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Nå er det straks juli og banen har kommet opp på meget godt nivå. Lange lyse sommerkvelder gjør kveldsgolf til
en attraktiv greie, trodde vi. Mange var skeptiske til at styret valgte å ta inn mange nye medlemmer i år, men det
har foreløpig ikke vært noe problem å skaffe seg starttid. I juli er det sjelden problemer. Det skal bli spennende å
se hvordan pågangen blir i august. Er vi blitt godværsgolfere? Mye kan tyde på det.
Bedriftsturneringene tar også pause i
feriemåneden. Fra midten av august er
det på’n igjen. Jeg ber om at dere bærer
over med at det enkelte dager i slutten
av august vil være umulig å få starttid.
Kombinasjonen egne klubbturneringer
og samarbeidspartneres arrangement
Daglig leder Niels Vik
beslaglegger det meste av noen få dager.
Prøv dagen før eller etter for eget spill. Vi trenger bidragene fra alle
samarbeidspartnerne våre og ett arrangement pr år er det minste vi
kan bidra med.
Det er fortsatt en god del medlemmer som ikke har betalt årets
kontingent. En sak er at vi har sperret dem i GolfBox en langt
alvorligere er at vi ikke får utført alle planlagte aktiviteter, fordi vi
ikke har de pengene vi har budsjettert med. Totalt er det i overkant
av kr 1,5 millioner utestående. Mesteparten fra medlemmer som ikke
gir lyd fra seg. Vi har ikke noe ønske om å bruke inkassoselskap for

å inndrive pengene, men vi er avhengige av at budsjetterte inntekter
kommer på konto. Please: har du ikke meldt deg ut før 31. desember
2010 så må du betale årets kontingent nå.
På den positive siden kan vi meddele at samarbeidspartnere / bedriftsturneringer har en økning fra i fjor. Totalt ca. kr 4,5 million p.t. og
noe mer kommer. Greenfee ligger foreløpig bak fjoråret, men som
det spøkefullt blir sagt “vår største fiende er yr.no. Meldes det om
regn så kommer ikke golferne uansett om det regner eller ei”. Vi ser
i greenfeeboken at regn er en betydelig negativ faktor. Inntekter på
dager med regn er markant lavere enn dager uten meldt regn. Så til
alle golfere: Husk at meteorologen har tatt feil før. Det regner ikke
alltid selv om noen spår det. Ordtaket vi lever etter er: “det finns ikke
dårlige vær, bare dårlige klær”.
Med ønske om en god golfsommer til alle.
NV

Formannen har ordet

Formann Einar Skogstad.

4 damer på terrassen

Sesongen er i full gang med
mage sponsorturneringer i
slutten av juni. Banen er mye
brukt i denne perioden av
medlemmer og deres gjester,
og etter at vinterskadene er
reparert er de fleste meget
fornøyde med standarden.

På damedagen den 28. juni var temperaturen bra og
det var like før solen dukket frem. Mange av damene
samlet seg på terrassen etter endt spill. Her er svarene
OGK Nytt fikk på spørsmålet; Hva syns du om banen
så langt i år?
Brit Raa og Betty Kloster

Det kryr av små golfere som deltar i Golf Camps og som er i ferd
med å lære grunnprinsippene for en habil golfsving. Det er gøy
å se alle de unge som hygger seg med god hjelp av Julian og hans
hjelpere. Elite spillerne er i gang med spill på de forskjellige tourer
og det er hyggelig at Marita Engzelius og Elisabeth Håvardsholm
reiser sammen med det norske landslaget til EM i Østeriket tidlig
i juli. Vilhelm Bogstrand ble tatt ut på Norges landslag som spiller
Europa mesterskapet i Portugal i samme periode. Nicoline E. Skaug
ble tatt ut til EM for jenter på Sardinia. Hele Oslo Golfklubb heier
på dere!!!

-Vi synes greenene er raske og fine. Ellers er det mye sår på fairwayene,
stemmer begge to i. – Jeg spiller mye på Ostøen og der er ikke
greenene like raske, med der er fairwayene finere enn her, forteller
Betty Kloster. - Når det er sagt er Bogstad en veldig flott bane, sier
damene.

Turneringsprogrammet er stramt og med god deltagelse fra unge
og gamle i de forskjellige turneringer. Sommeren står for døren og
vi annonserer i forskjellige medier om rimelig greenfee i juli måned.
Old Boys Championship arrangeres i juli og vi venter mange ivrige
senior golfere her på Bogstad fra 23. til 24. juli. Som om ikke det
er nok skal Norsk Senior Golf ha sin turnering her mandagen
etter Old Boys.

Grete Thon

John og hans menn har gjort en formidabel innsats på banen og
den fremstår nå som meget bra, vi arbeider stadig med å få bukt
med det “tustete” gresset runde noen av grenene våre, slik som på
høyre side av hull 3 samt høyre side av hull 4-6 og 11. Vi vet at
mange ergrer seg over dette, og det arbeides sterkt med å få til et
jevnere gressteppe her.
Jeg ønsker alle en god sommer og oppfordrer dere til å benytte
tiden til å spille golf der hvor dere ferierer, Golf-Norge trenger
greenfeespillere

- Jeg synes banen er overraskende bra. Veldig imponert over hvor
tørr og fin den er. Hadde banen ikke vært oppgradert hadde det
ikke sett slik ut i dag, forteller Grete.

Sommerhilsen fra Einar Skogstad

Torunn Løberg

Din gamle mobil gir bidrag til klubben
Oslo Golfklubb tar del i Idrettsforbundets og Telenors innsamlingskampanje av gamle
mobiltelefoner. Vi har startet
innsamlingsaksjonen og håper
at alle våre medlemmer kan
finne frem sine gamle mobiler fra
skuffer og skap, og levere dem
til innsamlingspunktene som er
satt opp i administrasjonen og
i Pro-Shopen. Mange har flere
telefoner liggende, finn dem frem
og hjelp oss å nå vårt mål som er
1000 gamle mobiler. På forhånd
takk til alle som bidrar.

- Banen er veldig bra med tanke på alt regnet som har vært.
Sørgelig at vi ikke har fått orden på soppangrepene. Så lenge det
er ballplassering har det ikke så mye å si for spillet, men det er litt
sørgelig for banen. I ruffen utenfor greenene er gresset så stridt og
unaturlig i forhold til banens vegetasjon, mener Torunn.
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Damenes sommeravslutning

Etter flere tirsdager med regn tittet endelig solen
frem på damenes sommeravslutning den 21. juni. 46
deltagere var med i turneringen. Om kvelden var det
middag med deilig gravlaks, kake og kaffe.
Under middagen var vi 44 damer, og det kunne høres! Kveldens
høydepunkt var premieutdelingen.
Karin Westblads fat ble i år vunnet av Liv Høegh. Dette er en ny
turnering som er til minne om Karin, og vil bli spilt hvert år. Fatet
vil bli delt ut på sommeravslutningene til den spiller som har beste
netto score.

Karins Westblads fat ble overlevert av Kari Tobiasson til Liv Høegh.

Til årets sommeravslutning hadde noen i styret vært på “tiggerrunde” i butikkene på Røa. Vi er jo alle gode kunder, og det fikk vi
tilbake med flotte premier som gaver. Disse ble pakket inn i kamuflerte størrelser, og premievinnerne måtte velge og pakke opp. Da er
det ikke alltid at den største er den flotteste! Det ble mye latter og
høy stemning. Kvelden ble avsluttet i solnedgangen på terrassen.
GOD SOMMER TIL ALLE!
God stemning under premieutdelingen. Inger Strøm-Gundersen sammen med
Grete Torstensen.

Hilsen Styret

TUSEN TAKK!
Klubben takker Arild Musæus Backer så meget for initiativet og hjelpen med de nye avstandsmarkeringene på brønnlokkene på fairwayene. Avstandsmerkene på sprinklerlokkene viste seg
vanskelig å finne. Man måtte helt opp til sprinklerhodet for å lese avstand. Arild foreslo at vi skulle
lage avstandsmarkeringer på brønnlokkene, alle ser jo hvor de er i terrenget. Forslaget ble bestemt
gjennomført og Arild har nedlagt mang en time på banen, med både oppmåling og utplassering av
de nye markørene. Send Arild en hyggelig tanke neste gang du ser på disse lokkene. Klubben er
meget takknemlig for innsatsen så TUSEN TAKK.
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St.Hans Pokalen 2011
Helgen 18.-19. juni ble den tradisjonelle St.Hans Pokalen spilt på
Bogstad.

Resultatliste Herrer

Turneringen gikk over to dager, og vandrepokalen ble delt ut til
beste netto resultat for damer og for herrer. I tillegg ble beste brutto
spiller premiert.
10 damer og 24 herrer var med, noe som er en beskjeden del
takelse, men prestasjonene var likevel svært gode.
I dameklassen ble Erica J. Blakstad en suveren vinner av pokalen
med resultatet -6 netto (66, 70) foran Helene Roll og Vivi Ekjord.
Beste brutto spiller ble Helene Roll med +18 (82, 80).

POS

NAVN

HCP

SH

R1

R2

TOTAL

1

RYEN, Lars-Fredrik (28)

2,7

3

69

71

-4

2

EKJORD, Knut (15)

-0,5

0

72

73

+1

3

RISAN, Bror Ragnvald (26)

1,8

2

71

74

+1

4

SKAJEM, Tomas (14)

10,1

12

71

74

+1

5

SKABO, Knut (23)

1,7

2

70

76

+2

I herreklassen fikk Lars Ryen (bildet) utdelt vandrepokalen for
nettoresultatet -4 (69, 71), foran Knut Ekjord og Ragnvald Risan.
Beste brutto spiller var Knut Ekjord på +1 (72, 73).

Resultatliste Damer
POS

NAVN

HCP

SH

R1

R2

TOTAL

1

BLAKSTAD, Erica Johanne (8)

25,9

30

66

70

-8

2

ROLL, Helene (7)

6,4

8

74

72

+2

3

EKJORD, Vivi (3)

11,2

14

79

72

+7

4

KLÆBOE, Kristin Julie (4)

8,3

10

75

78

+9

5

SEEBERG, Elisabeth (1)

14,7

18

80

73

+9

Lars Ryen

Kommende turneringer
23.-24.
25.
30.-31.
3.-7.
8.-9.
12.-14.
13.-14.
15.

juli:
juli:
juli:
aug:
aug:
aug:
aug:
aug:

Old Boys Championship
NSG Tour
International Trophy
Gilbert Heron
Suzann Jr Challenge
Vikingpokalen
Vandrepokalen
”Vi over 80”

Helene Roll, Erica J. Blakstad, Vivi Ekjord

Frivillige til International Trophy
Helgen 30.-31.juli arrangerer vi en stor turnering med mange gode mannlige spillere. Vi trenger hjelp fra funksjonærer
til diverse oppgaver som registrering, starter, scoremottak o.l. Er du interessert? Ta kontakt med Erik Hagen på
mobil 901 20 468 eller e-post: erik@tornier.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
Julian King og Kristin Julie Klæboe som blir presentert.
Kristin Julie Klæboe

Julian King
Tittel: Golf professional

Tittel Sport og Markedssjef

Alder: 38 år

Alder: En glad 40 åring

Sivilstatus: Samboer

Sivilstatus: Samboer med
Henning

Bosted: Olav Bulls vei

Bosted: Olaf Bullsvei, ser
rett ned på den vakre greenen
til hull 14.

Antall år jobbet i Oslo
Golfklubb: 18 år
Født og oppvokst:
1972 i Solva en liten landsby i
Wales

Antall år jobbet i Oslo
Golfklubb: Snart 3 år

Utdannelse:
B-Tec national diploma i vannbasert fritidsaktiviteter.
4 years of PGA training

Født og oppvokst:
Født på Lillehammer. Mye friidrett (sprint og hekk), langrenn og
telemark, men dessverre ingen golfbane på Lillehammer den gang.

Handicap: 0, men det viktigste er å slå gutta i fredagskampene!

Utdannelse:
Fransk mellomfag, Statsvitenskap fra Grenoble, Frankrike, og
administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Hvorfor Oslo Golfklubb?
Første gang jeg kom til klubben var i forbindelse med arbeids
trening knyttet til min utdanning i Storbritannia. Siden jeg kjente
Steven og Jane benyttet jeg anledningen til prøve Oslo Golfklubb.
Jeg hadde vært i Norge før og likte meg her.

Handicap: Akkurat nå er det 8,5…
Hvorfor Oslo Golfklubb?
Etter nær 10 år med PR og Informasjon i bilbransjen (Peugeot og
Bertel O. Steen i 7 år, pluss 3 år med Nissan) ønsket jeg å gjøre noe
helt annet. Når da muligheten til å få jobbe med min største hobby
og lidenskap kom, så grep jeg sjansen.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?
Starter 08.00 hver dag i Shop’en som er hovedbase. Dagene vil variere
noe ut fra hvor mange undervisningstimer og grupper det er gjennom
dagen. Dersom jeg underviser juniorer slutter jeg 21.00, hvis ikke, kan
jeg gå hjem til min familie kl. 19.00.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?
I sesongen går dagene i ett i et høyt tempo med mange medlemmer
og gjester her – og det liker jeg! Da er det å forberede og gjennom
føre turneringer for samarbeidspartnere og andre. Ellers mye opp
setting av påmeldingslister, startlister, og resultatservice i GolfBox
for klubbens turneringer.

Hva liker du best ved jobben din?
Etter en kopp morgenkaffe er det fint å møte menneskene som
er innom shopen og banen. Det føles godt å kunne yte service og
bistand når medlemmene har behov for det. Det er en god opp
levelse når en ser at kunder blir bedre og får gode slag, og denne
sesongen har det vært ekstra hyggelig å møte nye medlemmer
gjennom medlemskursene som jeg holder.

Utenfor sesong; reforhandling av avtaler, selge inn til nye
samarbeidspartnere, selge turneringer og annonser. I tillegg er det
en del å rydde opp og oppsummere etter en sesong, men aller mest
i å forberede til ny golfsesong.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Fotball er favoritten, men jeg har brukt mer tid på både langrenn
og slalåm denne vinteren ettersom min datter er blitt 5 år og liker
at vi gjør det sammen. Det blir også mye reising siden jeg prioriterer
tid til å reise hjem til mine foreldre som fortsatt bor i Solva og
har svigerforeldre i Egersund.

Hva liker du best ved jobben din?
Uten tvil det å få jobbe med golf! Men også kontakten med medlemmene som har samme glede av golfen som jeg.
Hva liker du å gjøre på fritiden?
Ha-ha, for et spørsmål - spille golf, selvfølgelig! Helst med
kjæresten Henning eller med venner. På vinteren blir fritiden brukt
til langrenn, telemark og Elixia-trening.

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene?
Focus on enjoying your round of golf with good company
- and the good golf will follow!

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene?
Det må være å sette pris på den fantastiske banen vi har. Både i
form av å smile og være glad for muligheten til å spille så mye man
bare makter, men også å sette pris på den ved å stelle pent med den.

T
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Nabogolfen en suksess

jentefest på Bogstad 9. august

Nabogolfen som er vårt turneringstilbud til de
aller yngste av våre golfere er blitt en suksess. Oslo
Golfklubb har med mer enn halvparten av spillerne
i den uhøytidelige turneringen blant golfklubbene
på vestsiden av Stor-Oslo.

Tirsdag 9. august er det duket for stor jentefest på
Bogstad. Først arrangeres finalen i Suzann Junior
Challenge og deretter er det duket for bursdagsfest
for Birdies-gruppen som fyller ti år.
- Alle nåværende og tidligere Birdies-medlemmer inviteres til å bli
med på feiringen. I tillegg håper vi at Birdies’ beskytter Suzann
Pettersen har anledning til å bli med, sier medlem i arrangementskomiteen, Erik Hagen.

Det er tredje året på rad at nabogolfen arrangeres og stadig flere
klubber rundt om i landet har kastet seg på ideen.
- Det er flott at så mange barn og unge deltar i denne turneringen.
Vi er fornøyd med oppslutningen blant våre yngste, men det
hadde vært fint om det hadde deltatt litt flere barn fra de andre
klubbene også, sier nabogolfens far, TKs Erik Hagen.

Det var for ti år siden at avdøde Lars Lonning tok initiativ til å lage
en egen jentegruppe blant juniorene i Oslo Golfklubb. Lars brant
for jentegolfen og så tidlig at man måtte ta noen grep hvis man
skulle lykkes med å få frem talentene og samtidig sørge for det
sosiale miljøet. Jentegruppen fikk navnet Birdies og i år kan de
markere ti års jubileum.

Nabogolfen omfatter juniorspillere i alderen 6 til 13 år fra golf
klubbene Oslo, Haga, Grini, Ballerud, Bærum og Asker. Det er
fire turneringer – to før og to etter sommerferien. I de to yngste
klassene spiller man tre hull og det er ingen krav til handicap.
I øvrige klasser går turneringen over ni hull og spillerne må ha 54
i handicap.

Selv om hans egne jenter for lengst var blitt voksne, fortsatte Lars å
følge opp Birdiesene. Jente så opp til ham og flokket seg rundt ham
når han dukket opp. Det være seg på trening eller turneringer.
Lars hadde alltid oversikt over hvor “jentene” hans spilte turneringer.
-For å hedre Lars Lonnings minne og den innsats som han har gjort
for jentene på Bogstad, har TK besluttet å innstifte “Lars Lonnings
Minnepokal”. Den vil bli delt ut for første gang 9. august, fortsetter
Hagen.

- Oslo Golfklubb hadde ansvaret for den første av årets fire
turneringer. Vi hadde inngått avtale med korthullsbanen på
Haga, så hele arrangementet ble lagt dit. Det var mange lovende
golfspillere i sving, og ikke minst var det stor glede å spore blant
dem. Det var 66 påmeldte og så mage har det ikke vært før,
fortsetter Hagen.

Jubileumskomiteen består i tillegg til Erik Hagen av Tim Resen og
Sven Gj. Gjeruldsen - alle fedre til tidligere Birdies-jenter.
- Vi håper flest mulig av Birdies-jentene gjennom ti år stiller opp
på denne markeringen, sier Hagen

Han legger til at finalen i nabogolfen spilles på Bærum golfbane
16. september. Alle som deltar i nabogolfen får premie.
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Midnight Cup
Midnight Cup ble spilt over 9 hull på Bogstad fredag 24. juni, som
en greensome turnering for mixed. En nyhet var at både damer og
herrer spilte fra tee 54, noe som ga en “ny” bane for de aller fleste.
Timingen med start klokken 19.00 var perfekt, regnet stoppet 18.59
og vi hadde opphold hele veien. Solen tittet frem mot slutten, og
ga fine forhold både på banen og på terrassen. De som gikk ut først
ventet på terrassen på de som spilte senere. Etter utdeling av premier
til alle 10 deltagende par, med Anne-Karin B. Ølnes og Per Foseid
som vinnere, avsluttet vi med en hyggelig tallerkenrett som holdt
restaurantens vanlige gode kvalitet. Ett glass vin eller to ble det også
til de som ikke kjørte bil.
Hilsen Per F. Moe

Vinnerne ble Anne-Karin B. Ølnes og Per Foseid. Gratulerer!

Baneavdelingens hjørne
fremover. Dette arbeidet gjennomføres i løpet av uke 26 etterfulgt
av sanddressing av fairwayene (væravhengig). Det vil forhåpentligvis
bidra til bedre spire og vegativ (sideveis) vekst.
Ved siden av de daglige og ukentlige rutinene har vi gjennomført
følgende prosjekter den siste tiden.
- Lagt ferdiggress på isbrannskader på green 1,3,7, 8 og 16 samt
nedfelt div. gressplugger på andre mindre skader. Dette arbeidet
er delvis utført som nattarbeid for og ikke forstyrre golfspillet og
andre forpliktende arrangementer klubben har.
- Oppgradering av vaskeplass og kompostområdet går sin gang.
Dette prosjektet er igangsatt for å tilfredsstille de lover og regler
som er pålagt oss.
- Lagt semiruff/ruffgress på nye områder hvor det er drenert og
sandcapet på hull 1,3,5 og 7. Arbeidene er ikke helt ferdigstilt
grunnet for mye nedbør.
Når man får “uforutsette” store vinterskader som i år blir tidsaspekt
og handlingsplaner vanskelig å gjennomføre fullt ut som planlagt.
Det vil si at frekvensen på enkelte ting i vedlikeholdet blir lavere
og en del saker blir stående på vent da det ikke er nok resurser til
å gjøre alt hele tiden. Jeg håper medlemmene og våre gjester har
forståelse for situasjonen vi er i og at man evner å glede seg over det
som er bra i stede for å fokusere på det som er negativt.

Baneavdelingen i full sving med sanddressing tirsdag 28. juni.

Ukene med rehabilitering av vinterskader går systematisk videre.
Det legges ned store resurser i jakten på å etablere et fullverdig
spilleunderlag.
Det viser seg nå at årets skader skyldes en mer aggressiv sopp som
går under betegnelsen rosa snømugg. Vekstpunktet til gressplantene
i flekkene er dødt og etterlater seg plantemateriell som utvikler
(ammoniakk) anaerobe gasser. Dette viser seg å være spirehemmende
for etablering av nye gressplanter. Det døde plantematerialet skaper
også hydrofobe tilstander hvor vann og næringsopptak til nye gressplanter vanskeliggjøres fordi vannets mobilitet blir redusert grunnet
spenninger i det døde plantematerialet. Vi får etablert enkelt
planter men prosessen fra det til et fullverdig plantedekke tar tid.
Planen videre er å perforere/lufte soppflekkene frekvent i ukene

De ansatte i baneavdelingen nedlegger mye ekstra overtid og energi
for å prøve å forsere frem den forventede banekvaliteten. Mobilisering
dag og natt koster mye i lengden for de ansatte.
Vennlig hilsen
John Riiber
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Proshopens Hjørne

9 hulls greenfee
Vi tilbyr nå 9 hulls greenfee etter kl. 18:00. Vanlig
greenfeespillere betaler kr. 500,-, mens prisen for
medlemmers gjest er kr. 300,-.
Sperring for spill i GolfBox
Purring av ubetalte kontingenter ble sendt ut 31. mai.
Medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten innen
19. juni er nå sperret for spill i GolfBox. Spørsmål kan
rettes til administrasjonen.
Starttidsbooking
Ønsker du å bestille starttid per telefon må du benytte
tlf. nr. 22 51 05 65. Du kan ikke ringe Stephen på hans
mobil. Vi minner også om at alle som vil bestille starttid
pr telefon må ha klubb-medlemsnummer på alle de
det skal bestilles starttid for.
Vi oppfordrer medlemmer til bestille starttid i GolfBox.
Ta kontakt med Siv på tlf. 22 51 05 63 eller send en
e-post til post@oslogk.no, dersom du trenger hjelp til
pålogging til GolfBox.
Viktige frister å overholde
Klubben styrer etter lover som er vedtatt av Årsmøtet.
I lovverket står det oppført noen frister som det er
spesielt viktig at alle medlemmer overholder. Nedenfor
er to viktige frister oppført.

Gode tilbud i ukene fremover
Stephen og Jayne vil i ukene fremover ha ulike ukestilbud
i Pro-Shopen. Det vil blant annet bli tilbud på sko, klubber
og klær.

Endring av medlemskategori:
• Må skriftlig sendes til klubben før 1. januar.

For mer informasjon ring 22 50 54 92 eller send en
e-post til snewey@online.no.

Utmelding av klubben:
• Må skriftlig sendes til klubben før 1. januar.

Pro-Shopen holder åpent i hver dag fra kl 08:00 til 19.00.

Bagtag og Baneguide
Minner om at alle nye aktive medlemmer kan hente
bagtag og baneguide hos administrasjonen i klubb
huset.

“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

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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