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Vinteren er her – det er kaldt og har vært det lenge selv om vi bare er 2/3 ut i november. Golfbagen blir satt i garasjen og andre aktiviteter får første pri. Det er stille utenfor dørene, men vi
ligger ikke på latsiden. Det er mye som gjøres på denne tiden av året.
Hva? Vel, for å nevne noe… maskinvedlikehold dvs alle maskiner
skal overhales og få full service og nyslipte kniver, svar på ymse gress/
jordprøver kommer tilbake, og analysene tas med når banestaben nå
planlegger neste års drift. Budsjettering pågår nå etter at vi er ferdige
med evalueringen av årets sesong. Alle avdelinger går igjennom
sine mål, diskuter hva som var bra, mindre bra, finner ut av hva og
hvordan det kan gjøres bedre og legger eventuelle kostnader inn i
budsjettforslaget. Sponsoravtaler skal reforhandles, nye skal selges,
personalsamtaler skal gjennomføres, nye medlemmer skal inviteres,
nye treningsgrupper skal settes sammen, oppfølging og innkreving av
utestående fordringer skal gjøres til alt er gjort opp osv.osv.
Medlemsundersøkelsene er ferdig – stor takk til alle som svarte –
og oppsummeringen av begge finner dere annet sted i bladet. Meget
nyttig for alle oss som ansatte/tillitsvalgte å se tilbakemeldingene.
Bogstad Vinterparadis (BV) går nå inn i siste fase i ventetiden
før endelig avgjørelse faller. Det er til syvende og sist miljøvern
departementet, ved minister Erik Solheim, som avgjør om det blir
noen kunstisbane der driving rangen vår ligger. Bo Callander & co,
i Røa Bandy, har mottatt brev fra departementet hvor de loves svar
før nyttår. Når det svaret er gitt, får vi klarhet i hva som skjer videre.
Vi har avholdt møter med BV og de er informert om en del forhold
og krav vi setter. Det er god tone i samtalene og viljen til å løse
oppgavene er stor. Vår driving range er i tragisk forfatning, og noe må
gjøres. Å ”trå vannet” sik vi har gjort de siste 3 år fungerer ikke lenger.

Forholdene for ballplukking er håpløse. Blir det kunstisbane vet vi at
BV vil igangsette anleggsarbeider så snart de kan/får lov (inklusive:
får lov av oss). Dersom Erik Solheim sier nei må vi utbedre rangen
uten unødvendig opphold selv.
Et stort GRATTIS! til Marita Engzelius. Hun ble, av Norges Golf
forbund, tildelt prisen for ”Årets Talent 2010”. Hennes trenings
innsats i mange år og glimrende resultater gjør henne til en meget
fortjent vinner av prisen.
Det ekstraordinære årsmøtet i oktober hadde godt oppmøte.
En meget klar ordstyrer holdt orden på innleggene og ønsker om
vedtak. Alt gikk helt etter boken, og det var kun de to saker som sto
oppført på agendaen som det kunne stemmes over. Andre ønsker
ble henvist til det ordinære årsmøte i mars. Etter innlegg og disku
sjoner ble styrets forslag til ny innmeldingsavgift og nytt medlemstak
vedtatt mot få stemmer. Innmeldingsavgiften, som for voksne nå er
kr 40.000,-, har helt klare skiller for juniorer, ungdommer i 20-årene
og voksne. Hvem skal betale hva og når? Til syvende og sist vil
alle ha betalt kr 40.000,- med unntak av juniorer i TK-systemet.
Det innrømmes en rabatt til disse hvis de blir ordinære medlemmer
etter endt junioralder.
En meget tidkrevende oppgave, nå på senhøsten/tidlig vinter, er
opptak av nye medlemmer. Styret vedtok på sitt møte ultimo oktober
at det skal tas inn 200 nye medlemmer. Med de regler som gjelder for

opptak betyr det at 60 av disse skal komme fra ”Familielisten” og 140
fra den ordinære ventelisten. Vi har forfattet tilbudsbrev og sendt til
alle aktuelle. De fikk først 14 dagers svarfrist. Deretter ble det sendt
purrebrev med ytterligere 14 dagers svarfrist og samtidig ble det gjort
oppmerksom på at å utelate å svare betyr det samme som: Nei takk
og stryk meg fra listen. Etter første runde med tilbudsbrev ble det
klart at en del ikke vil akseptere medlemstilbudet. Minst like mange
svarte ”Nei takk, det er for tidlig – sett meg bakerst på ventelisten
igjen”. Vi måtte da lage nye brev og sende til de neste på listen. Slik
fortsetter vi til 200 personer har takket ja.

Jeg ønsker å presisere at styret står for følgende hovedlinjer som vil
prege neste års budsjett:
1) Banen, vi ønsker å opprettholde kvaliteten på banen på samme
nivå som medlemmene fikk oppleve i 2010. Vedlikeholdet
av banen vil i vesentlig grad bli likt det vi hadde i 2010, men
erfaringene fra de to siste driftsår tilsier at en rekke forbedringer
vil bli utført. Vi vet at grundig og nøye vedlikehold av gressflatene
til tider krever en relativt stor arbeidsstyrke, noe vi kommer
til å opprettholde i neste sesong.
2) Service Grad. Medlemmene er meget fornøyde med den servicen
de får i OGK. Styret vil opprettholde dette, og i tillegg forsøke å
forbedre servicen uten å gå til store nyinvesteringer.
3) Juniorarbeidet. Styret støtter det enorme arbeidet som blir lagt ned
på JR. siden, og vil fortsette samt eventuelt øke denne støtten noe.

På den annen side er det også tid for medlemmene å gi beskjed til
oss dersom dere vil melde dere ut av klubben. Det kan være mange
årsaker til utmeldinger; høy alder og dårlig fysikk, annen prioritering
av tid – det spilles mindre golf, økonomi – kost/nytte osv. Uansett:
Dead-line for utmelding er 31.12. og PLEASE overhold den fris
ten, da blir det ikke mye trøbbel med stivbente regler og innkreving
av kontingent hvis dere egentlig ikke vil være medlem lenger.
Alle taper på dette. Dere fordi man må betale når man egentlig ikke
vil/kan spille. Vi fordi det oppleves som ”Stivbeint, byråkratisk og
unødvendig” = Badwill! Foreløpig er det et 30-talls medlemmer som
har gitt beskjed om utmeldelse, vi regner med at det blir noen flere
før nyttår.

Medlemsundersøkelsen
Undersøkelsen bekrefter at styret har medlemmene i ryggen, her er
noen betraktninger.
Banen. Jeg har lest igjennom alle detaljer i spørreundersøkelsen,
derunder også alle de kommentarer som den enkelte har kommet
med. Det er noen som synes mye om mangt, men vi må forholde oss
til hva de fleste i klubben mener. Av de som svarte på undersøkelsen
var det over 90% som var aktive medlemmer. Hele 86% av disse
svarte 5 eller 6, hvor 6 illustrerte full pott eller svært bra helhets
inntrykket av banen. Dette gjør at styret er svært komfortable med
vedlikeholdet av banen, og vi vil fortsatt holde banen på det nivået vi
hadde i 2010, altså en kvalitetsbane i verdensklasse. I kommentarene
fra medlemmene kom det frem at flere synes fairwayene var for
korte, og de håpet at vi kunne ”slippe disse litt opp”. Til det må
jeg svare NEI. Fairwayene består av gresstypen krypvein som ikke
kan ”slippes opp” og kommer til å forbli korte i fremtiden. Hele
354 av 483 mente at spilleopplevelsen på fairwayene har vært bra/
svært bra. Det var veldig mange som ikke var fornøyde med hvordan
spilleopplevelsen fra roughen var. Dette vil vi i samarbeide med John
Riiber forandre neste år slik at flere av våre medlemmer blir fornøyde.
Vi kommer også til å benytte den ”gamle dame-tee” på hull nr 2
for 49 og 54 til daglig, og derfor beholde teestedene på hull 2 og
4 ett år til og se om medlemmene da blir mer komfortable med
kryssingen på hull 2 og 4. Hull nr 9. blir par 5 for teestedene 49-60,
mens vi beholder par 4 og 63 teestedet.

Økonomien i klubben er stram, men vi har kontroll. Banken er vår
venn og gir oss nødvendig kreditt i vintermånedene, til vi igjen har
penger på bok når våren kommer. Budsjettene strammes inn, dvs det
er ingen som får alt de ønsker seg. Alle må prioritere det viktigste.
Styret vil bruke mye av sin tid på de neste to styremøtene for
å finne den riktige balansen på kostnadssiden. Det er mye snakk
om hvordan kostnader kan reduseres og vi jobber med det i hele
budsjettprosessen, men vi må ikke glemme hvilken investering som
nylig er gjort i banen og at den investeringen ikke må forringes
på grunn av lite vedlikehold. Klubbhuset er gammelt og har blitt
bygget om og på flere ganger, men det er fortsatt et gammelt bygg og
vedlikeholdskostnadene går opp, det siste i så måte er de ca 20 år
gamle varmtvannsberederne som nå streiker. Vi må ha, både til
egne garderober og til kafeen. Tilbudspris på alt er ca kr 180.000,(Det er flere store tanker). Vi vurderer å redusere på antallet, men
mye må gjøres uansett. Det påløper også ”kjedelige kostnader”
som dere som medlemmer ikke ser nytten av, men vi er nå engang
arbeidsgivere og må forholde oss til de lover og regler som gjelder.
Mange pålegg og krav vi nå må forholde oss til fantes ikke for
10 år siden. Ingen av oss ønsker å legge på kontingenten unødvendig,
så får styrets arbeid vise hva som fremmes på årsmøtet i mars.

Styret arbeider med banebudsjettet i henhold til ovennevnte kvalitet
og vil fremlegge et budsjett som reflekterer dette.
Servicegraden. Styret var meget tilfreds med at et stort flertall av
medlemmene støtter styret og administrasjonen i arbeidet med å
gjøre Oslo Golfklubb til ”ET FANTASTISK STED Å VÆRE”.
Da over 75% av alle som svarte mente at servicegraden de får er
BRA/SVÆRT BRA vet vi at vi er på rett vei. Vi har fått mange
konstruktive innspill og vi vil fortsette å forbedre oss på så mange
fronter som mulig, uten at vi skal øke pengebruken.

Dette er siste utgave av OGK-nytt i år og vi benytter anledningen til
å ønske alle en behagelig jul og et svingende godt nytt år.
N.V.

Formannen har ordet
Etter at det ekstraordinære årsmøtet bestemte seg for en innmeldings
avgift på NOK 40.000,- er administrasjonen nå i gang med å sende
ut invitasjonsbrev til ca 200 nye medlemmer, hvorav ca 60 er
personer med familietilknytning.

Vi har satt i gang et arbeid for å gjøre klubbturneringene mer
attraktive. Vi forandrer noen vedtekter for å gjøre turneringer mer
medlemsvennlige, vi kutter ut noen turneringer med lav deltagelse,
vi gjør om premieringer og lager bedre premier etc. Vi gleder oss til å
presentere det ferdige produkt ved sesongstart i 2011.

Styret er i god gang med budsjettarbeidet for neste sesong. På det
ekstraordinære årsmøtet ble det stilt spørsmål om kostnadsnivået
i OGK. Styret vil i år, som i tidligere år, gå nøye igjennom alle
postene i budsjettet og fremlegge styrets budsjett på årsmøtet i mars.

Det var få som deltok i klubbens kurs i 2010, men da undersøkelsen
klart viser en stor interesse for kursing av spillere i alle aldre og hdc
kategorier, vil vi forsøke å lage flere kurs neste sesong, samt å være
flinkere med markedsføringen av disse kursene.
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Meningsundersøkelsen om juniorarbeidet

Juniorsatsingen. Det er gledelig at 81% av de som svarte var godt/
meget godt fornøyde med vår satsing på Jr. og at også mange men
te at vi burde øke tilskuddet til denne satsingen. Vi mener det er
viktig for klubben og klubbens fremtid å satse på de unge, både som
bredde idrett og på elite golf. Vi har en rekke ivrige foreldre og fore
satte som legger ned et stort arbeide for å få dette til. At hoveddelen
av medlemmene våre støtter dette arbeidet er vi veldig glade for.

Hele 420 personer svarte på spørreundersøkelsen om juniorsatsingen
i klubben. Nedenfor har vi satt opp resultatene fra medlemmene
som svarte, 279 personer i alt, hvorav 46 med egne barn eller barne
barn i trening. Det store antallet medlemmer som svarte er meget
gledelig i seg selv, og det gjør også at undersøkelsen har verdi for
justering av kursen videre.

Junioravdelingen har en fantastisk Elite trener som heter Caro
line Diethelm. Carro er en trener som brenner for sporten og som
inspirerer våre elitespillere til å satse seriøst på golf, og som forlanger
en struktur på treningen ingen har sett i OGK tidligere. Hennes
svingteknikk og treningsmetoder er på full høyde med verdens beste
trenere, og hennes lidenskap for spillet og treningsmetoder går langt
utenfor de fleste trenere i Europa. Bogstad mangler et treningsstudio.
Et treningsstudio er en lukket avdeling hvor datastyrte måleinstru
menter er installert i kombinasjon med kameraer i flere vinkler.
De som vil lære mer om dette systemet kan gå in på www.track
man.dk å lese mer. Carro har klart å få en av foreldrene i TK til
å donere en slik maskin til en verdi av ca nok 250.000 til OGK.
Dette på betingelse av at vi stiller med egnet lokale og installerer det
utstyret vi trenger. Treningslokalet er utrangert, og vi trenger ett nytt
chipping/puttingområde sammen med matter som egner seg til å
trene svingteknikk. Arkitekt Tim Resen har laget skisser til det nye
lokalet med svingstudio, og vi arbeider med en plan for å finansiere
denne utbedringen til glede for unge som gamle. Vi trenger flere
ivrige medlemmer til å bidra til at dette kan gjennomføres. Gi meg
et ring så kan vi snakke om saken.

Svarene gir meget god støtte for klubbens juniorsatsing. De idrettslige aspektene scorer høyest sammen med miljø. Grunn
prinsippene for treningsarbeidet står fjellstøtt. Elitesatsingen synes
å være en viktig del. Ikke bare for resultatene, men for miljøet
det skaper i klubben. Medlemmene sier de ønsker mer spill
sammen med juniorene. 75% kunne tenke seg å delta på kurs
“a la” de juniorene har.
Det synes overraskende nok ikke å være støtte for de strenge
kriteriene som er satt opp for prioritering av opptak til trening
sgrupper. Økonomisk er det enighet om at klubbens bidrag er på
riktig nivå, eller bør økes noe. 26% mener det bør bidras mer, mens
15% mener det bør bidras mindre enn dagens 180,-/medlem.
For Oslo GK og TK/junior er det viktig å få frem hva som skjer til med
lemmene. Epost trekkes frem som klart viktigste informasjonskanal.
Nettsidene er en klar nr. 2. Facebook og sms som ventet ikke viktig for
medlemmene som målgruppe. Men også for juniorene langt bak
epost. Tankevekkende.
Det kan legges til at juniorene, som har svart, selv legger størst vekt
på dyktige trenere og klubbmiljøet. Foran baneforhold og trenings
områder. I vurdering av kvaliteten på treningsområdene gir 77%
karakterene 5 eller 6 på en skala til 6. Og det er før drivingrangen
er bygget om, “4’ern” er ferdig og treningslokalet er satt i stand.
Trivsel får karakteren 5,25 på en skala til 6. Det er god ballast for
vordende medlemmer. Juniorene som svarte hadde i gjennomsnitt
spilt 64 runder denne sesongen, hvorav 40% på Bogstad. Det er
følgelig svar fra de som virkelig driver golf som idrett vi ser her.

Legg dere i trening, det er ikke lenge til sesongen 2011 starter, jeg har
allerede sett flere OGK’ere i full sving på Fornebu.
Golfhilsen fra Einar

Nærmere om svarene fra medlemmene;
• 66% mener det er passe antall juniorer i trening. 17% mener det
er for mange og 17% mener det er for få.
• Meget stor, og positivt overraskende, tilslutning til å ha et elite
tilbud. Score 5,15 av 6 mulige. 88% positive. Hele 60% svarer
viktighet 6 av 6.
• 77% mener det er viktig å ha spillere med gode nasjonale og
internasjonale resultater. Mao. er tilbudet viktigere enn
resultatene, men resultater er også et mål
• Om opptak til treningsgrupper
1. Familietilknytning er viktig for 45%
2. Bosted er viktig for 37%
3. At yngre prioriteres fremfor eldre er viktig for 29%
• Om grunnprinsippene for juniorarbeidet
1. Gode holdninger 88%
2. Treningsiver 81%
3. Juniormedlemmer er viktig for å sikre rekruttering til
		 klubben 64%
• Klubbens bidrag til juniorarbeidet er ca. 180,-/aktivt medlem.
o 59% mener dette er et riktig nivå
o 15% mener det er for mye
o 26% mener det er for lite
• 53% av medlemmene har spilt en eller flere runder med en junior.
o 89% ønsker å spille flere runder med juniorer forutsatt at det
legges til rette for det

Fra venstre: Vivi Ekjord, Kirsten Mossin, Reidun Dybwad, Solveig Bilow-Olsen,
Ranja Wikstrøm, Siri Wahlstrøm, Grete I. Thon og Grete Torstensen.

Avslutning – Damenes golf
28.september var sesongens siste turnering for damene. En vakker,
kald og klar høstdag i strålende sol. Vi spilte stableford med kast, og
det oppstod mange morsomme situasjoner, - å kaste er visst ikke så
lett...
Årsmøte ble avholdt på kvelden med etterfølgende deilig middag
og premieutdeling. Oppslutningen var stor, og det ble en meget
hyggelig aften.
Siri Wahlstrøm og Kari Foss gikk ut av styret med hyggelige ord,
mens Mette Bye og Inger Strøm-Gundersen ble valgt inn for 2 år.
Kari Tobiasson ble klappet inn som ny leder av Damekomiteen.
Tusen takk for i år! Hilsen Damekomiteen
PS! Husk vinterputten tirsdag 11. 01. 2011 kl.10.00 i treningslokalet.
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• 75% av medlemmene kunne tenke seg å delta på kurs selv.
• Kommunikasjon.
o epost 85%
o nettsidene 49%
o OGK nytt 32%
o Facebook 8%
o SMS 5%
Golfhilsen fra TK

Årsmøte, Seniorgruppen 13.10.10
Seniorgruppens årsmøte ble avholdt i klubbhuset 13. oktober med
26 deltagere. Formannen leste årsberetningen og minnet om at årets
Vinterputt 13. januar ble vunnet av Chris Selbekk med Carl Petter
Swenson som runner up.

Bassen Bunæs og Arne Kr. Braathen.

Resultater i gruppen 55-65, seks deltagere med fem runder:

Årets Kavalercup med klubbens damer ble arrangert 16. juni med
40 deltagere og strålende vær. Vinnere av kavalerkruset ble Gunnar
Osland med makker Evy Otterbeck.
”Upper Ten” ble mandag 30. august vunnet av Carl Fr. Bunæs.
Her ble Gunnar Osland nummer to, men deltagelsen var dårlig og
formannen oppfordret til sterkere startfelt neste år.

Plass

Navn

Poeng

1

Per Jørgen Eitzen

176

2

Per Fr. Moe

175

3

Per Gøran Erichen

170

4

Per Arvid Sveum

169

5

Per Pettersen

167

6

Gunnar Skrautvol

163

Resultater i gruppen 66-75, 26 deltagere med fem runder:

I forbindelse med årsmøtet ble den tradisjonelle puttekonkurransen
avholdt. Det var kjølig og etter diverse omspill kunne Leif Astor
Svendsen motta Magnumflasken mens Chang Nam An som runner
up måtte klare seg med en mindre størrelse.

Plass

Navn

Poeng

1

Arne Kr. Braathen

190

2

Tor Linaae

188

3

Olav Marcussen

183

4

Olaf Eie

179

5

Jan Erik Viul

178

6

Chris Selbekk

178

7

Torgrim Rolfsen

177

8

Jonna Basberg

177

Resultater over 75 år med 12 deltagere med fem runder:
Plass
Fra puttekonkurransen ved årsavslutningen.

Stein Oppedal kommenterte årsrapporten Senior Elite som handler
om konkurransegolf for seniorer. Seniorkomiteen ble i fjor utvidet
med to medlemmer, Stein Oppedal og Louis Røren, som skulle
styrke interessene til de som ønsket å satse på konkurransegolf.
Styret i Oslo GK oppretter nå en sportsgruppe som skal se på
hele turneringsprogrammet i klubben, på tvers av alder og hcp.
De ønsker å stimulere til økt deltagelse, mer trening og større trivsel.
Alle innspill fra medlemmene er velkomne til Stein og Louis!

Navn

Poeng

1

Erik Jacobsen

189

2

Bjørn Kristvik

189

3

David Hansson

179

4

Leif Astor Svendsen

175

5

Karl Staubo

170

6

Knut Olborg

165

Seniorkomiteen har i år bestått av følgende:
Erik Jensen, Jan Erik Viul, Torgrim Rolfsen, Per Pettersen, Knut
Olborg, Stein Oppedal, Louis Røren og Carl Fr. Bunæs (formann).
Alle ble gjenvalgt for neste sesong.

Når det gjaldt Seniorpokalen hadde komiteen bestemt at det skulle
konkurreres i tre klasser, som i fjor: 55-65, 66-75 og de over 75 år.
Seniorpokalen vinnes av den som sammenlagt har flest poeng på
de fem beste rundene. Nivået er høyt og Arne Kr. Braathen vant
pokalen i år med en score på 190 som er fem runder på 38 poeng.
Han mottok også et gavekort på kr. 1.300,- i proshopen vår.

Restauranten hadde komponert en meget velsmakende middag som
ble fortært av 26 seniorer som gleder seg til neste sesong.
Takk for i år! Hilsen Seniorkomiteen v/Bassen Bunæs.
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Medlemsundersøkelsen-et sammendrag.

sender ut, 7% mener de må bli bedre. OGK- nytt er positivt og selv
om de fleste (70%) er meget fornøyde med åpningstidene kom det
en del ønsker om kveldsåpent på kontoret. Dette prøvde vi for 3-4
år siden med svært lav besøksprosent, men tidene kan ha endret seg
så vi vil vurdere dette for neste år.

Tusen takk til alle som tok seg tid til å
besvare årets medlemsundersøkelse!!
Fantastisk respons!!

Klubbhus og uteområdene
55% er meget fornøyd med klubbhuset, bare få personer er direkte
misfornøyde (5). Herregarderoben får middels score (23% topp og
26% middels) 46% har ingen mening. Av de som har en mening om
damegarderoben er svarene litt mer positive. Gangen med infotavler
er ok; 47% er meget fornøyde, kun 2 % er misfornøyde. Det positive
er at 92% har en oppfatning om denne delen av klubbhuset.
Standarden på kafeen er ok; 54% er meget fornøyde, ytterligere 30%
er positive. 3% er misfornøyde.

I fjor fikk vi 444 besvarelser, ca 30% respons – noe som ansees
for meget bra i denne type undersøkelser. Vi håpet på enda bedre
respons i år – og det fikk vi ! 504 svar, eller ca 36% er kanonbra
og kjempeviktig for oss. Det er gjennom slike tilbakemeldinger at
styret, komiteer og ansatte får vurdert om det vi driver med er som
medlemmene ønsker. Når et stort antall besvarer og svarene i stor
grad er entydige gir det styret klare tilbakemeldinger på om det de
gjør er rett eller om kursen bør justeres. Dette gjelder selvfølgelig
også for ansatte, proshop og restaurantdrivere. Konklusjonene er
klare: Medlemmene er i vesentlig grad meget fornøyde med måten
klubben driftes på. Det er selvfølgelig nyanser, og det er alltid
rom for forbedring. Dere har fortalt oss hva og hvor innsatsen bør
forsterkes.

Juniorene
Vi skal ikke bruke mye plass på juniorene her da de gjennomførte en
egen undersøkelse bare få uker tidligere. Responsen på den under
søkelsen var meget god og en oppsummering av tilbakemeldingene
står skrevet annet sted i bladet. Det vi konstaterte er at 81% var
meget fornøyde med at klubben har en aktiv junioravdeling, bare
1% er helt uenig. Mht pengebruk og resultatoppfølging er svarene
ganske like og jevnt fordelt på alle svaralternativ.

Formannen har tatt for seg en del av tilbakemeldingene, disse
gjentas ikke her, men det er andre forhold som fortjener spalteplass.
Nedenfor er en oppsummering av undersøkelsen. Det presiseres her
at når vi under skriver svært eller meget fornøyd/bra betyr det svar
alternativ 6 eller 5. Svaralternativ 4 er også et positivt svar, men ikke
i like stor grad og vurderes til at da er det mer å jobbe med.

Annet
Det er nesten ingen som bruker golfbox terminalene i klubbhuset.
De fleste bestiller starttid via golfbox (halvparten gjør det alltid, 10%
aldri). Informasjonen på tavlen utenfor trallerommet brukes av de
fleste, men bare noen ganger. 10% leser aldri informasjonen mens
10% alltid gjør det.

Banen
Helhetsinntrykket er meget bra. En score på 5,37 på en skala fra
1,0 til 6,0 er meget bra. Bare 10 av 495 personer gir svar på 3 eller
mindre. De områdene som er nybygget oppleves som meget
bra, rough får dårligere karakter, noe som er ventet da få av disse
områdene har blitt oppgradert.

43% deltar i klubbturneringer og 2/3 mener det er passe antall av
dem, nesten 20% mener det er for mange. Bare 10% vil øke start
kontingenten for å bedre premieringen. Nesten ingen var med på
kurs i fjor, men mange (43%) kunne tenke seg å være med på kurs
neste år – nærspill, chipping og pitching var gjengangere på kurs
ønskene.

De fleste tror flytting av tee 49/54 på hull 2 vil være nok til at
sikkerheten blir ivaretatt, mens det er veldig delte oppfatninger om
det vil være bedre å bytte teested på hull 2 og 4. Likeledes er det
veldig delte meninger om trærne på 14. skal felles.

De fleste er fornøyde med starteren (73%) bare 3% er misfornøyde.
Svarene fordeler seg ganske likt når det gjelder tilstedeværelse på 1.
tee. Selv om de fleste er enige om at en runde golf har blitt 4,5 time
så vil de aller fleste at det bare skal ta 4 timer. De ikke golfrelaterte
tilbudene blir godt tatt i mot og så lenge de bidrar økonomisk vil
de aller fleste opprettholde tilbudene. (74% for dekkskift, 71% for
bilvask) kun få % svarer i andre enden av skalaen (6%).

Pro-shop
Generelt er 75% av dere meget fornøyd med denne. Personalet
får topp score (91% er meget fornøyde), mens det er forbedrings
potensiale i vareutvalget i butikken (42% er meget fornøyde).
Kvalitet på reparasjoner er høy, men få tar instruksjonstimer –
kanskje noe å tenke på for noen og enhver.

Golferne er stort sett fornøyd med baneservicen de mange er
enige i at det alltid er ledig starttid når de selv ønsker å spille. En
annen positiv konsekvens av medlemsundersøkelsene er muligheten
til å sammenligne svar på like spørsmål fra et år til et annet. Når vi
sammenligner spørsmål og svar fra 2009 med de tilbakemeldinger
vi fikk i år er det stort sett de samme svarene. Graden av fornøydhet
varierer kun marginalt fra 2009 til 2010. Det var likevel noen få
klare signaler, der avvikene fra fjorårets svar avvek klart fra årets svar.
Der avvikene var større enn 0,15 på en skala fra 1,0 til 6,0. Disse
omhandlet neste alle spørsmål relatert til klubbhuset. Trallerommet,
kafeen, både dame- og herregarderobene samt parkeringsplassen fikk
alle klart lavere score i år enn i fjor. Sagt med andre ord: Medlemmene
var mindre fornøyde med tilbudene de fikk i de ovennevnte arealer
i 2010 enn de var i 2009. Har medlemmene høyere forventninger
fordi andre deler av anlegget er tipp topp, eller har de ovennevnte
arealer blitt klart dårligere enn de var ? Dette og andre spørsmål vil
vi diskutere og søke å finne svar og gode løsninger på slik at med
lemmene kan bli enda mer fornøyde neste år.

Restauranten
52% er meget godt fornøy med denne, kun 2% er lite fornøyd.
Forbedringspotensialet ligger i vareutvalget fra disken. Bare 25% er
meget fornøyde. 72% er meget fornøyde med åpningstidene, bare
7% er misfornøyde. Det kom mange innspill til Magnus med ønsker
og forslag. Magnus og Guri vil ta dette med seg når de planlagger
for neste år. Det ser ut som om medlemmene stort sett er fornøyde
med maten og prisingen av buffeten, ikke var det spesielt viktig å få
menyen på nettsidene heller. Temadager fenget ikke etter svarene i
undersøkelsen å dømme.
Administrasjonen
Generelt er mer enn 70% av de som mener noe meget fornøyde. Vi er
best på mail besvarelser selv om telefon 62% er meget fornøyde med
tilgjengeligheten på telefon, bare få medlemmer (14) er direkte
misfornøyde. 61% er meget fornøyde med nettsiden, ca 9% mener
de ikke er gode nok. 71% er meget fornøyde med info-mailene vi
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To i baneavdelingen
På Bogstad er det mange krefter i sving, for at alle hjulene skal gå rundt. Noen av klubbens ansatte er mer synlige enn andre. I de neste utgavene av OGK Nytt vil vi derfor presentere noen
av klubbens ansatte. De to første ut er Albert Holmgeirsson og Jarle Kristian Haugnæss, som
begge jobber i baneavdelingen.
Albert Holmgeirsson
Tittel: Assisterende Head
Greenkeeper/ Vanningssjef /
Subair-ansvarlig/IT-ansvarlig

Jarle Kristian Haugnæss
Tittel: Er vel greenkeeper,
men driver med alt mulig.
Alder: 40.

Alder: 37.

Sivilstatus: Samboer og forlovet
med Sari fra Tampere, Finland
(Hyvä Suomi!).

Sivilstatus: Gift.
Bosted: Grindbakken,
Voksen Skog.

Bosted: ved Gressbanen, Holmen.

Antall år i Oslo Golfklubb: 12 år, begynte som sesongarbeider
våren 1998, fast ansatt fra våren 2001.

Antall år jobbet i Oslo Golfklubb: ansatt i april 2005, så det blir vel
nesten 6 år.

Født og oppvokst: 27.12.1972 i Keflavik, Island.

Født og oppvokst: Født på Riksen, oppvokst i Asker.

Utdannelse: Tre år i Skottland på Elmwood College Cupar,
Fife. National and Higher National certificate in greenkeeping og
Higher Diploma in Golf course Management.

Utdannelse: Diplomøkonom og Markedsfører fra BI, Greenkeeper
utdannelse fra Elmwood College i Skottland.
Handicap: 14.

Handicap: 8 og rykker stadig oppover.

Hvorfor Oslo Golfklubb?
Lang historie, men måtte omskolere meg for 8 år siden, og tok meg
sommerjobb på Asker Golfklubb. Utejobb viste seg å være løsningen
for meg, og siden jeg ønsket større utfordringer tok jeg greenkeeper
utdannelse i Skottland. Selv om det er flott på Asker GK, så var det
kanskje naturlig å prøve seg i en større klubb, og hvorfor ikke på
Bogstad?

Hvorfor Oslo Golfklubb?
Min bestefar deltok i 1964 i byggingen av en golfbane på et flott
sted ved kysten av Faxaflói, 5 minutters kjøretur fra Keflavik. Det
ble min hjemmebane hvor jeg slo mine første slag som 6-åring med
mitt flotte Dunlop 7’er-jern. Jeg jobbet der i tre sesonger fra 1987 –
1990 med min bestefar som sjef. Jeg hadde jobbet i Oslo i et halvt år
vinteren/våren 1997 da jeg dro til Skottland for å studere green
keeping. Etter ett års studie lengtet jeg tilbake til Norge, spesielt
hadde jeg lyst til å jobbe på Bogstad.
Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?
Den begynner tidlig. Jeg er gjerne på jobben i 5.30 tiden i sesongen
og tar jeg gjerne en kaffekopp før morgenmøtet. Deretter haster vi
ut for å gjøre våre oppgaver før spillerne pegger opp ballen på første
tee. Lunsj kl. 11.00. Så er det på’n igjen med mer banearbeid inntil
arbeidsdagens slutt rundt kl. 14.00-15.00. Jeg bruker mye tid på
vanningsanlegget, spesielt i de varmeste sommer-månedene. Det blir
en del turer ut på balkongen hjemme for å se om sprederne virker.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?
En typisk arbeidsdag her finnes vel ikke. Dagen blir aldri slik
du planlegger den. Men det er kanskje det beste med jobben.
Om sommeren blir det mye klipping, fra kl 6 om morgenen, mens et
termiddagen kan gå med til torving, vanning, veiarbeider, drenering,
etc. På våren og høsten har jeg ansvaret for dekkskifttjenesten med
dekkhotell. Her skifter vi hjul på ca 450 biler hver sesong. I desember
er det juletresalg. I vintermånedene har vi også startet opp en tjeneste
for medlemmer av klubben, kalt Oslo Golfklubbs Servicetorg.
Her kan vi påta oss jobber som trefelling, hekkebeskjæring, snø
måking, og annet forefallende arbeid.

Hva er det du liker best ved jobben din?
Det er flott å kunne være ute i fin natur på sommeren og få lov til å
jobbe med hobbyen min.

Hva er det du liker best ved jobben din?
Mye trim, masse hyggelige medlemmer, flott natur, og ikke minst
det å levere et synlig flott produkt.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Jeg liker å spille golf, gå ut med venner, lage god mat, spille billiard,
se på film, fotball og håndball (kun det islandske herre-landslaget når
de gjør det bra og slår Norge!) og gjøre ting med familien som ski,
slalåm og hytteturer.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Er veldig glad i å reise, både på golfturer, backpackerturer og koffert
turer. Sportsidiot er jeg også, så jeg er vel interessert i alt som har
med konkurranse å gjøre.
Nå som du har muligheten, har du en oppfordring til
medlemmene for neste sesong?
Tja, det må være å nyte den nye banen, smile til alle banearbeiderne.
Ellers vil jeg benytte anledningen til oppfordre medlemmene til å
kjøpe juletreet sitt utenfor Klubbhuset fra 11. desember!

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring til
medlemmene for neste sesong?
Smil til banemannskapet, så smiler de tilbake:=)
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Info juletrær.
Klubben vil i år som i fjor selge flotte norske juletrær fra parkeringsplassen foran klubbhuset.
Det er signalisert at det i år vil bli 25-30% for få trær tilgjengelig i markedet. Dermed er det første mann
til mølla som gjelder. Det blir i tillegg muligheter for kjøp av bjørkeved og fuglenek. Salget starter
onsdag 11. desember. Her blir det garantert julestemning, med gløgg, pepperkaker, julemusikk og
mange kjente fjes !
Spørsmål eller bestilling kan gjøres til Jarle på tlf: 22507600 / 41458702
eller servicetorget@oslogk.no

Baneavdelingens Hjørne pr. 04.11.10.

dersom været tillater oss det.
• Vi har tilført noe dorment gjødsling for å gi gresset en liten
matpakke å leve av gjennom vinteren.
• Det meste av løvet er blåst i ranker og plukket opp.
• Gjerdet inn alle greener og teesteder samt satt ut skilter i det fore
byggende arbeidet med å få alle turbrukere inkl. hunder til å bruke
veiene slik at gresset ikke blir skadet før det er ordentlig herdet.

Oppsummering av den første fullverdige spillesesongen
på ny bane.
Vi har gjennomført den første ”fullverdige sesongen” på nyoppgradert
bane. Det har gitt oss nye inntrykk og erfaringer som kommer godt
med i den videre planlegging. Vi ser frem til å ta del av resultatene fra
medlemsspørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen vil gi oss nyttig
feedback. Undersøkelsen vil også gi oss et godt grunnlag til å evaluere
banedriften på en så objektiv måte som mulig.

Andre aktiviteter som er utført i løpet av oktober og november.
• Div. dreneringsarbeid.
• Lagt ferdiggress på slitte områder på hull 2,3,4,5,6,7,8,9.
Dette er utført hovedsakelig på forgreener og div. fairwayer.
• Trimmet randsonene ned mot lysakerelven bak green 11 og området
opp mot fossen ved green 12 samt randsonen til venstre for hull 15.
• Utbedret trallestien inn til tee 63 på hull 16.
• Byttet alle sommer lokkene på Catchbaisin`s til vinterlokk med
mye større filtreringshull. Dette gjøres for å fjerne snøsmeltevann
så fort som mulig på våren.
• Fjernet noen døde trær.
• Merket alle ventilbokser til vanningsanlegget og catchbaisin`s
med orange brøytestikker. Dette gjør vi for å finne filtrerings
kummene og ventilkummene til vanningsanlegget så fort som
mulig på våren slik at vi kan påvirke oppstarten på våren så mye
som mulig.
• Forbredt for bygging av kunstgressgreen borte på treningsfeltet
ved hull 4.
• Dekkskift og andre oppdrag innenfor servicetorget.

Vi er godt i gang med forberedelsene til neste års sesong.
Budsjettarbeid og personal kartlegging er et tidkrevende prosess.
Under det ekstraordinære årsmøte ble det fremmet et forslag som
gikk ut på å redusere klubbens driftsbudsjett med 10% i realiteten
blir det 12-13 % når indeksen blir innkalkulert. Dette ble fremmet
uten noen form for konsekvensanalyse.
Jeg skal kort redegjøre for hva det vil innebære i praksis for
klubben. For baneavdelingen ville dette alene utgjøre en reduksjon på
rammebetingelsene på ca. 1,5 millioner kroner sammenlignet med
i år. I praksis vil det medføre at vi er nødt til å redusere deltids
bemanningen med 8 til 10 personer i golfsesongen mai-sept.
Det er i realiteten en halvering av arbeidsstokken under hele eller
deler av denne perioden sammenlignet med i dag. I tillegg er vi nødt
til å redusere gjødselforbruket med 20-30 % for å kunne dekke inn
et slikt beløp. Dette er helt urealistisk og uforsvarlig med tanke på
at det er investert nesten 75 millioner kroner inkl. mva i en bane
oppgradering som fordrer et optimalt vedlikehold for å opprettholde
sin funksjon og spillekvalitet. Vi håper at de fleste av medlemmene
nå innser at fordelene med den nye banekvaliteten under hele spille
sesongen kombinert med at banen ikke har vært stengt en eneste
full dag, langt overstiger de ekstra utgiftene medlemmene må betale.

SubAir
Det har i løpet av oktober blitt gjennomført div. garantiarbeider
med SubAir anlegget for å bedre blåse og suge kapasiteten på
viftene. Dette har resultert i merkbart bedre kapasitet på enkelte
hull. Noe justeringer gjenstår men vi har kontroll på det meste nå
og leverandøren har gjort en bra jobb så langt. Vi kommer til å
gjennomføre nok en sluttkontroll til våren.
Juletresalg
Vi håper medlemmene støtter opp om klubbens juletresalg. Vi vil,
som et tilbud til medlemmene, kunne motta forhåndsbestilling da
det i år er signalisert at det vil bli manko på trær grunnet for lite
kapasitet hos treprodusentene. Man snakker om 25-30 % for lite
trær. Det vil si første mann til mølla prinsippet.

Vinter forberedelser
Når det gjelder banen har vi havnet litt i den samme situasjonen
som i fjor, hvor frosten har skapt store arbeidsmessige utfordringer.
Vi har nesten hatt nattefrost daglig siden vi stengte 17 oktober.
Den effektive utnyttelsen av dagene blir såpass mye redusert pga.
frost og mørke at vi er spente på om vi rekker å utføre alle de
nødvendige vinterforberedelsene i tide. Vi kommer til å sette på
alle tilgjengelige resurser når evt. vær vinduet tillater oss å iverksette
effektivt arbeid. Vi får bare krysse fingerne og håpe på det beste.
Det er først og fremst deler av luftearbeidene på fairway som gjenstår.

Til slutt vil jeg gjerne få takke alle bidragsyterne i baneavdelingen for
den jobben dere gjør både tidlig og sent. Uten deres kompetanse og
entusiasme hadde vi aldri klart å levere gode golf opplevelser.
Jeg ønsker medlemmene også en fortsatt god førjulsvinter og
velkommen til en spennende åpning neste vår.

Vi har fått gjennomført følgende pt.
• Sanddresset og luftet greener og teesteder.
• Sanddresset fairwayer og påbegynt luftearbeidet.
• Utført forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og
fairway. Dette arbeidet skal gjennomføres nok en gang før jul

Vennlig hilsen John Riiber
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Nyhetsbrev per mail
Jevnlig sender vi ut nyhetsbrev via e-post med stort
og smått vi ønsker å informere våre medlemmer om.
Utenfor sesongen vil nyhetsbrevet komme en gang
pr måned, mens det i sesongen vil komme hyppigere.
Dersom du ikke har mottatt nyhetsbrev tidligere og
ønsker å føres opp på mailinglisten, send en e-post
til siv@oslogk.no.
Endring av medlemskategori og utmelding
Endring av medlemskategori gjeldende for 2011
må klubben ha skriftlig inne 31.12.2010. Den samme
fristen gjelder for utmeldingav klubben.

Saskia Sterud og Benjamin Giørtz.

Donald Ross Junior Invitational

Nå er det tid for innetrening!
Bogstad Innegolf holder åpent for alle som vil holde
golfen ved like i vinter. For booking ring 22 73 17 60,
92 02 34 50 (Stephen) eller 95 90 80 70 (Tom).

As in previous years, it was time to take two of our juniorgolfers
from Oslo GK over to Royal Dornoch Golfclub in the highlands
of Scotland to compete in the Donald Ross Junior Invitational.
The chose two to represent Oslo this year were Benjamin Giørtz
for the boys and Saskia Sterud for the girls based on their behav
ior and performance throughout the season.

OGK Nytt
Ta kontakt med Siv på siv@oslogk.no eller tlf.
22 51 05 63 dersom du vil ha OGK Nytt tilsendt
per post eller e-post.

On two uniquely calm days at Dornoch Benjamin and Saskia
produced some lovely golf. There swings, thanks to Freddie and
Carro, were rythmk, balanced, repetitive and looked every bit
the part. And if not for the notoriously difficult greens and the
misjudgement of one or two bounces (not spin). There scores
could have been better, but as always there behavior on and off
the course was impaccable and parents, coaches and club can be
proud.

Husk vinterputten
Vinterputten for damer: tirsdag 11. januar kl 10.00.
Vinterputten for herrer: onsdag 12. januar kl 11.00.
Julesalg i Proshop
Lurer du på hva du skal gi i gave til jul?
Ta turen innom Proshopen og få gode priser på nyttig
golfutstyr.

Stephen Newey

Protimer

Du kan også kontakte Stephen på tlf: 920 23 450.
Julian King kommer også denne
vinteren til å gi protimer på Fornebu.
For booking benytt tlf 982 32 811 eller
hjemmesiden www.figc.no.

Oslo Golfklubb

Hos Caroline Diethelm, som holder til
i treningslokalet på klubbhuset, kan alle
medlemmer booke protimer på dagtid.
Du når henne på tlf 482 54 554.

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