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Din gamle mobil gir bidrag til klubben!

Oslo Golfklubb tar del i Idrettsforbundets og Telenors 
innsamlingskampanje. Dine gamle mobiltelefoner har 
en verdi for klubben. Vi starter en innsamlingsaksjon nå 
og håper at alle medlemmer (og andre) kan finne frem 
sine gamle mobiler fra skuffer og skap. Lever dem til ett 
av innsamlingspunktene på klubben og du støtter klub-
ben. Vi har 2 innsamlingspunkter; i Administrasjonen 
og i Pro-Shopen.

Vårt mål er 1000 gamle mobiler. Mange har flere tele-
foner liggende, finn frem og ta med. Støtt ditt idrettslag 
med den gamle mobilen.

På forhånd takk til alle som bidrar.

Nå er det “fullt trøkk” på banen igjen. Spillerne kom 
med varmen. Håper dere har spilt en runde eller to 
allerede og kommet godt i gang. Til dere som ikke har 
prioritert golf ennå – nå er tiden inne! Dere må ikke 
spille 18 hull hver gang. 9 hull på kvelden, eller tidlig 
morgen gir også en god golffølelse.

Hva skjer med Bandy’en?,  blir vi spurt om. Det står fortsatt igjen 
en god del forhandlinger mellom bandyfolket og golfklubben. De 
fleste temaer som er løftet opp på bordet vil finne sin løsning uten 
problemer, og til begge parters tilfredstillelse. Det er et par kinkige 
elementer som må avklares og dette jobbes det iherdig med i ukene 
frem mot sommerferien. Vann: Røa Bandy er innvilget å ta vann fra

Finalistene i årets Ekteparmatch. Fra venstre Inge Fjeldstad, Lise Fjeldstad, Siri Marcussen og Olav Marcussen. Hvilket par som vant finner 
du annet sted i bladet.
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Bogstadvannet, men ingen har p.t. funnet en god løsning på hvor 
rørene, som må graves ned, skal ligge uten å ødelegge deler av det 
golfklubben har betalt store beløp for i ombygningen. Økonomisk 
kompensasjon: Bandyfolket ønsker å overta drivingrangen 15. juli. 
Da vil klubben få merkostnader ved at treningsaktivitet for juniorene 
må legges til andre steder og samarbeidspartnere mister sin pro-
filering, samt at medlemmene får et dårligere treningstilbud. Men 
viktigst er det at Stephen mister mye av sine inntekter både gjennom 
baller på rangen, men også i form av færre protimer. Vi har kommet 
med et krav, bandyfolket har svart med et mottilbud og nå skal det 
forhandles. Forhåpentligvis finner vi en løsning som kombinerer 
penger med tidspunkt for overtagelse som alle er fornøyde med.

Gravingen i Ankerveien er nå ferdig. Vannforsyningsrørene fra 
Bærum til Oslo ligger nedgravd. I skrivende stund gjenstår noe ar-
beid i krysset ved Peder Ankers plass og etter det skal veien asfalteres. 
Vi håper alt er ferdig innen St. Hans.

Vi har delt oppgavene mellom starttidsbestilling og starter i år. Hvor-
dan opplever dere som medlemmer dette? Har det vært greit å få svar 
når dere ringer starttidstelefonen?  Har starteren ute ved 1. tee ønsket 
dere velkommen og gitt eventuell nødvendig informasjon? Gi oss 
tilbakemelding slik at vi kan foreta eventuelle justeringer.

Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har betalt kontingenten 
for inneværende år. Jeg tenker ikke på de som har inngått nedbetal-
ingsavtale. Vær så snill å betal. Det koster oss mye arbeid å purre, 
tid vi kunne brukt på å tilrettelegge sportslig aktivitet. Det skaper 
også usikkerhet omkring budsjetterte inntekter. Får vi ikke inn 
pengene kan vi ikke utføre alle planlagte oppgaver. Det er de andre 
medlemmene som blir lidende over at du ikke gjør opp for deg, lite 
sympatisk.

Det var gledelig mange som forhåndskjøpte greenfeebilletter i år. 
Langt flere enn i fjor. Vi håper dere bruker alle billettene i løpet av 
sesongen.  Husk det er ingen refusjon for ubrukte billetter. 

Vårt sponsor/bedriftsturneringssalg går godt, men det er fortsatt et 
lite stykke opp til budsjettmålet. Dersom noen av dere sitter i posis-
jon til å påvirke arbeidsgivers golfarrangement håper vi dere kan tipse 
om muligheten for slikt arrangement på Bogstad. Det er ikke billig, 
men vi skal være best. Kontakt Kristin på kristin@oslogk.no for et 
tilbud.

Har du spist i restauranten i år? Husk at vi må skape omsetning for 
Magnus, ellers kan han ikke opprettholde mattilbudet til oss golfere. 
I tillegg til den vanlige buffet’en har han i år en enkel meny å velge 
retter fra. Vi har prøvesmakt og det er definitivt anbefalelsesverdig.  

Som nevnt annet sted i bladet, lever inn din(e) gamle mobiltelefoner 
til oss,  det blir penger i kassen. Mange bekker små….
Husk: Golf er gøy “enjoy the game”  - god golf !

NV

Formannen har ordet

Formann Einar Skogstad.

Golfsesongen på Bogstad er i full gang. Etter en fantastisk tidlig vår 
var banen klar for spill etter dugnaden den 7. mai. Noen vinter-
skader på greenene gjør at John og hans menn må skifte ut deler av 
gresset på noen av noen greenene. Dette arbeidet er i gang og om 
ikke lenge vil spille forholdene være optimale. Banen har allerede 
mottatt mye skryt fra spillere fra inn- og utland. 

De to første ukene var banen kun åpen for medlemmer, og man 
skulle da tro at det ble reparert nedslagsmerker på greenene! Det 
var med forferdelse at vi så greener med nedslagsmerker over alt  
etter åpningsturneringen. HVORDAN ER DEttE MuLIG?

Det er hyggelig å se så mange unge spillere på trening, Oslo 
Golfklubb lever!  Stephen og tK arrangerte Sarah & Carls cup og 
hele banen var full av jenter og gutter fra 2- 15 år.

Vi er i gang med turneringsprogrammet og så langt har oppslutnin-
gen vært meget bra.

Administrasjonen og styret arbeider hardt for å nå sponsor buds-
jettet.  Ett av problemene vi møter er ønsket fra sponsorer om å av-
vikle sin turnering etter at skolen har startet, og før fuglejakta den 
10. september. Sponsorinntekter er så viktig for oss at vi ber om 
medlemmenes forståelse for at vi arrangerer en rekke turneringer i 
denne perioden. Jeg kan love dere at det arbeides hardt for å spre 
våre sponsorturneringer utover sesongen, men dette er ikke alltid 
like lett.

Vi er i nær dialog med Bogstad Vinterparadis for å lage en avtale 
med dem om hvordan dette anlegget skal bygges og plasseres.  Det 
blir spennende å se når de kan starte byggingen. Optimistene 
mener dette skjer allerede i sommer, men i skrivende stund er intet 
avklart angående byggestart.

Jeg håper at alle nye medlemmer henter sine ”bag tags” og at nye 
og gamle medlemmer nå benytter de flotte sommerkveldene til å 
hygge seg på vår flotte bane.

Golfhilsen fra Einar  
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Fredrik Due

Tittel: Hovedtrener for Junior

Alder: 32 år

Sivilstatus: Kjæreste

Bosted: Røa

Antall år jobbet i Oslo Golfklubb: 
Medlem siden 1989. Jobbet her i 6 år.

Født og oppvokst: 
Født i Lund, Sverige. Vokst opp på Holmenkollen.

Utdannelse: 
Bachelor of Business (Human Resource 
Management og Markedsføring), PGA-utdannelsen i Norge.

Handicap: 1,7

Hvorfor Oslo Golfklubb? 
Dette er klubben jeg vokste opp i og dermed klubben jeg bryr meg 
mest om. Viljen og mulighetene til å utvikle noe fantastisk er stor 
her, og det inspirerer meg.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?  
utrolig varierende arbeidsdager så vanskelig å si, men den er i snitt 
10 timer lang og består av 5 timer kontorarbeid og 5 timer trening 
av juniorer.

Hva liker du best ved jobben din? 
Idrettsglede og mestringsopplevelse fra juniorene.

Hva liker du å gjøre på fritiden?  
tennis, alpint, langrenn, squash og jakt.

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring 
til medlemmene for neste sesong?  
Husk på hvorfor vi er her på klubben. Fordi vi elsker sporten golf! 
Det finnes bare grunner til å smile når du er her og ingen grunner 
til å være sur. Så ta vare på klubben og medlemmene rundt deg. 
Store som små. Kjefting fører ingen vei. Kom heller med gode tips 
og forslag til hvordan ting kan bli bedre og gå foran med et godt 
eksempel.

Tom Olsen

Tittel Vaktmester

Alder: 53 år 

Sivilstatus: Nå ugift

Bosted: Grindbakken 4

Antall år jobbet i Oslo Golfklubb: 
Har jobbet for Oslo Golfklubb i 30 år

Født og oppvokst: På Røa

Utdannelse: 
I min grønne ungdom gikk jeg 1 år på Wang økonomiske gymnas, 
etter det har jeg hatt mange forskjellige jobber før jeg begynte i 
Oslo Golfklubb i begynnelsen av 80 tallet.

Handicap: 20

Hvorfor Oslo Golfklubb? 
Jeg ble spurt av den gang vaskehjelp Whitsten, om å hjelpe til med 
rengjøring av klubbhuset. Det utviklet seg etterhvert til noen vakt-
mesteroppgaver og jobb på banen. Etter tre år fikk jeg tilbud om 
full vaktmesterstilling.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?  
En typisk (som ikke er oppfunnet) dag starter ca. kl 06:00 med 
feiing og rydding rundt bygninger. Etter det er det ubegrenset med 
arbeidsoppgaver.

Hva liker du best ved jobben din? 
Jeg har en allsidig jobb med mye friluft og mange utfordringer. Jeg 
møter samtidig mange hyggelige mennesker som hjelper til med å 
holde humøret oppe.

Hva liker du å gjøre på fritiden? 
Mye forskjellig, tiden løper av sted….

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring 
til medlemmene for neste sesong?  
Min oppfordring til medlemmene må være at de skal holde 
humøret oppe selv etter en dårlig runde, hvem vet hva morgenda-
gen bringer…

To ansatte i Golfklubben

I hver utgave av OGK Nytt presenterer vi to av klubbens ansatte. I denne otgaven av OGK Nytt er det  
Tom Olsen og Fredrik Due som blir presentert. 
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turneringer

Det har aldri deltatt så mange barn og unge golfere i Norges største 
golfturnering for barnegolfere. Nærmere 150 barn svingte køllene 
på Bogstad lørdag 28. mai. 

-Dette har vært utrolig moro. Så mange barn på en gang. Det er 
dette som er golfens fremtid, forteller en entusiastisk turnerings-
leder, Erik Hagen. Sammen med head-pro Stephen Newey sørget 
han for en effektiv avvikling av vårens vakreste eventyr på Bogstad.

Vandrepokalen for jenter ble vunnet av vår egen junior, Ane Staubo, 
mens guttepokalen gikk til Jens Bjørgum Møller fra Gjerdrum. 

Sarah & Carl´s Cup og Anthonys minipokal arrangeres av Stephen 
og kona Jayne. I 25 år har de stått for barnetureringen som har ut-
viklet seg til å bli Norges største. turneringen er kjent langt utover 
Stor-Oslos grenser.

Sarah & Carl´s Cup

- Det er fantastisk å se alle barna kose seg med golf. I løpet av årene 
er det mange barn som har spilt denne turneringen, og som nå har 
barna sine her. Det er gøy, sier Stephen. Han legger til at turnerin-
gen arrangeres for 26. gang - noe som betyr at turneringen runder 
25 år i år. 

Dagen startet med strålende sol, men endte med litt regn - uten 
at det la noen demper på stemningen. Barna koste seg med golf - 
enten man gikk 18, 9, 4 eller 1 hull. Og etter runden vanket det 
pølser og brus.

Mange starter tidlig med golf, 
men det ser sjelden man op-
plever en turneringsdeltaker 
som knapt  har fylt et år, men 
unge Magnus fullførte ett hull 
i årets turnering. Men da man 
kom til premieutdelingen var 
han mer opptatt av pølsen 
enn den flotte medaljen som 
Stephen delte ut.

takk!
Stephen benytter anledningen å takke hovedsponsor Kjell og Lise 
Fornebo, Røa Gullsmedforretning, som har sponset cupen i 26 
år. Han takker også Erik Hagen og tK for et flott gjennomført 
arrangement!

Fra venstre: Carl Newey, Stephen Newey sammen med 
Jens Bjørgum Møller

Ane Staubo



4 5

Finalen i ekteparmatchen 2011 ble spilt søndag morgen 29. mai. 
Spilleformen var som vanlig foursome match med 3/4 hcp, hvor 
hvert par spiller en ball og slår annenhver gang på ballen. 
Finalen gikk i år mellom Siri og Olav Marcussen med lavest HCP 
og Lise og Inge Fjeldstad som hadde vunnet kvalifiseringsrunden. 
Matchen var lenge jevn, men med seier på hull 12, 15 og 16 var det 
Marcussens som vant 3/2.

Siri og Olav viste meget stødig spill, gjorde færrest feil og vant 
fortjent et nytt sett med sølv-lysestaker. Selv om fjorårets finalister 
Skogstad og Stibolt ikke kunne stille, hadde årets ekteparmatch 
gledelig god deltakelse.

Kavaler Cup ble arrangert 18. mai med 28 deltakere (14 damer og 
14 menn) og begynte i strålende sol og endte i regn. Konkurransen 
bar preg av at det er tidlig på sesongen og kanskje noe av at det 
var 18. mai – for “cuprekorden” fra 2007 på 45 poeng var ingen i 
nærheten av. Vinnere og innehaver av kruset i år ble Siri Wahlstrøm 
og Leif Astor Svendsen med 39 poeng. Deretter fulgte Grethe Glad 
Nybo og Erik Piene med 36 poeng. På tredje plass kom Anne-Lise 
Musæus og Svein Thon med 34 poeng. Stemningen var som alltid 
god når klubbens seniorer og damer møtes til dyst. tirsdag 30. 
august inviterer damene seniorene til tilsvarende konkurranse, kam-
pen om Hesstvedts pokal og det gleder vi oss til. Det ble servert 
kaffe og vafler etter endt spill.

Resultater:
Navn	 Poeng
1. Siri Wahlstrøm/Leif Astor Svendsen 39
2. Grethe Glad Nybo/Erik Piene 36 
3. Anne-Lise Musæus/Svein Thon 34 
4. Hege Sofie Haug/Jan Erik Viul 33 
5. Grete Irene Thon/Thomas Bye 33 
6. Sidsel Engebretsen/Per Arvid Sveum 33 
7. Astri Ingeborg Kolbjørnsen/Einar Wahlstrøm 31
8. Grete torstensen/Kåre Marius Lunde 31
9. Kari Foss/Karl Staubo 30
10. Vibeke Koren/Kaare Engebretsen 30
11. Inger-Lise Wangerud/Per Musæus 30
12. Kari Wenche Swensen/David Hansson 28
13. torunn Løberg/tor Linaae 27
14. Liv Høegh/Erik Jensen 26

Vinnerne av årets Ekteparmatch, Siri og Olav Marcussen Vinnere av Kavalercup ble Siri Wahlstrøm og Leif Astor Svendsen

Lise og Inge Fjeldstad

Ekteparmatch Kavalercup
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Etikette
Jeg tør be om at de av dere som fortsatt ikke reparerer nedslags-
merker og legger tilbake divots må ha det som en klar målsetting 
for sesongen i respekt for fellesskapet. Når divots legges tilbake er 
det av avgjørende betydning for resultatet at divot blir tråkket på 
flere ganger og gjerne med hælen slik at det blir god kontakt mel-
lom divot og sandunderlaget.

I vår bestrebelse med å forebygge unødvendig slitasje i spesielt 
greenområder tør jeg be om at alle følger de hvite linjene som blir 
brukt som trafikkstyring. Ikke gå innenfor de hvite linjene med 
traller eller bærebagger men følg trafikk styringen.  Det er ellers 
viktig å følge de råd og innspill som blir kommunisert på klubbens 
infotavle og hjemmeside.  

Dugnad

takk for all hjelp som ble utført under dugnaden. Det er til stor 
hjelp for oss i en travel tid. 

til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en god  
sesong med mange fine golf opplevelser selv om dere sikkert vil  
oppleve at banen fortsatt ikke er fullkommen med hensyn til  
optimal kvalitet. 

Vennlig hilsen
John Riiber

Baneavdelingens hjørne 

Etter en rekord varm periode rundt påske har været snudd og 
temperaturene falt mye, noe som gjør arbeidene med å reparere 
vinterskader både vanskelig og utfordrende. Vi arbeider systematisk 
videre med å utbedre disse områdene.

Greener er perforert, re-sådd og dresset for hånd. Videre er alle 
fairwayer og semiruffer hjelpesådd, både maskinelt og ved å legge 
divotmasse for hånd (bestående av sand, frø og litt gjødsel) rett på 
flekkene. 
Vi venter fortsatt på ferdiggress fra produsent som skal brukes i 
arbeidene med å utbedre vinterskader på spesielt green 1, 8 og 16. 
Det vil også bli lagt ferdiggress på diverse greenområder samt om-
råder som er drenert og sandcapet i ruffen på hull 1, 3 og 5. Mye av 
arbeidene vil være fullført når dette blir lest. 

Alle klipperutiner og finishjobber går som planlagt, og ruffen er nå 
justert på en rekke plasser basert på de tilbakemeldinger vi fikk fra 
spørreundersøkelsen i fjor høst. Vi har kantsatt et nytt blomsterbed 
ute ved tee 8, torvet backtee 8 og ruffarealene til høyre for green 
7. Dette er en konsekvens av at det ble gravd ned en ny forsyn-
ingsledning for vann til Oslo i vinter. Dette er arbeider blir utført 
av ekstern entreprenør og betalt av Oslo kommune. 
 
Det er vanskelig å spå hvor lang tid det vil ta før banen fremstår 
med den kvaliteten vi ønsker og forventer. temperaturen har vært 
under null grader flere dager helt frem til 22. mai. Det bidrar ikke 
til noe særlig positiv utvikling. Vi får bare krysse fingrene å håpe på 
bedre temperaturer i ukene som kommer. 
   
Jeg minner dere igjen om å fortsette å ta hensyn til de områder som 
er nysådd eller nytorvet inne på greener. Ikke gå eller tråkk på disse 
områdene. Flytt ballen bort til områder med etablert gress. Klarer 
alle og bidra vil prosessen med å reetablere gresset gå mye fortere. 
På forhånd takk. 

I dagene og ukene som kommer er planen å fortsette å “hjelpeså” 
flere ganger, i kombinasjon med å tilføre næring og vann i små dos-
er. Det innebærer at det vil foregå dagvanning som i perioder kan 
påvirke spilleopplevelsen. Vi beklager dette, men det er nødvendig.

Noen av de mange deltakerne på dugnaden 7. mai i år.
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Medlemsopptak

Regler for medlemsopptak, familieventeliste kontra administrativ venteliste 
Styret har vedtatt at den såkalte “Familieventelisten” settes opp i år som i fjor. Nedenfor kan du lese om hvilke kriterier som gjelder ved 
opptak av nye medlemmer fra administrativ- og familieventeliste. 

Medlemsopptaket skjer etter følgende prinsipper:

1.  Av alle opptak skal de første 70 prosent forbeholdes de personene på administrativ venteliste med lengst ansiennitet. 
 Deretter: Av alle opptak skal 30 prosent forbeholdes familieventelisten. 

2. Hvert år før den 1. november må de aktive medlemmene som ønsker medlemskap til:
 a) Ektefelle eller samboer etter lovens prinsipper (samme adresse i minst 2 år), eller 
 b) Barn/barnebarn av aktive medlemmer, sette seg på familieventelisten. 

Denne listen blir deretter rangert etter ansiennitet prinsippet (se nedenfor). Det ansees som en selvfølge at alle som setter seg på denne 
listen benytter seg av tilbudet hvis de får det. 

3. Innmeldingsavgift bestemmes av Årsmøtet for det gjeldende år. Det deles mellom junior og overgang til voksen etter de prinsippene vi 
praktiserer nå.

4. Familielisten settes opp som følger:  
Hvert år skal medlemmene informeres (hjemmesiden, e-post, OGK-Nytt, oppslag på tavle i klubbhuset) om at dersom de ønsker et 
familiemedlem inn i klubben må det gis skriftlig beskjed om dette senest 1. november året før opptak. Det kan kun søkes for ett familie-
medlem av gangen. Det er kun aktive medlemmer som rangeres, medlemskategori PtA (passiv, tidligere aktiv) har ingen slik fordel.  

5. Familieventelisten slettes hvert år og alle må sende inn sitt ønske på nytt. 

6. Nære familiemedlemmer defineres slik: Ektefelle/samboer (samboere må kunne dokumentere samme adresse i minimum 2 år) og barn/
barnebarn av det aktive medlem.  Det er kun nedadgående linje i familierelasjon som teller. Et medlem kan ikke få inn sin mor/far eller 
tante/onkel. Likeledes er ikke svigersønner/døtre eller nevøer her ansett som familiemedlem.

7. Kriterier for rangering av listen:
 a. Den aktives ansiennitet (En som har vært medlem i 40 år får inn sin kone før en som har vært medlem i 25 år).
 b. Det gis tilleggsansiennitet for deltakelse i styre- eller årsmøteoppnevnt komité. (4 år i banekomiteen gir 4 års tillegg til medlems  

 ansienniteten).
 c. Hvis en person har vært PtA i en periode regnes denne perioden ikke med i ansiennitets beregningen.

Begrensning:

Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem (forutsatt at familie-
kvoten fylles opp av andre). uten slik begrensning vil ett og samme medlem få inn 2-3-4-5 familiemedlemmer før andre får inn sitt første 
familiemedlem.

Slik går du frem for å føre opp på familieventelisten

Send en mail til post@oslogk.no med følgende informasjon om: 
1. Aktivt medlem:
 - Navn og medlemsnr.
 - Eventuelt antall komitéår
 - Adresse
 - Familierelasjon til person som ønskes oppført 

2. Familiemedlem som skal inn på listen:
 - Navn
 -  Fødselsdato
 -  Adresse
 -  Epostadresse
 -  Mobilnummer
 -  Info. om vedkommende er oppført på administrativ  

 venteliste 



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo Golfklubb
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Nedslagsmerker 
Vi må igjen minne om viktigheten av å ta vare på banen 
vår. Banemannskapet melder nå om mye nedslags-
merker som ikke er reparert. Husk; du kan reparere 
hvilket som helst nedslagsmerke før du putter - også 
ditt eget!

Raking av bunkere
Vi har fått tilbakemeldinger på at ikke alle har ”ryddet 
opp etter seg” i bunkerne. Husk å rake etter deg, og 
riven skal ligge i bunkeren, i spilleretningen.

Nøkkelkort 
Nøkkelkortet som ble delt 
ut i sesongen 2010 gjelder 
også for 2011. De som skal 
ha tilgang andre steder enn 
i fjor, må oppdatere kortene 
siden. 

Oblat 
Aktive medlemmer vil få et 
oblat med påtrykk ”Betalt 
2011”. Dette merket skal 
klistres bak på den blå bag-
tagen. Oblat får du i admin-
istrasjonen.

Bagtag og baneguide
Minner om at alle nye aktive medlemmer nå kan hente 
bagtag og baneguide hos administrasjonen i klubbhuset. 

Sperring for spill

Purring av ubetalte kontigenter er nå sendt ut.  
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen  
12. juni, blir sperret for spill i Golfbox.  

OBS! Bruk KID nummer ved innbetaling.

Oslo Golfklubb – et fantastisk sted å være!

Tilbyr bilpleie mens du golfer

I år som i fjor tilbyr Alfred bilvask til våre medlemmer.  
Han er stasjonert på parkeringsplassen foran klubbhuset.  
Alfred kan du kontakte på tlf. 966 63 224 for avtale.

Priser

utvendig vask:  kr 200,-
utvendig og innvendig vask:           fra kr 400,-
Grundig vask (inkl. bagasjerom): fra kr 600,-
Polering inkl. vinduer og lykter:           fra kr 1200,-

Fuglegruppe

Banekomiteen har vedtatt å undersøke om det blant klubbens med-
lemmer er noen som kunne tenke seg å danne en fuglegruppe.
Gruppen kunne i tilfelle bistå banekomiteen og baneavdelingen med 
råd og dåd i fuglespørsmål.

Vi har bl.a. mange fuglekasser å holde styr på, plassere riktig og pleie.
Mange av fuglene som frekventerer banen gjør stor nytte med å 
holde insektbestanden i sjakk, i tillegg til å være berikende for natu-
ropplevelsen vi golfere har på banen.
Interesserte kan kontakte Inge Fjeldstad på tlf. 900 67 525 eller på 
inge@fjeldstad-eiendom.no.
 


