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Leder

Daglig leder Niels Vik.

“For en fantastisk bane – world
class!”
Vi snakker ikke om Valderrama
eller Pebble Beach. Dette er
utsagn fra spillere som nettopp
har spilt banen på Bogstad. En
meget hyggelig, og vel fortjent,
melding til banemannskapet
som gjør sitt beste for å holde
standarden på banen på topp.

god golf. Arrangementet koster mye penger og derfor er det satt en
beskjeden pris for inngangsbilletten, som for øvrig kjøpes gjennom
billettservice, for alle over 16 år. Vi gleder oss og håper mange kommer for å se.
Greenfeeinntektene i sommer har vært gode. Vi ligger noe over f
jorårets tall foreløpig og med en normal høst skal vi klare å nå
budsjettet på kr 2 mill. En reminder til alle medlemmer som har
de forhåndskjøpte greenfeebillettene: bruk dem i år – de kan ikke
byttes i neste års billetter. Når sesongen er slutt medio oktober er de
ikke verd noen ting.
Når jeg er inne på økonomi er det beklagelig at så mange ikke betaler sin kontingent i tide. I år er det nærmere 100 personer som har
fått purring/inkassovarsel. Vi har forståelse for at medlemmer kommer i likviditetsskvis i perioder, men da snakker vi sammen og finner en betalingsordning. Å stikke hode i sanden og tro at fakturaen
forsvinner fungerer ikke. Mesteparten av de utestående kontingenter
vil bli betalt, men det skaper så mye ekstra unødvendig arbeid.

Sommeren er snart over, uten at varmen har satt tydelige spor.
Det har derimot alt regn som har falt. Enkelte områder i roughen,
hvor det ikke ble sandcappet under ombygningen for 4 år siden, er
veldig våte. Banestaben har notert seg hvilke områder som er verst
og planlegger for at disse områdene skal dreneres skikkelig etter
banestenging til høsten.

Rangen/bandybanen – hva skjer? Nå har det vært sommer i alle
offentlige etater så det har ikke vært noen fremdrift siden juni. Det
gikk nylig et rykte om at penger var kommet til bandyprosjektet slik
at de kunne fortsette arbeidet. På befaring med Vinterparadisets folk
i uke 33 fikk vi dessverre bekreftet at så ikke er tilfelle. Ingen penger
– ingen fremdrift. Dette er frustrerende for oss også. Vi vil ikke at
rangen skal fremstå som en anleggsplass og styret vil vurdere hvilke
muligheter vi har i løpet av høsten.

Turneringsaktiviteten er meget omfattende. Pr primo august har vi
hatt mer enn 60 turneringer og 2500 deltagere. Den største så langt
er NM for damer og herrer i siste uken av juli. Tilbakemeldingene
fra spillere og andre var uten unntak meget positive. Organiseringen
og gjennomføringen fra de frivillige og staben fungerte knirkefritt.
Stor takk til Kristin Klæboe og Erik Hagen som ledet det hele samt
alle deres ca. 40 medhjelpere! De nærmeste ukene vil turneringsaktiviteten tilta. I kjent stil vil perioden 20.8. – 9.9. ha stort press.
Klubbmesterskap og bedriftsturneringer, torsdagsmatcher og damedag – alt skal ha sin plass. Selv om det er mange arrangementer så
beslaglegger de fleste bare en time eller halvannen så det er fortsatt
mange starttider tilgjengelige for medlemmer.

Høsten kommer fort, men det er fortsatt ca. 2 måneder igjen, så har
du ikke nådd ditt sportslige mål enda er det fremdeles tid. Kveldsmørket sniker seg på slik at 18 hull kan bli vanskelig for mange
yrkesaktive, men 9 hull er mye bedre enn ingen ting. Nyt roen og
det pene landskapet på Bogstad i kombinasjon med golf på en bane
som holder «world class».

9. september kommer 4 av verdens beste kvinnelige golfere til
Bogstad. Suzann Pro Challenge – hvor Suzann Pettersen har invitert
de tre siste verdensenere hit. Dette blir en kjempeanledning til å se

Ha hyggelig spill!
NV
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Formannen har ordet

På tross av en våt og kald juli
har det vært god aktivitet og
meget gode forhold på Bogstad. NM for damer og herrer
var månedens høydepunkt og
arrangementet ble prikkfritt
gjennomført til stor applaus
Formann Jan Aaseth.
fra deltagere og tilskuere som
var svært imponerte over banens kvalitet gitt årets våte
sommer. Bogstads fantastiske kvalitet er imponerende,
men ikke overraskende. Banen er bygd for å tåle slike
forhold, og i tillegg har vi et meget kompetent og dedikert banemannskap til å ta vare på juvelen vår.

Det er betryggende å se at det gror godt i klubbens juniorsatsing både
på jente- og guttesiden, og klubben har mange gode talenter som kan
komme til å blomstre og markere seg godt i norsk og internasjonal
golf i årene fremover. Årets resultater i senior og junior NM med 7
medaljer hvorav 3 gull viser at strategien bak de siste årenes planmessige juniorsatsing er i ferd med å bære frukter. Klubbens TK-leder
Lars Olaf Sterud, resten av TK og trenerteamet gjør en formidabel
innsats med våre talenter. Styret har derfor bestemt at overskuddet fra
NM skal gå til klubbens juniorsatsing.
Årets høydepunkt nærmer seg og helgen 8. og 9. september vil det
igjen bli stor aktivitet på Bogstad når Suzann tar med seg verdens
beste golfdamer, Annika, Lorena og Yani, til Suzann Pro Challenge.
Målet er å by på stor golfunderholdning som promoterer golfsporten
i Norge. I forbindelse med arrangementet holdes en gallamiddag med
auksjon til inntekt for veldedighetsorganisasjonen Right to Play. OGK
er glade for å kunne bidra til det gode formålet ved å stille banen til
disposisjon. Lørdag vil det arrangeres Pro Am med verdensenerne,
mens søndag åpner med landskamp mellom de beste 17-18 åringene
i Norge og Sverige før jentene starter duellene i 12 tiden. TV2 skal i
samarbeid med GolfChannel produsere en 2 timers sending, som skal
sendes i USA, Canada, Asia og Europa. Denne sendingen vil også gå
på TV2 mandag 10. september. Vi forventer at det vil komme tusenvis av tilskuere, og trenger igjen frivillige. Dette kan vi glede oss til!

Det er 11 år siden NM sist ble arrangert på Bogstad, og turneringsleder Kristin J. Klæboe og turneringskomitéens leder Erik Hagen skal
ha stor honnør for stram regi og meget godt gjennomført arrangement. Det er også gledelig å få bekreftet at dugnadsånden i klubben
lever i beste velgående. Uten de frivilliges innsats kan ikke klubben
gjennomføre slike kraftøvelser et NM krever. Tusen takk til alle som
bidro til å stadfeste klubbens renommé som en svært habil turneringsarrangør. Man blir stolt av å være medlem av OGK når man hører
så høylytte superlativer om Norges beste bane og innsatsen til våre
funksjonærer og banemannskap.

Ellers er august og september preget av en del turneringer på dagtid
som våre samarbeidspartnere avholder for sine forretningsforbindelser.
Dette vil begrense tilgangen på medlemsspill på enkelte ukedager.
Husk uansett at våre trofaste samarbeidspartnere er viktige bidragsytere til klubbens økonomi så ta imot dem med åpne armer og smil.

Jentene våre gjorde det særdeles bra og det var spesielt imponerende
å se det stødige spillet til Marita Engzelius som dro i land sin tredje
kongepokal med imponerende 13 under par. Den flotte bronsen til
vår meget lovende junior Nicoline Skaug må ha gitt god inspirasjon
for hun tok like godt gullet i junior-NM helgen etter. Gratulerer!

Kveldene begynner å bli kortere, men det er heldigvis en god stund til
igjen av årets sesong. Kom dere derfor ut på det grønne gresset så ofte
dere kan i tiden fremover.

Våre unge herrer nådde ikke helt opp i NM, men hovedårsaken er
nettopp at de er unge. Med noen flere års innsats i folden til klubbens
dyktige trenerteam vil vi helt sikkert se resultater i årene som kommer.

Golfhilsen fra Jan
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Norgesmesterskapet - en stor suksess

Stille før stormen på Bogstad tidlig om morgenen 26. juli.

Norgesmesterskapet på Bogstad ble en stor suksess i dobbelt forstand. Spillere fra hele landet fikk virkelig se hvor
bra Oslo golfklubbs «nye» bane er, og det ble Kongepokal og mesterskapstittel til vår egen Marita Engzelius og
bronsemedalje til Nicoline Engstrøm Skaug.

-Vi har fått mange hyggelige og positive tilbakemeldinger fra både
forbundet og ikke minst spillerne. Flere trakk frem den gode standen golfbanen vår er i, og det er jo hyggelig å høre. Vi har lagt mye
arbeid ned i at Norgesmesterskapet hos oss skulle bli en opplevelse
for den enkelte, sier Kristin J. Klæboe.
Både Erik Hagen og Kristin j. Klæboe synes det var ekstra morsomt
at en av klubbens egne deltakere, Marita Engzelius, storspilte alle
dager og ble Norgesmester for kvinner og at Nicoline Engstrøm
Skaug kapret bronsemedaljen på det siste hullet søndag ettermiddag. På herresiden ble Elias Bertheussen fra Trondheim golfklubb
Norgesmester.
Norgesmesterskapet ble spilt som en slagspillturnering over fire
dager der det ble spilt 18 hull hver dag.

Kongepokalene gikk til Oslo Golfklubb´s Marita Engzelius og Elias Bertheussen fra
Trondheim Golfklubb.

Vi kunne ikke fått det bedre. Det var praktfulle spilleforhold for
alle og regnværet lørdag viste til fulle hvor godt banen tar unna
vannet. Jeg vil neste gå så langt som å si at regnet var den beste
reklamen klubben kunne få for banen, sier turneringsleder Erik
Hagen.
Sammen med klubbens NM-ansvarlig, Kristin J. Klæboe, var
Hagen den som fikk mesterskapet til å gå på skinner – til stor glede
for spillere, trenere og ikke minst publikum. Flere tusen tilskuere
var innom Bogstad i løpet av de fire dagene Norgesmesterskapet ble
arrangert i slutten av juli måned.

Det ble gjennomført en flott medaljeseremoni på puttinggreenen foran klubbhuset.
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Norgesmesterskapet

Bobs Corner

En stor takk til alle frivillige under NM. Inge Fjeldstad og Tom Kristensen gjorde en
flott innsats som startere.

Over the last few week’s members, guests and green
keepers have been complaining to me about 3 topics. Divot holes on the fairways, pitch marks on the
greens and haphazard placing of rakes in bunkers.
I have spoken to dozens of players about this and
everyone tells me that they always replace divots,
repair pitch marks and replace the rake as instructed. We obviously have some phantom golfers and
they must be caught before they wreck our fantastic
course, I have come up with a great plan.

Regnskapet etter mesterskapet viser et overskudd som Oslo
Golfklubbs styre har bestemt skal gå til klubbens junioravdeling.
-Vi setter stor pris på at styret gir overskuddet til juniorvirksomheten, og vi skal sørge for at pengene blir anvendt på en slik måte at
det kommer juniorvirksomheten og klubben til gode, sier TK-leder
Lars Olaf Sterud.
I 2013 skal NM for herrer og damer arrangeres på Stiklestad
Golfklubb, like i nærheten av Verdal. Nok en gang, gratulerer til
Marita og Elias med velfortjente kongepokaler!

We have 18 greens, 18 fairways and 49 bunkers so I want to
install 89 CCTV cameras. One for each green, one for each
bunker,
One for each par 3 and par 4 fairways and two on the par 5’s.
When a player signs in to play he/she will be given an A4 size
number to put on their back. I will then sit in the control room
with all the monitors and watch the whole course as the same
time. Any player that breaks a rules will have his number noted
and punishment handed out after their round.
Members will be pleased to know that there will be cost to the
club for this project as I have sponsorship for the next 20 years.
A fun moment
A few years ago SAS Hotels held a client and staff day event,
one group in particular had a terrible time and I helped them
find balls on many holes. A few weeks later my wife and I were
celebrating our wedding anniversary and we went to Vilnius in
Lithuania. When we checked into the SAS hotel I was surprised
to be greeted by the newly appointed manager, one of the problem group, he asked me “what are you doing here?” I answered
“I found your ball on 17”
Have a good round.
Bob Gibb, Marshall
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Turneringer
plass kun ett slag bak lederene. Aleksander Øverli fikk en 10. plass,
bare fem slag bak. Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth endte på en
14. plass, syv slag bak.
I andre runde dag 2 vant Jarand Ekeland Arnøy (Fana GK) i omspill mot Andreas Halvorsen (Larvik GK). Begge gikk sisterundene
under par, og Jarand sto igjen som vinner etter omspillet. Jacob
Frednes Olsen (Vestfold GK) ble nummer 3. OGKs Tim Gamborg
som ledet etter første spilledag, endte til slutt på en 6. plass. Henrik
Ditlev-Simonsen Skogseth ble nummer 10 og Aleksander Øverli
nummer 12.

Suzann Junior Challenge
Den årlige finalen av Suzann Junior Challenge på
Bogstad ble avsluttet tirsdag ettermiddag den 17. juli.
64 juniorer i alderen 13-16 år, har spilt fordelt på fire
klasser. Oslo GKs juniorer markerte seg i alle klasser
med gode resultater, inkludert to seiere til Kristoffer og
Susana.

I klasse 1 Jenter ledet Renate Hjelle Grimstad (Bergen GK) etter
førsterunde. Hun ledet med to slag på OGKs Sofie Kjus Huseby.
Henriette Eidsæther Syr (Losby GK) fikk 3. plass, tre slag bak
lederen. Dorthea Forbrigd fikk en 5. plass, kun fire slag bak. Thea
Elise Wakeford-Wesmann fikk på en 14.plass.
Dag 2 i turneringen stakk Renate Hjelle Grimstad (Bergen GK) av
med seieren. OGKs Sofie Kjus Huseby gikk en meget bra sisterunde på 75 slag, og endte bare slaget bak Renate. Emily Michelle
Laws (Vestfold GK) ble nummer 3. Dorthea Forbrigd endte på en
7.plass og Thea Elise Wakeford-Wesmann kom på en 15.plass.

Fv. Kristoffer Reitan, Susana Vik, Renate Hjelle Grimstad, Jarand Ekeland Arnøy
sammen med Suzann Pettersen.

Følgende spillere fra Oslo GK stilte til start i turneringen:
Klasse 2 Gutter (13-14år): Fredric Holme og Kristoffer Reitan.
Klasse 2 Jenter (13-14år): Susana Vik
Klasse 1 Jenter (15-16år): Dorthea Forbrigd, Sofie Kjus Huseby
		
og Thea Wakeford-Wesmann.
Klasse 1 Gutter (15-16år): Tim Gamborg, Aleksander Øverli og
		
Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth.

To dager med mye god golf under Suzann Junior Challenge 2012
er over, med god innsats fra samtlige deltakere. Kristoffer og Susana
fra Oslo GK vant hver sin klasse etter imponerende golf. Mange
foreldre var møtt opp for å støtte barna sine!

Kristoffer Reitan spilte en strålende førsterunde på hele 4-under par
(68). Kristoffer gikk 6-under på backnine og sikret en ledelse på
5 slag i klasse 2 Gutter. Kenneth Andrè Johansson ligger på en 2.
plass og Anders Baumann på en 3. plass.
Dag 2 i turneringen fulgte Kristoffer opp med en runde på par
(72), og sikret dermed seier i klasse 2 Gutter med hele 14 slag.
Strålende spilt av Kristoffer som til sammen på de to turneringsrundene hadde 13 birdies! På 2.plass endte Markus Braadlie
(Bergen GK) og på 3.plass kom Anders Baumann (Bærum GK)
Susana Vik gikk også en veldig god førsterunde, og ledet med fire
slag på Karoline Lund (Losby GK) på 2. plass. Celine Borge (Vestfold GK) lå på en 3. plass, ti slag bak Susana.
Dag 2 fulgte Susana Vik opp mandagens gode runde med en sisterunde på 76 slag (+4), og sikret OGKs andre seier i klasse 2 jenter
med 12 slag. Karoline Lund (Losby GK) ble nummer 2 og Celine
Borge (Vestfold GK) ble nummer 3.

Gratulerer til alle vinnerne, og takk til alle som gjorde dette til et
vellykket arrangement!

Old Boys Championship
Hele 70 herrer over 55 år deltok på turneringen Old Boys Championship som gikk av stabelen den 21. og 22. juli. Det spilles om
Josef Treiders Pokal – beste stableford brutto klasse 1, og
Inez og Tom Høyers Pokal – beste stableford netto uansett klasse.
Vinneren av Josef Treiders Pokal (brutto) ble Asbjørn Ramnefjell,
mens Brede Kristoffersen fra Bærum GK takk av med Inez og Tom
Høyers Pokal.

I klasse 1 gutter spilte Tim Gamborg gikk en meget god førsterunde, og fikk delt ledelse på 2-over par sammen med Jarand
Ekeland Arnøy (Fana GK). Andreas Halvorsen (Larvik GK) tok 3.

Klasse A: Brede Kristoffersen fra Bærum GK
Klasse B: Dagfinn Berntsen fra Oslo GK
Klasse C: Reidar Rune Larsen fra Losby GK.
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Syv medaljer til Oslo golfklubb i årets NM

Junior NM:
NICOLINE BLE NORGESMESTER

Oslo golfklubbs spillere klarte syv medaljer i årets
Norgesmesterskap. Av de syv medaljene var tre
gullmedaljer.

Nicoline vant sitt andre strake Junior NM-gull etter en
spennende avslutning i jenteklassen. Hun vant slaget
foran Annette Lucia Lyche fra Bærum

Nicoline Engstrøm Skaug sammen med Kristian Krogh Johannessen som vant
gutteklassen.

F.v. Nicoline Engstrøm Skaug, Marita Engzelius og Tonje Daffinrud (Vestfold GK)

Nicoline vant sin andre strake Junior NM-tittel med ett slag foran
Annette Lucia Lyche fra Bærum. Fantastisk prestasjon av Nicoline som har hatt noen imponerende uker med 1.plass i Lag NM,
3.plass i NM, og nå seier i Junior NM! Etter en spennende sisterunde, kunne Nicoline endelig slippe jubelen løs etter at seieren
var i boks. Bra spilt, vi gratulerer! Stine Pettersen fra Moss&Rygge
GK tok 3.plassen, fem slag bak Nicoline. Oslo GK jentene Saskia
Sterud og Stina Resen delte 7. plassen.

-Vi trodde det skulle bli vanskelig å følge opp fjorårets innsats, men
klarte det, sier en entusiastisk TK-leder, Lars Olaf Sterud.
Han legger til at klubbens spillere og trenere gjennom knallhardt
arbeid gjennom hele året gjør en flott innsats som vi er svært stolte
av. I Norgesmesterskapet som ble arrangert på Bogstad ble Oslo
Golfklubb berømmet av golfpresidenten, Finn H. Andreassen, for
en bredde i toppen ingen andre golfklubber har maken til.
Elitetrener Caroline Diethelm er også fornøyd med årets NMinnsats.

Det ble en meget spennende avslutning også i herreklassen. Kristian Krogh Johannessen sikret seieren med ett slag foran Fredrik
Jullum Hansen fra Losby. Petter Mikalsen fra Stavanger GK tok
3.plassen. Kristoffer Reitan ble beste spiller fra Oslo GK, på en fin
8. plass. Jarle Volden ble nr. 14.

–Oslo golfklubbs juniorer har levert strålende prestasjoner både på
jente- og guttesiden. Dette lover godt for de kommende årene, sier
hun.
-Dette er en følge av langsiktig og målrettet innsats for et godt
treningsmiljø, sier Lars Olaf Sterud.

Nok en gang, gratulerer til Nicoline med sin andre strake NMtittel for junior – veldig imponerende!

En stor takk til Marita, Nicoline, Ingrid, Elisabeth, Eline, Saskia,
Stina, Cecilie, Sofie, Susana, Marcus, Tor Erik, Vilhelm, Mathias,
Jarle, Kristoffer, Tim, Henrik og Aleksander. Ikke minst også til
Carro, Fredrik og Jan som gjør dette mulig.
7

Turneringer
Vikingpokalen

Vandrepokalen
Seier til Tone Ruud, og Hole in One på Inger Thorp.
Lørdag og søndag 4.-5. august ble det spilt Vandrepokal for damer,
og banen fikk vist seg fra sin beste side i et fantastisk sommervær.
Vi fikk både hjemmeseier, og Hole in One!
Turneringen er en åpen turnering for damer, og det var svært gledelig at av 32 deltakere var hele 27 fra andre klubber. Litt skuffende
at ikke flere Oslo GK damer blir med på en slik turnering, men de
5 som var med gjorde en flott innsats. Helt til topps gikk vår egen
TONE RUUD!
Tone spilte solid og jevn golf med 37 poeng på dag 1 og 33 på dag
2. Vi gratulerer!
Inger Thorp fra Bærum GK spilte solide 35 – 34, og fikk med det
en flott 2. plass. Samtidig var det spesielt morsomt å få dele ut en
magnum Lanson Champagne etter at hun slo ballen rett i koppen
på hull 11 på runde 1. Gratulerer med Hole in One!!
3. plassen gikk til Billie Mcmahon Sørum, som spiller både for
Oslo GK og Bærum GK, med 37 poeng i runde 1 og 32 i runde 2.
Vi takker alle som var med, og håper på et enda større startfelt til
neste år!

F v: Thomas Laengen (Losby GK) og Terje Gundersen (Elverum GK)

Årets Vikinger ble kåret helgen 3.-5.august. Vi gratulerer vinnerparet, som var gjestespillerne Thomas Laengen (Losby GK) og Terje Gundersen (Elverum GK).
De slo vår egen Tim Bye og Petter Bye (Tjøme GK)
med 2/1 i matchfinalen.
Petter Bye har sendt oss denne hyggelige teksten etter turneringen:
Som gjest er det alltid en fornøyelse å få spille Bogstad med sine hyggelige ansatte og ekstremt gode forhold. Jeg vil tro flere får øynene opp
for denne turneringen som er en kraftprøve og mental test med en
spilleform man ikke får prøvd så ofte. I det været vi hadde i år var
dette en ren fornøyelse fra start til slutt med meget god stemning blant
spillerne, også når ting ikke gikk helt på skinner. Gleder meg til neste
år, og håper at turneringen tar tilbake sin opprinnelige form med 36
hull på søndag.

F.v: Bille M. Sørum, Inger Thorp og Tone Ruud.

Rent spillemessig må vel vi være fornøyd med å ha kommet til finalen
etter å ha vært 2 ned etter 16 hull i semin. Motstanderne i finalen var
Leangen/Gundersen, som også fikk en tøff vei til finalen som innebar
seier over far/sønn Bergren på hull 21!

Sommer Shotgun
Den sosiale turneringen Sommer Shotgun ble spilt lørdag 11. august med start kl. 10:00 i et helt fantastisk
vær – årets første virkelige sommerdag? Og banen viste
seg selvfølgelig fra sin beste side.

I finalen fikk gjestene fra Losby/Elverum tidlig overtaket og var 3 opp
før runding. Etter hull 15 stod det likt igjen. Så kom det et fantastisk
3.jern fra Thomas på Stephens Tee (Hull 16), som gikk rett på pinnen
og landet 2,5m bak. Gjestene 1 opp. Hull 17 kom det et nytt sterkt
innspill fra gjestene som medførte at Leangen/Gundersen gikk av med
2/1 seier. Men neste år…!

Det var 43 startende (1 meldte avbud) og spilleformen var par stableford – beste score på hullet – så én måtte spille alene.
Vinnerne ble Erica Blakstad og Ivar Cock med 44 poeng. På plass
nr. 2 kom Mette Bye og Per Foseid også med 44 poeng, men med

Vi gratulerer vinnerlaget, og takker alle de 18 lagene som deltok fra
start i årets Vikingpokal.
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høyere handicap. Vibeke Koren og Terje Foss tok tredjeplassen med
42 poeng.

Vi over 80
Mandag 13. august ble turneringen “Vi over 80”
arrangert på Bogstad. I år var det 14 spillere som stilte
til start, 2 damer og 12 herrer.

En herlig gjeng som deltok på turneringen “Vi over 80”.

Erica Blakstad og Ivar Cock vant med 44 poeng.

Ebba Busch-Christensen heter den evig unge initiativtakeren til
turneringen med navn “Vi over 80”. I år, som i de 7 foregående
årene, arrangerte hun denne turneringen for den eldre garde i klubben.

I tillegg var det closest to the pin på alle par 3 hull og vinnerne ble
som følger:
Hull 3: Trygg Thu med 2,7 m
Hull 8: Anne Riddervold med 2,4 m
Hull 11: Stein Oppedal med 3,07 m
Hull 16: Ivar Cock med 1,75 m

David Hansson vant pokalen med 19 poeng foran Leif Astor
Svendsen, også han med 19 poeng men høyere handicap. Tredjeplassen gikk til Karl Staubo med 18 poeng.
Etter endt spill serverte Ebba i tradisjonen tro sin kjente og kjære
“Vi over 80” kake.

Mange velkjente ansikter på terrassen etter endt spill under årets Sommer shotgun.

Etter endt spill var det premieutdeling på terrassen i det strålende
været.
David Hansson sammen med Ebba Busch-Christensen.

Tusen takk til Magnus Forssell i restauranten for god lunch
bestående av blant annet laks, kake og kaffe.
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Turneringer
Klubbmesterskap MATCH

GILBERT HERON

Nytt av året er Klubbmesterskap i Matchspill. 8 menn
spilte om tittelen Klubbmester i match, og det ble en
tøff fight, og mange birdies i matchene, som gikk over
3 runder i helgen.
Vi har fått tilbakemeldinger fra medlemmer om at matchspill er
et format dere ønsker å spille mer. I herreklassen var det likevel
relativt beskjeden påmelding, men 8 ivrige karer stilte, og da ble det
direkte kvartfinale og semifinale lørdag, og deretter finalematch og
bronsefinale søndag.
I finalen søndag møttes Dick Berggren og Ragnvald Risan. Det ble
en tøff match med solid spill hele veien. Matchen ble avgjort på det
17. hullet hvor Dick ble 2 opp med 1 hull igjen.
- Jeg hadde meget harde matcher mot Anthony på morgenen og mot
Ragnvald på ettermiddagen. Det var bra spill fra alle, men denne dagen gikk mine putter i. Jeg hadde 10 birdies på 32 spilte hull og klarte
akkurat å vinne.

Halvor Mehre (t.v.), Tove Ringnes, Camilla Juell og Christoffer Raanaas.

Gilbert Heron er en mixed partnerturnering hvorav
minst en av lagets spillere må være aktiv medlem av
Oslo Golfklubb. (ikke sambo/ektefelle).

Vi gratulerer Dick som Klubbmester i match.
I bronsefinalen ble det et rent junioroppgjør. Fredrik Berg Edseth
møtte Anthony Newey, og det var en svært stolt ung Edseth som
klarte å ta bronseplassen på det 18. hullet

I Gilbert Heron spilles det foursome, 2 spillere, en ball og annet
hvert slag.
Spillerenes hcp legges sammen og deles på 2, den summen deles
på 4 og ganges med 3 (3/4hcp) og da får man spillehcp for denne
turneringen.

Dessverre var det kun 2 påmeldte i dameklassen, så der ble det ikke
gjennomført noen turnering.

I år deltok det ikke mer enn 8 par og spillet gikk direkte til kvart
finale.
Spilleformen er svært hyggelig og morsom, og man blir bedre kjent
med spillere man ikke har truffet før. Derfor en sterk oppfordring
til alle medlemmer i klubben om å finne seg en partner og delta i
2013. Husk at man kan ta med seg en venn eller veninde fra andre
klubber
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Resultat 2012:
I bronsefinalen møttes Per Foseid og Tone Rud/Vibeke Koren og
Arne Ramstad. Seieren gikk til Per og Tone.
Finalen gikk mellom Kristoffer Rånaas/Camilla Juul og Halvor
Mehre/Tove Ringnes.
Pokalen gikk til Camilla og Kristoffer! Gratulerer!
Meld deg på i 2013 !!!
Hilsen Tove og Halvor
Gilbert Heron var head pro på Bogstad i 27 år og turneringen ble første
gang spilt i 1958, ett år etter hans død. Heron var så populær at hans
begravelse ble bekostet av klubben.
Du kan lese mer om Gilbert Heron i artikkelen “Det var en gang” litt
lenger bak i bladet.
Ragnvald Risan (t.v.) og Dick Berggren før start i finalematchen søndag 19.august.
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Turneringer

GolfBox med nytt design

Matchseier til Oslo GK

Spillerdelen i GolfBox har fått nytt design. I meldingen klubben har fått fra GolfBox skal dette ikke gi noen
utfordringer for spillerne.

Det har i år vært spilt en matchspillserie for damer
mellom Haga GK, Bærum GK og Oslo GK.
Desigendringene vil i første omgang ikke medføre noen nye
funksjoner, men forhåpentligvis gi spillerne en flottere og bedre
opplevelse når spillerne skal booke tider, se nyheter, kalenderavtaler
og melde seg på turneringer.
Skulle du likevel oppleve problemer kan du kontakte klubben ved å
sende en e-post til post@oslogk.no, hvor klubben da vil videreformidle dette til GolfBox.

8 spillere fra hver klubb har møttes til matchspill på de tre banene,
og spilt 4 singelmatcher og 2 fourballmatcher i hver av rundene.
Oslo GK tok ledelsen allerede etter første runde på hjemmebane
i begynnelsen av juni. Runde to ble spilt på Bærum i et kraftig
regnvær i slutten av juni, og Oslo beholt ledelsen også etter denne
runden. Siste og avgjørende runde ble spilt på Haga i går, 13.august, og med kun to seire, en deling og resten tap ble det spenning
til siste ball kom inn (i tussmørket), men vi klarte å hale det i land,
og vant til slutt med 2 poeng foran Haga på 2.plass og 4 poeng
foran Bærum på 3.plass.
Resultatene:
Oslo GK: 11 poeng
Haga GK: 9 poeng
Bærum GK: 7 poeng
På Oslo sitt lag har følgende deltatt:
Anne Line Bakkevig
Kristin Julie Klæboe
Trine-Lise Biermann
Kari Tobiasson
Anne-Karin B. Ølnes
Reidun Dybwad
Mette Bye
Erica Blakstad
Anne Helmer - kaptein

1. november er fristen for oppføring på familieventelisten
Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo Golfklubb
anledning til å ønske inn ett nært familiemedlem basert på egen
ansiennitet i klubben. Det knytter seg en del regler til
oppføring. For mer informasjon om disse reglene og hvordan
du går frem for oppføring, se våre nettsider. Du finner informasjonen under Medlem – Bli medlem? – Familieventelisten.

Erfaringen fra i år har vært svært positiv, og vi håper å utvide neste
år med enda flere klubber, og kanskje en finalerunde på et sted
under solen i utlandet...
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Oslo Golfklubb, 8 - 9 september
Oslo Golfklubb, 8 - 9 september

Annika Sörenstam
Annika Sörenstam

Lorena Ochoa
Lorena Ochoa

Yani Tseng
Yani Tseng

Suzann Pettersen
Suzann Pettersen

Møt opp på Bogstad når
Møt opp på Bogstad når
verdens beste kvinnelige golfspillere
verdens beste kvinnelige golfspillere
møtes til Match Play!
møtes til Match Play!
www.suzanngolf.com
www.suzanngolf.com
Exclusive Partners:
Exclusive Partners:
Official Partners:
Official Partners:
Media Partners:
Media Partners:

/suzannprochallenge
/suzannprochallenge

Frivillige til Suzann PRO
Suzann PRO Challenge blir et stort høydepunkt
denne sesongen, og vi skal bidra til å gjøre dette
til et suksessrikt arrangement for både spillere,
publikum og gjester. Til det trenger vi mange
frivillige, og oppgavene er mange, bl.a:
• Oppsett og nedtaking av profileringsmateriell
• Parkeringsvakter

• Sjåfører
• Adgangskontroll
• Publikumskontroll på banen
• Publikumsinformasjon
• Turneringsadministrasjon
• Hospitality
Interesserte kan melde sin interesse til
Erik Hagen på erik@tornier.no

Suzann PRO Challenge – medlemsinformasjon
Suzann PRO Challenge går av stabelen 8. og 9. september. Det betyr at blant annet at banen ikke vil være
tilgjengelig for vanlig spill i tidsrommet fra fredag kl 15:00, hele lørdag og hele søndag. Banen åpner for vanlig
spill på morgenen mandag 10. september.
Deler av Klubbhuset vil være stengt for andre enn spillere og inviterte gjester deler av lørdag og søndag.
Peisestuen og Terrassen er reservert inviterte gjester.
Restauranten vil være åpen for medlemmer og øvrig publikum.
Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg.
Program
		

Fredag 7. september
Fra 15:00 og resten av kvelden: Rigging (Banen stengt for vanlig spill)

		
		

Lørdag 8. september
11:00 ProAm for inviterte gjester
19:00 Gallamiddag for inviterte gjester

		
		
		

Søndag 9. september
08:00 Inngangene åpner
11:15 Start Junior Landskamp, Team Annika (Sverige) vs Team Suzann (Norge)
12:00 SUZANN PRO CHALLENGE
17:00 Ned-rigging (Banen holder stengt for vanlig spill)

Billetter
Billetter kjøpes på Billettservice.no.
Kr 100,- for voksne (gjelder også medlemmer av Oslo GK)
Barn og Ungdom under 16 år har gratis adgang.
Transport
Det settes opp T-banevogner fra sentrum til Røa. Derfra går det shuttlebusser til Oslo Golfklubb.
Vi oppfordrer alle besøkende å benytte T-Bane / Buss.
Ønsker du likevel å kjøre bil vil det være betalt parkering på Bogstad camping.
Kan jeg bidra som frivillig?
Ja, det et er behov for mange frivillige. Ta kontakt med Erik Hagen ved å sende en e-post til erik@tornier.no.
Det tas forbehold om endringer.

Dobbelseier i Lag NM for seniorer
Oslo Golfklubbs lag med Asbjørn Ramnefjell, Tom
Kristensen, Rolf Amlé og Einar Skogstad gikk til topps
i 1. div i Lag NM for seniorer på Norsjø. På Atlungstad sørget Oslo GKs to lag i 3. divisjon for både 1. og
3. plass og opprykk.
OGKs 1. lag beholdt ledelsen fra lørdagens fourball og sto øverst på
pallen etter singlene søndag. Vi gratulerer!
På Atlungstad stilte vi med 2 lag i 3. divisjon. Målet, som var å
sikre OGK en plass også i 2. div., ble nådd. Bare en seier var god
nok, og den sikret Arne Braathen, Christian Holst, Paul Tanne og
Gunnar Skrautvol foran vertsklubbens eget førstelag.
Like bak kom Bjørn Juvet, Louis Røren, Knut Aulie og Christian
Sommerfeldt på en flott 3.plass.
OGKs damer klarte dessverre ikke å stille lag i år.

Einar Skogstad (f.v), Rolf Amlé, Tom Kristensen og Asbjørn Ramnefjell.

Huvudstadsmatchen i Golf
1938 – 2012 mellan Nordens huvudstader

lade opp til to dager med mye golf.
Personlig hadde jeg ikke spilt en eneste match i golf før denne turen.
Jeg har konkurrert mye, men stort sett i en annen idrett, så dette
var en interessant erfaring for min del. I mine to matcher den første
dagen ble det knepent tap mot dansken og finnen. Tross tapene var
jeg stort sett veldig fornøyd med eget spill, og hadde to meget hyggelige runder. Søndag fungerte det enda bedre for min del, og jeg
kunne heldigvis vinne matchen mot svensken etter birdie på 16. og
seier med 3/2. Totalt sett nådde vi ikke helt opp når det gjaldt poeng,
men jeg synes uansett det var en veldig hyggelig golfopplevelse.
Kanskje enda viktigere var det sosiale. Opplegget fungerte etter min
mening meget bra, og alt var flott tilrettelagt. Dette kan vi kanskje
særlig takke Janne for, som gjorde en meget god jobb for Stockholms golfkubbs arrangement. Det var også en veldig hyggelig tone
spillerne imellom, også på tvers av lagene. Middagen lørdag kveld
var fortreffelig, og det ble også en hyggelig aften med spillere fra alle
lagene. Finnene var som vanlig harde på flaska, og gjorde sitt for å få
stemningen i taket ved å spandere en type brennevin som vi alle vet
de liker svært godt!

Denne turnering er innstiftet av den gang kronprins Gustav Adolf
senere H.M. Kong Gustav VI Adolf.
Årets lag til denne prestisjetunge turnering :
Anne Line Bakkevig
Peter Bjørklund
Ola Ramnefjell Bentzen
Halvor Mehre
Ola og Peter var nykommere, mens Anne Line og Halvor har vært
med flere ganger. Vi lar Ola dele hans opplevelse av denne turnering
med dere:
Hovedstadsmatchen 2012
Da jeg møtte frem på Gardermoen den 6. juli var jeg litt spent
på hva jeg hadde sagt ja til å være med på den helgen. Noen uker
tidligere fikk jeg en mail fra Oslo GK der de spurte etter en som
ønsket å være med i hovedstadsmatchen i min klasse, og jeg meldte
min interesse. Jeg hadde da lite kjennskap til hva dette innebar, men
syntes det hørtes gøy ut å bli med på tur og spille matcher. De andre
på laget kjente jeg ikke fra tidligere, men jeg regnet med at de var lett
gjenkjennelige med sine golfbagger på flyplassen. Da vi sjekket inn
hver for oss, møtte jeg ikke på mine lagkamerater før vi landet på
Arlanda. Anne Line, Halvor og Peter traff jeg da for første gang ved
bagasjebåndet, før vi satte oss i en taxi til golfklubben. Som ventet var
dette svært trivelige mennesker, noe resten av helgen skulle bære preg
av. Etter en taxitur der vi fikk en se stort sett hele området rundt golfbanen, grunnet en mindre lokalkjent sjåfør, spilte vi en treningsrunde
på Stockholms golfklubb, Kevinge. En meget god golfopplevelse for
min del, med mange interessante hull og mer eller mindre perfekte
greener. På kvelden var det middagsbuffet i det flotte klubbhuset,
samt trekning av matchene. Hotellet vi bodde på var rett ved siden av
banen, og etter en vellykket første dag var det bare å spasere hjem og

Etter siste match på søndag fikk vi nok et nydelig måltid før det
nærmet seg hjemreise. Kort oppsummert vil jeg si at både det sportslige og sosiale ved denne turen ble en veldig fin opplevelse. Jeg vil
takke mine lagkamerater Anne Line, Halvor og Peter for en hyggelig
tur, samt Janne og de andre lagene for et bra arrangement. Til slutt
vil jeg takke Oslo GK for muligheten for å være med, noe jeg har satt
stor pris på!
Med vennlig hilsen Ola Ramnefjell Bentzen
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Presentasjon av ny samarbeidspartner

SCENARIO - Designer unike løsninger tilpasset kundens behov

Scenario har eksistert i snart 30 år, og har en lang og
imponerende liste over referansekunder. AS Scenario
Interiørarkitekter MNIL holder til på Fagerborg i
Oslo, og har en engasjert og kunnskapsrik stab på 26
ansatte som alle brenner for faget sitt.
Linda Steen er utdannet interiørarkitekt, og etablerte firmaet i
1984. Hun leder firmaet den dag i dag, og har på fritiden fått
smaken på golf.
Linda har sammen med Rom For Flere Rom, som er prosjektleverandør av kontormøbler, inngått en samarbeidsavtale med Oslo
Golfklubb, hvor de blant annet gir økonomisk støtte til byggingen
av ny startbod. Som samarbeidspartner i Oslo Golfklubb får hun
både profilert firmaet sitt, samtidig som hun selv får tilgang til både
trening med Stephen, og spill på banen med venner og forretningsforbindelser.
Scenario jobber over hele landet, men majoriteten av prosjektene
er i Oslo området. I staben finnes det både interiørarkitekter,
møbeldesignere, 3D designere og grafisk design kompetanse, og de
utvikler i tillegg til interiører både løse møbler og et bredt spekter
av spesialinnredninger.
- Forretningsidéen er å synliggjøre kundens forretningsområde,
visjon og personlighet gjennom design og interiørarkitektur. Det
handler om «design av unike løsninger tilpasset kundens behov», og
styrken vår er at vi jobber bredt. Vi gjør alt fra større kontorprosjekter og hoteller til hytter, hus og møbeldesign. Det mest spesielle
er kanskje nytt innredningskonsept for eksisterende og nye tog for
NSB som nylig mottok Merket For God Design.
Vi ønsker Scenario og Rom For Flere velkommen som
samarbeidspartere.

Medlemsinformasjon
Viktige frister for medlemmer 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 av de
viktigste fristene oppført.
1. Endring av medlemskategori for 2013: Skriftlig melding
til klubben før 1. januar.
2. Utmelding av klubben fra og med 2013: Skriftlig melding til klubben før 1. januar.

1. januar 2013 bli seniormedlem. Aktiv junior blir Aktiv,
Passiv junior blir Passiv. Skal du studere i 2013 kan du
nyte godt av studierabatten ved å sende klubben gyldig
studiebevis innen 20. februar 2012.
Har du vært registrert som student i 2012?
Husk at klubben må ha tilsendt gyldig studiedokumentasjon hvert år. Frist i 2013 er 20. februar. Studierabatt
gjelder for medlemmer i alderen 22-28 år.

Er du junior i 2012 og fyller 22 år i 2013?
Alle medlemmer registrert med juniorkategori i 2012 som
fyller 22 år i 2013, vil fra
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Baneavdelingens hjørne

Banen fremstår fortsatt med god kvalitet og finish.
Etter NM har vi gjennomført en relativt tung sanddressing av alle fairwayer, teesteder og greener i kombinasjon med lufting.

•
•
•
•
•

Dette gjør vi for å opprettholde dreneringsevnen og spillekvaliteten
i tiden fremover mot høsten. Gjennomføringen av dette arbeidet
gikk greit, men været var litt fuktig den første dagen noe som
bidro til at det tok litt lenger tid å fordele sanden ned i underlaget
med dressnettet. Vi beklager dette og ballplassering burde ha blitt
innført fra dag én. Det ville ha bidratt til en bedre spilleopplevelse
under perioden arbeidene pågikk. Vi har i løpet av den siste uken
arbeidet med å klargjøre den nye treningsgreenen og bunker bak
hull 3 for spill (Kun bunkertrening og putting foreløpig da gresset
rundt greenen ikke er sterkt nok for pitchetrening). Området vil
bli åpnet for trening fra og med uke 35. Videre blir det nysådde
området oppe ved treningsfeltet ved hull 4 tilrettelagt for putting
for de yngste spillerne i organisert trening. Klippehøyden vil ikke
være den samme som på banen men vil fungere fint for denne
treningsgruppen.

Kommende uke vil følgende bli utført:
• Slitt ruff området mellom green 3 og tee 4 vil bli utbedret med
ferdiggress for å høyne den estetiske standard.
• Greener vil bli sanddresset tirsdag.
• Teesteder vil bli sanddresset torsdag eller fredag.
Håper alle har hatt noen fine golfopplevelser de siste ukene etter at vi
fikk kjenne litt på sommertemperaturer igjen.

I løpet av de sist ukene og frem til i dag har vi hatt hovedfokus
på finisharbeider som løfter det estetiske helhetsinntrykket
ytterligere et hakk. Følgende aktiviteter utover de vanlige klipperutinene er utført:
•

•
•

Veier og trallesier er bokset og jevnet ut flere ganger etter kraftige regnskyll.
Resådd torvområdet ved hull 12 med greengress.
Fjernet ugress på og rundt kunstgressområdene ved klubbhuset
og treningsfeltet ved hull 4.
Sprøytet greener, tee og fairwayer forebyggende mot sopp.
Når det gjelder drivingrangen og randsonen/ruffen opp mot
fairway 9, i forkant av fairwaybunker, er fremdriften uendret
siden før ferien. Dvs. at det ikke er gjort noe grunnet stillestans
i bandyprosjektet. Vi får ingen respons på henvendelser, noe vi
er avhengig av for å kunne sluttføre grunnarbeidene før ferdiggress leggingen der. Vi beklager dette og de evt. komplikasjoner
det måtte ha for spillet.

Vennlig hilsen John Riiber

Ferdiggress er lagt på slitte områder ved klubbhuset og foran
1. tee. Dette har bidratt til at hele området rundt teeboxsene
ved hull 1 og 10 fremstår med en høyere estetisk fremtoning.
Førsteinntrykket er alltid viktig når målsettingen om konstant
utvikling utfordres.
Bunkerkantene er trimmet og fremstår som skarpe og vel definerte.
Supplert noe sand i div. bunkere.
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Bogstad - Norges beste golfbane!

Puttinggreen

Rolex-guiden over verdens beste golfbaner rangerer
Bogstad til Norges beste bane. Golfbanen får 85 poeng
av 100 mulige.

Puttinggreen nå åpen for chipping og putting

Rolex Golf Guide (tidligere Peugeot Golf Guide) er ute med sin
andre utgave, hvor verdens 1000
beste golfbaner kåres. Golfbanen
på Bogstad får 85 poeng av 100
mulige.
- Endelig har andre fått øynene
opp for hvor god vår fantastiske
bane er. Det er veldig hyggelig
og ikke minst inspirerende at
banen får en slik anerkjennelse.
Ikke minst er det en honnør til
banestaben som står på gjennom
hele sesongen for at banen skal nå
optimale høyder sier daglig leder i
Oslo GK, Niels Vik.
Når driving rangen blir ferdigstilt
ser vi ikke bort fra at vi får noen ekstra poeng ved neste korsvei.
Da er vi virkelig i verdenstoppen.

Det har i perioder vært uklarheter rundt regler for bruk av puttinggreenen utenfor proshopen. Klubben har ikke hatt noen treningsgreen med naturgress i år ettersom greenen mellom hull 1 og 3 ikke
har vært spillbar, og fortsatt ikke er det. For at medlemmene skal
ha et sted å trene putting og chipping er det bestemt at greenen
utenfor Pro-Shop nå er åpen for dette uavhengig av spill på banen
eller ei.

I tillegg til oss oppnår også Miklagard Golfklubb 85 poeng. Bjaavann og Moss&Rygge er begge rangert med 80 poeng. Bro Hof
Slott GK rangeres som Skandinavias beste med 90 poeng.
Guiden utgis blant annet hos Amazon.co.uk.

Reparer nedslagsmerker og vinn premie!
Greenene på Bogstad er noen av de beste i Norge
og for å beholde topp kvalitet er det viktig at ned
slagsmerkene blir reparert så raskt som mulig.
Anleggskomiteen lanserer i år en ny idé for å øke
medlemmenes villighet til reparasjon av nedslags
merker.

•
•
•

Gå rundt merket og dra torven mot midten av ballmerket.           
Trykk lett over såret med putteren.                                
På denne måten tøyer du friske planter over såret som gir

Etter årets sesong vil Baneavdelingen og Anleggskomiteen kåre årets
best ivaretatte green og dele ut en premie til 3 av medlemmene med
ansvar for denne greenen.

Slik deltar du:
• Alle medlemmene får to greener der de skal reparere noen
ekstra nedslagsmerker.
• Det siste sifferet i ditt mobilnummer forteller hvilke greener
du skal reparere et eller to ekstra merker på. Ender ditt mobilnummer på 1 er det hull 1 og hull 11 som gjelder. Ender ditt
mobilnummer på 2 er det hull 2 og 12 som er dine greener osv.
Ender ditt nummer på 0 er det hull 10 som gjelder.
Slik reparerer du nedslagsmerker:
• Kast bort evt. løst torv som ballen har dratt med seg.
• Stikk greengaffelen ned i greenen rett bak ballmerket.

18

Det var en gang i 1927 og 1928

Oslo Golfklubb ble etablert i 1924. I klubbens gamle bøker kan man lese følgende fra
årene 1927 og 1928
1927

Gilbert Heron ansettes som head-greenkeeper med gage kr.
200 pr. maaned, samt profesional uten garanti for indtækt.
Videre ansettes Martin Olsen som Heron’s assistent med
banearbeidet og som altmuligmand med samme gage.
Handicap- og Turneringskomiteens formand meddelte at
en henvendelse til spillere med handicap under 18 om å
representere klubben ved de Skandinaviske mesterskaper,
var resultatløs.

Putting anno 1920 årene

1928

Nr. 2 hull på det nyleide terræn får greenen ute på odden,
således at det blir et mashieslag over vand. (Nuværende
vannhullet).
Med hensyn til vanningssystemet var komiteen nu på det
rene med at en vandvogn som foreslaat var uhensiktsmessig
og mente man kunde greie seg med et trefat.
Referertes brev fra Nyquist om ønskeligheten av ferre turneringer, et synspubnkt man opmerksom på deles av flere
medlemmer.
Det fremlas regning for spesialglassrute i grosserer WalleHansens bil som var blit knust av en spiller under turneringspil.
Gilbert Heron
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Pro-Shopens hjørne

F.v. Stephen, Jayne og Anthony.

Følg med! Snart starter salget!
Salget i Pro-Shop starter snart. Det vil legges ut nærmere informasjon om når salget starter på klubbens
nettsider.
Jayne og Stephen oppfordrer medlemmer til å planlegge julehandelen og ta turen innom for å gjøre et
kupp.
Ønsker du nærmere informasjon kontakt Pro-Shop
på tlf. 22 50 54 92.

Bilvask
Alfred er på plass og tar gjerne både utvendig og
innvendig vask av din bil.
Alfred kan kontaktes på telefon 966 63 224.

“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

Åpningstider og kontaktinformasjon
Tlf.

E-post

Åpningstid

Administrasjon

22 51 05 60

post@oslogk.no

Hverdager 08:30-17:00

Junioravdeling

22 51 05 66

junior@oslogk.no

Pro-Shop

22 50 54 92

snewey@online.no

Starttidsbooking

22 51 05 65		

Restaurant

909 34 910

Bilvask

966 63 224

menyforslag@hotmail.com

08:00-19:00
09:00-22:00

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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