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Leder
Bandybanen er godt påbegynt. Alle som har vært på drivingrangen
de siste 2 måneder har ved selvsyn sett hvilken aktivitet det er på
anleggssiden. Store mengder overskuddsmasse er deponert hos oss
– bak lagerbygget til venstre for hull 11. Bandyfolket jobber hardt
for å få tak i de siste pengene for å ferdigstille anlegget 100 prosent.
Slik fremdriften ser ut vil vi måtte slå baller ut mot en gruslagt flate
den kommende sesong. Den skal være kompakt nok til at baller kan
plukkes med Stephens vanlige ballplukker. Vi vil lage midlertidige
mål og sette opp avstandsmarkeringer til dem. Selve garderobe
bygget for bandyspillerne vil ikke anlegges før vi overtar rangen
igjen den 1. mai, det kommer på et senere tidspunkt. Vi som nylig
har vært med på den store baneombygningen vet at det oppstår
løpende utfordringer i anleggsprosessen, og bandyfolket har fått
sine. Ikke alle er avklart p.t., men vi vil informere dere etter hvert
som det tas avgjørelser som er av betydning for oss golfere.

Det er vinter og banen er
dekket av hvit sne. Nydelig
og stille, men det er bare ute.
Inne er vi i full gang med
forberedelsene til årets sesong.
Årsmøte er like rundt hjørne,
publikasjoner skal trykkes,
personalkabaler skal legges,
kurs og gruppetreninger skal
Daglig leder Niels Vik.
planlegges, maskinparken skal
vedlikeholdes, samarbeidsavtaler skal forhandles frem,
og alle venter vi på hva som skjuler seg under sne og is
til våren. Hvilke overraskelser gir naturen oss i år?

Vi sees på årsmøtet!

Etter styrevedtak i oktober tok vi ved nyttår inn 100 nye med
lemmer – velkommen skal dere være alle sammen. 30 kom fra
familielisten og resten fra ordinær venteliste. Samtidig viste det seg
at 98 medlemmer meldte seg ut – det er 8 færre enn foregående år.
Vi tror derfor at det samlede banebelegg kommende sesong vil være
omtrent det samme som i fjor.

NV

De nye medlemmene har mottatt informasjonsskriv og det arrangeres
et velkomstmøte for dem i første uke av mai. Jeg appellerer til alle
medlemmer med lang ansiennitet om å ta vel vare på nye, kanskje
litt rådville ukjente golfere dere møter på Bogstad til våren. Kanskje
er det et nytt medlem som trenger litt hjelp.

Formannen har ordet
I disse vintermåneder er arbeidet
størst for Administrasjonen og
de tillitsvalgte. I tillegg til alt
arbeidet med å planlegge neste
sesong har mange engasjert seg
i å utarbeide en virksomhets
plan for klubben. Som tidligere
nevnt har 20 ressurspersoner
fra OGK kommet med mange
og gode ideer og innlegg. Mye
Formann Einar Skogstad.
har blitt diskutert, og dette
har tilslutt endt med et forslag som skal presenteres på
årsmøtet.

Årsmøtet avholdes 13. mars på Persbråten. Der vil Styret presentere
en virksomhetsplan, som vi ønsker skal ligge til grunn for all
aktivitet i klubben. Medlemsundersøkelsen som nå pågår vil gi et
siste innspill slik at eventuelle korrigeringer kan finne sted før det
endelige produktet er klart. Jeg håper flest mulig tar seg tid til å
besvare undersøkelsen – husk det er din klubb og den blir til hva
flertallet ønsker.
Regnskapet for 2011 er klart. Det viser ved første øyekast et stort
overskudd. Vi skal huske på at kr 2.500.000,- av dette overskuddet
er brukt til nedbetaling av gjelden. Restgjeld pr nyttår er kr
59.500.000,-. Grunnet innmeldingsavgifter fra nye medlemmer er
likviditeten nå bedre enn tidligere år hvilket gjør at kostnadene ved
bruk av kassakreditt om vinteren blir redusert i forhold til i fjor.

Vi vil i disse dager ha sendt ut en spørreundersøkelse som jeg håper
at flertallet av medlemmene vil delta i. Det er viktig for styret at
våre ideer om fremtiden er forankret i medlemsmassen slik at frem
tidige styrer har et verktøy å forholde seg til og at administrasjonen,
styret og frivillige kan arbeide mot konkrete mål i fremtiden.
Jeg takker Niels, Kristin, Siv og alle andre for at vi nå har et godt
gjennomarbeidet materiale, som skal danne grunnlaget for vår
videre satsing inn i fremtiden.
Det er i tillegg til dette også et stort arbeid med å få ferdig alle
dokumentene til årsmøtet. Det skal skrives en rekke rapporter og
det hviler et stort ansvar og arbeide på mange frivillige i klubben.
Jeg ønsker å takke alle de frivillige i Oslo Golfklubb, som gjør
en stor innsats for klubben. De færreste kan forestille seg hvilke
arbeidsmengder som legges ned av de frivillige.
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Formannen har ordet
Som noen har sett, lager vi et lite “TUTTA rom” i klubbhuset til
ære for henne. Hun synes dette er veldig morsomt og vil donere en
rekke effekter til klubben slik at disse kan bli utstilt i dette rommet.
Vi håper at vi i fremtiden vil kunne smykke dette rommet med
noen av Tutta’s store trofeer. Den dagen hun blir nr. 1 i verden
håper jeg også at klubben vier en eller flere vegger til dette. Oslo
Golfklubb er veldig stolt av Suzann, og vi ønsker at hun også i
fremtiden identifiserer seg med oss. Hennes turnering, Suzann Jr.
Challenge, er og vil bli på Bogstad. Vi håper også at andre arrange
menter rundt Tutta kan arrangeres.

Bildet er hentet fra OGK Nytt nr. 3 2007

Illustrasjon av arkitekt Martin Novotny

Arbeidet som førte frem til dette var en utrolig tid hvor jeg fikk
gleden av å arbeide med mange fantastiske mennesker, som alle
gjorde sitt til at resultatet ble så bra som det ble. I en idrettsklubb
med så mange og lange tradisjoner, og med så mange golfere som
alle har sin egen oppfatning av hvordan ting skal gjøres er det ikke
fritt for at diskusjonene kunne bli litt opphetede. Men hver eneste
gang jeg er på banen eller i klubbhuset møter jeg medlemmer
og gjester som er veldig fornøyde med resultatet, og det gleder
meg utrolig. Det alle må huske er at en idrettsklubb som Oslo
Golfklubb aldri er bedre enn hva de frivillige gjør klubben til.
Administrasjonen er veldig viktig og står for en stor del av klub
bens ansikt utad, men det er de frivillige medlemmers innsats
som driver klubben. Vi har mange av disse i Oslo Golfklubb, og
vi er helt avhengige av å rekruttere nye ivrige sjeler inn i klubbens
virksomhet for at vi skal være i kontinuerlig fremgang. Det arbeidet
som ble startet for snart 6 år siden på juniorsiden savner sidestykke
i Oslo Golfklubbs historie. To ivrige herrer og foreldre fra andre
idretter ønsket å vie sin tid med utvikling av juniorarbeidet for å
bli best i landet. De ville utvikle unge golfspillere både til elite og
til bredde, for blant annet å få frem nye toppspillere til nasjonalt
og internasjonalt nivå. Det har vært en stor glede å følge og delta i
dette arbeidet, og jeg håper inderlig at dette arbeidet blir godt fulgt
opp i tiden fremover. Det er så mye som er ugjort i klubben vår.
Den største utfordringen vår er å finne løsninger for nedbetalingen
av gjelden vi har som følge av ombyggingen av banen. Jeg mener at
vår geografiske og bynære beliggenhet kan være med på at vi finner
løsninger for å redusere gjelden, samtidig som vi fornyer bygnings
massen til et tidsmessig og hensiktsmessig helårs golfanlegg.

Bogstad Vinter Paradis (BVP) er i full gang nede på rangen, og det
er imponerende å se hva de har fått til så langt. Vi opplever stadig
nye utfordringer fra BVP, men håper at dette prosjektet ferdigstilles
til alles interesse. Jeg må nok advare medlemmene om at vi i sommer
kan komme til å måtte spille ut til en grus range med «target
greens» i grønt kunstgress. Fra høsten eller neste vår bør det være
lagt ut et flott kunstgressteppe med «target greens» i forskjellige
grønnfarger. Det er meningen at vi til tider skal kunne sperre av
rangen for lilleputtspill for de aller yngste.
ÅRETS NORGESMESTERSKAP PÅ BOGSTAD 26. – 29. juli
Som det første store mesterskap etter at banen ble åpnet, arrangerer
Oslo Golfklubb NM for damer og herrer i 2012. Det er allerede
satt ned en hardt arbeidende komité som skal drive arrangementet
frem. For at vi skal vise Golf Norge at Norges ledene golfklubb er
suverent best til slike arrangementer trenger vi mange frivillige.
Det er snakk om ca. 60 personer. Jeg oppfordrer alle til å melde
seg på så tidlig som mulig. Dette er jo midt i sommerferien til
mange, men ta et par dager fri fra hytta og møt opp på Bogstad
for uforglemmelige dager med topp golf og mye moro. Vi ønsker
å tiltrekke oss sponsorer til dette arrangementet og å arrangere en
Pro-Am eller Am-Am turnering i forkant at selve mesterskapet.
Vi ønsker å lage et mesterskap på Bogstad som ingen vil glemme så
lett og vi trenger DIN DELTAGELSE!!
Jeg har skrevet “Formannen har ordet” i 7 år og hatt gleden av å
lede denne fantastiske golfklubben i like lang tid. Det har vært
mange høydepunkter for meg i denne perioden, og det er vel ikke
nødvendig for meg å si at det største øyeblikket var å kunne åpne
den nye banen i juni 2009.

JEG TAKKER MED DETTE FOR MEG.
Golfhilsen fra Einar
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Vinterputten
Herrenes vinterputt

Damenes vinterputt

I en spennende finale møttes Tor Linaae og Jan Erik Viul. Etter 18
hull var de ”All Square” og matchen ble avgjort på tredje omspills
hullet da Jan Erik brukte færrest putter og dermed stakk av med
tittelen i Vinterputten 2012.

Oslo Golfklubbs damer startet det nye året med den tradisjonelle vinterputten i et
nyoppusset treningslokale, tirsdag 10.januar.

Rundt 30 damer hadde tatt med seg sin putter og en ball, og puttet
seg gjennom 18 hull i de innledende rundene. De som ikke kom
videre til kvartfinalene spilte 9 hulls “Trøstefinale”, og denne ble
vunnet av Kari Tobiasson med 17 putter. 16 stykker gikk videre
til 8.delsfinalene, hvor det ble spilt 9 hulls matcher. Videre helt til
semifinalene kom Siri Wahlstrøm, Sidsel Engebretsen, Birte H.
Torgersen og Kari M. Stibolt. Bronsefinalen ble spilt mellom Birte
og Siri, og det var Birte som tok bronseplassen etter at det sto 1/0
på det 10.hullet.

Finalistene Tor Linaae (t.v) og Jan Erik Viul.

Jens P. Oxholm og Per Gøran Erichsen kom på delt tredje plass.
Alle som klarte cut-en fikk premie, 16. stk. av i alt 25 som startet.
Det ble servert wienerbrød og kaffe som var besørget av senior
komiteen og Tom Olsen og fin stemning ikke minst på grunn av
den spennende finalen.

Finalen ble spilt mellom Sidsel og Kari. Matchen var all square
etter 8 hull, men på det 9. hullet gikk Kari av med seieren.
Vinterputten ble avsluttet med premieutdeling hvor Kari Tobiasson
takket alle for fremmøte. Kari M. Stibolt fikk overlevert vandrepo
kalen og fine tulipaner fra fjorårets vinner, Liv Høegh. De øvrige
semifinalistene fikk også premier, sammen med de 3 beste i Trøste
finalen. Kari T. ga til slutt en ekstra oppmerksomhet til våre spreke
“fair ladies” som har passert både 80 og 90 år.
Resultatliste
1. Kari M. Stibolt
2. Sidsel Engebretsen
3. Birte H. Torgersen
4. Siri Wahlstrøm

Det var en flere herrer som sørget for å friske opp putteferdighetene.

Semifinalistene Siri Wahlstrøm, Birte H. Torgersen, Kari M. Stibolt, Sidsel Enge
bretsen
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Jan Wojtaszek, ny i klubben

Bruktmarked i Oslo Golfklubb
Junioravdelingen i Oslo Golfklubb vil i år arrangere
bruktmarked lørdag 21. april. Aktiviteten har blitt
gjennomført tidligere med stor nytteverdi for de som
ønsker å kvitte seg med golfutstyr og de som trenger å
skaffe seg noe nytt. Nå er klubben på jakt etter foreldre
som har anledning til å bidra.
Bruktmarkedet arrangeres for 3. gang og er en aktivitet som gir et
bra økonomisk bidrag til junioraktivitetene på Bogstad. Innsats fra
foreldre er helt avgjørende for at junioravdelingen skal lykkes med
dette i år også.
Aktivitetene er både gøy og genial.
- Det er mange fordeler for foresatte ved å delta på et slikt arrang
ement. I tillegg til å gi et økonomisk bidrag til juniorsatsningen
er det sosialt. Her får man anledning til å bli bedre kjent med både
klubbens juniorsatsning, andre foreldre og spillere. I tillegg viser
man at man er engasjert i sitt barns fritidsaktivitet, forteller Jonne
Skajem i Treningskomiteen (TK).

Jan Wojtaszek, er klubbens nyeste ansatt. Jan skal jobbe med de
yngre juniorene og bidra til idrettsglede og trivsel i trenings
arbeidet. Sammen med Fredrik, Carro, Stephen og Julian skal han
sørge for at de yngste fortsetter å spille golf etter sin første opplæ
ring. Jan har solid idrettsbakgrunn og lang erfaring med organi
sering i barneidretten. Dette kommer godt med når behovet for
informasjon og planarbeid er stort. Jan er habil golfspiller og
tar trenerutdannelse for å være best mulig rustet til oppgaven.

Hovedaktivitetene kan deles inn i følgende områder:
• Organisering/administrasjon
• Mottak
• Salg
• Trafikk
• Økonomi
• Markedsføring
• Kiosk
• Leverandører

- Jeg har 8 års erfaring fra Norges Skiforbund hvor jeg var ansvarlig
barmarks- og skitrener. Her hadde jeg rundt 200 reisedager med
alpingutta på landslaget. I Heming har jeg også jobbet som ski
trener, men da for de yngste barna mellom 6 og 15 år. Så jeg har
litt erfaring med ivrige foreldre og positive unger, forteller Jan.

Klubben trenger 10 personer til noen av hovedoppgavene og 20-30
frivillige til selve dagen. Du trenger ingen erfaring eller for å bidra
til dette arrangementet. Oppgaver vil bli allokert senere, men om du
har spesielle egenskaper eller ønsker, er det bare å si fra.

Jan har mange jern i ilden. Sammen med Annbjørg har han sønnen
Ludvig på 4 og et halvt år. Han spiller trommer i rockeband, er
glad i å trene og studerer Sportsmanagement ved Norges Idretts
høyskole. Hvordan står det da til med golfen?
- Jeg er litt golftulling og har vært det i 5-6 år. Jeg spiller til et
handicap på 10, forteller han.

Har du anledning til å bidra kan du sende en e-post til
Jonne Skajem, jes@skajem.com.

Jan er foreløpig ansatt i ett år. Frem til mai måned i år vil Jan jobbe
i 40 % stilling. Vi benytter anledningen og ønsker han hjertelig
velkommen til Oslo Golfklubb.

Med hilsen Treningskomiteen (TK)

Forliksrådet!
Et av våre medlemmer sendte sin utmelding til klubben sent i mars 2011 og ville ikke betale kontingenten for 2011. Hvert år er
det noen medlemmer som krangler på dette og styret ønsket å prøve forholdet rettslig. Vi anla derfor sak og denne ble berammet
i Forliksrådet nå i januar. Innklaget mente at vår praksis med krav om utmelding før nyttår ikke var forenlig med markedsførings
lover og andre forhold i samfunnet ellers. Vi dokumenterte vår praksis, henviste til klubbens lover, informasjon i medlemsblad og
infomailer. De tre “dommerne” i Forliksrådet viste innklaget ingen nåde. Vi vant saken og har fått en rettskraftig avgjørelse på at vår
praksis holder (ut i fra hva som ble sagt var det aldri noen tvil hos “dommerne”). Så til alle som ved en senere anledning ønsker å
melde seg ut – husk at dette MÅ skje før nyttår, hvis ikke vil kontingenten for gjeldende kalenderår måtte betales. (PS! mannen er
nå utmeldt da meldingen som kom i mars 2011 av oss ble ansett å gjelde fra 1. januar 2012).
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Baneavdelingens hjørne
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Baneavdelingens hjørne
Vi har hatt en litt vekslende vinterperiode så langt.
Store svingninger i temperatur og nedbørsmengder har
medført mye ekstra arbeid i det forebyggende arbeid
med å hindre isdannelse på greener og teesteder.

Når det gjelder bandyprosjektet graves og flyttes det store mengder
masser for å klargjøre underlaget for kunstis. Overskuddsmasser er
blitt brukt til blant annet å forme en ny gressvoll som skal hindre
innsyn til lagringsplassen ved hull 6. Se bildet.

Snøen har fortløpende blitt fjernet flere ganger i løpet av desember
måned. Pt. ligger det ca. 30 cm snø over hele banen. Vi kommer
ikke til å forta noen ny fjerning av snø før i starten av mars da det
nå er stabile forhold med passe tele- og snødybde.
Når det gjelder igangsatte prosjekter på banen er det blitt gjort mye
etter sesongslutt i fjor.
Status er som følger:
• Ny utvidet treningsgreen for nærspill og putting er etablert bak
green 3. Her gjenstår det kun finshaping før såing til våren.
• Når det gjelder treningsområdet ved hull 4 er det blitt gjort
mye. Vegetasjonsbeltene rundt området er tynnet ut vesentlig
for å skape bedre gro- og spilleforhold. Det er formet et stort
slagområde hvor det skal kunne slås fra gressunderlag. Det
etableres også et område for en mindre 3 hullsbane for de
minste knøttegolferne. Veien som har gått gjennom trenings
hullet er lagt om og vil bli lagt til høyre i ruffen for hull 5
(bak kunstgress-teestedet). Området er videre drenert og venter
på innkjøring av sand til sandcaping. Vi skal prøve å kjøre inn
sand for å planere området i løpet av vinteren slik at det er klart
for såing når våren kommer.

Videre er masser blitt deponert på baksiden av lagerbygget ute ved
hull 6. Dette har gitt oss en stor ny lagringsplass som i fremtiden
vil kunne gi oss mange muligheter til å omplassere lagerkonteinere
som står veldig synlig i dag.
Resten av overskuddsmassene vil bli brukt i randsonen i enden på
drivingrangen. Dette vil gi en flott innramming av kunstgressflaten,
samt bidra til fundamentunderlag for eventuelt gjerdestolper.
Eksisterende transportvei, som går gjennom drivingrangen, vil
bli fjernet på grunn av plassmangel sett i forhold til bandybane
plassering. Ny vei vil bli forsøkt anlagt parallelt med Ankerveien
på innsiden av gjerdet.

Begge områdene som er nevnt ovenfor skal sås. Deretter må det
etableres et slitelag. De vil derfor ikke kunne benyttes før tidligst
i utgangen av august.
•

Forberedelser til sesongen
Ved siden av alle administrative oppgaver som planlegging,
personalarbeid, bestilling av varer etc. går alle de rutinemessige
oppgavene som snørydding, vedlikehold av maskiner, banemateriell
og bygninger som planlagt.

Når det gjelder green 8 er denne blitt utvidet med nesten 300
m2 for å få flere alternative pinneplasseringer, samt bedre
kvaliteten på spilleunderlaget. Målet er at arbeidet ferdigstilles
i løpet av mai. Kommer våren tidlig kan det kanskje ferdigstilles
tidligere. Det som gjenstår er å finplanere og å legge ferdiggress
på hele arealet.

Status personal
Kontinuiteten på banepersonellet ser ut til å bli bra. Dette skyldes
delvis at vi har klart å få til et samarbeid en arbeidsgiver som har
ansvar for vedlikehold av tilløpene i Holmenkoll- og Midtstubakken.
Dette er et prosjekt som i dag sysselsetter 5 personer fra Oslo GK i
perioden november til april. Når småbakkene blir ferdigstilt trenger
de muligens flere arbeidstakere og vi ligger godt an til å kunne tilby
flere av våre sesongansatte jobb der neste vintersesong. Når bandy
prosjektet går over i driftsfase neste år er intensjonen at klubben
blir tilbudt vedlikeholdsansvaret for kunstisflatene. Dette vil syssel
sette ytterligere 2 personer fra klubben i vinterperioden. Samlet
sett vil dette gi oss et stort konkurransefortrinn. Dvs. at nesten hele
staben vil få muligheten til helårsengasjement. Det vil gi en unik
mulighet for kontinuitet og stabilitet i klubbens baneavdeling.

Det skal samlet sett legges ca. 3000 m2 gress i form av greengress,
forgreengress og ruffgress.

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt
god vinter med fine skiturer i påvente av en spennende ny golfsesong.
Vennlig hilsen John Riiber
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Nye nettsider

Designprosessen skrider fremover, men det er fortsatt mye arbeid igjen. Endringer kommer helt sikkert, men her er en smakebit.

I vinter har det blitt jobbet mye i klubben med å
planlegge og å utvikle nye nettsider. Alle avdelinger har
vært involvert. Mye arbeid gjenstår ennå, men planen
er å publisere de nye sidene i god tid før banen åpner
på Bogstad.

I tillegg har alle avdelinger i klubben vært rådspurt og involvert for
å avdekke interne behov.

Publiseringsverktøyet bak dagens nettsider medfører mye plunder
og heft når tekst og bilder skal publiseres. Enkle endringer og opp
dateringer stjeler mye tid og skaper frustrasjon. I en organisasjon
som baserer seg på at både frivillige og ansatte effektivt skal kunne
publisere informasjon er det viktig med et brukervennlig verktøy.

Mange detaljer gjenstår ennå. I disse dager jobbes det med å
produsere innhold til de nye nettsidene. Flere personer i klubben
er involvert i dette arbeidet.

Det har blitt lagt stor vekt på å velge rett leverandør. Med ny
leverandør vil nettsidene kunne tilpasses fremtidige behov i lang
tid fremover.

Når de nye sidene etter hvert publiseres vil nok en del være nytt og
kanskje føles fremmed. Vi håper at nettsidene blir tatt vel i mot når
de lanseres. Selve lanseringen vil være ett stort steg i riktig retning
i videreutviklingen av de nye nettsidene. Har du innspill eller
spørsmål allerede nå kan du gjerne kontakte Siv ved å sende en
e-post til siv@oslogk.no.

Bruken av internett endrer seg fort og brukerne er i dag i første
rekke informasjonssøkere, og ikke informasjonsmottakere. Gjennom
spørreundersøkelser har det blitt avdekket hva klubbens ulike
målgruppene kommer til nettsiden for å gjøre, og dette har det blitt
lagt vekt på i oppbygning av struktur og innhold.

Ovenfor kan du få en liten smakebit. Strukturen på nettsidene er
klar, men innholdet og detaljene er under utvikling.
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Det var en gang

Klubbhuset anno 1924

Oslo Golfklubb ble stiftet 13. juni 1924 og er Norges
eldste golfklubb. Mye har forandret seg siden den
gang. I klubbens gamle bøker kan man lese følgende:
“Fru Ninni Egeberg, som er eier av g.nr 27, br.nr. 50 under Bogstad
Gaard i Ullern, Akers sogn, erkjender at ha bortfæstet til Kristiania Golf Klub fra 1. juni 1924 til utgangen av 1938, Maurhagen,
Fossum-ekeren og Bjerkodden samt Bjerkoddlaaven for kr. 5 000,- pr.
aar.
Klubbens navn er Kristiania Golf Klub. Klubbens bestyrelse skal bestaa
av en formand, viceformand og 9 andre medlemmer og skal ha ræt til
at fastsætte antallet av medlemmer og størrelsen av avgifter.
Anlægget av banerne paabegyntes i juni efter av herr Halle
utarbeidede planer for 9 huller og anlægget fortsattes hele høsten. Det
var dog adgang til at spille fra august. (De var keene karene den gang).

Bilde fra Pro-Shopen i klubbens spede begynnelse i 1924.

golfbanen som indgaar under betegnelsen “rough”, og klubben kan
forlange at det gjøres indtil 3 gange aarlig.

Laaven ble assurert, men noe av præmien falt på Bogstad gaard, som
refunderte klubben kr. 20,57 p.a.

Golfklubbens medlemmer skal tilholdes ikke unødig at traakke
ned de arealer der er beregnet på at slaaes av Bogstad Gaard.”

Styret bestemte sig enstemmig for anskaffelse av telefon.
Port bør i samråd med Bogstad Gaard oppsættes ved indkjørselen fra
Sørkedalsveien. Bogstad Gaard har ræt og pligt til at slaa den del av
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To ansatte i golfklubben
I alle fjorårets utgaver av OGK Nytt har to ansatte i klubben blitt presentert. Denne gangen er det
Erik L. Jacobsen, bedre kjent som “Malern”, og daglig leder Niels Vik vi blir litt bedre kjent med.
Erik L. Jacobsen

Niels Vik
Tittel: Har ingen egentlig….,
men alle kaller meg “Malern”.

Tittel: Daglig leder
Alder: 50 år

Alder: Lik min personlige
beste score på banen.

Sivilstatus: samboer m/
Kine

Sivilstatus: Pensjonist med
godt humør.

Bosted: Voksenlia

Bosted: Majorstua

Antall år i Oslo
Golfklubb: 20

Antall år i Oslo Golfklubb: Jeg fikk jo den blanketten
for 25 års virke i komiteer i klubben. I restauranten har jeg jobbet
så lenge Magnus har vært der.

Født og oppvokst: Vettakollen i Oslo
Utdannelse: Luftforsvarets Befalsskole, Bachelor i økonomi og
international relations fra University of Wisconsin

Født og oppvokst: Født i Horten, oppvokst i Oslo.
Utdannelse: Telegrafist, så jeg kan derfor alt med morse og sånt
noe. Jobbet til sjøs i 5-6 år. Deretter jobbet jeg i 30 år i kosmetikk
bransjen som selger og salgssjef.

Handicap: 6
Hvorfor Oslo Golfklubb?
Jeg har alltid vært aktivt involvert i idretten, først som utøver der
etter som styremedlem/leder i klubb og særforbund. Da anledningen
bød seg til å jobbe i idrettens verden hoppet jeg på – og angrer ikke
et sekund!

Handicap: Det store problemet er om jeg skal bruke hvite eller
sorte sko, da jeg hopper mellom 9 og 10 for tiden.
Hvorfor Oslo Golfklubb?
Vel, var jo aktiv innen håndball og fotball før golfballen ble intro
dusert. Ble tatt med opp hit av Knut Ekjord, og det var som å skru
på en bryter. Siden har all min fritid og reisevirksomhet gått med
til golfen.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?
Nei, den finns ikke. Alt fra småting som å finne ut hvilket
garderobeskap noen har og enkeltes plass på ventelisten via
personalsaker til regnskap og rapportering til offentlige instanser.
Alt fra 5 til 14 timers dager.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?
Hvis jeg ikke spiller golf, så drar jeg inn på kjøkkenet og hjelper til
så godt jeg kan. Jeg er ute og betjener kunder og golfere som skal
ha baguetter og sånn som hører med.

Hva er det du liker best ved jobben din?
At den er så variert – både sesongmessig og fra dag til dag.
Hva liker du å gjøre på fritiden?
Jeg er alt for glad i god mat og godt drikke☺! Jeg spiller gjerne
tennis (hele året) eller golf i sesongen. En god film er heller ikke
å forakte.

Hva liker du best ved jobben din?
Det er selvfølgelig det å møte alle de hyggelige golferne og høre hva
de synes om maten, banen og ellers det som opptar dem. Stort sett
er det positivt og trivelig å komme hit til hyggelige medarbeidere
og kunder.

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene?
Slapp av, senk skuldrene og Enjoy the game! Alle ansatte/tillits
valgte gjør sitt beste for at DU skal ha en god dag på golfklubben.
Bogstad skal være et fristed fra stress og mas. Nyt dagen!

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Det er golf og golf kombinert med reise.
Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene?
Det må være at de må være flinke til å besøke restauranten og
benytte seg av det fantastiske tilbudet vi har. Tenker da spesielt
på den gode maten til Magnus. Den får vi mye skryt for.
Ellers oppfordrer jeg medlemmer til å ta vare på banen gjennom
å følge vanlig golfetikette.
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GreenFee-satser 2012
Full GreenFee

Kr 950,-

Juniorer (til og med det året de er 21)

Kr 475,-

Medlemmers gjest

Kr 750,-

Junior gjest av medlem

Kr 375,-

Ektefelle av medlem

Kr 500,-

Twilight (de som kjøper GF men ikke rekker rundt

Kr 475,-

Forhåndssalg gjestegreenfee

Kr 500,-

(til og med det året de er 21)

en hel runde pga mørkets frembrudd)

(Gjelder frem til den datoen banen åpner
max. 6 billetter per person.)

9 hulls GreenFee etter kl 18:00:
GreenFee

Kr 500,-

Medlemmers gjest

Kr 400,-

Søker dagmamma/familiebarnehage
Jarle i baneavdelingen søker desperat etter en flink dagmamma,
evt. familiebarnehage til sin ett år gamle sønn, Kasper, fra 12. mars.
Primært innenfor området Bogstad-Røa-Holmen. Om noen skulle
ha noen tips eller anbefalinger tas dette imot med stor takk!
Ta kontakt med Jarle på tlf. 414 58 702.

Salg av gjestegreenfee til aktive medlemmer
starter medio mars

Medlemsundersøkelsen

Fra midten av mars måned og frem til banen åpner*
kan aktive medlemmer i klubben kjøpe gjestegreenfeebilletter til redusert pris. Greenfee-billettene selges i administrasjonen for kr 500,- pr stk. og
det er kun anledning til å kjøpe 6 billetter per person. Bestill gjerne billettene ved å sende en e-post
til post@oslogk.no. Billettene må hentes i administrasjonen og betales med kort (bankaksept).

Vi oppfordrer medlemmer på det sterkeste å sette
av litt tid og svare på medlemsundersøkelsen som
sendes ut per e-post i disse dager. Her vil du få
anledning til å si din mening om virksomhetsplanarbeidet og andre forhold ved klubben. Det er
viktig for styret og klubben for øvrig at planer og
ideer er forankret i medlemsmassen!
Har du ikke mottatt undersøkelsen kan det hende
at vi ikke har din e-postadresse.

Til sammenlikning så betaler medlemmers gjester
kr 750,- i gjestegreenfee i sesongen.

Send en mail til post@oslogk.no eller ring Siv
på tlf. 22 51 05 63 dersom du ønsker å få
spørsmålene tilsendt.

*Når banen åpner vil vi informere om på klubbens nettsider og i
jevnlige informasjonsmailer.
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Garderobeskap, bur og tralleplass

Pro-Shopens hjørne

Dersom du er registrert med garderobeskap, bur til
golfutstyr eller tralleplass, og ikke ønsker det for den
kommende sesongen, bør klubben ha beskjed innen
onsdag 14. mars. Leien blir fakturert sammen med
årskontingenten.
For mer informasjon send en e-post til
post@oslogk.no.

Vi minner om at årsmøte avholdes 13. mars
Ordinært årsmøte i Oslo Golfklubb avholdes tirsdag
13. mars kl. 18:00 på Persbråten Videregående
skole. Saksliste vil bli publisert på klubbens nettside, samt være tilgjengelig i papirformat i klubbens
administrasjon 2 uker før årsmøtet, dvs. 28. februar.

Jayne og Stephen forbereder seg i disse dager til årets
golfsesong og oppfordrer alle medlemmer til å gjøre det
samme. Ta frem golfutstyret og sjekk om utstyret er i
orden. Kanskje du har behov for nye grep?
Trenger du Pro-Shopens bistand kan du ringe Stephen
på tlf. 920 23 450.
Åpningstider
Pro-Shopens åpningstider er fra kl 10:00 til kl 16:00.
Fra og med 20. februar til 12. mars vil butikken være
stengt.

Dekkskift
Oslo Golfklubb tilbyr dekkskift til medlemmer. Skifte
til sommerdekk starter
ca. 10. april. Mer nøyaktig
informasjon vil bli publisert
på våre hjemmesider, samt
informert om i våre jevnlige
infomailer.

“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

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

For mer informasjon kan
du sende en e-post til
dekkskift@oslogk.no.

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

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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