OGK Nytt

Oslo Golfklubb
Nr. 7. desember 2011

Innkalling til Årsmøtet
Det innkalles til ordinært årsmøte i Oslo Golfklubb tirsdag 13. mars kl. 18.00. Årsmøtet avholdes på
Persbråten Videregående skole – auditoriet. Saksliste vil bli publisert på klubbens nettside samt være
tilgjengelig i papirformat i klubbens administrasjon 2 uker før årsmøtet – dvs. 28. februar 2012.

Daglig leder Niels Vik

Det er desember, men snøen
lar vente på seg. For de som
husker fjorårets forvinter er
dette som natt og dag. Da hadde
vi snø på bakken og mye frost
allerede medio oktober.
Ikke lett å være greekeeper når
de naturlige forutsetningene
endres fra år til år.

og mye regn ble for mye for denne greenen. Styret bestemte derfor
at noe måtte gjøres. Banearkitekt Steve Forrest tegnet en utvidet
green som blir ca. 250 kvadratmeter større enn den gamle. Det er
ca. 67 prosent større greenflate, og beskjeden til entreprenøren er at
den nye delen skal ha minst mulig ondulering for å gi mange nye
hullplasseringsmuligheter, og derigjennom å spre slitasjen fra spillet.
Den nye greenen vil anlegges med ferdiggress fra torvområdet på
gamle 12. green slik at det skal være spillbart i mai. Hvilken dato
avhenger av temperaturen og været i april.
3. Utvidelse av treningsområdet mellom hull 4 og 15. For å ferdigstille dette området slik at de aktive treningsgruppene, og medlemmene generelt, kan få gode varierte treningsforhold blir også
dette område ferdigstilt neste år.

Golftinget ble avholdt i Bergen i november. Der ble det vedtatt
satsing på turneringer for de profesjonelle golferne som ledd i
utviklingen av norske golfere opp mot OL i Brasil 2016. I klartekst
betyr det at NGF satser på Challenge tour for herrene i Norge de
neste 3 årene, i tillegg til Nordea-tour og Ecco-tour på lavere nivå.
Dette gir de beste norske proffene mulighet til å konkurrere på
høyt nivå, og et system med bytting av wild-cards blant arrangører
gjør at en håndfull norske får invitasjoner til turneringer de ellers
ikke ville kommet med i. Denne satsingen koster, og det ble vedtatt
mot bare 3 stemmer at kontingenten til NGF økes med kr 25,- pr
medlem over 20 år til 200,- pr år, nettopp for å finansiere denne
satsingen.

Kontingentsatsen for de passive (PTA) foreslås redusert fordi den
ikke står i forhold til ytelsen disse medlemmene får. Mye grunnet
høy pris ser vi at medlemmer fra denne kategorien melder seg ut
av klubben. Konsekvensen er at de aktive må betale noe mer.
De totale innmeldingsavgifter fra de nye medlemmene vet vi ikke
før alle har bekreftet opptak. Dersom tallene tillater det vil styret
prioritere nedbetaling av gjeld. Vi har i år, frivillig, nedbetalt
kr 2.500.000,- av hovedstolen på det store lånet. 2012 er det siste
året vi har avdragsfrihet og fra 2013 vil måtte nedbetale på gjelden.
Da vi fikk lånet i 2008 valgte vi et lån i NIBOR + margin.
Styret hadde lovet årsmøtet at kontingentpåslaget ikke skulle
overstige kr 2.000,- pr år og valgte året etter å låse renten for å ha
forutsigbarhet. Det vi ikke kunne låse var bankens margin.
Da lånepapirene ble signert var denne marginen på 0,45%, noe
som er meget lavt, i ettertid har Norge og Europa vært igjennom
tøffe tider og banken har satt opp sin margin ved flere anledninger.
Nå har vi fått beskjed om at den økes til 2,15% grunnet bankens
økte innlånskostnader (1% på kr 60 mill. utgjør kr 600.000,- pr
år). Dette svir på budsjettet og reduserer vår frihet til å bruke
penger på vanlig drift, men det er utenfor vår kontroll.

I vår klubb jobbes det godt med forberedelser til neste år. Budsjett
prosessen er kommet langt og styret nærmer seg et forslag som skal
fremmes for årsmøtet i mars. Det har vært fokus på hvor vi kan
redusere kostnader. De fleste ønsker om nye tiltak er barbert bort,
noen områder får mindre penger til disposisjon enn i fjor, mens
andre får det samme nominelle beløp tross i generell kostnadsvekst.
Banen blir prioritert, men også her blir budsjettet gjennomgått
med kritiske øyne. Tre tiltak er likevel bestemt utført:
1. Ny større treningsgreen mellom hull 1 og 3. De to små puttinggreenene foran terrassen og pro-shop tåler ganske enkelt ikke all
den puttetrening våre aktive spillere utøver. Dette så vi tydelig i
høst hvor den nederste greenen måtte stenges tidlig. Det er likevel
viktig at det blir en gressgreen å trene på for alle turneringsspillere,
og denne anlegges nå.

Bandy’en, eller stiftelsen Bogstad Vinterparadis (BVP) som det
formelt heter, er et gjengangstema. Allerede i fjor på denne tid
skrev vi at: “Nå må det tas en avgjørelse. Vi kan ikke ha en driving
range som den nå fremstår”. Hva vet vi nå, 12 måneder senere?
Miljøvernministeren sa JA, det kan bygges kunstisbane der driving
rangen ligger nå. Reguleringen er ferdig, igangsettelsestillatelse fra
plan- og bygningsetaten er gitt, entreprenøren er klar, så hvorfor
starter de ikke? Penger. Som alltid så er det ikke nok med ønsker og
engasjement, man må ha penger til å utføre arbeidet. BVP har vært
flinke til å selge “støtteandeler”, de har fått tilsagn om spillemidler
med kr 10,5 mill., de har fått prosjekteringsstøtte fra Oslo kommune
med kr 10 mill., de har fått innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen
med kr 2,5 mill., og noen mindre beløp fra andre. Kostnadene ved
å fullfinansiere prosjektet er likevel klart større enn disse ca. kr 24
mill. og foreløpig har verken kommunene eller staten akseptert hel
utbetaling av de innvilgede beløp. De krever fullfinansiering først.
BVP med sine ildsjeler har hatt og skal ha møter med politikere og
andre for å søke fullfinansiering, slik at midlene kan utbetales og
graving startes. Det arbeides også med parallelle planer for en to
trinns løsning som vil innebære at banen blir bygget, men tekniske
rom og aggregater blir redusert/satt på hold i første omgang for så

2. Utvidelse av 8. green. Denne greenen ble også utslitt i høst.
Kombinasjonen av mye golf, begrenset antall flaggplasseringssteder
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å installeres i neste omgang. Dette betyr ikke all verden for Oslo
Golfklubb, men kan bli et nødvendig scenario for i det hele tatt å
få prosjektet iverksatt. Har Oslo Golfklubb sikret seg i prosessen?
Styret har gitt klar beskjed til BVP om at det er et ufravikelig krav
før igangsettelse at det settes av penger/stilles bankgaranti for
beløpet som er nødvendig for at kunstgresset på toppen blir lagt.
Vi ønsket opprinnelig kompensasjon for både det ene og andre,
men styret har innsett at det ikke finnes penger i BVPs organisasjon
og at slike krav effektivt ville satt en stopper for hele prosjektet, noe
vi ikke ønsker. Vi har likevel gitt klar beskjed om at driving rangen
skal være spilleklar 1. mai. For BVP er det en stor fordel med
byggestart før vinteren. Da vil alle masseforskyvninger og tilføringer
få satt seg over vinteren. Entreprenøren vil så på vårparten finplanere
og korrigere for setninger. Arbeidet vil så ha opphold til en avtalt
dato på høsten hvorpå entreprenøren vil ferdigstille anlegget til
kunstisbane. Når dette leses vil BVPs styre ha vedtatt om det blir
byggestart før jul, eller om prosjektets igangsettelse må utsettes til
neste høst. Vi vil informere om dette på våre hjemmesider.

med medlemmer som ikke vil forholde seg til klubbens lover.
Et stort GRATULERER til Nicoline E. Skaug som på golftinget
mottok NGFs “Årets juniortalent” et stipend stort kr 5.000,-.
Nicolines gode resultater viser at trening, trening og atter trening
er det som skal til for å lykkes. Stå på videre Nicoline!
Jeg benytter anledningen til å ønske alle medlemmer en behagelig
jul og et svingende godt nytt år.
NV

Treningstilbud til Oslo GKs medlemmer
Vi har inngått en avtale med ToppGym (ToppGolf senteret
på Haga), som gir deg som medlem av Oslo GK 6 måneders
trening for kr 1.250,-. Inkludert en instruksjonstime (25 min)
med personlig trener for å legge opp riktig trening for deg.

Arbeidet med Virksomhetsplan er spennende. Arbeidet har vist
at mange vil at klubben skal utvikle seg videre. Når klubben har
bestemt seg for retningen vil det gi oss klare føringer på hvor vi
skal. Dette gjelder ikke hva vi skal neste år, men hvilken retning
vi tar, hva dere vil vi skal være om 5, 10, 15 år. Jeg er spent på
medlemmenes tilbakemeldinger på den spørreundersøkelse som
kommer på nyåret.

For innmelding og booking av time, ta kontakt med
Vidar på vidar@toppgolf.no eller via tlf. 67 14 13 13
Tilbudet er gyldig t.o.m. 31.12.2011.

Medlemsopptaket er i full gang. Styret vedtok at 100 nye skal tas
opp som medlemmer i klubben. Vi forventer at ca. 60 personer
melder seg ut (fristen går ut 31.12.) og 40 nye er uproblematisk
med hensyn til banens belegg og tidligere vedtak. Av de 100 blir
30 tatt inn direkte fra familielisten. De 70 neste komme fra den
ordinære ventelisten som nå teller over 1500 personer. Vi ser at
svært mange av de som nå har fått tilbud er juniorer. I skrivende
stund er 31 av de 43 som har takket ja juniorer. Av de samme 43
er det 14 som vil settes som passive med en gang. Dette er barn
som er satt der av foreldre/besteforeldre. Spiller de golf?
Har de noen gang vært her? Vil de ta opp plass på banen? Dette er
noen spørsmål vi stiller oss. Hvis de ikke spiller kunne vi tatt opp
flere uten at det hadde innvirkning på banens belegg, men det er
informasjon vi ikke får tidsnok til å ta inn flere før nyttår. Vi har
et medlemstak på 1800, men disse 14 frasier seg frivillig spilleretten
og burde kanskje ikke telles med innenfor de 1800. I så fall kunne
vi gitt tilbud til flere.

Viktig informasjon til deg
som skal studere i 2012.
Dersom skal studere i 2012, og
ønsker å nyte godt av student
moderasjonen, er det avgjørende at
du sender klubben dokumentasjon som viser at
du er student i 2012. Denne dokumentasjonen
må klubben ha tilsendt innen 20. februar 2012.
Dette gjelder også for deg som har vært
registrert som studentmedlem i 2011.
Hvis klubben ikke mottar studentdokumentasjon
innen fristen, vil du som har vært Aktiv student
i 2011 bli overført til medlemskategorien Aktiv.
Tilsvarende vil du som har vært PTA student
overføres til medlemskategorien PTA.

Fristen for å melde overgang til annen kontingentkategori er 31.12.
Dvs. er du aktiv og vil melde deg passiv, eller vice versa, må fristen
overholdes (ref. klubbens lover §5.3) Samme frist gjelder hvis du
ikke lenger vil være medlem i klubben. Jo før vi får beskjed jo bedre.
Det er altså for sent når kontingentfakturaen kommer i posten i
mars. Styret ønsker nå å statuere et eksempel og har anlagt sak i
forliksrådet mot et medlem som ville melde seg ut på vårparten.
Det er p.t. ikke berammet dato i forliksrådet for saken. Hvorfor ta
saken så langt? Fordi det fortsatt er noen som ikke vil betale årets
kontingent og gjøre opp for seg. Dette sliter vi med hvert år og
ved en dom håper vi å sette strek for fremtidige “kranglinger”

Studentkategoriene gjelder for deg som er fra
og med 22 år og frem til og med 28 år.
Ikke nøl med å kontakte klubben dersom du har
spørsmål. Benytt e-postadresse:
post@oslogk.no eller ring 22 51 05 63.
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Formannen har ordet

Formann Einar Skogstad.

Banen er stengt, men vinteren
venter med å sette inn med full
kraft. Som en del turgåere har
sett foregår det en del virksomhet ute på banen i disse dager.
Oslo GK kom i en situasjon
hvor vi kunne bytte til oss en
rekke arbeider fra banebyggeren
og Styret har derfor valgt å
utføre noen arbeider.

våre lover muligheten til å påvirke inntaket noe, men det er en
meget stor utfordring å budsjettere inntektene fra innmeldings
avgiften da det er store forskjeller på om det kommer en voksen
eller et barn/ungdom inn som nytt medlem.
Tilbud om medlemsskap sendes ut, mange unnlater å svare, slik
at purringer er nødvendig. Mange ønsker avklaringer blant annet
med tanke på betalingsordning og valg av medlemskategori.
Klubben har de siste årene anstrengt seg for å informere om hvordan
inntaket fra ventelisten utføres, men den praktiske gjennomføringen
krever mye oppfølgingsarbeid. Her gjør Siv en flott jobb!
Vi har i 2011 hatt ca. 1000 færre spilte runder på Bogstad enn i
2010, dette til tross for at vi tok in hele 200 nye medlemmer i år.
Været har sikkert spilt en stor rolle, men på solfylte dager har det
heller ikke vært store problemer å få starttider. Jeg tror at de som
var skeptiske til inntaket i fjor er beroliget etter årets sesong.

Green 8. Her har vi mesteparten av året slitt med en nedslitt green
hvor gresset ikke klarte “å ta seg opp” mellom hver gang man skiftet
hullplasseringer. Den er rett og slett for liten og har for få pinne
plasseringer. Vi har derfor kuttet ned en rekke trær for å få mer lys
inn på greenen, samt at vi har valgt å lage greenen større. Dette
arbeidet er godt i gang og vi forventer å legge ferdiggress på greenen
til våren slik at det ikke skal ta lang før den er ferdig for spill.

Jeg håper at så mange som mulig vil være med på spørreundersøkelsen som sendes ut på nyåret slik at alle kan få si sin mening
om kursen Oslo GK skal følge de neste årene. Jeg benytter også
anledningen til å oppfordre medlemmer til å delta på Årsmøtet
som holdes i mars.

Treningsgreenen mellom hull 1 og 3 blir utvidet slik at det i fremtiden skal la seg gjøre både å putte og pitche inn på greenen fra
flere områder og derfor bli mer attraktivt område å trene på for alle.
Hull 6. Vi har slitt med for lite lys på denne greenen og har derfor
valgt å kutte ned trærne mot John’s lagringsplass. For å hindre
innsyn til denne fra banen vil det bli bygget en jordvoll som vil
skjerme for innsyn på et lite pent område. Vi tror at dette vil
forbedre gressveksten på greenen og dermed gi bedre spilleforhold.

Golfhilsen fra Einar

Belysning på banen

Det har siden august vært stor aktivitet for en rekke av våre fri
villige, som har deltatt i et stort prosjekt som heter “Virksomhets
plan for Oslo GK”. Ett 20 talls personer fra de ansattes rekker,
styret, komiteer og forskjellige medlemmer har i mange timer, over
flere møter, blitt satt i sving av Tor Anders Hansen i NGF for å
forsøke å stake ut kursen for Oslo GK i fremtiden. Styret mener
at det er viktig for en så stor klubb som Oslo GK å ha visjoner og
mål, og meninger om hvor vi skal gå i fremtiden. Vi vil i denne
planen stake ut kursen og komme med en rekke tiltak som vi
mener klubben bør utføre i årene som kommer. Veien videre
består av en spørreundersøkelse hvor medlemmene får anledning
til å komme med sine synspunkter. Etter at disse synspunktene er
samlet inn og systematisert, vil Styret på årsmøtet i mars legge frem
sitt forslag til Virksomhetsplan for Oslo GK. Det blir opp til hvert
enkelt årsmøte å bestemme takten og investeringene etter hvert
som årene kommer, men det er viktig for Administrasjonen å ha
et slikt dokument å holde seg til, samt at medlemmene er orientert
om fremtidige planer.

Takket være bidrag fra våre “Corporate partnere” har vi fått
belysning på 5 trær rundt klubbhuset. Arbeidet med utplassering,
graving og tilkobling av strøm ble foretatt medio november.

I administrasjonen er det også stor aktivitet om dagen. Ting som
regnskap, budsjett, ny webside, evaluere sesongen som har gått. etc.
etc. er arbeidskrevende oppgaver.

- Vi håper alle som er på Bogstad i mørket, i forbindelse med
turgåing, møte- eller selskapsvirtksomhet, vil få en bedre opplevelse
grunnet lyset, sier daglig leder Niels Vik.

En av de praktiske oppgaver som krever mye arbeid er inntak av
nye medlemmer fra venteliste og familie liste. Styret har innenfor
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Turneringer

Juletresalg

Upper Nine

Støtt opp om klubbens juletresalg

Bildet er tatt av Jarle Haugnæss i desember 2010. Han vil også være å finne på
parkeringsplassen foran klubbhuset i år.

Årets beste Upper Nine spiller ble Bjørn Bogerud, her sammen
med seniorkomiteens leder Bassen Bunæs.

Oslo Golfklubb fortsetter tradisjonen med juletresalg, og starter
salget lørdag 10. desember! Som vanlig blir det servering av gløgg
og pepperkaker, og hyggelig julemusikk. Vi har fortsatt noe bjørke
ved igjen, og selger dette parallelt med trær og fuglenek, så lenge
beholdningen rekker. Utkjøring av trær og bjørkeved lar seg gjøre,
men forhåndsbestilling er her nødvendig.

Hver onsdag gjennom sesongen har Upper Nine blitt arrangert.
Det spilles stableford og deltakerne er 80+. De fem beste
rundene i løpet av sesongen er tellende.
Nr. 1 ble Bjørn Bogerud med 90 poeng (10 runder). Nr. 2 ble Odd
Einar Røang med 82 poeng (13 runder) og nr. 3 ble Ben Røhr 78
poeng (13 runder).

Ta kontakt med Jarle, på tlf. 414 58 702 eller e-post :
servicetorget@oslogk.no
Så, kjære medlemmer, ta turen innom klubbhuset for litt
julestemning, og støtt klubben vår!

Upper Ten med innlagt puttekonkurranse
Upper Ten ble arrangert 29.
august og er en 9 hulls stableford
konkurranse for herrer i årsklassen
70+. En puttekonkurranse er
innlagt i turneringen og den
ble holdt den 26. september.
Resultatene ble som følger:

NB! Viktige frister
nærmer seg med stormskritt
Fristen for å endre medlemkategori og å
melde seg ut av klubben, gjeldende fra
1. januar 2012, er 31. desember 2011.
Klubben må ha skriftlig beskjed enten
per post eller e-post.

Vinneren ble David Hansson.

Nr 1 ble David Hansson med 22 poeng (inkl. 2 puttepoeng).
Nr. 2 ble Carl Fr. Bunæs med 20 poeng (inkl. 1 puttepoeng).
Nr. 3 ble Karl Staubo med 19 poeng (inkl. 1 puttepoeng).
Nr. 4 ble Erik Jensen med 19 poeng (inkl. 2 puttepoeng).

Benytt gjerne post@oslogk.no.
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To ansatte i Golfklubben
I hver utgave av OGK Nytt presenterer vi to av klubbens ansatte. I denne utgaven av OGK Nytt er det
Hampus Lundin og Carl Newey vi blir bedre kjent med.
Hampus Lundin

Carl Newey
Tittel: Professional greenkeeper;-)

Tittel Greenkeeper/
prins of turfing

Alder: 26 år, født 19. mai
1985

Alder: 23 år
Sivilstatus: Singel,
så det er bare å ringe;-)

Sivilstatus: Singel

Bosted: Oslo

Bosted: Oslo Golfklubbs
bolighus.

Antall år i OGK:
3 år + 9 år med små jobber

Antall år i OGK: F.o.m
2004, så snart inne i min
8’ende sesong.

Født og oppvokst:
Født i Oslo, oppvokst OGK

Født og oppvokst:
Oppvokst i Stånga som ligger 5 mil sør for Visby på Gotland. I 1999
flyttet vi til Visby.

Utdannelse:
Mekaniske fag, Studerte i Bielefeld Tyskland. Elles har jeg jobbet på
Møller Skøyen i 4 år.

Utdannelse:
- Elprogrammet, studieretning innen elektronikk på Christoper
polhemsgymnasiet 2år
- Produktionstekniska, studieretning innen kompusite på
Christoper polhemsgymnasiet 2år

Handicap: Mellom 14 og 22. Kommer an på hvem jeg spiller med
(hehe..)
Hvorfor Oslo Golfklubb?
Det er en bane jeg er godt kjent med fra før og så er det litt stas
å kunne si at man jobber på Norges beste bane (i mine øyne).

Handicap: Rundt, cirka, omtrent 18 kanskje.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?
Møte opp kl. 06.00 eller kl. 05.00 i helgene (som regel). Drar ut på
banen ca. kl 06.15 for å gjøre i stand banen til spillerne. Etter lunsj
er det som regel å fikse divots, som er en av de kuleste jobbene etter
bunker-raking;-).

Hvorfor Oslo Golfklubb?
Det begynte med en samtale med min far som jobbet her i 2003.
Han ringte meg på en fredag og spurte om jeg ville jobbe i Norge.
Og jeg svarte ja, hvorfor ikke? Resultatet var at jeg begynte å jobbe
her mandagen etter. Jeg hadde vært i Norge en gang før. Da jobbet
jeg en sesong på Tyrifjorden Golfklubb, sammen med min far, og
syntes landskapet var fint og at folk var hyggelige, så beslutningen
var enkel.

Hva liker du best ved jobben din?
Å kunne jobbe på et finere sted skal man lete lenge etter. Man jobber
blant flinke ansatte og hyggelige medlemmer. Å jobbe ute er også et
stort pluss, så lenge det ikke pøser ned.
Hva liker du å gjøre på fritiden?
På fritiden liker jeg å fiske, være ute i båten, ta bilder og spille litt
golf en gang i blant.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?
Kaffe kl. 05:00, cirka kl. 06:00 er det morgenmøte. Etter det kan
egentlig hva som helst hende. Som regel er det klippetoget først,
på ettermiddagen kan det bli litt av vært. Alt fra graving/drenering
til torving og vanning, reparering av divots på fairway osv.

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene?
For dere som er i Norge i vinter, nå får dere snart spilt bogstad på
simulatoren. Og vent med å gå på ski på banen til snøen har
kommet. Takk for en fin sesong.

Hva liker du best ved jobben din?
Helt klart variasjonen og det å få være ute. Dessuten så er vi en
bra gjeng som har det kult sammen. Det må man ha på jobben!
Så lenge jobben blir gjort (det passer John på uansett:-))
Hva liker du å gjøre på fritiden?
Det blir mye fiske. Jeg er oppsynsmann for OFA og passer på
Bogstadvannet. Jeg liker biler, fotografering, Hifi og PC. I den
senere tid har det blitt litt ski også. Jobbet nemlig på tryvann de
siste 2 vintrene og denne vinteren jobber jeg oppe i Holmenkollen.
Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene?
Egentlig ikke, bortsett fra å reparere nedslagsmerker, nedslags
merker og nedslagsmerker!
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Julehilsen fra TK og trenerne

Oslo GKs juniorsatsing bærer nå frukter. Vi klarer å holde antall
juniorer i trening konstant, på tross av at de fleste andre klubber
melder om jevn nedgang. Juniorer som er med i treningsgrupper
viser også større og mer målrettet treningsiver. Klubben har en
jenteandel i treningsgrupper på nær 50%. Det er et viktig mål,
som vi kan ære svært stolte av. Av 250 barn og ungdommer i over
20 treningsgrupper, er ca. 30 spillere i alderen 12-24 år i ulike
satsingsgrupper. Disse får treningsplaner tilpasset mestringsnivå og
innsatsvilje og viser stor fremgang. Medaljehøsten i årets NM og
resultater internasjonalt lover godt. Samarbeidet med Wang Topp
idrett og senere collegespill er viktige elementer. Topp trenings
kultur har smitteeffekt langt nedover i aldersklassene. Oslo GK har
her en gjeng å være virkelig stolt av.

Bogstad Innegolf i full gang

Det er imidlertid fremdeles mye å jobbe med. I for liten grad
spilles det konkurranser blant de yngre. Å konkurrere er viktig for
mestringsfølelsen og dermed for idrettsgleden. Det er en viktig
del av læringsprosessen og betyr mye for det sosiale fellesskapet.
TK arbeider med planer for mer konkurransespill både i klubb
turneringer og ellers. Det kan hende dette også innebærer nye og
mer fengende konkurranseformer. Det er noe også medlemmene
har etterspurt. Win-win. Vi tror dette vil bidra til bedre rekruttering,
og det er sannsynligvis et godt tiltak for å unngå frafall. Et av TKs
mål er jo nettopp å rekruttere nye medlemmer til klubben.

Stephen og Tom ønsker både medlemmer og ikke-medlemmer
velkommen.

Som del av klubbens strategiarbeid ønsker TK å bidra til at gode
treningsprinsipper og planer også er tilgjengelig for medlemmene.
Treningslokalet er nå bedre enn noen gang, så ikke nøl med å
booke time hos en av trenerne nå i vinter. Bedre start på neste
sesong kan vanskelig tenkes. Som påminnelse om det fantastiske
miljøet i Oslo GK, blant store og små, finner dere vedlagt årskalender
for 2012. Nyt den gjennom alle årets 12 måneder. Har du lyst,
kommer et bidrag på kr 100,- til juniorarbeidet godt med.

Simulatorsesongen er godt i gang. For å finne ledig tid,
sjekk GolfBox.
Ønsker du å booke må du fortsatt ringe
Tom på tlf. 959 08 070 eller Stephen på tlf. 920 23 450.
Du kan også ringe 22 73 17 60.

Julehilsen fra TK og trenere
Lars Olaf, Tim, Erik, Sven, Jonne, Carro, Fredrik, Julian og Stephen

7

Baneavdelingens hjørne

Tro det eller ei men dette bildet ble tatt 25. november 2011
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Etter banestengingen den16. oktober har vi gjennomført eller påbegynt følgende prosjekter og oppgaver.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Daglig fjerning av dugg på greener, teesteder, forgreener og fairwayer. Dette er en del av det forebyggende arbeidet mot sopp.
Luftet greener, teesteder, forgreener og fairwayer.
Klippet ned og fjernet avklipp fra høyruff.
Fjernet undervegetasjon i randsoner hull 11,12,13,14 og 15.
Blåst og samlet løv på hele banen.
Basert på positive erfaringer fra teesteder i fjor har greener,
forgreener, teesteder og fairwayer blitt gjødslet med “ dorment
feeding”. Dette skal bidra som “matpakke” for gressplantene
gjennom vinteren. Det er vårt håp at gresset vil klare å ta til seg
litt næring i form av karbohydrater som styrker gress plantenes
immunforsvar mot evt. soppangrep i snøsmeltingen på våren.
Det blir spennende å se resultatene til våren.
Gjerdet inn greener og teesteder.
Byttet alle sommerkumlokk til vinterlokk. I tillegg har vi
merket alle kumlokkene hull for hull pga. meteranvisningene på
sommerlokkene.
Satt ut brøytepinner ved kummene slik at vi finner lokkene ifb.
med snøbrøytingen på våren.
Tatt inn alt banerekvisita (teeklosser, skilt, avstandsmerker,
markeringspinner gule-røde-hvite) og vasket og klargjort for
vinterlagring.
Tømt vanningsanlegg.
Gjennomført hovedvask og klargjøring av maskinparken for
vinterlagring og service.
Sluttført reparasjoner av subair anlegget etter lynnedslag i sommer.
Gjennomført høstens dekkskiftsesong.
Forberedelser til juletresalg.
Drenert diverse våte områder i ruffen.
Lagt nytt ferdiggress på diverse områder hvor det er stor slitasje.
Trepleie og felling av diverse trær for å bedre lysforhold.
Satt i gang prosjekter med å utbedre treningsområde bak green
3. dette er delvis reklamasjon grunnet manglende drenering og
overflateavrenning. Greenen sås til våren og forventes klar for
lett trening etter ferien.
Utvidelse av green 8 gjennomføres for å skaffe flere pinne
plasseringsmuligheter samt sikre bedre gresskvalitet.
Området skal i sin helhet legges med ferdiggress til våren.

•

Treningsområde ute ved hull 4 skal videreutvikles med nytt
slagområde. Klargjøres for såing til våren og forventes klar for
spill til sesongen 2013 da vi trenger en ordentlig gressmatte som
tåler slitasje før organisert trening kan gjennomføres der ute.

•

Bygget nytt teested 60 på hull 9 med mulighet for et alternativt
tee 63 om man ønsker det på sikt. Teestedet er gjennomført
til en minimal kostnad da sandmateriallene ble resirkuler fra
treningsgreenen bak green 3 som er bygget om.
Høyre side av green 6 er vegetasjonen blitt tynnet ut med
en klar målsetting om å få mer lys inn som skal bedre
gresskvaliteten for hele green og greenområdet. Før jul skal det
bygges en gressvoll som skal skjerme innsyn mot lagringsplassen.

•

Som dere ser er det mange oppgaver å løse før vinteren kommer.
I perioden frem til jul legges mye av grunnlaget for neste sesong.
Vi skal sluttføre evalueringen av sesongen, de faste ansatte skal
igjennom sine medarbeidersamtaler og konstruktiv feedback fra
samtalene skal brukes i det videre arbeid med å gjøre oss forhåpentligvis litt bedre neste år.
Det utarbeidete budsjettforslaget er nå blitt fremlagt for både
banekomiteen og styret. Banekomiteen har kommet med sin
innstilling til prioritering av foreslåtte prosjekter/aktiviteter under
budsjettpost nyanlegg/ombygging. Undertegnede har fremmet
dette videre til styret sammen med det totale banebudsjettforslag for
baneavdelingen. Endelig budsjettforslag blir ikke klart før i slutten
av november.

Utvidelsen av green 8 er i full gang.

Når vi kommer inn i desember er det tid for å senke intensiteten
litt og sørge for å fylle på litt overskudd gjennom andre aktiviteter.
Det er helt nødvendig når man kjører på høyoktan resten av året.
Vi lever i håpet om en flott og tørr avslutting på høsten som kan
sikre oss gode betingelser for god overvintring og en vår uten for
store vinterskader.
Vennlig hilsen John Riiber

9

6 på College
Våre college-spillere styrker klubben
Turneringskomiteens (TK) filosofi er at spillere som ønsker det, skal
ha muligheten til å nå så langt de vil. Å sikte mot en PGA karriere
er mulig, men kun realistisk for kanskje noen få.
-Et mer realistisk mål kan være collegespill. Ingen er uenig i at
en god utdannelse er viktig, men det er mer uenighet om det er
nødvendig for å bli en topp golfspiller. TK tror det, sier TK-leder
Lars Olaf Sterud. Å ha et annet fokus ved siden av idretten gjør
fallhøyden mindre, og tryggheten større. Med økt trygghet kommer
økt mestring.
-I Norge er det vanskelig å kombinere golf på høyt nivå med høyere

utdanning. I USA gis det, som vi vet, gode insentiver for dette.
Oslo GK spillere på college forteller om et knallhardt regime, men
er meget positive til de mulighetene de gis i idretten, sier Sterud
Følgende spørsmål ble stilt 6 unge Oslo GK spillere som er
på college:
1.
2.

Hva er hovedmålet for sesongen i Norge?
Og hva med hovedmålet for sesongen i USA?

Tor Erik U. Knudsen, 3. året
(Sophamore) Lamar University,
Texas.

Elisabeth Haavarsholm,
Freshman Texsas Christian University,
Texas. Studerer Business.

1. Hovedmål for sesongen 2012 er
selvsagt NM individuelt og lag-NM
på Losby.
2. Generelt å heve spillet og bli mer
stabil. Fortiden er det off-season
med mye skole og fysisk trening 5-6
ganger i uken.

Hvordan har høsten vært?
Tøffe tak på skolen har det vel vært
i hele høst! Nå er det litt off-season
for golfen og da enda mer skole
fokus. Livet på Campus er bra!
Gleder meg til jul med familie og
venner og da klar for nye utford
ringer i januar 2012.

Marita Engzelius, 4 året senior
University of Tulsa, Oaklahoma.
Studerer Exercise and Sport Sience
Graduader desember 2012.

Mathias L. Schjølberg, Freshman
Arizona State University, Arizona.
Studerer Internasjonal Business –
endelig retning ikke klart ennå.

1. Hovedmål for sesongen 2012
er selvsagt begge NM´ene og flere
internasjonale konkurranser.
2. Nå i november og desember er
det mye fysisk trening før sesongen
starter opp igjen i slutten av mars
2012.

1. Hovedmål for norsk sesong er
NM ´ene selvsagt!
2. Internasjonale turneringer hvis
jeg blir tatt ut og å utvikle meg
innen golfen samt få toppkarakterer
på skolen. Ellers er det off-season
nå og jeg gleder meg til jul, samt å
treffe venner og slekt.

Ingrid S. Hagen, Freshman 1. året
University of South Alabama.
Studerer Internasjonal Business.

Vilhelm Bogstrand, Sophamore
Oaklahoma Christian University.
Studerer Business Management.

1. Hovedmål for sesongen 2012 er
generelt lavere score, Begge NM´ene
og Norges Cup.
2. Det er off-season nå og det trenes
mye fysisk, samt at skolen tar mye
tid. Generelt er jeg positivt overrasket
over hvilken ”status” Athlets og de
med scholarship har i systemet på
Universitet. Gleder meg til jul med
familie og venner, og gleder meg også
til å starte opp igjen i januar 2012.

1. Hovedmål for norsk sesong
er NM’ene selvsagt og eventuelt
oppdrag utenlands.
2. Som alle andre har vi off-season
nå og skolen tar mye tid nå. Trener
dog fysisk flere dager i uka for å
være best forberedt i februar 2012.
Ellers er livet på Campus bra, men
gleder meg selvsagt til jul, og å
treffe familie og venner!
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Hele ni NM medaljer til OSLO GK i 2011

NM resultatene ble som følger:
Lag NM Junior:

Når klubben oppsummerer årets sesong kan vi se tilbake på et
fantastisk år med strålende prestasjoner. Tenk hele 9 NM medaljer!
Klubbens satsning på juniorene og elitespillerne, kombinert med
hard og riktig trening, gir resultater. Det er ikke hvert år en klubb
klarer å ta så mange medaljer i løpet av en sesong. Ønsker vi lignende
resultater i fremtiden så krever det enda større satsning, både fra
klubben og spillerne.

Jenter

Sølv

Elisabeth Haavardsholm,
Nicoline E Skaug, Eline Askeland

Gutter

Sølv

Oddvar Hjellegjerde, Mathias
Schjølberg, Tim Gamborg, Benjamin
Giørtz, Kristoffer Reitan

Lag NM:

Her er en oppsummering av alle NM medaljer som Oslo Golfklubb,
gjennom OGK junior inkl. Team Bogstad, tok i 2011.

Damer Gull

Marita Engzelius, Elisabeth Haavardsholm, Ingrid Hagen

Herrer

Vilhelm Bogstrand, Tor Erik U Knudsen,
Frederik Kollevold, Markus Leandersson,
Kim Leikvang

Bronse

NM Junior:
Jenter
Gutter

Gull

Nicoline E Skaug

Gull

Mathias Schjølberg

NM:
Damer Sølv
Herrer

Marita Engzelius

Sølv/bronse Vidar Thorstensen, Vilhelm Bogstrand

Visste du at...
.. fredag 13. juni 1924 betraktes som Oslo Golfklubbs offisielle
fødselsdag?

Lag NM damer: Gull til Marita Engzelius, Elisabeth Haavardsholm og Ingrid
Hagen sammen med trener Fredrik Due.

.. at en mer enn 300 år gammel låve var klubbens første klubbhus
og at denne lå mellom dagens 6. tee og 14. green?
… at det nåværende klubbhuset sto ferdig i 1935?
...Oslo Golfklubb har 1 692 aktive medlemmer og at gjennom
snittsalderen på disse er 50,4 år? 503 av disse er damer (30 %).
Gjennomsnittlig hcp er 25,5.
..det er 284 av de aktive medlemmene som har single hcp, 39 (13,7
%) av disse er kvinner?
...klubben totalt har 2 197 medlemmer?
...klubben har ca. 1 500 personer oppført på ventelisten og at vi
regner med ca. 10 års ventetid?
..fire personer fikk hole in one i 2011?
..det etter baneoppgraderingen, er flest hio på hull 16, deretter
kommer hull 11 og 3?
..at det er et område på banen som kalles “dødens dal”?

NM Junior: Gull til både Nicoline E. Skaug og Mathias Schølberg.
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Salg i Proshopen

2012-kalenderen er her
TK har gleden av å sende ut kalenderen for neste år
med dette nummeret av OGK-Nytt. Det er tredje året
på rad at juniorene i Oslo golfklubb lager en kalender.
-Vi håper medlemmene setter pris på og bruker
kalenderen. Med kalenderen følger det en giro der
medlemmer som ønsker det, kan støtte klubbens
juniorsatsning ved å betale. I fjor var det mange som
gjorde det, og det satt TK stor pris på, sier TK-leder
Lars Olaf Sterud.
Satsningen på juniorene koster penger og TK er derfor
helt avhengig av den støtten vi kan få. Kalenderbidrag
er en viktig inntektskilde.
-TK vil takke alle som har bidratt til årets kalender
– det være seg klubbens administrasjon, frivillige eller
annonsører. Så håper vi at neste års kalender vil være
til glede for alle, sier Sterud.

Julegavetips!
Lurer du på hva du skal gi bort i gaver til jul?

Damenes- og herrenes vinterputt

Ta en tur innom Pro-Shopen for inspirasjon.
Butikken er åpen fra kl 10:00 til 16:00 på hverdager.

Hold av datoene!

For mer informasjon kontakt Stephen på tlf. 920 23 450.

Damenes vinterputt holdes tirsdag 10. januar kl.10:00.
Herrenes vinterputt holdes onsdag 11. januar kl.11:00.

“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

Tilbyr protimer på Fornebu

Takk til alle som endte i bunkeren på hull nr. 11!

Benytt muligheten og ta pro-timer
med Julian King på Fornebu.

Det ble faktisk kr. 5.500,-. Til neste år håper jeg på at
flere sikter på bunkeren, så vi kan slå denne rekorden.

For booking ring tlf. 982 32 811 eller
besøk hjemmesiden www.figc.no.

Hilsen Siri Wahlstrøm

Oslo Golfklubb

Oslo Golfklubb
– et fantastisk sted å være!

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