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Dugnad og åpning av banen
Årets dugnad går av stabelen lørdag 7. mai.
Vi håper så mange som mulig har
mulighet til å møte opp, da det er mange
oppgaver som skal utføres.
For de som deltar på hele dugnaden
arrangerer vi en etterfølgende turnering.
Åpningsdato for spill på banen er planlagt
til søndag 8. mai.

Etter en lang og kald vinter er våren endelig her med snøsmelting og lyse kvelder. Golfsesongen er like rundt
hjørnet og vi arbeider hardt for at alt skal være klart til baneåpning.
Den type vinter vi hadde i år er glimrende for banen. Skikkelig med tele før snøen legger seg, og deretter kulde
uten nevneverdige kakeliner, før vårsmeltingen satt i gang. Banestaben melder om mindre sopp enn i fjor og at
greener og teesteder har klart vinteren bra. Vi gleder oss til spille golf på Bogstad igjen.
Etter årsmøtet den 22. mars (se omtale annet sted) har vi jobbet
iherdig med å få sendt ut kontingentfakturaene for i år. Dersom noen
ikke har mottatt denne ennå ber jeg om at du/dere kontakter Elin på
elin@oslogk.no, slik at kontingenten kan bli betalt. Et annet forhold
vi må adressere er ønske om utmelding i mars/april. Dette går ikke.
Som klubbens lover klart sier “alle kategoriendringer/utmeldinger må
skje skriftlig innen utgangen av året for kommende år”. Vi bud
sjetterer alle kontinentinntekter etter medlemsmassen pr nyttår.
Da vet vi hvor mange aktive, passive og juniorer/voksne vi er for det
kommende år. At medlemmer “ikke husker” eller “ikke visste om
våre regler” og derfor synes vi er “firkantete” eller “ lite imøtekom
mende”, når vi ikke aksepterer utmeldinger etter at fakturaen har
dumpet ned i posten, får stå sin prøve. Klubben har et styre som
fremlegger et budsjett for årsmøtet for aksept. Budsjettet er basert på
en aktivitetsplan for året. Når årsmøtet vedtar et budsjett er vi nødt
til å skaffe inntektene ellers kan ikke de planlagte aktiviteter gjennom
føres. Vi trenger pengene fra alle medlemmene vi har for å gjennom
føre planene. Det blir helt feil dersom vi ikke skal kunne gjøre det
vi planlegger fordi enkeltmedlemmer “ikke følger med i timen” og
melder seg ut i rett tid. Jeg ber derfor om respekt for at vi håndhever
klubbens lover i dette henseende.
Annet sted i bladet kan dere se hvem de nye medlemmene er. Jeg
håper dere tar vel i mot dem slik at de føler seg hjemme på Bogstad.
Personellmessig vil dere ikke møte mange nye ansikter i år. Hele
administrasjonen er intakt, vi har de samme trenerne med tillegg av
Maria, som skal hjelpe både med kurs og litt i proshopen. De andre

trenerne og ansiktene fra shopen er som i fjor. Banestaben er den
samme med unntak av at to sesongarbeidere ikke kommer tilbake, en
av erstatterne; Andri jobbet hos oss for noen år siden. Det er Magnus
og hans hjelpere som vil lage maten i år også.
Dere vil oppleve at starteren vil ha en annen funksjon i år. Hans
arbeidsplass er på og i området rundt 1. og 10. tee. Han registrerer
fremmøte, informerer om dagens spesielle forhold og påser at dere
kommer av gåre i riktig tid. Han skal ikke ta i mot bestilling av start
tid. Hva så med tidsbestillingen? Flere og flere benytter seg av
internett bestilling, men telefonen med det samme nummer, vil
fortsatt være operativ. Det er ikke behov for betalt hjelp i 13 timer
hver dag hele sesongen. Starttidsbestilling skjer nå i proshopen og
åpningstiden blir endret til å være lik den for shopen, dvs. kl 8 – 19
alle dager.
Alle aktive medlemmer vil få et oblat som skal klistres bakpå den blå
metall bag-tagen. Disse deles ut fra administrasjonen evt. et annet
avtalt sted hvis du aldri er på klubben hverdager før kl. 17. Oblatene
deles ut etter at vi har registrert at årets kontingent er innbetalt (eller
at en betalingsplan er satt opp og noe er betalt).
Håndbok og turneringsprogram vil være tilgjengelig i resepsjonen for
avhenting fra før baneåpning.
Vi ønsker alle velkommen tilbake etter en lang vinter og håper at årets
sesong blir akkurat slik du håper den skal bli på Bogstad.
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Formannen har ordet

Baneavdelingens hjørne

Einar Skogstad ønsker
alle nye og gamle medlemmer
velkommen til ny sesong.

Jeg ønsker alle nye medlemmer velkommen til klubben vår. Jeg er
sikker på at dere kommer til å hygge dere i Oslo Golfklubb, og jeg
lover dere at alle som har med styre og stell i klubben vil gjøre alt
de kan for at også de nye medlemmene opplever Bogstad som ”et
fantastisk sted å være”. Jeg ønsker også alle våre andre medlemmer
velkommen til en ny sesong.

Vårtemperaturer opp mot 20 grader har skapt forandringer på
rekordtid. Vi har arbeidet for fullt gjennom hele påsken. Greener
og teesteder er klippet flere ganger i løpet av påskeuken mens fair
wayene ble klippet første gang 26. april. De fleste lurer sikkert på
hvordan det går og om hvordan vi vurderer situasjonen fremover.
Vi er fortsatt ganske optimistiske med tanke på helheten men vi
har utfordringer som må løses.

Våren er her og greenene ble første gang klippet på Bogstad den
11/4. Langtidsvarselet ser bra ut, og alt skulle ligge til rette for en
åpning av banen i første halvdel av mai.

Teestedene

Vi står foran en ny sesong med mye hygge og spill med venner og
kjente på banen. Det er i år, som tidligere år, viktig å minne våre
medlemmer om å ta godt vare på banen vår. Alle vet hva det in
nebærer og at det er viktig å reparere nedslagsmerker, legge tilbake
oppslått torv, følge anvisningene på banen er en selvfølge. Vi har i
år en rekke nye medlemmer, og det er viktig at vi alle tar vel imot
disse. Vi har ikke noen ”fadder” ordning hos oss, men hvert enkelt
medlem må se det som sin oppgave å hjelpe og veilede våre nye
medlemmer slik at de føler seg hjemme på Bogstad.

Teestedene er i god utvikling og fremstår med god kvalitet og ser
innbydende ut.

Greenene

Som de fleste har lest blir det nå laget en kunstis bane på driving
rangen. Dette vil innebære at vi kanskje må tillate at bygging av
denne starter allerede i juli i år. Det er ikke optimalt for klubben
å stå uten driving range i høstsesongen, men det er viktig for oss
at dette arbeidet starter slik at vi har en fullverdig range ferdig
til våren 2012. Klubben arbeider i disse dager med avtaleverket
mellom Røa Bandy og OGK, og håper at dette blir ferdig i løpet
av mai/juni i år. Hele driving range området blir da helt flatt og
dekkes med kunstgress. ”Target Greens” blir laget slik at treningen
for OGK’s medlemmer blir best mulig, samtidig med at vi til tider
kan stenge rangen og spille en korthulls bane for våre aller yngste.
Jeg er sikker på at vi vil få en kjempefin driving range etter om
bygningen.

Greenene er også i bra utvikling men flere av greenene er blitt
rammet av noe isbrannskader. Dette er definert som små lysebrune
områder med varierende gressplantebestand. Det vi tidligere antok
og håpet som nok friske gress planter pr.cm2, viser seg allikevel ikke
å være tilstrekkelig for å gi en jevn og god nok spilleoverflate. Vi
har gjort et anslag at dette totalt sett utgjør ca. 180 m2 på alle spille
og trenings greener. Vi kommer fortløpende til å bytte ut skadet
gress og reså små flekker på de greener som trenger det.

Det kommer ikke til å bli de store forandringene på Bogstad i år, vi
arbeider med å forbedre WC tilbudet ute på banen, og håper å ha
ett permanent WC/regnskur klar ved hull 7-11 til baneåpningen.
Etter tilbakemelding fra spørreundersøkelsen fortsetter vi med
utslag som tidligere på Hull 2 og 4, men har flyttet Tee 54 tilbake
opp på haugen som tidligere. Hull nr 9 tilbakeføres som par 5 for
Tee 60, men forblir par 4 for Tee 63.

Fairwayene
Sammenlignet med våren i fjor ser det bedre ut nå. Mindre store
områder som er rammet av overvintringssoppen (Snømugg).
Det er en sopp som skader bladverket men ikke vekstpunktet til
gressplanten. Dvs. at gressplanten fortsatt lever og vil danne nye
grønne skudd når temperaturen holder seg stabil på et bra nivå.
Med de temperaturene vi har og har hatt ser vi daglig progresjon i
gjenveksten. Dersom temperaturen vedvarer i tiden fremover vil vi
forhåpentligvis se god utvikling i ukene som kommer.

I klubbhuset blir det ingen store nyheter, noen nye møbler, ellers
ingen store forandringer. Magnus fortsetter restaurantdriften og vil
i år tilby en enkel meny i tillegg til buffet.
Jeg håper dere alle har ”overvintret” bra og at dere er klare for en ny
sesong, for den begynner snart!
Golfhilsen fra Einar
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Baneavdelingens hjørne
Etikette

Når det gjelder baneåpning har vi et arbeidsmål om at dette
skal kunne finne sted i forbindelse med dugnaden den 7. mai.
Vi trenger helt sikkert tiden frem til dugnaden for å skape et
bærekraftig gressplantebestand på greenene. Det vil bli tatt en
endelig beslutning på baneåpning når dugnaden er gjennomført.

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
mellom divot og sandunderlaget.
I vår bestrebelse på å forebygge unødvendig slitasje i spesielt
greenområder tør jeg be om at alle føler de retningslinjer som blir
skissert. Dvs. at man respekterer evt. gjerder og de hvite linjene
som blir sprayet i forkant av greenene som et ledd i trafikkstyringen
rundt greener. Ikke gå innenfor de hvite linjene med traller eller
bærebagger men følg trafikk styringen som anvist. Dersom vi ikke
klarer å få kontroll på dette vil dette medføre betydelige ekstra
kostnader som vil påvirke kommende års budsjetter. Det er ellers
viktig å følge de råd og innspill som blir kommunisert på klubbens
infotavle og hjemmeside.

Status personal

Dugnad

Et veltrent banepersonale er meget viktig. Det er vanskelig å be
holde kontinuiteten på alle hele tiden da mer en 60 % av arbeids
stokken er ansatt som sesongarbeidere. I skrivende stund har jeg
sluttført alle ansettelser for sesongen.

Vi ønsker alle velkommen til årets dugnad som vil gå av stabelen
7. mai.
Vennlig hilsen
John Riiber

Rapport fra årsmøtet
Avtroppende viseformann Inge Fjeldstad og styremedlem Tove
Ringnes fikk plakett for sin innsats i styret. Alle fikk blomster.
Samtlige fikk solid applaus fra salen.
Regnskapet ble gjennomgått i sekkeposter. Det ble henvist til noter
og revisors beretning. Baneselskapets regnskap ble raskt gjennom
gått. Administrasjonen besvarte de få spørsmålene som kom.
Regnskapet ble godkjent.
Alle forslagsstillere fikk anledning til å begrunne sine forslag. Styret
argumenterte så for sin holdning til forslagene. Det ble vedtatt å
fjerne §22 fra lovene. Ingen av forslagene fremmet av medlemmer
ble vedtatt denne gang. Ingen av forslagene fikk mer enn en hånd
full stemmer.
Kontingentforslagene ble presentert. Det ble fremsatt et alternativt
forslag på kontingent fra ett medlem som ikke fikk noe gehør.
Styrets forslag ble så vedtatt.
Til budsjettet ble fremvist spesifisering av hvordan inntektene våre
kommer og hvordan den største sekkeposten på kostnadssiden
fremkommer. Ingen spørsmål til dette og budsjettet ble vedtatt som
foreslått.
Valgkomiteens leder, Anette Bech, redegjorde for komiteens
innstilling. Det kom ingen bankeforslag på noen posisjon, alle ble
valgt ved akklamasjon.
Gjenvalgt formann Skogstad takket for tilliten og ønsket alle
velkommen tilbake til sesongåpning i begynnelsen av mai.

Klubbmester Gutter: Jarle Volden
Klubbmester Piker og Damer:
Nicoline E. Skaug

Ca 100 personer var tilstede da årsmøtet ble avholdt på Persbråten
skole den 22. mars. Formann Einar Skogstad ønsket velkommen,
og etter en kort innledning om arbeid som pågår ble møtet satt.
De døde ble hedret med ett minutts stillhet. Arne Giving ledet
møtet med stø hånd.
Det var et fredelig årsmøte. Noen medlemmer hadde kommentarer
eller spørsmål på enkelte forhold i styrets beretning og komité
rapportene. Disse ble besvart av styret, administrasjonen eller
komitéleder. Styrets beretning ble godkjent og komitérapportene
ble tatt til etterretning.
Alle vinnere av klubbmesterskapene ble kalt frem for å motta
sin premie og hyllest. Inge Fjeldstad og Per Musæus fikk sine
fortjente hedersmerker i sølv, Marita Engzelius fikk bragdmerke
i gull og Mathias Schjølberg fikk bragdmerke i sølv. Marita fikk
også et treningsstipend fra TK for sine prestasjoner i året som gikk.
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To ansatte i Golfklubben
I hver utgave av OGK Nytt presenterer vi to av klubbens ansatte. Denne gangen er det Caroline (Carro) Diethelm
og Simon Augustsson som vi blir litt bedre kjent med.
Caroline Diethelm

Simon Augustsson
Tittel: Elite & Junior Coach

Tittel Krypveinsgressansvarlig

Alder: 35 år

Alder: 43 år

Sivilstatus: Samboer med
Markus
Bosted: Grefsen

Sivilstatus: Samboer med
Anne Augustsson. Har tre barn:
Linn 14 år, Emma 12 år og
Christopher 5 år

Antall år jobbet i Oslo
Golfklubb: 3,5 år

Bosted: Brånåsen,
Skedsmokorset

Født og oppvokst: I Gävle.
15 mil nord for Stockholm.

Antall år jobbet i Oslo
Golfklubb: 2 år
Født og oppvokst: Kosta (Småland) i Sverige

Utdannelse:
- GTU-Grunn trener utdanning Stockholm
- HTU- Høyere trenerutdanning Oslo
- VTU kurs- Videre trener kurs

Utdannelse: Fritidspedagog/greenkeeper
Handicap: 14
Hvorfor Oslo Golfklubb?
John Riiber tok kontakt med meg etter ombygningen av banen da
jeg hadde kompetanse på blant annet krypveinsgress. I tillegg er det
bra å jobbe i en klubb hvor banen er ordentlig bygd, har riktig gress
og et budsjett som er tilpasset driften.

Handicap: Jeg er glad jeg har under 80 nå for tiden.
Hvorfor Oslo Golfklubb? Jeg startet som golftrener på
Losby da jeg kom til Norge for 8 år siden og trivdes bra der. For
3,5 år siden fikk jeg et tilbud om å ta jobben som eliteansvarlig i
Oslo Golfklubb. Det var ikke et enkelt valg for meg da, men i dag
forstår jeg ikke hvordan jeg kunne være i tvil. Jeg kan ikke ha en
bedre jobb og slik det er å jobbe her nå ønsker jeg ikke å jobbe ett
annet sted.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?
Jeg starter på jobb ca 30 minutter før resten av gjengen, for å
finpusse på dagens skjema. Deretter har jeg ansvar for morgenmøte
hvor dagens arbeidsoppgaver fordeles, før vi drar ut på banen.
Jeg passer på at oppgavene på banen blir gjennomført og legger
planer for de neste dagene.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?
Starter med kontorarbeid ca. kl 11.00; svare på mail, prate i tele
fonen, møter, planlegge treningen, videreutvikle klubbens junior
opplegg, kurs samt studere teknikk. Fra kl. 15.00 til kl. 21.00 er
det junior- og elitetrening. I blant lange men som oftest innholds
rike dager.

Hva liker du best ved jobben din?
Å få lede en gjeng med så stort engasjement samt se at guttene
kommer tilbake år etter år. Det er heller ikke galt å jobbe utendørs
når det er 25o C og sol.

Hva liker du best ved jobben din?
Å se en junior mestre teknikk og prestere under turnering. Å få
være med og “bygge” spillerne opp fra ung alder, skolere dem og
gi dem muligheten til å bli toppidrettsutøvere med en indre glød.
I tillegg er det en fantastisk følelse å vinne Junior Lag NM.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Jeg har aktive barn så mye av fritiden går til å kjøre dem til å fra
aktiviteter. Ellers så liker vi f. eks å gå på kino og dra på hytta.
Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene for neste sesong?
Jeg håper spillerne på banen respekterer skilter og reparerer ned
slagsmerker.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Jeg er så interessert i golf, spesielt teknikkdelen, så det blir ofte å
sitte og studere svinger. Neida, jeg har et liv også. Jeg liker å shoppe
klær og er interessert i interiør. Det er min passion etter golf.
Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene for neste sesong?
• Ha kontroll på dine “GUBBS” (grepp, uppställning,
bollplacering, sikte) i alle slag.
• Hold deg “centrerad” i golfsvingen og ikke forflytt deg for mye
i baksvingen, for å få et mer stabilt balltreff og mer trykk inn i
ballen.
• Ta en leksjon med en av oss proer på Bogstad!

4

TURNERINGSPROGRAM 2011 (Utkast)

		

August

Mai		
Lør 7. 10:00 - 18:00
Lør 14. 09:00 - 14:00
Ons 18. 08:39 - 11:03
Ons 18. 15:30 - 17:00
Lør 21. 14:30 - 19:30
Man 23. 09:00 - 14:00
Tirs 24. 10:00 - 15:00
Ons 25. 15:30 - 17:00
Tors 26. Hele dagen
			
Lør 28. 12:00 - 16:00
			
Søn 29. 08:57 - 09:06
			
Man 30. 16:00 - 17:00
			
Tirs 31. 13:00 - 14:03

Dugnad
Åpningsturneringen
Kavaler Cup
Ekteparmatch - kvalifisering
“Vi under 45”
NOR Shipping
SEB Samarbeidspartner
Familiematch - kvalifisering
Torsdagsmatch - Golfnews.no
er sponsor
Sarah & Carl’s Cup og
Anthonys minipokal
Ekteparmatch - finale og
bronsefinale
Manndomsprøven - Big Horn
er sponsor
Renault Invitational

		

Gilbert Heron - kvalifisering
Gilbert Heron - finaler
Gilbert Heron - finaler
Suzann Jr Challenge - Norgesfinale
Suzann Jr Challenge - Norgesfinale
Viking Pokalen
Viking Pokalen
Vandrepokalen
Vandrepokalen
“Vi over 80”
Sommer-Shotgun, sosial turnering
BevTec Samarbeidspartner
Eurosign Samarbeidspartner
DnB NOR Samarbeidspartner
KLUBBMESTERSKAPET
KLUBBMESTERSKAPET
Upper Ten
Wilhelmsen Maritime Services, 		
Samarbeidspartner
Hesstvedts Pokal
Cap Gemini Samarbeidspartner

		
Fre 2. 09:30 - 14:30
Lør 3.		
Søn 4.		
Ons 7. 14:00 - 19:00
Fre 9. 10:00 - 12:30
Fre 9. 14:00 - 15:06
Lør 10. 10:00 - 11:03
Søn 11. 10:00 - 11:03
Tirs 13. 13:00 - 15:00
Lør 17. 08:57 - 09:06
Søn 18. 08:57 - 09:06
Lør 17. 09:15 - 12:30
Søn 25. 08:57 - 09:06
		

Telenor Samarbeidspartner
Shaker Pokalen
Shaker Pokalen
Eurocard Samarbeidspartner
Diners Samarbeidspartner
Aalborgmatchen
Aalborgmatchen
Aalborgmatchen
OGKs Samarbeidspartnere
Bogstadpokalen - Semifinale og Finale
Bogstadpokalen - Semifinale og Finale
Wahlstrøms turnering
Per Teigen Finale

September

Juni

Tors 2. Hele dagen
			
Tors 2. 10:00 - 12:00
			
Lør 4. 10:00 - 12:00
Søn 5. 08:57 - 09:06
Tirs 7. 13:00 - 14:30
Ons 8. 13:00 - 14:30
Fre 17. 11:00 - 15:33
Lør 18. 12:00 - 14:30
søn 19. 12:00 - 14:30
Tirs 21. 13:00 - 14:30
Ons 22. 13:30 - 18:00
Tors 23. Hele dagen
Fre 24. 19:00 - 22:00
Lør 25. 09:00 - 14:00
		

Torsdagsmatch - Chateau des 		
Vigiers er sponsor
“Chateau des Vigiers Bestball”, 		
parturnering
Pink Cup
Familiematch - Finale og brosefinale
Annonsørcup
Nordea private banking (TBC)
Old Stars
Sankthanspokalen
Sankthanspokalen
OGKs Samarbeidspartnere
Skagen Fondene Invitational
Torsdagsmatch - Brother er sponsor
Midnight Cup
Plucknett - sosial turnering

Juli

		
Lør 23.
Søn 24.
Man 25.
Lør 30.
Søn 31.
		

		
Ons 3. 15:30 - 17:00
Fre 5.		
Søn 7.		
Tirs 9. 09:00 - 13:00
Ons 10. 09:00 - 13:00
Fre 12.		
Søn 14.		
Lør 13. 12:00 - 13:30
søn 14. 12:00 - 13:30
Man 15. 10:00 - 11:00
Lør 20. 10:00 - 15:00
Man 22. 13:00 - 14:30
Tirs 23. 13:00 - 14:30
Ons 24. 13:30 - 18:30
Lør 27. Hele dagen
Søn 28. Hele dagen
Man 29. 10:00 - 11:03
Man 29. 13:00 - 18:00
			
Tirs 30. 09:06 - 11:30
Tirs 30. 13:00 - 14:30
		

Oktober
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
08:30 - 14:30
Hele dagen
Hele dagen

		
Lør 1.
Søn 2.
Lør 8.

Old Boys Championship
Old Boys Championship
NSG Tour
International Trophy
International Trophy

Damedag: Hver tirsdag kl 09:06 - 11:30 hvis ikke annet er angitt
Seniordag: Hver onsdag kl 08:39 - 11:03 hvis ikke annet er angitt
Torsdagsmatch: Hver Torsdag
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10:00 - 12:30
10:00 - 12:30
11:00 - 16:00

Flaggturneringene
Flaggturneringene
Avslutningsturneringen

Oslo Golfklubb satser på jenter
Oslo golfklubb satser på jenter, og åpner for enda flere jenter i
treningsgruppene. Dette er målet med markeringen av “Birdies” 10
årsjubileum. For å bli kjent med hva vi tilbyr inviteres alle jenter i
alderen 8-12 år til golf-fest på golfbanen på Bogstad.
Det blir pølser, brus og premier til alle, og vi oppfordrer alle jenter
om å ta med en venninne eller to og bli med på årets store
happening, forteller styremedlem i TK, Erik Hagen. Han sitter
sammen med TK-medlemmene Tim Resen og Sven Gj. Gjeruldsen
i jubileumskomiteen for “Birdies”.
Målsettingen er å få minst 30 nye jenter i alderen 8 til 12 år til å
starte med golftrening i gruppen Birdies rekrutt. Vi tar høyde for
at det kommer mer enn 50 forventningsfulle jenter. Det serveres
pølser og brus til alle. Alle får en pakke med golfballer i premie,
mens alle som melder seg på Birdies rekruttkurs får en putter til
odel og eie. Levert av Stephen selvsagt. For å fremme jentegolf og
for å sørge for nyrekruttering, ønsker komiteen å gå bredt ut med
et tilbud til jentene i nærområdet. Hensikten er å invitere alle
jenter i aldersgruppen til en stor kick off på Bogstad, forteller
Hagen entusiastisk. Trener Fredrik Due har satt sammen det faglige
opplegg for dagen.
Komitéen har også planer om en stor jubileumsturnering i august,
der samtlige jenter som har deltatt i “Birdies” i løpet av de 10 årene
gruppen har eksistert blir invitert. Er vi heldige vil “Tutta” være
tilstede under turneringen.

Proshopens hjørne
Salg i Proshopen
Jayne og Stephen i Proshopen starter årets sesong
med salg på alt av utstyr og klær fra 2010. I tillegg
oppfordrer Stephen alle medlemmer til å sjekke at
grepet på køllen er i orden. Er ikke alt som det skal
kan Stephen kontaktes på tlf. 22 50 54 92.

Tips!

Skal du i konfirmasjon? I tillegg til gavekort har vi
mange gode gavetips i Proshopen.
Proshopen er åpen alle dager fra kl 08.00 til 19.00.
Stephen og Jayne står klare til å ta i mot alle som
trenger utstyr til sesongen starter.
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Nye medlemmer fra familie- og administrativ venteliste.
Fornavn
Knut Anders
Hedda Søhol
Rolf
Christina
Knut Fredrik
Janne Fonneløp
Fredrik
Petter
Caroline
Magnus Alexander
Morten Eskildssøn
Fridtjof
Elise
Bodil Sveen
Thomas
Geir
Kristian Holten
Helen
Karin
Lisa
Peter
Christoffer Backer-Grøndahl
Lisbet Bernum
Christian Fredrik
Nina Caroline Tandberg
Bendik S.
Cecilie
Madeleine
Andreas Blikseth
Nathalie
Filip Simonsen
Lars
Morten
Wilhelmina
Ola Berg
Marte Berg
Per Joachim
Sebastian Vanderbilt
Nina Christine
Julie Victoria
Henrik Andreas
Christopher
Hans-Marius
Matias
Beate Marie
Martin Klebo
Marius
Andreas Ullersmo
Carl Fabian
Anders
Ove
Caroline
Jannik Bucha
Tessa
Peter Aall
Thomas
Carl-Herman
Marius Alexander
Severin Gudding
Trine Sæther
Jan Henning
Anders Emil
Nils Petter
Joachim
Håkon Andre
Jon Martin
Ingvard
Elisabeth

Etternavn
Abrahamsen
Amdam
Amlé
Andersson
Aspelin
Bakke-Hanssen
Balstad
Balstad
Balstad
Bamrud
Bentzen
Berents
Berggren
Berggren
Berntsen
Berntsen
Bjerke
Bjerve
Bjorheim
Bjorheim
Björklund
Blaalid
Bogstrand
Braaten
Broch-Nielsen
Brynestad
Brynestad
Brynestad
Brynestad
Brynestad
Chedeville
Dalbak
Dovland
Ebbesen
Edseth
Edseth
Eide
Eide
Eide
Elde
Elde
Elsrud
Engebretsen
Engedal
Eriksen
Espe
Fjeld
Fjeld-Nielsen
Flaaten
Folkvard
Forseth
Gedde-Dahl
Godager
Godager
Gram
Grant
Grant
Grant
Gresvig
Hagen
Hansen
Hansson
Hansson
Hartmann
Hatlevik
Haug
Havnen
Havnen

Fornavn

Etternavn

Harald
Havnen
Felix
Hiorth
Astrid Marie
Holberg
Geir Hiller
Holom
Pernille
Holst
Caroline
Horgen
Erik Pande
Horn
Tim
Johansen
Guttorm Bjerkeli
Johansen
Nina Heier
Johansen
Gunhild Mogen
Karlsson
Dag Inge
Karlsson
Karl Even
Kjørstad
Stian Skauan
Kleven
Mats Skauan
Kleven
Sander Fredrik
Kongsøre
Stine Øidne
Korsen
Fredrik Caspar
Kracht
Erik N. H.
Krafft
Ole Jacob
Kronkvist
Alexander
Køltzow
Anneli Aschim
Lae
Vibeke Monsen
Langaard
Sebastian A.
Lange
Jørgen Wilhelm
Lie
Christian Høie
Lie
Alexander J.
Lie
Thomas Scott
Lie
Einar Ragnar
Lie
Aleksander
Lindman
Nina Elisabeth H.
Lund
Eric M.
Lund
Hans Jørgen
Løveid
Paul Christian
Løvic
Philip
Løvland
Oscar George
Manus-Aasmundtveit
Nicolas Olav
Manus-Aasmundtveit
Mathias
Melgård
Fredrik
Melgård
Ole
Melhus
Elise Helene Kvammen
Midelfart
Joachim
Moltke-Hansen
Christopher Holm
Moseid
Nils Fredrik Holm
Moseid
Carl Henrik Kobro
Natvig
Andreas
Nergaard
Frederik Sagbakken
Ness
Christian
Ness
Marie Susanne Catari
Nilsen
Henrik
Norderhaug
Carsten
Nordklev
Helene
Olav
Beate
Olav
Anders
Olborg
Ole Mossin Mohn
Olesen
Henriette
Olsen
Nikolai Blakstad
Paus
Jens Even Højlund
Pedersen
Øivind Fossum
Persen
Anders
Platou
Christoffer
Ramstad
Svein
Ramstad
Hans Christian
Randem
Joachim B.
Reinboth
Bettina Constance Bækkelund
Reinboth
Benedicte Fearnl
Ringdal
Charlotte
Ringdal
Ulrika Hüllert
Risan
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Fornavn
Torhild
Pål
Rolv Erik
Johan Bertnes
Lars
Kristin
D. Martin
Fanny C.
Eva
Helene
Wilhelm A.
Elisabeth
Bendik
Marit Elisa
Pernille Engstrøm
Henrik
Christoffer
Anja Holter
Celine Skulstad
Odd Michael
Michael Haakon Bergem
Lars Tobias
Tom
Sten Joachim
Frikk B.
Sine Brynestad
Mikkel B.
Knut Andreas
Marit
Ulf Ingvard
Petter
Bjørn Elias
Dan Valdemar
Kristian
Øystein
Jannicke
Hanne Mette
Martine
Andreas
Marius
Jan Gustav
Martine Høvding
Karl Peter
Karoline Sunniva
Julie Marie
Anders Johan R.
Martin R.
Kari
Tobias Schjøtt
Anders
Kristoffer
Ferdinand
Anette Furuholmen
Nadia B. S-N
Carina T. S-N
Mille Kristin
William
Thomas E.
Dag Fasmer
Fredrick Bjørn-Hansen
Erik
Geir
Cathrine
Oscar
Espen Edsem
Jacob Høyem
Julian Andreas
Janni Cecilie H.

Etternavn
Rossum
Rydning
Ryssdal
Røed
Sande
Sande
Sanderberg
Sanderberg
Scott-Hansen
Semb
Simonsen
Sinding
Siverts
Skaalvik
Skaug
Skjerven
Solbakken
Solberg
Solbjørg
Stavnes
Steckmest
Sterud
Stiansen
Stockfleth
Stokke
Stokke
Stokke
Strøm-Gundersen
Svendsen
Sverdrup
Sveum
Sæthre
Søderberg
Sørum
Tamburstuen
Tamburstuen
Tell
Thorvildsen
Thorvildsen
Thorvildsen
Thrane-Steen
Tollefsen
Tollefsen
Tollefsen
Tollefsen
Traaseth
Traaseth
Trondsen
Troye
Tvilde
Tvilde
Vanay
Warberg
Wikborg
Wikborg
Windfeldt
Wittusen
Wittusen
Wittusen
Wolff
Woods
Woxholth
Wroll-Evensen
Ølnes
Øren
Øren
Aaserud
Aaserud

Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Veien til golf kurset

Bagtag
Alle nye aktive medlemmer kan nå hente bagtag
hos administrasjonen i klubbhuset.

Bli med på Veien til golf kurset. Her lærer du raskt det
som skal til for å komme i gang.

Nybegynnerkurs for barn
Junioravdelingen tilbyr nybegynnerkurs for barn
født 1999 – 2005. Målet med kurset er å legge til
rette for mye moro på golfbanen, gode venner/
venninner og utvikling av ferdigheter, slik at de
mestrer golfspillet godt nok til å ta golfkortet
(tidligere kjent som grønt kort). Man trenger ikke
være medlem for å delta på dette kurset kalt mandagstrening. For mer informasjon og påmelding
besøk vår påmeldingsside www.oslogolf.no.

Det som tidligere het "Grønt-kort-kurs" er nå erstattet med en ny
opplæring kalt "Veien til Golf". Det er ingen eksamen, og alle som
gjennomfører kurset får et klubbhandicap på 54.
Kurset går over 5 kurstimer og består av følgende:
Torsdag 12.mai: Grunnleggende regler og etikette på banen.
Torsdag 19.mai: Spill på driving Range.
Torsdag 26.mai: Nærspill - putting og chipping.
Torsdag 9.juni: Nærspill - pitching og bunker.
Torsdag 16.juni: Oppsummering og 3-hulls spill på banen.
Kurs 1: kl 10:00 - 11:00
Kurs 2: kl 18:00 - 19:00
Maks 8 deltakere per kurs.

Salg Greenfee
Det er fortsatt mulig for aktive medlemmer å
kjøpe gjestegreenfee til redusert pris. Salget varer
frem til banen åpner. Greenfee-billettene selges
i administrasjonen for kr 500,- pr stk. Inntil 6 stk
per person.

Pris: 1.000,I prisen inngår 5 kurstimer, samt kurshefte og regelbok.
Påmelding:
Send ditt medlemsnummer og navn til kristin@oslogk.no
Oppgi om du vil gå kurs 1 eller kurs 2.

Dekkskift
Dekkskiftsesongen er nå i gang.
Vi har stor pågang. Bestill derfor i god tid.
Ring 22 50 76 00, telefontid fra 07.30 -17.00.
PS! Vi har lunsj fra 11.00 - 11.30 og fra
15.00 - 15.30.

Kurset er forbeholdt medlemmer av Oslo Golfklubb som ikke har
grønt kort fra før.
Deltakerne bør være over 10 år. For deltakere under 10 år anbefaler
vi mandagstrening.

Omkjøring til klubben
På grunn av arbeid på overføringsledningen mellom Oslo
og Bærum er Ankerveien, mellom Peder Ankers Plass og
Oslo GK nå stengt. Omkjøring er skiltet fra Linhusveien.

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

Oslo Golfklubb – et fantastisk sted å være!
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