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Ingen tvil om hvor kongepokalen
skulle gå i 2010, Marita Engzelius
ledet fra start til slutt...
Marita åpnet mesterskapet med en fantastiske runde på 64 slag
som også er ny banerekord på Byneset, mens hun dagen etter
fulgte opp med en nesten like sterk 67 runde. På tredjerunden
gikk hun på par som også var best i feltet mens hun siste dag gikk
to over par. Det holdt til -11 totalt og en seier med 9 slag foran
Askers Karin Dickinson (-2). Verdt å nevnte er også at 12 av 13
OGK spillere klarte cuten. En meget solid klubbinnsats ingen
andre kan måle seg med.

Ny seier til jentene i junior lag NM

For andre året på rad sikret jentene fra OGK seier i lag NM Junior,
denne gang på Haga GK. Stina Resen, Elisabeth Haavardsholm og
Nicoline E. Skaug som her poserer sammen med coach og lagkaptein
Caroline Diethelm leverte en prestasjon gjennom tre dager som viser
at jentene allerede har masse rutine og erfaring og ta av, og det fine
er - alle er juniorer til neste år også!
En følelsesladet kaptein og coach Carro Diethelm beskriver opplevelsen
slik: “Jeg hadde en veldig høy puls under hele avslutningen av
runden. Det var utrolig kult å se hvordan jentene kjempet på hele
dagen selv om starten var litt treg. Jeg er så utrolig stolt og imponert
over den totale innsatsen og den jobben jentene legger ned både før
og under turneringen. Dette var tøft, men virkelig fortjent.
Tusen takk og grattis jenter!”

Sommeren er på hell, men det er fortsatt
mange gode golfuker igjen på Bogstad,
så det er fortsatt muligheter for å nå
sesongens mål.

turneringer mer? Spiller vi golf med venner og lager våre egne interne
arrangement isteden? Vel, her tar vi gjerne imot tilbakemeldinger fra
medlemmene.
Ryktene skal ha det til at klubben snart er konkurs og at vi tar opp
medlemmer fortløpende etter hvert som personer henvender seg og at
kontingenten blir minst kr 12.000,- neste år. Ryktene er selvfølgelig
helt gale. Det er mulig vi ikke når budsjetterte inntekter i greenfee,
og en god del medlemmer har fortsatt ikke betalt årets kontingent.
Etter artikkelen i forrige OGK-nytt er det den siste måneden likevel
mange som har betalt kontingent til klubben. Selv om det fortsatt
er mye utestående snakker vi om mindre enn kr 500.000,- (mot 1,1
million for en måned siden) og beløpet reduseres for hver uke som
går. Sponsorbudsjettet kommer vi til å nå og samtidig søker vi å
holde kostnadene nede der vi kan. I det budsjettarbeidet for 2011,
som nylig startet, legger vi til grunn en uendret kontingent for neste
år. Ventelisten er lengre enn noen gang; det står nå mer enn 1400
personer på den. Avhengig av hva innmeldingsavgiften blir forventes
det mellom 10 og 15 års venting. Summen av alt dette gjør at vi ikke
er bekymret for klubben økonomi på kort sikt.

Juli er måneden mange av våre medlemmer reiser bort på ferie.
Vi åpner derfor for greenfeespill hele døgnet og lokket i år med litt
reduserte priser. Kapasitetsmessig er dette helt uproblematisk samtidig
som det gir et større økonomisk bidrag enn de andre månedene. Juli
var også i år en god måned. Forholdene på banen var meget gode og
greenfeespillerne kom uten at dette skapte nevneverdige problemer
for de av våre medlemmer som spilte banen i juli. I tillegg har vi et
par større turneringer i sommermåneden; Old Boys Championship,
International Thropy samt en turnering i regi av Norsk Seniorgolf.
Vi er meget fornøyd med en total greenfeeinntekt i juli på drøyt
kr 580.000,-.
De tre første dagene av august ble alle fairways vertikalskåret og
dresset. Totalt ca 350 tonn ble spredd utover fairwayene etter at
lufteprosessen var unnagjort. I disse dagene og i flere dager etterpå
var forholdene betydelig redusert. Etter slikt arbeid tar det ca en uke
før forholdene blir gode igjen. Golferne forstår stort sett nødvendigheten av arbeidet når de får høre begrunnelsen og det er vi glade for.
Dessverre reduserte vi ikke prisene for gjestene denne uken – det
burde vi gjort fordi kvaliteten var langt under det man kan forvente
med de prisene vi har. Beklager.

Som tidligere nevnt er det svært få passive medlemmer igjen.
Samtlige passive, som ikke har vært aktive før, forventes tatt opp som
aktive medlemmer før jul. Dermed vil et kapittel i klubbens historie
være over. La oss håpe at fremtidige styrer / årsmøter aldri vedtar
lignende ordninger. I tillegg vil vi ta inn en del fra den administrative
ventelisten, antall foreløpig ikke bestemt. Reglene for opptak fra
denne ventelisten er skrevet tidligere, de henger oppe på klubben og
står på hjemmesidene. Her følger viktig melding til dere aktive medlemmer: Dersom dere ønsker et familiemedlem inn i klubben må
dere kontakte Siv på kontoret og sette dere på ”Familielisten”. Fristen
er 1. november.

Klubben har mange turneringer og ser man i turneringsprogrammet
virker det som om banen konstant er opptatt av slike, men det er
bare ved første øyekast. Vi ser at påmeldingene blir færre, ofte er vi
ned mot minimumsgrensen for antall deltagere (8). Vikingpokalen
ble avlyst, men settes kanskje opp igjen senere i høst – turneringskomiteen avgjør dette. Har noen av turneringene utspilt sin rolle?
Er turneringsformene gale? Er det helt andre typer turneringer som
ville fått flere deltagere? Orker / gidder ikke medlemmene delta på

Det er viktig å presisere følgende: At klubben fra nyttår fjerner den
ovennevnte passive kategorien betyr ikke at det ikke går an å være
passiv i klubben lengre. Alle aktive medlemmer kan melde seg passiv
for kortere eller lengre perioder. Medlemskategori PTA – passiv,
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Formannen har ordet

tidligere aktiv har vi hatt i mange år og den vil vi fortsette å ha.
Medlemmene i denne kategori har stemmerett på årsmøtet, men må
betale greenfee hvis de skal spille på banen.

En sommer er over og medlemmene på Bogstad er fornøyde med
kvaliteten på banen. Selv har jeg hatt gleden av å besøke en rekke av
de beste banene i Spania, samt å spille Pro Am på Bro Hof dagen før
Nordea Scandinavian Masters. Jeg mener at kvaliteten på greener,
Teesteder og Fairways ikke står tilbake for noen av de ovennevnte
baner, og da vår beliggenhet er bedre enn alle andre, forstår dere hva
formannen mener om Bogstad, verdensklasse!! Ikke noe mindre.

Oftere og oftere hører vi nå klager på at de eldre herrene får spille en
kortere bane i turneringer der både menn og damer spiller sammen.
Klagene kommer fordi det ikke finnes tilsvarende alternativ for de
eldre eller kortslående damene. Nå skal slopesystemet ta hensyn til
dette og korrigere antall mottatte slag, men rettferdig blir det ikke
likevel. Vi burde kanskje ha et teested 43 dvs en bane som er ca 600
meter kortere enn den damene normalt spiller fra i dag. Da kunne
også damene få en enklere bane. Utfordringen blir selvfølgelig kostnaden ved etablering og vedlikehold av enda ett teested. Dette er et
forhold banekomiteen vil diskutere senere i høst.

Jeg er helt sikker på at vi har medlemmer som ikke mener at vi
”trenger” verdensklasse på vår hyggelige medlemsbane, men jeg vet
at de fleste medlemmene er stolte av å vise frem banen slik den fremstår. Bro Hof hadde regn i en periode under mesterskapet og ”casual
water” på de fleste fairways, det har vi ikke på Bogstad, til tross for
styrtregn.

N.V

Jeg hører til tider klaging på antall banearbeidere og at driften er for
dyr. Styret arbeider etter Årsmøtevedtaket, hvor måldokumentet for
banen ble vedtatt. Dette måldokumentet finner dere på våre hjemmesider. På Årsmøtet blir også budsjett for banedriften vedtatt og det er
etter disse linjer John og hans menn arbeider, og da får vi glede oss
over hva disse gutta klarer å utrette på vår flotte bane.

Dobbelt NM-gull

Som de fleste har lagt merke til har vi tatt bort gjerdene som tidligere
i år har styrt trafikken på de enkelte hull. Gjerdene er erstattet med
hvite linjer og piler. Dette er en prøveordning og jeg håper at alle,
også de med BÆREBAG respekterer disse linjene slik at vi unngår
for mye slitasje i greenområdene. Hvis dette virker vil vi fortsette med
linjene. Hvis ikke medlemmene og deres gjester respekterer dette, må
vi igjen sette opp gjerder.
OGK har arrangert Suzann Jr. Challenge for unge golfspillere, og
Tutta stilte opp begge dager på Bogstad. Vi er stolte av Tutta og det
å ha en av verdens desidert beste spillere fra vår klubb er vi veldig
glade for. Vi er også veldig glade for at Tutta engasjerer seg i veldedig
virksomhet og at hun ga nok 100.000 til Oslo Universitetssykehus.
OGK følger med på hennes fremganger, og ønsker henne lykke til
med resten av sesongen og fremtiden.

Asbjørn Ramnefjell, Trygve Sundbø, Carl Erik Steen og Tom Kristensen.

Både Oslo GKs dame- og herrelag tok gull for lag i senior NM på
Hakadal GK 14. og 15. august. På vinnerlaget på damesiden spilte
Helene Roll, Bøbban Paus og Anniken Munch mens herrelaget
bestod av Asbjørn Ramnefjell, Trygve Sundbø, Carl Erik Steen og
Tom Kristensen. Vi gratulerer!

Norsk Golf, som alle golfere i Norge får et eksemplar av i posten,
kårer OGK til den klubben i Norge som har flest spillere i laveste
hdc. kategori. Det viser at det sportslige står i høysete i klubben, og
det er bra.
KLUBBMESTERSKAPET for alle våre medlemmer blir arrangert
hvert år. Den beste klassen starter fra tee 63, da vi ønsker å kåre Oslo
Golfklubbs desidert beste spiller som vår mester. Det er klasser for
alle medlemmene og jeg oppfordrer alle til å melde seg på enten via
golfboks eller på veggen i klubbhuset.
Jeg gleder meg til å se mange blide golfere på Banen i de siste golf
månedene av sesongen 2010. Styret vil i år som i fjor lage en spørreundersøkelse i vår bestrebelse om å bli enda bedre til neste år, og
anmoder medlemmene i klubben om å ta seg tid til å fylle ut denne.
Husk å reparere nedslagsmerker, legge tilbake torv og respekter
gjerder og hvite linjer.
Golfhilsen fra Einar

Helene Roll, Bøbban Paus og Anniken Munch.
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Fornøyde jenter etter første dag: Tutta, Sofie Kjus Huseby (Oslo), Sara Sætre (Bærum) og Vilde Eriksen (Borregaard)

Suzann Junior Challenge viste Bogstad på sitt beste
Landsfinalen i Suzanne Junior Challange på Bogstad ble en suksess
til tross for kraftige regnbyger på selve finaledagen. Banen, ansatte
og frivillige viste seg fra sin beste side og høstet mange lovord fra de
tilreisende. Ekstra hyggelig var det at vår Jarle Volden kom på andre
plass i sin klasse i ”Tuttas” egen turnering. Og Suzann sviktet ikke sin
egen turnering. Hun var til stede på Bogstad begge dager og delte sine
erfaringer med de mange kommende talentene innen golfsporten.

I forbindelse med premieutdelingen overleverte Tutta også en
sjekk pålydende ikke mindre enn etthundretusen kroner til Oslo
Universitetssykehus. Pengene er øremerket barneavdelingene ved
Ullevål sykehus og Rikshospitalet. To representanter for pasientene,
Erlend og Petter (bildet) mottok sjekken fra Tuttas hånd. Klinikkoverlege Terje Rootwelt takket på vegne av universitetssykehuset og
forsikret om at pengene ville bli anvendt på en god måte til glede for
pasientene.

Fra hele landet møtte forventningsfulle 13, 14, 15 og 16 åringer til
registrering i klubbhuset på morgenkvisten tirsdag 10. august. Solen
tittet frem og alt lå an til å bli en perfekt dag på Oslo golfklubbs
flotte anlegg. Allerede før fuglene sto opp hadde John Riiber og hans
mannskap vært ute for å klippe fairways og greeneer, slik at shapen
skulle være en toppbane verdig på en storturneringsdag. Og banen
viste seg fra sin aller beste side. De raske greenene og de tette fairwaynene var som om å komme til ”himmelen” for mange av spillerne,
som er vant til andre forhold på sine hjemmebaner.

Norges Golfforbund hadde sørget for egen DJ som spilte fengende
rytmer til glede for de mange ungdommene. Et artig påfunn ettersom
diskomusikk vanligvis ikke forbindes med golf.

På selve finaledagen hadde værgudene snudd totalt om og det bøttet
ned fra den gråblå himmelen. Selv om det våte været preget en del
score kan man ikke skylde på banen. De mange bygene var igjen et
bevis på hvor klokt det var å bygge om golfbanen i 2008. Greener og
fairway holdt vannet unna, og mange var forundret over at greenene
var ”tørre” regnet til tross.
Selv om det er Norges Golfforbund som arrangerer Suzann Junior
Challenge må æren for det knirkfrie arrangementet tilskrives
turneringsleder Erik Hagen og Elin Pettersen i adiminstrasjonen.
De to hadde stålkontroll på frivillige og sørget for at livescore til
enhver tid var oppdatert. Uten et skikkelig logistisk forarbeid, ville
arrangementet ikke gått på skinner. I restauranten sørget Magnus og
hans folk for toppservering.

Tutta overleverer sjekken til Erlend og Petter
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Turneringer
International Trophy

NSG Tour

Tradisjonen tro ble denne “monster-turneringen” spilt med 4 runder
over to dager i slutten av juli. De som påstår at kondisjon ikke spiller
noen rolle på golfbanen kan jo melde seg på - for dette er en
utholdenhetsprøve. 8-9 timer golf hver dag med konsentrasjon av og
på hele tiden. Slagspill uten mulighet til å stryke et eneste hull. Den
skal holde hode og kropp kaldt for å vinne. Det gjorde Per Kristian
Winge (til høyre på bildet) bedre enn noen annen i år. 310 slag totalt
fra teested 60 er godt spilt. Vi gratulerer! Det var så vidt han orket å
holde opp pokalen til fotografen etterpå. Fredrik Frank Kollevold (til
venstre på bildet) var suveren i den delen av turneringen som inngikk
på Region Tour (brutto-score).

I år som i fjor fikk vi besøk av Norsk Senior Golf, i år med 147
spillere. Turneringen ble arrangert av vår klubbkontakt mot NSG,
Stein Oppedal i samarbeid med Jan H Skaar i NSG og klubbens
turneringsadministrasjon.
Klassevinnerne ble:
Klasse 1 hcp
Klasse 2 hcp
Klasse 3 hcp
Klasse 4 hcp
Klasse 5 damer hcp:
Klasse 6 herrer hcp:

opp til 8,9:
9,0 – 11,9:
12,0 – 15,9:
16,0 – 19,9:
20,0 – 36,0:
20,6 – 36,0:

Tom Kristensen, +6
Tore Lepperød, +8
Bjørn Johnsen, +11
Ida Christine Bielke, +25
Anita Eidem. +3
Kjell Olav Melbye, +1

Klasse 1 – 4 spilte brutto slaggolf, mens klasse 5 og 6 netto slaggolf.

Valkyriestatuetten

Valkyriestatuetten, eller ”Valkyrien” som den også blir kalt har en
lang historie, og ble i 1964 satt opp av Else og Carl Jørgen Bjørge
(mor og far til Lilly Gulliksen og Bøbban Paus). Valkyriestatuetten
er en flott bronseskulptur laget av Arne Durban, og turneringen ble
i sin tid spilt som matchplay for klubbens damer over flere dager.
Turneringen hadde så et opphold på noen år hvor den ikke ble spilt
før Bøbban Paus igjen blåste liv i turneringen. Turneringsformen ble
da endret endret til foursome stableford og vinnerlagets spillere fikk
fra da av også hver sin sølvkanne.
Årets turnering ble spilt tirsdag 3.august, og vinnere i år som i fjor ble
Vivi Ekjord og Tone Ruud med 34 poeng. På andreplass kom Sidsel
Engebretsen og Grete Thon med 32 poeng foran Vibeke Koren og
Elisif Reymert på tredjeplass med 30 poeng.

Fredrik Frank Kollevold og Per Kristian Winge.

Old Boys Championship

Rett i underkant av 70 herrer over 55 år stilte i turneringen Old Boys
Championship som ble avholdt 31.juli og 1.aug. Det ble spilt i 3
klasser med stableford som turneringsform. I tillegg tildeles Josef
Treiders Old Boys pokal til beste brutto stableford i klasse 1, samt
Inez og Tom Høyers pokal til beste netto stableford uansett klasse.
Klassevinnerne i årets Old Boys Championship:
Klasse 1 hcp opp til 11,4:
Espen Stenberg (OGK) med 76 poeng (39 + 37)
Klasse 2 hcp 11,5 – 18,4:
Stein Oppedag (OGK) med 66 poeng (32 + 34)
Klasse 3 hcp 18,5 – 24,4:
Per Arvid Sveum (OGK) med 62 poeng (33 +29)
Tone Ruud og Vivi Ekjord, vinnerne av årets Valkyriestatuett.

Vinner av Inez og Tom Høyers pokal for beste netto stableford ble
Espen Stenberg, mens beste brutto stabelford ble svært jevnt med
tre spillere på 58 poeng: Per Y. Aarum (Skjeberg GK), Asbjørn
Ramnefjell (OGK) og Rolf Amle (Haga GK)
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”Vi over 80”
Med 21 spillere i startfeltet ble turneringen ”Vi over 80” arrangert
mandag 16. august. Ungstuten David Hansson, som debuterte i
turneringen i år (fyller 80), tok like godt hjem seieren i første
forsøk. På andreplass kom Lars Øivind Lund foran Gunnar
Johannes Fiskerud.
Ebba Busch-Christensen er initiativtaker og har satt opp en flott
evigvandrende pokalen. En flott turnering med imponerende mange
spreke deltagere.
Turneringen ble som vanlig avrundet på terrassen med kaffe, vafler
og den tradisjonelle sjokoladekaken bakt av Ebba.

En godt fornøyd Stephen med alle klasse vinnerne.

Sarah & Carl`s Cup
Nok en gang årets fineste turnering for barn og unge spilt under fine
forhold på Bogstad.
Sarah & Carls cup og Anthonys Mini Pokal ble arrangert i litt overskyet vær men med deilig temperatur på Bogstad mandag 16. august.
Med 1, 4 og 9 hulls turneringen var til sammen ca. 90 barn i aksjon.
Vinnerne i 6 av klassene ble:
Klasse A jenter: Caroline C.S. Skogland (Oslo)
Klasse B gutter: Bjørnar Giørtz Aarseth (Oslo)
Klasse C jenter: Thea E. Wakeford-Wesmann (Oslo)
Klasse D gutter: Carl Magnus Forssell (Oslo)
Klasse E jenter Cornelia Karlsson (Oslo)
Klasse F gutter: David Goldin (Ullensaker)
Komplette resultater finner du i GolfBox.
Ebba Busch-Christensen og årets vinner David Hansson.

Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet arrangeres i år lørdag og søndag 28. og 29.august (Kan utvides til fredag for noen klasser dersom påmeldingen
tilsier det.) Vi håper så mange som mulig melder seg på Klubbmesterskapet slik at dette blir en stor og hyggelig turnering for
klubbens spillere fra junior til eldre senior. Her skal klubbens beste spillere kåres, men vi ønsker også å få med så mange som mulig
av klubbens ”glade amatører”. Vi oppfordrer spesielt flere damer til å melde seg på!
Ta ellers en titt i det trykte turneringsprogrammet for turneringer utover høsten. All informasjon og påmelding finnes også i GolfBox
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Banestatus per 15. august
•
•
•
•

Streken indikerer at alle skal gå enten til høyre eller til venstre for å
komme til green. Ref. bilde under. Dette gjelder også alle med bærebag !!. All trafikk skal gå utenom området innenfor streken.

Status pt.
SubAir.
Gjerder (trafikkstyring og forebyggende mot slitasje).
Vertikalskjering og sandressing av fairwayer uke 31.

Vi har i løpet av de siste ukene gjennomført International Tropy, Old
Boys Championchip og Suzann Junior Challenge. Dette har hvert
3 prioriterte turneringer som vi har lagt ned ekstra forberedelser til.
Det er spesielt hyggelig og en stor inspirasjon for baneavdelingen når
tilbakemeldingene fra spillere og en nøytral golfbanepresse beskriver
banen som noe av det beste de har spilt på når det gjelder kvalitet
på greener, tee og fairwayer. Det å bli sammenlignet med de mest
merriterte Europatourbanene i Europa blir som ren bonus å regne.
Banen fremstår fortsatt med bra kvalitet og vi gleder oss til høstsesongen med mange fine golfopplevelser. Det er hyggelig å
registrere at gjester kommer tilbake gang på gang og betaler full
greenfee for å spille kvalitetsgolf på en kvalitetsbane. Det gir enorm
inspirasjon for baneavdelingen i det daglige arbeide.

Ligger ballen din innenfor området, setter du tralle / bærebag utenfor streken, går inn og slår, for så å gå tilbake og rundt til green. Dette
er en del av det forebyggende arbeidet mot slitasjeskader. Slitasjen
blir for stor på små flater dersom tiltaket ikke overholdes. Dersom
prøveordningen ikke gir de resultater vi håper på vil taugjerdene
komme opp igjen.

Vi håper likevel at medlemmer og gjester har forståelse for at forholdene kan og vil variere noe fra dag til dag grunnet værmessige
og vedlikeholdsmessige årsaker. Dette gjelder spesielt greenene
fordi nedbør påvirker hardheten og indirekte ballrullen. Vi tromler
greenene hver torsdag i tillegg til daglig klipp. Dette påvirker ballrullen vesentlig. Hastigheten den dagen øker med 15-20 %. De som
også spiller de påfølgende dager vil derfor føle at greenene er tregere
selv om de fortsatt er ganske raske.

Vertikalskjæring og dressing av fairwayene

Dette arbeide ble gjennomført effektivt i løpet av 3 dager i uke 31.
Hvorfor må vi vertikalskjære og dresse fairwayene regelmessig?
Vertikalskjæring bidrar effektivt til å fjerne ligge gress og fjerne
opphopning av dødt organisk materiale, ofte definert som thatch i
toppen av fairwayen. Vertikalskjæring lager åpne spor som bidrar til
at tilført dressesand blander seg i tatchen og sikrer oksygentilgang og
effektiv omdanning av dødt organisk materiale. En effektiv thatch
kontroll gir grobunn for sunn plantehelse med robuste gressplanter.
Nye gressplanter dannes når overjordiske utløperne på eksisterende
gressplanter blir vertikalskjært. Dette sikrer en fornyelse av gressplantebestanden. Dersom det akkumuleres for mye thatch vil vårt
omfattende dreneringssystem miste mye av sin funksjon da overskuddsvann etter store nedbørsmengder vil bli stående i thatchen, i
stede for å sige ned i underliggende dreneringer. Thatchen fungerer i
prinsippet som en svamp. Den holder på vannet og skaper anaerobe
vekstbetingelser som svekker gressplantene som da blir svært utsatt
for sykdommer. Jeg håper min redegjørelse vil rettferdiggjøre det
arbeid vi utfører selv om det til tider kanskje føles som en belastning
og gir redusert spilleopplevelse. Ser man hele sesongen under ett vil
de arbeidene vi gjennomfører totalt sett sikre en lengre sesong med
god spillekvalitet. Det er viktig å tenke på når den kortsiktige frustrasjonen melder seg til tider.

Ved å tromle greenene en gang i uken kan vi tilby de beste spillerne
i klubben konkurranseforhold som de møter ute på representasjon
for klubben eller landslag. Vi har ingen mulighet innenfor de økonomiske rammer vi har i dag å kunne utøke dette tilbudet. Å drive
det ekstreme over lang tid vil få store konsekvenser for gressplantenes
plantehelse. Vi ønsker å drive en fornuftig forvaltning av det vi har
slik at vi kan levere kvalitet over tid.

SubAir

Som mange sikkert har registrert så har det blitt gjennomført funksjonskontroll av alle subair viftene de siste ukene. Det er blitt avdekket
avvik i forhold til funksjonskapasiteten på noen av viftene. Dette er
nå under utbedring og vil bli fanget opp av garantien med MS Golf
og SubAir i tiden fremover.

Gjerder

Basert på erfaring fra i fjor har vi iverksatt en rekke tiltak for å
forebygge slitasje. Å måtte bytte store arealer med gress fordi man
ikke har klart å styre trafikken på en ordentlig måte medfører store
ekstrakostnader. Vi føler at kombinasjonen av gjerder, snumatter for
singelklipperene, lufting, frekvent dråpsåing, dressing og et spesialgjødselprogram har bidratt til å heve standarden på disse områdene
vesentlig sammenlignet med i fjor. Det er mitt håp at våre medlemmer og gjester ser nødvendigheten av at gjerdene er der for å styre
spillet og at bonusen blir at spillekvaliteten opprettholdes på et høyt
nivå uten GUR områder som vil hindre og skjemme spilleopplevelsen
langt mer en hva gjerdene gjør i dag. Dette er et tiltak for å spare betydelige vedlikeholdskostnader og ikke minst for å hindre uønskede
gressorter til å etablere seg i området mellom greener og fairwayer. Vi
vil som en prøveordning erstatte taugjerdene med hvite streker foran
alle greenene.

Vi må alle fortsatt gjøre en kraftanstrengelse for å reparere nedslagsmerker på en korrekt måte. Nedslagsmerker på greenene som ikke
er blitt reparert har ødelagt gode putter helt siden Tom Morris sine
dager. Merker som ikke repareres riktig og med en gang vil bidra til
ujevne greener og inngangsport for det ettårige gresset som vi hadde
tidligere. Et korrekt reparert nedslagsmerke er leget på et par dager.
På forhånd takk.
Vennlig hilsen
John Riiber

7

Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

2 OGK jenter til Tinius Cup

Oppførsel på Banen
Vi har i år dessverre fått noen klager på medlemmers oppførsel på banen. Det er ofte i
forbindelse med at noen spiller / eller vil spille
igjennom at vi glemmer å oppføre oss som
siviliserte folk. Vi henstiller til alle medlemmene
å utøve dannet oppførsel på banen.

Sofie Kjus Huseby

Hva mener du om klubbens satsing
på juniorgolf?
I 2007 ble en mer målrettet satsing på juniorarbeid i
klubben vedtatt på årsmøtet. I år er vi inne i den 4 sesongen
med arbeid etter planen som da ble lagt. Arbeidet med en
tung sportslig satsing, som også kommer klubbens øvrige
medlemmer til gode, strekker seg frem til 2013. Så langt
går det etter planen. Siden sports- og juniorarbeid ikke
bare er for juniorer, men omfatter mange deler av klubbens
virksomhet, er det viktig med solid forankring. Vi ønsker
også å vite hva medlemmene mener om jobben som gjøres,
og vi vil ha innspill til arbeidet videre.

Saskia Sterud

I månedsskiftet august/september vil det sendes ut en
spørreundersøkelse der juniorer, foresatte og medlemmer
inviteres til å gi tilbakemelding på det sportslige arbeidet i
Norges beste golfklubb. Undersøkelsen vil bli i form av et
nettbasert spørreskjema på klubbens hjemmeside. Vi håper
du vil ta deg tid til å svare, og dermed hjelpe oss til bedre
innsats for klubbens juniorer og medlemmene for øvrig.

Tinius Cup er en landskamp mellom Norge og Sverige hvor 10 jenter
i alderen 13 til 16 år på hvert lang konkurrerer i Solheim Cup stil
med fourball, foursome og singelmatcher. I år er Oslo Golfklubb
representert med 2 jenter, Sofie Kjus Huseby og Saskia Sterud.
Det er sjuende gang Tinius Cup arrangeres, og turneringen går hos
Moss & Rygge golfklubb, Evje Golfpark, 2.-4. september.

Lars Olaf Sterud
Leder TK

Bilvask!
Alfred tilbyr fortsatt innvendig og utvendig
rengjøring av din bil. Han holder til på
parkeringsplassen.

Oslo Golfklubb

Gjør en avtale når du
besøker Oslo GK eller
ring Alfred på tlf. 96663224.

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