OGK Nytt

Oslo Golfklubb
Nr. 2. Mai 2009

Velkommen til ny sesong på Bogstad.
Det er grønt og pent på Bogstad nå. Lange lyse dager. Glemt er sne, is og kalde dager selv om det bare er 5 uker
siden sneen lå halvmeter dyp over hele banen. Ventetiden er endelig over. Det er full aktivitet ute på banen og
rundt klubbhuset for å få de siste ting på plass før vi igjen kan spille golf på Bogstad. Alle er spente på resultatet.
Jeg håper og tror at dere blir fornøyd med det arbeid som er gjort, både på banen og i og rundt klubbhuset.
Når dette leses er det kun få dager til åpning. Alle har hørt mye om
banen – hvor fin den blir, hvilke endringer som er foretatt etc. Spørsmålene florerer: Blir banen vanskeligere enn den gamle? Hvorfor
heter teestedene 49,54 osv? Er pro-shopen åpen? Har jeg samme plass
i garderoben som før ? Et klart tegn på at golferne er på vei tilbake.
For å ta det første først. Slopen på banen viser at de beste golferne
(hdc 0-8 får det samme antall slag) middelhandicapperen (hdc 14-20
får 1-2 slag mer) og høy-handacapperen (hdc 28-36 mottar 3-4 slag
mer). Vi sier derfor at banen er noe vanskeligere enn den gamle, men
dette er før vi åpner for spill. Kanskje dere opplever at det er et par
tre hull som er vanskeligere, men at det er en 4-5 hull som er enklere.
Evaluering etter sesongen vil gi oss bedre svar.
Ad. Teestedene viser jeg til egen artikkel i dette bladet. Pro-shopen
er åpen hver dag. Stephen har tatt inn noen nye merker i sortementet. Han har freshet opp butikken og den er vel verd et besøk.
Ad. Garderobeskap og tralleplasser så har alle fått den plassen de
hadde før. Det er nye låser til trallerommene. Nøkler kan hentes i
administrasjonen.

Denne utgaven av OGK-nytt er den siste som automatisk sendes
alle husstander. Heretter vil bladet legges på hjemmesiden vår, ligge
til avhenting i resepsjonen og sendes de medlemmer som ber om
det (abonementsservice). Vi gjør dette fordi flere og flere medlemmer like gjerne leser informasjonen på nettet samtidig som vi vet
at mange fortsatt synes det er hyggelig å bla i bladet til kaffekoppen. Det er også en god del medlemmer som ikke har internett
hjemme. Dersom du vil ha bladet tilsendt i fremtiden ber jeg om at
du kontakter Victoria på kontoret og gir beskjed. (tlf 22.51.05.63,
mail: victoria@oslogk.no)
Det står mye relevant informasjon i dette bladet, deler er tidligere
publisert på nettsidene, annet er nytt. Vi håper at alle får en hyggelig sesong, at de sportslige og sosiale mål oppnås. Kan vi hjelpe
med noe så spør oss - vi er her for å hjelpe dere med å få en hyggelig
opplevelse.
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Formannen har ordet
Vi er nå inne i siste fase før åpningen av den nye banen.
Den 13. Mai ser banen fullt spillbar ut når man står på
terrassen og skuer utover dette fantastiske anlegget. Det
som er viktig for alle medlemmene å merke seg er at vi har
bygget dette baneanlegget for at det skal bli en av de beste
banene i Europa, men det er jo ingen tvil om at banen
trenger ”å sette seg” slik at alle de grønne områdene på
banen blir fullt etablerte med en sterk og robust spilleflate.
Vi kan sammenlikne dette med Tiger Woods da han var
15 år, han var god, alle viste at han ville bli en av de beste,
men han trengte noe tid før han ble no. 1. Slik er det med
golfbanen på Bogstad også.
Hvorfor spiller vi ikke golf der ute nå? Er det mange som
spør meg om. Greener og fairways fremstår jo nå som helt
spillbare. Vi har de 2 første ukene av mai hatt en lav temperatur i luften, så også i bakken, og dette hindrer gresset
i å gro med den farten vi forventer at krypveinsgress skal
gro. Vi mangler den ”matten” som skal til for å tåle at 4
ivrige golfere skal ut hvert 9. Minutt så å si hele døgnet.
En uke med 18 -22 grader gjør mye og ifølge yr skal uke
21 bli en slik uke. Personlig hadde jeg håpet å spille golf
på Bogstad nå men for å unngå at vi får store slitasje skader på den nye banen utsetter vi dette noe. Vi skal ha
åpningsturnering og åpningsseremoni den 6. Juni, men
åpner kanskje en uke før dette hvis varmen kommer. Det
er satt opp en rekke gjerder rundt om på banen og innen
for disse er det Ground Under Repair (GUR). Det er
viktig at ALLE RETTER SEG ETTER DETTE OG
IKKE GÅR INN PÅ DISSE OMRÅDENE! Hvis du
ikke rekker ballen uten å gå der, så la ballen ligge!!!
DETTE ER DIN BANE!
JEG KAN IKKE FÅ SAGT DETTE STERKT NOK, en
rekke områder vil ha dårlig gress etablering og tåler
ikke tråkk, styr unna disse og se deg godt om hvor du
går og hvor du drar trallen.
Styret vil vurdere noen tiltak for å begrense presset på
den nye banen.
Det er en rekke ting vi så gjerne skulle ha gjort med banen
og områdene rundt klubbhuset, men som vi ikke har
penger til. Noen av våre medlemmer har gitt bidrag til
klubben slik at helhetsinntrykket av golfopplevelsen på
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Bogstad blir noe helt unikt. Jeg nevner her i uprioritert
rekkefølge de ting vi ikke har kunnet gjøre pga manglene
sponsorinntekter og trangere økonomi i klubben:
1)
2)
3)
4)
5)

Kunstgress til øvingsområdet ved hull 4.
Permanent WC med drikkeautomater etc. ved
hull 2/7/6
Nye Ulefoss benker til hele banen vi trenger 22
stykker a kr. 6000
Ny asfalt på parkeringsplassen
Fuge om hele terrassen for å unngå lekkasje

Skulle noen av våre medlemmer se seg i stand til å bidra til
at noen av de ovennevnte punkter blir løst er intet bidrag
for lite eller for stort.
Som de fleste har fått med seg har vi endret fargen på
logoen vår, og vi selger en rekke logo artikler litt fra
Administrasjonen, men mest fra Pro Shoppen. Stephen
har mange flotte OGK artikler som medlemmene og gjester kan smykke seg med, ”løp og kjøp!”
Jeg ser frem til den første sesongen på den nye banen og
regner med at med litt varme vil den fremstå som den
grønne perlen vi har lengtet etter. Bogstad har i de senere
årene ligget langt etter våre nabo baner om våren og i tider
med mye regn. Dette er det slutt på Bogstad tåler regn,
mye regn.
Igjen ber jeg dere om Å TA VARE PÅ BANEN DERES
SLIK AT VI UNNGÅR FOR STOR SLITASJE I DE
SVAKE OMRÅDENE. Disse områdene vil gro seg til i
løpet av sommeren og vi vil fortløpende ta bort gjerder og
GUR når dette er mulig.
Jeg ønsker dere alle mange begivenhetsfulle golfrunder på
Bogstad ”ET FANTASTISK STED Å VÆRE”
HILSEN
Einar

Victoria Wallensjö
Medlemsservice
Victoria er nylig ansatt for å være vårt ansikt utad. Hennes
hovedoppgave er medlemsservice. Det er henne dere først
vil møte i resepsjonen. Hun er 33 år, har 2 barn, bor på
Abildsø og har grønt kort. Før hun kom til oss jobbet hun
som personlig assistent for administrerende direktør samtidig som hun var resepsjonist i et venture selskap. Victoria lærer blid og serviceinnstilt. Ta vel i mot henne.

Teestedsmarkeringer – 49,54,58,60 og 63
Nytt av året er markeringen av de forskjellige teestedene.
I en overgangsfase blir det uvant å se tall istedenfor farger.
Det er bare en vanesak. Nedenfor kommer begrunnelsen
for endringen. Først er det greit å forklare hva tallene
betyr. 49 betyr at banen fra dette teested er ca 4900 meter
lang. 54 betyr at banen fra det teested er ca 5400 meter
lang osv.
Golf er gøy. Hvor gøy er det å nesten aldri å komme frem
til green på antall tildelte slag ? 95% av oss spiller for å ha
det hyggelig. Vi mener og tror at vesentlig flere vil få større
glede av golfen sin ved å spille en bane som er tilpasset ens
eget spill. Med alder mister vi lengde. Den banen som før
het hvit og var det selvskrevne utslagssted for mange er
ikke lenger så morsom å spille når lengden på hvert slage
reduseres med 10 – 30meter. Da er det morsommere å
spille fra den nest bakerste tee. Slik går argumentasjonen
fra gammel gul via blå til rød også. Når vi mestrer noe

blir vi glade, da blir golfopplevelsen større og vi ønsker å
spille igjen. Banens lengde er avgjørende for de fleste. Ved
å ta bort de gamle fargekodene gir vi dere nye benevnelser
og ber dere prøve 2-3 forskjellige utslagssted for å finne
det som passer dere best. Vi har også en bane som endrer
karakter med lengdene på banen. Da slopesystemet ble
innført var en av hovedgrunnene at golferne skulle variere teested – ikke alltid gå fra de velkjente røde / gule
teesteder. Dette har bare delvis fungert. Vi tror at variasjonen blir større nå når fargekodene er borte. For de fleste
damer er dette ikke en problemstilling i det hele tatt. De
spiller den korteste banen, men for de litt bedre vil det
være en bedre golfopplevelse å spille en noe lenger bane.
For herrer derimot er det to teested på den nye banen som
kan oppfattes som gammel gul tee – 54 og 58. Halvparten
av alle norske baner har gul tee på en lengde som er kortere enn 5400 meter.

Grasrotpenger
Det er fremdeles veldig mange tippere som ikke har sagt
fra hvem som skal få deres ”Grasrotmidler” fra Norsk Tipping. Har du enda ikke gitt beskjed til tippe kommisjonæren og kan tenke deg å la golfklubben få disse pengene
så gi ham beskjed neste gang du tipper.

På forhånd takker vi alle som allerede har registrert
Oslo GK som sitt frivillige foretak og håper på at flere
gjør dette. Pengene skal brukes på oppgradering av
treningsfasiliteter.

Oslo GK er registrert i frivillighetsregisteret.
Vårt organisasjonsnummer er 970 135 189
Mer informasjon trenger ikke kommisjonæren.
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3 på terrassen
Spørsmål:
1.
Har du spilt ute i år?
2.
Når du ser anlegget nå, hva synes du?
Tone Marit Ruud

1. Nei, ikke ennå.
2. Jeg gleder meg masse, men jeg gleder meg også til å sitte på terrassen.
Frederick Magnussen

1. Ja, jeg har spilt 3 turneringer på Onsøy
2. Det ser bra ut, og jeg tror det blir meget bra!
Robin Andre Winter

1. Ja, jeg har spilt 4 ganger i Danmark og 2 ganger på Nøtterøy
2. Det ser fantastisk flott ut, og jeg kribler etter å komme i gang. Jeg har spilt her i 35 år,
så det er veldig stas med ny bane. Gleder meg!
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Bag-tag og annet
Som vanlig lager vi bag-tag, håndbok, turneringsprogram og baneguide
Mens vi venter på at banen skal åpne er det mye administrativt som kommer på plass. Vi sender ikke ut en
”vår-utsending” som i gamle dager, men vi har noe dere
må hente fra kontoret. De nedenstående 4 elementer skal
være klare for utlevering før banen åpner:
1. Baneguide. - til alle aktive medlemmer
Vi har i praksis en ny bane. Alle lengder og mål blir
nye. For medlemmene kan dette bety en del ukjente
situasjoner. Det trykkes nå en ny baneguide og alle
aktive medlemmer skal få et eksemplar hver.
2. Bag-tag. - til alle aktive medlemmer
Det lages nå en ny bag-tag. Denne er i metall og skal
henges synlig på bagen. Dette for å hjelpe Baneservicegutta med å identifisere dere som aktive medlemmer
som har betalt kontingent.
3. Turneringsprogram. - til de som ønsker den
Dette trykkes i noen hundre eksemplarer. De som
ønsker det kan få. Programmet ligger også på nettsidene våre for dere som er vant med å finne informasjon
på nettet.

om et bankkort) ble dette endret. Kortet har flere års levetid. Det står ikke preget verken årstall eller handicap på
kortet. Endringer skjer nå i datasystemet.
For enkelte av våre eldre medlemmer som ikke har internett eller bruker e-post så vil handikapkort i papir kunne
utstedes. Kortene kommer fra trykkeriet ca 12. mai. De av
våre medlemmer som ønsker handicap kort i papir må gi
beskjed til oss i administrasjonen.
Arbeid i Klubbhuset
Selv om det aller meste av klubbens midler ble brukt på
banen har vi klart å sette av litt penger til bruk i og rundt
klubbhuset. Dere vil se et nytt gulv i kafeen og nytt teppe
i inngangspartiet og ”toget”. De røde veggene er malt over
i en lysere farge. Peisestuen har også fått et nytt malingsstrøk i en annen lys farge.
Konsekvensen er at det ikke lenger er lov til å gå inn i
kafeen dersom du har metall-spikes under skoene.

Handicapkort
Tidligere år har vi sendt ut nye handicap kort på våren.
Da det nye Golfkortet kom i fjor (sølvfarget som minner

Rundt klubbhuset jobbes det i disse dager med å sette
opp en støttemur på vestsiden av puttinggreenen nærmest terrassen. I trappen fra terrassen og ut mot banen
har vi skiftet skifer (saltutslag hadde ødelagt mye). Det
skal også skiftes kantstein rundt huset og legges ny asfalt
rundt huset (dessverre har vi ikke midler til å asfaltere hele
parkeringsplassen).
Renoverte teestedsskilt er på vei. Likeså avstandsmerker
på teestedene og 100, 150 og 200 meters staker som skal
erstatte de gamle 150-meters steinene.

BANESERVICE

STARTERE

Vi trenger mennesker - er dette noe for deg ?

Vi søker voksne mennesker til oppgaven
– noe for deg ?

4. Håndbok.- til de som ønsker den.
Denne er nå i trykken og medlemmene kan som vanlig
hente den resepsjonen.

Den tidligere course marshall tjenesten blir nå erstattet
av en baneservice tjeneste. Forskjellen fra det gamle er at
vi skal vektlegge service delen vesentlig mer enn marshall
biten. Vi skal hjelpe golferne med å reparere nedslagsmerker / divots, å finne vei, å lete etter baller etc.

Selv om den gamle startboden er borte så skal vi fortsatt
ha en starter. Plassering i den gamle kiosken ved siden av
pro-shopen.

Vi trenger deg som kan tenke deg arbeid i ute på banen,
deg som oftest er i godt humør, deg som synes det er
hyggelig å hjelpe til. Totalt regner vi med at en styrke på
10-14 personer utgjør baneservicestaben. Det kjøres vakter a 4 timer.

Tjenesten blir mer rettet mot starterfunksjon enn kun å ta
imot starttidsbestilling. Du skal være mye ute på 1. tee og
påse at golferne starter i riktig tid, du skal gi dagsaktuell
informasjon om banen, sjekke tidsbruk ved runding etter
9 hull osv.

Dette er frivillig arbeid, dvs ikke lønnet, men gulroten
kommer på tampen av sesongen. Da vil alle som har
bidratt en del bli invitert med på golftur på klubbens regning. Kanskje Skotland, kanskje Irland.

Dette er ikke noen lat-manns jobb. Vaktene er 5t30 min
og startboden skal være betjent hele sesongen. Vi forventer en stab på 6-8 personer som roterer og jobber skift.
Jobben betales med timelønn.

Vi vet at andre klubber har løst denne oppgaven på samme
måte. Det fungerer utmerket og en glad gjeng reiser på
golftur på høsten. Kan dette være noe for deg så ikke nøl
– kontakt Kristin på kontoret (mobil: 958 34567, stikk
innom eller kristin@oslogk.no)

Kan dette være noe for deg – din ektefelle – barn ? Ikke
nøl, ta kontakt med Kristin på kontoret (mobil: 958
34567, stikk innom eller kristin@oslogk.no).
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Den sportslige satsingen går videre
Planen for en sportslig satsing på høyt nivå i Oslo Golfklubb er nå inne i sitt 3dje år. TK tok fatt på oppgaven i
2007, og målet er å gjøre Oslo Golfklubb til et av landets
mest attraktive idrettsmiljø for juniorer. Dette skal skje
gjennom en målrettet satsing på bredde- og toppidrett
side om side. Mange brikker skal på plass, og det kreves
utstrakt samarbeid mellom klubb, foresatte, trenere, medlemmer og tillitsvalgte for å lykkes. Så langt ser det hele
veldig bra ut. Takk til alle som bidrar.
I de drøye to årene som har gått er fundamentet for å
lykkes bygget opp. Vi har sannsynligvis landets beste trenerteam med Fredrik, Carro, Julian og Stephen. Vi får
en bane andre bare kan drømme om, og forhåpentlig vis
også topp treningsfasiliteter. Rutiner og administrativ
støtte er på plass under ledelse av Elin. Treningsmetoder
og treningssystematikk er etablert og viser allerede meget
gode resultater. Det har vært arbeidet aktivt for å etablere
gode samarbeidsrelasjoner til forbund, naboklubber og
nødvendige ressurser utenfor OGK for øvrig. Og kanskje
viktigst av alt er en treningskultur som gjør det mulig å
bli toppidrettsutøver, men som også er nødvendig for at
breddetilbudet skal fungere.
I 2009 har klubben ca. 25 spillere fra 14 år og oppover som
driver golf som toppidrett. De legger hver ned ca. 1.500
treningstimer i året, og følger planer som gir mulighet for
å nå langt. Bak disse er det 40 jenter og gutter i rekrutteringsgrupper i alderen 11-15 år, som alle har mulighet til å
tas opp i elitegruppene, primært basert på treningsiver og
holdninger. Breddegruppene finnes for alle aldersnivåer
og ferdigheter. Her kan det spilles golf for sosialt treff eller
i konkurranser med lavere ambisjonsnivå. I år når vi målet
om 50% jenter blant juniorene i treningsgrupper, hvilket
er viktig og noe vi er svært stolte av. Kombinasjonen av
topp- og breddegolf er avgjørende for å lykkes.
Treningstilbudet i Oslo Golfklubb er for alle medlemmer.
Vi har i 2009 ca. 280 juniorer i trening, alle kategorier
medregnet. Så langt i alderen 5 år til godt over 20 år.
Topp- og breddegrupper for de over 18 år ble etablert i
2008 og teller innpå 20 spillere. Nytt av året er trening
for SFO klasser fra Bogstad skole og for barnehagebarn.
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Disse er viktig for rekrutteringen, siden hovedsakelig lokal
tilknytning er avgjørende for å skape et godt miljø. Det
er også gledelig å se at svært mange av de som begynte
i treningsgrupper i år er barn og barnebarn av klubbens
medlemmer.
I løpet av mai settes det opp et treningstilbud for eldre
medlemmer. Det blir dame- og herregrupper og trening
rettet inn mot utfordringene den nye banen gir. Alle vil
ha glede av å bedre sine ferdigheter innen nærspill og putting. Tilbudet blir i regi av Stephens proshop , og baseres
på de samme prinsippene som er etablert for juniortreningen. Meld dere på, og møt sommeren med ny kunnskap.
Mye gjenstår før målene for TKs arbeid er nådd. Vi har
begynt å se resultatene i form av et godt treningsmiljø og
stor treningsglede. Gode plasseringer har begynt å komme,
tidligere enn planlagt, men langt mer er i vente. God og
fyldig informasjon er svært viktig. Her har det også vært
betydelige fremskritt, og vi har vel nå en av de beste nettsidene. Men, det er lett å undervurdere behovet for informasjon, og det er vanskelig å nå alle når aktivitetsnivået er
så høyt. Ambisjonene både hos spillere, foresatte og klubb
tilsier at vi må bli langt flinkere til å sikre at alle får den
informasjonen de ønsker og trenger for å fungere godt i
Oslo Golfklubb.
Treningsarbeidet i Oslo Golfklubb er basert på trenere
og ansatte som har full fokus på arbeidet i klubben med
et langsiktig perspektiv. Likevel trengs det mange tusen
timer frivillig arbeid for å drive juniorarbeidet. Vi har ikke
vært flinke nok til rekruttere nye gruppeledere og tillitsvalgte etter hvert som aktiviteten har økt, og vil intensivere
denne jobben. Det er kun gjennom aktivt engasjement av
foresatte og medlemmer for øvrig junioridrett kan fungere
godt. Ring Elin og meld dere til innsats!
TK ønsker alle medlemmer en flott sesong.
Lars Olaf Sterud
Leder TK

Golfkortet

A. Bestille starttid hos oss
B. Bekrefte en starttid, og velge om selskapsrunden skal
være handicap tellende eller ikke
C. Registrere score, sammen med din markør, etter runden dersom du valgte at den skulle være handicaptellende.
D. Bekrefte score for spillere du har vært markør for
E. Melde deg på turneringer som skal avholdes hos oss.
NB Punkt B. C. og D.:
- Disse punktene gjelder også når du spiller hos andre
klubber.
- Disse punktene skal du ikke gjøre når du har spilt turnering. Da gjøres dette av turneringsadministrasjonen.

Alle medlemmer av Oslo Golfklubb skal ha mottatt et
Golfkort fra oss. (Et kreditkort lignende plastkort i sølv.)
Dette utstedes ikke nytt hvert år, så det du mottok i fjor
er fortsatt gyldig.
Dette kortet er ditt bevis på at du er medlem av Oslo
Golfklubb, og du bruker det bl.a. på GolfBox terminalene
hos oss og på andre klubber. I magnetstripen på dette kortet ligger informasjon om navn, adresse, medlemsnummer
og oppdatert handicap. Dette kortet erstatter det tidligere
hvite handicap-kortet i papir.
Dersom du skal til utlandet, og trenger et engelsk handicap-bevis, går du inn på NGF sin hjemmeside (www.
golfforbundet.no). Øverst til høyre finner du et valg som
heter ”Verify”. Her taster du inn det 16-siffrede tallet på
kortet ditt, velger ”English” og klikker på ”Skriv ut handicapbevis (pdf )”. Du får da opp ditt bevis, som du kan ta
en utskrift av, og ta med deg.
Dersom du mener du ikke har mottatt dette kortet fra oss,
ta kontakt med Victoria i administrasjonen. Dersom du
har mistet det du har fått, kan vi bestille et ”erstatningskort”, men da koster det kr 50,-.

Golfbox på
terminaler i
klubbhuset
I klubbhuset på Oslo Golfklubb
vil det stå 3 terminaler med
”touch-skjerm”. En i nærheten
av start-boden, en i tilknytning
til restauranten, og en i resepsjonen hos administrasjonen.

Golfbox på PC
Fra en PC tilknyttet Internett kan du også gå inn på GolfBox, enten via forsiden på våre egne hjemmesider, eller
direkte på www.golfbox.no.
Dersom du ikke har brukernavn og passord, kontakt
administrasjonen, og du vil få tilsendt dette fra Personlig
Profil. Vi anbefaler at du bytter til et annet brukernavn og
passord, da de du mottar er en blanding av mange tall og
bokstaver som er vanskelig å huske (og vanskelig å taste
riktig).
På GolfBox på en PC kan du gjøre det samme som på
terminalene, men du kan i tillegg:
A. Bestille starttid på andre klubber i Norge, Sverige eller
Danmark.
B. Melde deg på turneringer hos andre klubber, og hente
opp påmeldings-, start- og resultatlister
C. Registrere score fra andre baner i Norge og utlandet.
D. Følge din egen historikk på opp- og nedskrivning av
handicap.
NB Husk at dersom du har vært markør for en person
under en selskapsrunde, og denne personen har registrert
sin score i sin GolfBox (og ikke på terminalen), skal du
så snart som mulig bekrefte scoren til denne personen på
”Scores > Til godkjennelse > Andres”.
Tidligere handicapkort (hvite papirkort)
NGF har gått bort fra disse handicapkortene i papir, da
de erstattes av det ovennevnte, men dersom du av en eller
annen grunn absolutt ønsker et slikt kort, ta kontakt med
Victoria i administrasjonen.
Kristin Julie Klæboe

Du logger deg inn på disse terminalene ved å enten dra Golfkortet ditt i magnetboksen, eller
taste ditt brukernavn og passord
i GolfBox. På disse terminalene
kan du:
7

Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Vilhelm Bogstrand til topps
på Galvin Green Tour
Vilhelm (Ville) Bogstrand vant årets første Galvin Green
Tour som ble spilt på Kvinesdal GK. Ville gikk første
runde på par og lå ett slag bak den sterke Stavanger spilleren Are Friestad som også tilhører Team Future (NGF).
Etter søndagens runde var rollene byttet om, Ville (70,72)
tok førsteplass foran Are Friestad (69,74). Meget sterkt
av Ville som det siste året har gått på American College
of Norway i Moss. Her har han fullført det første året av
college i USA, og som han sier så har dette passet ham
utmerket og kan anbefales dersom du ønsker å studere i
USA.

Forhåpentligvis vil jeg utvikle golfen min mye, og forberede meg godt for spill på eventuelle større profesjonelle
Tourer avslutter Ville.
Vi ønsker han lykke til med både turneringssesong og
videre studier.

Til tross for skole har han trent mye og hardt i vinter og
spilte på Hi5 Pro Tour i Spania i både vinter- og påskeferie noe som ga veldig god oppkjøring for sesongen, ikke
minst å kunne spille på gress som er så viktig. Ingenting er
da bedre enn samtidig å få matching mot Skandinaviske
og Englands beste proffer.
Med seieren på Galvin Green Tour (Høyeste nivå i Norge)
gir dette en god bekreftelse på at han er på riktig vei. Planen videre er å spille så mange turneringer som mulig før
han reiser til USA for videre studier ved Oklahoma Christian University. Fokus vil være på Galvin Green Tour og
kanskje både Ecco Tour i Danmark og SAS Masters Tour
i Sverige.
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Julian har undervisning på Fornebu Indoor
Center i hele vinter. For å bestille time,
ring 98 23 28 11.
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