undertegnede.
Jeg håper virkelig at vi klarer og få dette til.
Golfhilsen fra Einar

med Jan og vi var ikke alltid like enige om alt, men
hans lidenskapelige forhold til sporten, hans ”keene”
konkurranse instinkt og gode humør har jeg alltid
satt pris på. Vi kommer til å savne Jan på Bogstad.
Einar Skogstad

Nedslagsmerker og Divots !
1. REPARER NEDSLAGSMERKER!
Banen var så strøken i vår, men akk det varte ikke lenge
før alle nedslagsmerker ble synlige og divots var som åpne
sår i fairway. Ikke kan vi skylde på greenfeespillere heller.
Det er vi som må gå i oss selv. Det som i dag er små runde
brune flekker på grenene er sår fra nedslagsmerker som
noen ikke har reparert. Det burde vært unødvendig.
Det er din bane og du vil helt sikkert ha den så fin som
mulig uten ekstra kostnader. Legg tilbake oppslått torv og
reparer minst ett nedslagsmerke på hver green så vil banen
fremstå enda penere og finere å spille på.
La det gå sport i det – husk å reparere på hver green. Husk
å legge tilbake oppslått torv, og tråkk godt ned. Da vil alle
som kommer bak ha like fin opplevelse. Dessuten hjelper
vi banestaben med å vedlikeholde banen.

Greenene på Bogstad er noen av de beste i Norge og for å beholde topp
kvalitet er det viktig at nedslagsmerkene blir reparert så raskt som
mulig.
Vennligst les nøye hvordan man skal gå frem:
Riktig måte:
• Kast bort evt. løst torv som ballen har dratt med seg.
• Stikk greengaffelen ned i greenen rett bak ballmerket.
• Gå rundt merket og dra torven mot midten av
ballmerket.
• Trykk lett over såret med
putteren.
• På denne måten tøyer du friske planter over såret som
gir ”instant recovery”.
Feil måte
• Sett ikke tilbake løst torv. Det vil dø og forsinke
legeprosessen.
• Ikke dytt opp midten av merket. Du vil bare dra opp sand og
forsinke legeprosessen.
• Ikke sett inn greengaffelen og vri. Det vil bare føre til at mer
torv blir ødelagt.
• Det tar 15-30 sekunder å fikse nedslagsmerket riktig, hvis
man fikser det på en feil måte kan det ta mer enn 3 uker å
lege.

Husk! Du kan reparere hvilket som helst nedslagsmerke før du putter,
- inkludert ditt eget!

2. LEGG TILBAKE OPPSLÅTT TORV OG
TRÅKK DEN GODT PÅ PLASS!

Bilvask mens du golfer ?!
Som mange har fått med seg så tilbys denne sommeren og
høsten bilvask til golferne. Dette er et ledd i vårt arbeid
for å bedre servicen for medlemmene. I dagens samfunn
er tid den ressurs vi ofte har minst av. Hvorfor la bilen stå
stille, når du kan få den rengjort mens du spiller golf og
derved frigi din tid til andre gjøremål ? Alfred er meget
samvittighetsfull og gjør en veldig grundig jobb med rengjøringen av bilen, det være seg utvendig eller innvendig.
Dette er en prøveordning denne sesongen. Høstens evaluering og dine tilbakemeldinger er med på å avgjøre om
dette er noe vi skal fortsette med.
Ta sjansen neste gang du kommer til klubben – bestilling skjer hos starteren. Du vil ikke bli misfornøyd med
resultatet.
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5 på terrassen 12.08.09
1. Hva synes du om opplevelsen her på Bogstad fra ankomst til avreise?
(Banen, Omkl. Rom, Pro Shop, Restaurant)
Vår visjon er: ”Et fantastisk sted å være”, holder vi mål?
2. Spilte du på den gamle banen?
3. Hva synes du om den nye banen? (lettere?, bedre?, forskjell?)

”Mini” –greenfee betaler
1. Er i Oslo av og til og må da spille på Bogstad (har spilt 4ggr i år). Det ligger en
golf atmosfære over Bogstad som er meget spesiell. Det er alltid like hyggelig å
møte en smilende Stephen eller Jayne i shopen. Litt dyr greenfee, kanskje!
2. Ja
3. Største problemet innen ombyggingen var at banen ofte var bløt, samt mye løv
rundt omkring. Spilte på Miklagard i forrige uke hvilket nesten var umulig pga av
alt regnvær. Men når jeg kom hit dagen etter var banen perfekt.
Er veldig fornøyd med den nye banen, hvertfall når det har kommet en nordlending i administrasjonen.

Anniken Munch og Sissel Bratsberg- medlem
1. Det blir stadig en forbedring her på Bogstad. Veldig hyggelig med startboden som
ønsket velkommen før spill. Iverige startere som informerte. (Ikke like ivrige nå
som i begynnelsen av sesongen!).
2. Ja
3. Noe har blitt lettere noe vanskeligere. Mere ”tricky” innspill. Greenene er
morsomme men vanskelige, må læres. Banen har blitt mer praktfull. Alt er så
vakkert!

Cathrine S Norderhaug- medlem
1. Veldig bra! Driving rangen er alt for dårlig!
2. Ja
3. Den nye banen har ikke blitt vanskeligere, men har bedre layout. Ingen blinde
hull. Den er pent klippet og stelt, det ser proff ut! Mye raskere greener.

Kenneth Fjell- greenfee betaler
1. Man får lyst til å spille god golf når man kommer hit. Tradisjonene sitter i veggene
og folk er vennelige. Bogstad er en flott bane, med bra service. Det er en krevende
bane som ofte er i god stand. NB! Noen dårlige rangeballer!
2. Ja
3. Arbeidet som er lagt ned har gjort banen klart bedre i forhold til greener og
fairways. Flytting av greener har gjort banen enda mer spennende, og høynet
standarden.
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SUZANN JUNIOR CHALLENGE
I grått vær og på en regntung bane gikk Suzann Junior Challenge
av stabelen 3. og 4. august.
I grått vær og på en regntung bane gikk Suzann Junior
Challenge av stabelen 3. og 4. august.
59 startende fordelt på 4 klasser skulle gjøre opp seg i mellom i løpet av to runder på Bogstad som holdt meget godt
i regnværet vi har hatt over tid.
Axel Woxholth, Fredrik Jullum og Simen Lofthus stilte i
klasse 1 gutter mens Nicoline E. Skaug, Stina Resen og
Victoria Holme stilte i samme klasse for jenter. Jarle K.
Volden var eneste OGK spiller i klasse 2.
Axel hadde en tung dag og trakk seg også senere p.g.a. sykdom. Simen og Fredrik lå godt plassert etter første runde
og var også med i tet striden tidlig på dag to. Vetle Marøy
(+1) fra Bergen GK ble imidlertid for sterk og vant til slutt
foran Fredrik (+4) som sammen med Andreas Gjesteby
(Drammen GK) delte 2. plass. Simen (+6) fulgte på en
fin 4. plass.

I Jenter klasse 2 som gikk uten OGK spillere vant Marthe
Wold (Sola) suverent foran Sara Sætre (Bærum) og Vilde
Eriksen (Borregaard). Disse tre jentene som gikk sammen
dag 2 hadde kvelden i forveien alle fått beskjed om at de
var tatt ut til Tinius Cup i slutten av måneden, noe som
nok sporet til litt ekstra innsats på finaledagen.
Før premieutdeling på ettermiddagen fikk de yngste
juniorene forsøke seg i en shoot-out mot Suzann. Det
var utslagningskonkurranse (nærmest hullet på 18. green)
hvor Christian Wilskow (Moss & Rygge) og Marthe
Wold (Sola) til slutt sto igjen og skulle utfordre Suzann.
Til slutt sto Christian igjen som vinner etter først å ha
slått ut Marthe og så Suzann!
Siste post før selve premieutdelingen var en overraskelse fra
Suzann og NGF. To jenter ble invitert til å være sammen
med Suzann i Florida for å oppleve hverdagen til toppspilleren fra LPGA Touren, fra frokost til kvelds. Jentene skal
før dette på samling og bl.a. besøke trenerlegenden David
Leadbetter. Det ble understreket at disse jentene ble tatt
ut på bakgrunn av treningsiver og glød gjennom sesongen
og var bestemt før ukens finale.
De heldige jentene som skal besøke Suzann i USA er
Marte Wold (Sola) og Stina Resen (Oslo).
De 6 beste i hver klasse fikk premier og Suzanns utstyrssponsor Nike Golf stilte opp med flotte premier som spillerne fikk i tillegg til pokaler.

Vinner av klasse 1 gutter Vetle Marøy (Bergen GK) flankert
av Andreas Gjesteby (Drammen GK) og Fredrik Jullum
(OGK) som delete 2. plass.
Nicoline lå i delt ledelse med Olivia Hüllert etter første
dag men greide ikke helt å følge opp det gode spillet tirsdag. Hun blem likevel best av våre jenter med 5. plass
mens Stina beholdt 6. plassen hun også hadde etter første
runde. Victoria tok 8. plass i samme klasse.

Etter offisiell avslutning tok Suzann seg tid til en times
prat med OGKs juniorer og trenere som overøste Suzann
med spørsmål vedrørende trening og spill. Etter hva vi
hørte, en meget nyttig seanse for alle kategorier.
Gratulerer med gode plasseringer og takk til både spillere og foreldre for to golfmessige og sosialt fine dager på
golfbanen.
Med hilsen
TK Junior

Vinner av klasse 2 jenter ble Julie K. Lied (Fana) foran
Maria Tønnesen (Grimstad) og Katarina Jæger (Stavanger) som delte 3. plass med Olivia Hüllert (Bærum).
Klasse 2 gutter ble suverent vunnet av Kristoffer Ventura
(Moss & Rygge) (-1) som var eneste spiller i turneringen som endte under par etter to runder. 2. plass gikk til
Oddvar Hjellegjerde (Haga) og 3. plass til Kristian Krogh
Johannessen (Kongsberg). Jarle K. Volden tok en fin 6.
plass.
Suzann sammen med Stina Resen som sammen med Marte
Wold fra Sola fikk tur til Florida for bl.a. å beseøke Suzann.
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Baneavdelingens hjørne pr. 10.08.09.
Vi har driftet den nye banen omtrent en halv spillesesong
nå. Det har vært både spennende og utfordrende fordi
noen forutsettinger har endret seg i forhold til det som var
planlagt i budsjettene for sesongen. Basert på protokoller for overtagelsesforetningen fra oktober 2008 ble det
enighet om en fremdriftsplan basert på de feil og mangler
som da forelå. Entreprenøren skulle stille med tilstrekelige
resurser for å sluttføre de resterende arbeider i.h.t kontrakt, sluttbefaringsprotokoll og funksjonsgarantien som
lå til grunne for prosjektet. Dessverre har entreprenøren
p.d.d ikke gjennomført det vi har blitt enige om. Dette
har medført en ekstrem ekstrabelasting for baneavdelingen. Vi har i tillegg til vanlig banedrift måtte bekle rollen som entreprenører. Dette har i lange perioder medført
overtidsnivåer på ca. 300 timer i uken.Vi har p.d.d måtte
redusere nivået noe for unngå store kostnadsoverskridelser. Vi må bare innse at ting tar noe lenger tid før alt er
100 %.
Det er med stor glede og en bonus for prosjektet og notere
alle de store superlativene banen har fått etter gjenåpningen tiltross for at det gjenstår noen kosmetiske punkter
før alt er ferdig. Både layout og de avanserte dreneringsløsningene inkl. sub-air har fått stor oppmerksomhet.
Vi har gjennomført en del turneringer på både klubb og
internasjonalt nivå. International Trophy huset et sterkt
start felt fra inn og utland i slutten av juli. Banen holder
mål. Den er utfordrende for alle spillekategorier og vanskelighetsgraden øker i takt med totallengden og de spillestrategiske hindringene som kommer. Dette gjenspeiler
en god banelayout. Det er en bonus til layoutkomiteen
som ble satt sammen av de ulike brukergruppene i klubben for å bistå arkitekten med gode innspill. Dette har
vært en suksessfaktor som er viktig å formidle videre til
andre klubber med oppgraderingstanker. Delaktighet har
med tradisjon og respekt for klubbens historie å gjøre og
vil også bidra til et sterkere eierskap til prosjektet.
Hvordan har banedriften fortont seg i forhold til
estimerte planer og budsjetter?
Når vi la planene for sesongen var det vanskelig å forutse
alle mulige senarioer. Vi gikk mange runder med budsjettinnstillinger før vi havnet på det nivå som ble vedtatt på General- forsamlingen. Dessverre har en del av de
kostnadsreduksjonene som ble utført for å få budsjettet i
balanse medført overskridelser. Noe er grunnet forseringen av åpningstidspunktet for banen. Dette har kostet
mye men jeg håper medlemmene tross alt synes det er
en positiv konsekvensanalyse styre valgte, selv om dette
har medført store utfordringer for baneavdelingen både
arbeidsmessig og logistikkmessig sett i forhold til leverandører etc.
Jeg er stolt og ydmyk nok til å innrømme at uten velviljen og fleksibiliteten til de ansatte i baneavdelingen hadde
forseringen som vi har gjennomført i en tre måneders
periode i våres ikke vært mulig. Når det gjelder den rene
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banedriften har vi bommet litt på tidsforbruk på enkelte
arbeidsmomenter. Dette gjelder spesielt tidsforbruket på
klippingen av teesteder og forgreener og arbeidene med
klipping og finisharbeid rundt teesteder og bunkere.
Omfanget av vinterskadene vil også påvirke totalen da
vi var nødt til å omprioritere personalet fra vedlikehold
til rehabilitering og bruk av mer overtid for å bli ferdig.
Vinterskader er generelt vanskelig å beregne i en budsjettinnstilling. Dette vil variere fra år til år. Vi vil få en bedre
oversikt når vi ser hele sesongen under ett med tanke på
neste års driftbudsjett. Jeg har vanskelig for å se at vi kan
gå i budsjettbalanse i år dersom vi ikke for betydelig refusjon fra entreprenøren for utført arbeid. Jeg skal gjøre mitt
ytterste for å søke løsninger slik at overskridelsene blir så
små som mulig uten at vi går på komperemis med det
rent faglige.
Skader på Vanningsannlegget/SubAir etter lynnedslag.
Lynnedslaget som vi ser synlige tegn på i det store bjerketreet bak green 3 har fått følger for vanningsanlegget og
sub-air anlegget. Lynnedslaget slo ned i det store bjerketreet og videre ned i kontrollpanelskapet til viften til green
3. Lynnedslaget har også satt deler av vanningsanlegget ut
av funksjon. Dette er utbedret nå, men vi har fått ettervirkningsskader på enkelte punkter som gjør at anlegget er
litt upålitelig. Kraften av et lynnedslag er enorm. Barken
på treet lå spred i en diameter på nesten 25 m.
Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere
en fortsatt fin høstsesong med mange fine golfopplevelser.
Det er ekstremt viktig at vi alle bidrar med å passe på vår
nye perle. Dvs. at alle må bidra til å legge oppslått torv
tilbake samt reparere alle nedslagsmerker i.h.t de veiledningsinstrukser som er hengt opp på infotavler i og rundt
klubbhuset og på baneavdelingens hjemmeside. Vi må
bli bedre til å reparere nedslagsmerkene vis ikke skaper
vi grobunn for det ettårige gresset til å etablere seg i de
døde flekkene.

Vennlig hilsen
John Riiber

SERVICETORGET
Baneavdelingen startet som kjent opp Servicetorget i vår. I
Servicetorget påtar vi oss hageprosjekter og andre forefallende oppdrag for medlemmer og naboer av Oslo Golfklubb. Hensikten med Servicetorget er først og fremst å
skape arbeid til våre sesongarbeidere, slik at kontinuiteten
i baneavdelingen kan opprettholdes. Dette ser vi som en
prioritert oppgave, og vil være en avgjørende faktor for å
kunne drive med godt vedlikehold av banen.

vil være; trefelling, beskjæring av trær, busker og hekker,
plenklipping, løvblåsing / raking, maling, flytting, snømåking, etc. Kom gjerne med forslag!

Denne sesongen har vært ekstremt travel, grunnet store
arbeidsmengder etter baneoppgraderingen. Vi har derfor
kun påtatt oss et fåtall oppdrag. Vi ønsker imidlertid nå
flere oppdrag til høsten, slik at våre medarbeidere ikke
blir nødt til å søke seg jobb andre steder. Aktuelle jobber

Mvh
Baneavdelingen

Så, vær trofast mot klubben din, ta kontakt med Jarle
Haugnæss i baneavdelingen hvis behovet for hjelp skulle
melde seg. Send en E-post til servicetorget@oslogk.no
eller ring 22507600/ 41458702.

Øvelser gjør mester
Få idretter krever så mye trening som golf for å bli virkelig
god. Samtidig er det ikke veldig mye som skal til for å bli
litt bedre. Noen runder med Pro’en og fokus på nærspillet så er 5-6 færre slag på runden innen rekkevidde. For
mange av våre juniorer er ambisjonsnivået høyere enn som
så. Satsingen på et godt treningsmiljø og gode resultater er
et langsiktig prosjekt.
Juniorene som ønsker å drive golf som toppidrett, vet at
det kreves mye trening. Blant klubbens ca. 250 juniorer i
ulike treningsgrupper er det 25-30 spillere som har godt
over 1000 treningstimer i året. Dette kan synes mye, men
er det som kreves for å nå langt. Kunsten er å gjøre det
inspirerende og morsomt å trene golf, og gjennom treningen skape verdier og vennskap som er til nytte også på
andre arenaer. Målet er å skape varige verdier for alle spillere og for klubben. For noen vil det også ende med gode
resultater på nasjonalt og internasjonalt nivå.

I løpet av høsten håper vi å ta det nye treningsområdet
ved hull 4 i bruk. Det planlegges utslagssteder med kunstgress for nærspill inn mot hull 5, som vil gi kjærkommen
mulighet for trening på korte slag. Her får alle klubbens
medlemmer en flott mulighet til å forbedre en viktig del
av spillet.
TK ønsker alle juniorer og medlemmer for øvrig en flott
golfhøst.

Det har vært avgjørende å få på plass et inkluderende og
godt miljø som gir inspirasjon til videre innsats. Tydelige
rammer og klare målsetninger er viktige elementer hvis
det skal bli en varig satsing. I disse dager flyttes all juniortreningen tilbake til Bogstad etter gjesteopphold på Ballerud, Haga, Lommedalen og Grini. Det har vært flott å ha
muligheten til å trene andre steder, men det gjør det vanskeligere å skape miljø. Vi håper alle setter pris på at juniorene nå er tilbake, både på treningsfelter og på banen.
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Junior NM på Kongsvinger.
På den relativt nyåpnede Kongsvinger golfklubb ble vi
møtt av et fantastisk anlegg med en flott bane. Greenene
kunne vært bedre, men de var gode nok til at den beste
spilleren ville vinne uansett. 3 gutter og 8 jenter fra OGK
var kvalifisert for turneringen.
I relativt fuktige forhold ble det en litt tung førsterunde
for våre juniorer. Det var riktignok tungt for mange andre
spillere også, så da mange av våre jenter og Filip Platou
leverte gode runder på dag to så var vi i posisjon til å
angripe på siste runden.
Runde tre ble nok fri for de helt store rundene som vi
hadde håpet på, men Elisabeth Haavardsholm leverte
godt nok til medalje og 3.plass. Eline Askeland slo til med
en av dagens beste runder som pyntet på hennes resultat.

Det skal nevnes at flaggplasseringene siste dag var tøffe og
bidro til høyere scorer.
Selv om de aller øverste plasseringene uteble så observerer vi fra trenernes side at juniorene våre gjør veldig mye
bra. Både når det gjelder forberedelser og i store perioder
selve spillet under turneringen. I fjor handlet det mye om
å sette sammen spillet så det ble én god runde. I år leveres det alltid gode enkeltrunder, så neste steg blir å sette
sammen rundene til en hel turnering slik at vi er med og
kjemper helt øverst.
Så med et lyst blikk mot fremtiden takker vi også foreldre
og ledere som bidro på Kongsvinger.
Mvh Carro og Fredrik

Vi over 80 pokalen
Ebba Busch-Christensen sto nok en gang for et fint arrangement for de aller eldste. 19 stilte til start mandag 10.
august. Turneringen går over 9 hull fra tee 54 (herrrer) /
49 (damer). Kalle Staubo vant med sine 18 poeng.
Vi gratulerer.

Trenger du å trene litt?
Stephen kurerer de fleste feil på ”no time”.
Ring 22 50 54 92 for å bestille tid.

Får du ikke til Golfbox?
Vi produserer handicapkort i papir
til de som trenger det.
Henvendelse administrasjonen

Oslo Golfklubb
Bogstad, 0766 Oslo
22 51 05 60
post@oslogk.no
www.oslogk.no
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