
Oslo Golfklubb
OGK Nytt

Nr. 6. oktober 2012

Stjernetreff på Bogstad under Suzann PRO Challenge. F.v. Lorena Ochoa, Yani Tseng, Suzann Pettersen og Annika Sörenstam. 



2 3

Leder

Det går ubønnhørlig mot 
slutten av nok en sesong. De 
22 ukene fra baneåpning til 
stenging går så alt for fort.  Ser 
vi tilbake på sesongen som nå 
avsluttes er det mye å glede seg 
over. I skrivende stund er det 
fortsatt spill slik at de endelige 
tallene ikke vil være klare før 
senere i høst. Likevel:

Banen har vært i fantastisk god stand fra tidlig til sent. Det har vært 
spilt flere runder i år enn i fjor både av medlemmer og greenfee
spillere. Det har regnet mye i år også, men banen har aldri stengt 
med mindre lyn og torden stopper spillet. Vi har arrangert noen 
flere turneringer i år enn i fjor. NM damer og herrer samt Suzann 
Pro Challenge var de største arrangementene. Vi har hatt drøyt 200 
barn / unge i organisert trening – alle kurs ferdig pr 1.10.  

Alle golfere skryter av spilleforholdene !

Økonomi:
Vi har 100% måloppnåelse på greenfeebudsjettet kr 2 mill. (års
budsjett ble nådd 18. september). Vi får inn noe mer penger enn 
budsjettert på medlemskontingenter / innmeldingsavgifter
Vi har mindre inntekter fra samarbeidspartnere / bedriftsturneringer 
enn i fjor – likevel +kr 4mill. Kostnadene holder seg (p.t.) innen
for de budsjettrammer årsmøtet ga. Det største skjæret i sjøen på 
kostnadssiden er banken som vil ha større og større margin på lånet. 
Den er nå oppe i 2,3% (vi startet på 0,45% ved låneopptak) og er  
i våre øyne for mye. Tross møter med banken viker de ikke en tomme. 
Den største utfordringen på inntektssiden er salg av avtaler til  
bedrifter. Vi tar gjerne i mot tips – og da navn på kontakt personer  
i bedrifter som bruker penger på golf. 

Det er fortsatt noen medlemmer som ikke har gjort opp for seg i 
2012. Inkassoselskapet har overtatt mange saker fra oss. Neste år 
håper jeg vi slipper å sende så mange saker dit. Hvis det er en enkelt 
årsak som skaper disputter så er det »krangel» om overgang til annen 
medlemskategori. Derfor: Fristen for å melde overgang til annen 
medlemskategori er 31.12. – ikke hverken i mars, april eller mai. 
Hvis du vil endre kategori og vet det allerede nå så send mail i dag, 
vi sparer på den og endrer pr nyttår, da slipper du å glemme fristen.
Aktiviteten er stor. Medlemmene bruker banen noe mer enn i fjor – 
det er veldig hyggelig ! Juniorene er fler enn 200 og Jan og trenerne 
har gjennomført all aktivitet på en utmerket måte. Vi har hevet oss 
flere hakk fra i fjor. Samspillet mellom trenerne er mye bedre i år  
Gledelig ! Stor honnør til alle involverte.

Pr nå har vi avholdt ca 125 turneringer med til sammen ca 4500 
spillere. Det betyr ca 1 turnering pr dag i snitt ! Med god hjelp fra 
Mette Bye og Siv har Kristin gjennomført alle på glimrende måte.

Som de aller fleste husker fikk vi nye hjemmesider i begynnelsen av 
april. Mye bedre enn de gamle. Uten Sivs kunnskap og hennes  
kyndige og dyktige prosjektledelse ville ikke resultatet blitt i  
nærheten av det dere finner på nettet nå. Fremtiden vil vise at disse 

Daglig leder Niels Vik.

sidene blir viktigere og viktigere i vårt arbeid med å informere om 
klubbens drift i alle ledd. En detalj for mange, men av avgjørende 
viktighet for oss er påmelding til kurs via nettet med betaling samtidig. 
Dette har spart oss for utallige timers arbeid med fakturering og 
betalingsoppfølging, purringer etc. Vi er ikke alene om slik praksis 
og nå er det helt vanlig at betaling skjer ved påmelding. Målet er at 
100% av deltakerne melder seg på via nettet og betaler samtidig.

Det er ikke så stor utskifting i medlemsmassen på totalt ca 2200. 
Likevel er det ca 100 som forsvinner hvert år. Nye hentes opp fra 
ventelisten. A pro pos ventelisten så er den lengre enn noensinne nå. 
Det står mer enn 1700 personer, som årlig betaler en liten avgift, 
på listen nå. Tilbud til nye medlemmer sendes ut primo november. 
Prosessen med medlemsopptak skal være ferdig til nyttår.

Presentasjonen av tanker / planer for bygging på parkeringsplassen 
er behørig omtalt av formannen. Jeg nøyer meg med å si at dette 
er spennende tanker. Dersom  vi til syvende og sist får anledning 
til å bygge og derigjennom få redusert gjelden med et partre titalls 
millioner etter skatt samtidig som et nytt klubbhus er betalt for så 
tar jeg av meg hatten og takker. At det kommer mange leiligheter på 
parkeringsplassen er en liten pris å betale.

Bogstad Vinterparadis (BVP) har lenge slitt med mangel på inn
vilgede midler. Ryktene sier nå at driftsmidler er lagt inn i  
kommunens 2013 budsjett. I så fall er hinderet for å få frigjort  
de innvilgede midler borte etter den informasjon vi har. Konse
kvensen er likevel slik at det ikke blir noen kunstfrossen bane i år 
– det rekker de ganske enkelt ikke. Det er en pasus i klubbens avtale 
med BVP  om at pr 20.april neste år skal det være kunstgress eller 
sådd gress i egnet vekstmedie på rangen. Styret har bedt Bogstad 
Vinterparadis skriftlig redegjøre for hvordan de ser for seg frem
driften for å klare det. Når denne redegjørelsen foreligger medio 
november vil styret vurdere om det blir nødvendig med tiltak fra vår 
side for å sikre at ovennevnte pasus overholdes.

Alle frivillige i ymse komiteer har gjort en fabelaktig jobb. Uten 
deres innsats ville vi ikke klart å holde det høye nivå på aktiviteten 
på klubben – tusen takk for at dere orker å bruke fritiden til å hjelpe 
oss å bli et fantastisk sted å være !

Alle ansatte skal også ha ros. Vi er slitne nå, men det er jaggu ikke 
noe rart når en ser hvor mye jobb som er gjort de siste 6 måneder. 
Dere har gjort slik at «det er ingen over, ingen ved siden» i norsk 
golf. Nå er det tid for en pust i bakken før evaluering og planlegging 
av neste år kommer i fokus.  Tusen takk for innsatsen ! 

Etter hvert som dere rydder golfbagen innerst i boden og ski og 
skøyter kommer frem (alternativt når solen og gresset i syden frister 
mer) skal dere huske at vi jobber videre for at det skal bli enda litt 
bedre på golfklubben neste år. Jeg håper alle nådde sine sportslige 
mål og at vi sees med nyvaskede golfkøller klare til en ny sesong 
primo mai neste år.

NV
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Suzann Pro Challenge ble en 
suksess med mange tilskuere, 
fantastisk innsats fra de frivillige 
og mye skryt av baneforholdene 
og Bogstads beliggenhet.  
Kommentatorene fra Golf 
Channel, representanter for 
Solheim Cup arrangøren og 

golftrenerlegenden David Leadbetter var alle enige 
om at banen vår er minst på høyde med banene på 
LPGA-touren. Det var hyggelig og fortjent ros til 
Norges beste bane, nykronet av den nye Rolex-guiden 
som også ranket oss blant Europas beste. Nå er det 
også håp om at klubbens øvrige fasiliteter skal få en 
tilsvarende standard og Styret har nettopp avholdt et 
informasjons møte om prosjektet som forhåpentligvis 
skal føre til nytt klubbhus.   

Planene om et nytt klubbhus går i korthet ut på å bygge selveide  
seniorog omsorgsboliger på parkeringsplassen. Salget av disse skal 
benyttes til å finansiere nytt klubbhus, og klubbens andel av et over
skudd vil kunne benyttes til å nedbetale på gjelden vår. De service
tilbud som et slikt konsept inneholder vil kunne passe godt inn med 
klubbens aktivitet. Senior og omsorgsboliger er også noe myndig
hetene ønsker å satse på for å møte behovet ved en økende andel 
eldre, og det er et stort underskudd på slike boliger i vår bydel. 

Dagens klubbhus er lite effektivt, har store vedlikeholdskostnader 
og trenger snart vesentlig oppgradering. Et funksjonelt, tidsriktig og 
effektivt helårsanlegg vil kunne øke grunnlaget for klubbens økonomi 
og gi et bedre tilbud til medlemmene året rundt. Nye fasiliteter ville 
også kunne sette klubben i stand til å arrangere større internasjonale 
turneringer som kan bidra positivt til klubbens økonomi. Dette er 
i tråd med klubbens etablerte Virksomhetsplan og hovedmål om at 
”OGK skal ha et helårsanlegg med fasiliteter og standard høy nok til  
å kunne arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå.” 

Formannen har ordet

Formann Jan Aaseth.

Prosjektet er fremdeles i en tidlig fase, men Utredningskomitéen  
har lykkes i å få eiendomsutvikleren Arthur Buchardt med på laget.  
Styret har skrevet en intensjonsavtale med Buchardt som vi mener er 
vår beste sjanse til å få realisert planene. Han skal stå for alle kostna
der på forprosjektet, vil finansiere byggingen og garantere ferdigstil
lelse. Klubben har ingen forpliktelser, kostnader eller risiko, og det vil  
uansett være opp til Årsmøtet å bestemme om prosjektet skal  
gjennomføres. 

De politiske utfordringene er åpenbare og for at vi skal lykkes i å  
gjennomføre planene er vi avhengige av politisk medvind ettersom 
tomten ligger noen steinkast innenfor Markagrensen som er et  
komplisert tema for mange. Det respekterer vi selvsagt. Vårt håp er  
at man gitt tomtens begrensede nytte utover å være parkeringsplass,  
at den faktisk ikke er mer enn noen få meter inn i Marka og at en  
ut bygging vil få svært liten konsekvens for kulturlandskapet og  
Markalovens intensjon, samt den samfunnsmessige gevinsten ved å 
bygge disse seniorboligene, kan finne grunnlag for å gjøre et unntak.

Ettersom de politiske sonderingene har startet og sjansen for medi
eoppslag har økt, inviterte Styret til et møte slik at medlemmene  
kunne få informasjon om prosjektet i forkant av avisskriveriene.  
Medlemmene som var tilstede, stilte mange relevante spørsmål, men 
det ble gitt klare positive signaler til planene, og Styret, Utrednings
komitéen og Buchardt ble ønsket lykke videre med prosjektet.  
Det gjenstår betydelige hindringer og det er usikkert om eller når 
Årsmøtet får presentert et prosjekt det kan stemmes over. Styret vil 
uansett informere medlemmene fortløpende om utviklingen og  
viktige hendelser av betydning for planene. 

Nå går sesongen mot slutten og banen vil stenge i midten av oktober 
for å få tid til å gjennomføre nødvendige forberedelser til overvintringen 
slik at vi kan få en best mulig bane tidligst mulig neste sesong.  
Nyt de siste ukene av årets sesong så ofte dere kan på de strålende 
baneforholdene Bogstad fremdeles byr på. 

Golfhilsen fra Jan
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Suzann PRO Challenge ble en stor suksess

Suzann PRO Challenge ble en stor suksess. Flere tusen 
tilskuere hadde funnet veien til Bogstad søndag 9.  
september for å ta del i det største golfarrangementet 
som har blitt avholdt i Norge, Suzann PRO Challenge.

TEKST OG FOTO: SVEN GJERULDSEN

Suzann «Tutta» Pettersen hadde fått tre av verdens beste kvinnelige 
golfspillere, Yani Tseng, Annika Sörenstam og Lorena Ochoa, til å 
stille opp for norsk publikum.

 Jeg vet ikke hvordan dette skal toppes! Dette var mer en jeg kunne 
drømt om, dette gikk rett og slett over all forventning. Jeg kunne 
ikke ha bedt om noe mer. Vi har virkelig skutt gullfuglen. I dag dro 
vi flagget til topps, sa Suzann Pettersen da hun takket publikum 
etter runden.

Fra Oslo Golfklubbs side var det Kristin J. Klæboe og Erik Hagen 
som var ansvarlig for at alt gikk på skinner. 

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de frivillige for en 
fantastisk innsats på Bogstad! Uten dem hadde ikke arrangementet 
blitt en suksess. Jeg er stolt over at klubben har så mange dyktige 
medlemmer som trår til når det gjelder, sier Erik Hagen.

Puste ut
 Nå kan vi puste ut og vite at vi har vært med på noe stort.  
Jeg håper alle som var her hadde mange gode opplevelser, og 
øyeblikk de kan se tilbake på. Jeg måtte klype meg i armen da jeg så 

Annika Sörenstam, Lorena Ochoa, Yani Tseng og Suzann Pettersen 
slå ut på hull 1 med tusenvis av mennesker nedover fairwayen.  
Det var fantastisk, sier Kristin J. Klæboe.

Også barna var ivaretatt på Bogstad denne søndagen. 
– Vi hadde etablert et eget lekeområde med hoppetårn og golfleker. 
Det så ut som det var populært, sier Hagen.

Solheim Cup?
Under turneringen ble det spilt scramble gjennom hele runden, 
men de byttet innbyrdes lag for hvert 6. hull, slik at alle fikk spilt 
med og mot hverandre. De siste seks hullene spilte «Tutta» og  
Sörenstam sammen. De to fryktede partnere i Solheim Cup, og 
duoen kom kjapt inn i gamle rutiner.

 Jeg slo alltid først da vi spilte 
sammen, og det gjorde vi helt  
automatisk i dag og. Det er spor 
som sitter dypt, forteller Tutta.
 
Annika Sörenstam var full av 
lovord for både sin partner og  
Bogstads golfbane. Den levende 
legenden støtter oppunder  
golfforbundets ønske om å få en 
Solheim Cup til Norge i 2019.

 Det er alltid hyggelig om man 

Flere tusen tilskuere var tilstedet da stjernene slo ut fra 1. tee

En flott gjeng med frivillige.

Annika Sörenstam og  
Suzann Pettersen
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kan få Solheim Cup til Norden. Dette er en utrolig bra bane, og 
den har mange morsomme og strategiske hull. Dersom det kom
mer flere slike arrangementer til Norge vil interessen bare fortsette å 
vokse, både blant publikum og sponsorer, sa Annika Sörenstam til 
media etter runden.

Også verdensener Yani Tseng likte seg på Bogstad. 
– Jeg kommer tilbake dersom jeg blir invitert, sa hun.  Vi hadde 
det så gøy der ute i dag, og det var et fantastisk publikum. Jeg er 
bare glad for å kunne støtte Suzann, og jeg er veldig stolt av henne 
som har fått til dette. Jeg kommer helt sikkert tilbake om hun spør 
meg, sier den 23 år gamle kvinnen fra Taiwan.

Gammel drøm

 
 Vi var her for en ting denne uken: Right to Play og deres arbeid. 
Når vi setter oss ned og ser på fremtidige muligheter for turneringen 
er det godt mulig vi kommer med en annen vinkling. Det viktigste 
er å gjøre noe som holder interessen ved like, men dette blir ikke 
lett å overgå. Ekstra hyggelig er det at vi klarte å samle inn 514 000 
kroner som skal gå til et prosjekt i Mocambique, sa Suzann Pettersen 
i sin takketale til en overfylt terrasse på klubbhuset.

Mange tilskuere fulgte spillerne på hele runden. Bildet er fra hull 9.

Viktig medlemsinformasjon!!

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.

 
Er du junior i 2012 og fyller 22 år i 2013?
Alle medlemmer registrert med juniorkategori i 2012 
og som fyller 22 år i 2013, vil fra 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 studie
dokumentasjon hvert år. Frist i 2013 er 20. februar. 
Studierabatt gjelder for medlemmer i alderen 2228 år.
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Hvis det er noe du vil trekke frem, hva er det?
Da må jeg si fairwayene. Det er usedvanlig sjelden du ser så tette 
og flotte fairwayer som det jeg har sett her på Bogstad. De er som 
fløyel, sier han.

Leadbetter hadde ikke anledning til å være tilstede under selve 
turneringen søndag 9. september, men hele lørdag var han å se 
på banen i prat med alle som var interessert. Vel hundre personer 
hadde møtt frem for å ta del i Leadbetters golfklinikk sammen med 
sin elev, Suzann Pettersen. Suzann demonstrerte flere slag og for
talte de tilstedeværende blant annet om det fundamentale i hennes 
golfsving, hennes trening og hvordan hun forberedte seg før hver 
eneste golfrunde. I motsetning til mange amatører som løper rett 
fra bilen og ut på første tee, er Suzann alltid på plass 2 timer før en 
turneringsrunde. Før rundene jobber hun seg målbevisst gjennom 
faste rutiner.

Suzann delte flere morsomme historier med de tilstedeværende og 
fortalte blant annet om første gang hun spilte med Tiger Woods, og 
hvor nervøs hun var noe som resulterte i en stor hook på første tee. 
Suzann fortalte historier fra Canadian Open forrige uke da hun og 
alle andre i det sterke startfeltet ble satt på plass av en 15 år gammel 
jente, Lydia Ko fra New Zealand. Det var nesten flaut var Suzanns 
kommentar, men hun var meget imponert over måten 15åringen 
vant turneringen.

Intervju med David Leadbetter

Golflegenden David Leadbetter hadde tatt turen fra 
USA til Bogstad for å støtte opp om sin elev, Suzann 
Pettersen, da Suzann PRO Challenge gikk av stabelen. 
I et intervju med OGK Nytt sier Leadbetter at han 
er imponert over kvaliteten på golfbanen til Oslo 
Golfklubb.

Jeg må si jeg virkelig er impon
ert over kvaliteten på golfbanen. 
Banen står ikke tilbake for de 
banene som proffene spiller på 
USATouren både for kvinner 
og menn. Flere av banene som 
jentene spiller har ikke samme 
kvalitet, sier David Leadbetter 
til OGK Nytt.

På spørsmål om han skryter 
av banen av høflighets skyld 
svarer han: Nei, jeg her ikke 
for vane å gjøre det. Dere har 
en fantastisk bane det være seg 
teesteder, fairways og greener.
 

Ca. 100 personer hadde møtt fram for å ta del i Leadbetters golfklinikk sammen med sin elev Suzann Pettersen.

David Leadbetter

 «Bogstad står ikke tilbake for toppbanene på Touren»
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England
David Leadbetter kommer opprinnelig fra England og startet 
sin profesjonelle karriere som golfspiller på Europa og Syd
Afrikatouren, men hadde liten suksess. Han var svært interessert i 
teknikk, mekanikk og psykologi, så han gikk over til å gi instruk
sjoner. Hans store gjennombrudd som pro kom på 1980tallet 
da han fornyet svingen til Nick Faldo som gikk hen og vant seks 
Major mesterskap.

I dag er David Leadbetter en av verdens mest ettertraktede instruk
tører og han driver en kjede med internasjonale golfakademier 
med hovedkvarter ved ChampionsGate Golf Resort i Florida. Selv 
konsentrer han seg om å lære opp profesjonelle Tourspillere og 
coatcher i sine metoder.

Juniorabeidet
David Leadbetter ble under besøket orientert om det arbeidet som 
klubben og TK legger ned på juniorsiden. Han var imponert over 
at klubben har mer enn 200 juniorer i trening i alle aldre.
Med så mange juniorer i trening har dere et godt grunnlag for å 
få frem en eller to elitespillere som kan følge i Suzanns fotspor, sier 
David Leadbetter.
 

Bob´s Corner

You have probably read in the newspapers about the large num
ber of LOMVI BIRDS that have been blown by very strong 
winds into the Oslo area. I saw one on the beach at Sollerud but 
Kristoffer, one of our greenkeepers, found one on the driving 
range last week. He took it to Bogstadvann and it quickly swam 
away.

This made me think of the many “wildlife moments” I have 
experienced at the golf club. The most famous is probably the 
runaway cow. The farmer at Bogstadgård wanted to move the 
6 month old calf away from its mother, but when the car and 
trailer reached the entrance to the golf club the calf kicked the 
trailer door open and ran onto the golf course. It ended up on 
the 14th fairway , jumped into the water and swam back to 
Bogstadgård. People there tried to catch it so it swam back to 
the golf course and after a 30 minute chase it was back in the 
trailer.

I was called to the 3rd green one Sunday morning only to find 5 
small snakes sunning themselves. On another Sunday we had a 
very large Elk walk on to the practice area at the 4th, again the 
greenkeepers took care of the problem. For many years we had a 
resident woodpecker in the same area, he never did fell the tree.

Before the changes in the course there was a pond in front of 
the 14th green where a duck was raising a family of 8 ducklings. 
One day I threw them some crumbs from my lunch sandwich 
and every time I passed the pond after that they come running 
across the fairway to my buggy looking for food.

Finally, I was driving down the 15th and saw 100+ Canada 
Geese on the 16th tee area. Four members were walking from 
the 15th green and as I approached all the birds took off, what 
a noise. One of the players said to me “we are trying to decide 
whether your buggy scared the birds or did they recognize you”. 
How did I get that reputation?

Bob Gibb, Marshall

Bob and Charlie. 

Flere juniorspillere møtte opp for å se Leadbetter i aksjon. 
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Turneringer

1. og 2. september ble den tradisjonsrike GC Pokalen 
spilt mellom Gøteborg GKs damer og Oslo GKs 
damer. Det er 62. gang denne turneringen spilles! 

I ren Solheimcup stil spiller 12 norske 
damer mot 12 svenske damer i Four
ball, Foursome og Singelmatcher. 
Lørdag ble det spilt 36 hull, og etter 
at alle Fourball og Foursome match
ene var spilt viste regnestykket 7 ½ 
poeng til Sverige og 4 ½ poeng til 
Norge.

Søndag var det klart for singelmatcher, og Oslo GK damene måtte 
vinne hele 8 av 12 singelmatcher for å få pokalen hjem til klubben. 
Én etter én kom Oslo GK damene inn med seier i lommen! Det ble 
uhyre spennende mot slutten, og da siste ball kom inn var det klart 
at kaptein Anne Helmer kunne heve den vakre pokalen. Oslo GK 
hadde vunnet 15 ½ poeng mot Gøteborgs 14 1/2.

Banen vår viste seg fra sin beste side, i strålende sol hele helgen, og 
fantastiske forhold. De svenske damene smilte fra øre til øre og var 
fulle av entusiasme over å få spille Bogstad.

GC helgen er en svært hyggelig og sosial begivenhet. De svenske 
damene blir innkvartert hjemme hos oss, og fredag var det reker, 
vin og deilige oster hjemme hos Mette Bye. Lørdag serverte 
Magnus en flott middag i peisestuen, og søndag fikk vi et herlig 
lunsjbord i forbindelse med premieutdelingen, før vi vinket farvel 
til våre svenske venninner.

Vi gleder oss allerede til neste år, da er det vi som reiser til  
Gøteborg for å spille den 63. GC Pokalen.

Oslo GKs lag:
Anne Helmer  kaptein
Kristin Julie Klæboe
Anne Line Bakkevig
Christina Kjellevik
Reidun Dybwad
Solvei Hage
Kari Tobiasson
TrineLise Biermann
Erica Blakstad
Mette C Bye
Annekarin Ølnes
Randi Viksjø

Turneringen ble spilt lørdag 15. september i fint  
høstvær. Det var 66 påmeldte fordelt på fem klasser.

Christian Staubo var starter og fikk alle godt i gang. Han ga alle 
noen formaninger om hurtig spill og etikette. Det hele ble servert 
spillerne klart og tydelig, men med muntre kommentarer. 
Klasse A og B spilte slagkonkurranse med fullt spillehandikap, 
mens klassene C og D spilte 18 hulls stableford. De yngste jentene 
og guttene spilte ni hulls stableford i samme klasse.
 

I klasse A vant Max Hartmann fra Hauger Golfklubb med 65 slag 
foran Benjamin Pedersen, Grønmo Golfklubb med 69 slag.  
På tredje plass Eirik Bratlie Lohne fra Kjekstad Golfklubb, også 69 
poeng men med høyere spillehandicap. Denne klassen spilte fra  
tee 54.

 

GC Pokalen

Wahlstrøms pokal

Oslo Golfklubbs flotte og blide vinner lag!

GC pokalen
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I klasse B vant Tina Mazarino fra Kjeklstad golfklubb med 68 slag 
netto, foran Saskia Sterud fra Oslo Golfklubb med 72 slag netto fra 
tee 49. Cornelia Karlsson, også fra Oslo golfklubb, ble nummer tre 
med samme antall slag, men med høyere spillehandicap.

Klasse C ble vunnet av Henrik Lie Selle fra Ballerud golfklubb med 
38 poeng, foran Fabian Smith Mikalsen fra Losby Golfklubb, 36 
poeng. På tredje plass fulgte Kristoffer Grue Ruud med 34 poeng 
også han fra Ballerud. 

Klasse D ble vunnet av Karoline Pedersen, Kjekstad Golfklubb med 
18 poeng. Neste år håper vi på flere deltakere i denne klassen.

Klasse Y ble vunnet av Jonas Sellæg Aulie Groruddalen Golfklubb 
med 15 poeng, på annen plass kom Tobias Hovind Oppegård 
Golfklubb også med 15 poeng, men med høyere spillehandikap.  
Theodor Fredrik Hannevig Waalen, Bærum Golfklubb fulgte på 
tredje plass med 12 poeng. 

Takk til alle som bidro til en flott opplevelse for spillere og foreldre 
på en glimrende bane.

Med hilsen turneringsleder Henning Monsen 

9

Turneringer

Årets Per Teigen 2012 - Anthony Newey

Per Teigen spilles gjennom hele 
sesongen på utvalgte Torsdags
turneringer. I alt har 11 torsdager 
blitt spilt som Per Teigen tellende. 
De 5 beste stablefordrundene per 
spiller, uansett klasse, legges sam
men til en totalscore for spilleren.

Den spilleren med den høyeste 
poengsummen totalt i 2012 ble  
Anthony Newey med 193 poeng. 
Dette er et snitt på hele 38,6 poeng, 

og det er rett og slett et fantastisk bra resultat for en spiller med 
1,4 i hcp. Nummer to ble vår juniorspiller Tomas Skajem med 189 
poeng, mens tredje plassen gikk til Helge Giørtz med 188 poeng.

Anthony får dermed et napp i Per Teigens Pokal, og han får også 
egen parkeringsplass – da mangler bare sertifikatet, som han  
kanskje får bruke vinteren til å skaffe seg…. 

Resultater Per Teigen 2012:  

1 Anthony Newey 9 193
2 Tomas Skajem 8 189
3 Helge Joachim Giørtz 8 188
T4 Helge Helgesen 10 186
T4 Kristin Julie Klæboe 5 186
T6 Dick Berggren 7 185
T6 Asbjørn Ramnefjell 5 185
T8 JensOve Hagen 9 183
T8 Louis Røren 7 183
10 Erik Leonard Jacobsen 5 182
11 Jeppe Broch Nielsen 6 181

Cornelia Karlsson, Tina Mazarino og Saskia Sterud.

Årets Per Teigen: Anthony Newey

Karoline Pedersen. 

Pallen i årets Per Teigen: f.v. Anthony, Tomas og Helge
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Turneringer

Aalborgmatchen ble spilt for 45. gang. I år ble den spilt 
på Bogstad 21. – 23. september. Det spilles om en 
skips klokke som Kalle Staubo satte opp i 1967.  
Gleden var stor søndag ettermiddag da klokken igjen 
kunne henges på det som i flere år var dens ”faste” 
plass i peisstuen.

Det ble spilt foursomes fredag i kaldt og pent vær. Vårt lag viste 
styrke fra starten av og vant fredagens matcer 4 2. Lørdag var det 
kaldt med en vind som bare dansker kan ønske seg (selv om den 
var i kaldeste laget). Det ble spilt fourball/highlow hvor vårt lag 
fortsatte med godt spill og vant igjen med 4 – 2. Utgangspunktet 
før søndagens singlematcher var godt. 8 – 4 til OGK.

Søndag ble det spilt 12 singlematcher. Vi knuste aalborgerne med 
8 ½  3 ½! Totalt vant vi årets match med 16 ½ mot 7 ½.  Vi var 
tidlig opp i mange matcher på søndag slik at det ble aldri den  
spenningen som har krydret de senere års matcher.

Kapteinen takker våre spillere for utmerket innsats. Spesielt takk 
til våre rookies som gjorde en kjempejobb. Danskene takket oss for 
et flott arrangement på det de mente måtte ”... være en av Europas 
flotteste bane”.   

Per Foseid

Årets Bogstadpokal gikk til Per Kristian Winge

Hele 32 spillere var satt opp i første runde av Bogstadpokalen.  
Det er svært gledelig at såpass mange blir med. Turneringen er en 
singelmatch turnering, som spilles gjennom sesongen i matchtableau.

Dessverre er det ikke alle som får til å avtale spill, slik at det blir 
gitt en del walkover. Men likevel kom vi til slutt i mål, og søndag 
23.september ble det spilt finalematch mellom Thomas Walle og 
Per Kristian Winge. Her ble det en jevn match, som ente med 1/0 
og seier til Per Kristian. Dette er andre gang Per Kristian vinner, sist 
var i 2010.

Den første Bogstadpokalen ble satt opp av Westye P. Egeberg i 
1926, og den ble vunnet til odel og eie av Olav Heyerdahl i 1952. 
Den nåværende Bogstadpokalen er satt opp av Ove og Westye 
Høegh og er evigvandrende.

Vi gratulerer Per Kristian med årets Bogstadpokal!

Alborgmatchen Bogstadpokalen

Shaker pokalen

Årets Shaker-match ble uhyre jevn og spennende.  
12 optimistiske OGK-spillere reiste til Gøteborg for  
å forsøke å slå svenskene på deres hjemmebane. 

Borteseier i Shakern har visstnok ikke forekommet siden 1996.  
Etter første dags 2 runder med Fourball og Foursomematcher, 
ledet OGKspillerne med 7,5 mot Gøteborgernes 4,5. 

Vi vet ikke om det var hjemmefordelen til svenskene, eller det  
faktum at nordmennene vant festen på dansegulvet og på nach
spielet lørdag kveld som var utslagsgivende,men med bare 4 av  
12 mulige poeng søndag, ble det tap 11,5 mot svenskenes 12,5.

Kampen om Shakern har gått siden 1928, kun avbrutt noen år ved 
siste verdenskrig. Det er en fantastisk morsom match som opprett
holder forbrødring mellom Norges og Sveriges eldste golfklubber.

Inge Fjeldstad

NB!! 1. november er fristen for oppføring 
på familieventelisten

Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo 
Golfklubb anledning til å ønske inn ett nært familie
medlem 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 under menyvalgene:  
Medlem – Bli medlem? – Familieventelisten.

Aalborgmatchens deltagere 2012. 

Fra midten mot høyre, ser vi våre gutter: Erik Wattne (i helt lyst antrekk), Anders 
Taucher, Keith Woods, Christopher Raanaas, Inge Fjeldstad, Harald Ziegler, Frode 
Berntsen, Vilhelm Lae, Pål Solberg, Kim Holthe, Christian Storm og Paul Tanne.
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Baneavdelingens hjørne

Høsten har kommet og de første frostnettene har gjort 
sitt inntog. Litt vemodig minner det oss om at nok en 
golfsesong går mot sin naturlige avslutning selv om det 
fortsatt er tid og rom for gode golfopplevelser før vi 
stenger. 

Vi har gjennomført en sesong hvor banen har fått mye positiv 
omtale etter mange spennende arrangementer som NM og Suzann 
PRO Challenge. Denne type arrangementer gir oss inspirasjon,  
nye inntrykk og erfaringer som kommer godt med i den videre 
plan legging og forvaltning av anlegget.

Til tross for gode tilbakemeldinger vil det alltid være rom for 
forbedringer. Det gjelder både små baneutbedringer i form av mer 
drenering av våte randsoner, estetiske forbedringer, arbeidsrutiner, 
frekvens og timing på når arbeidsoppgaver blir gjennomført etc. 
Det er mange hensyn å ta når sesong og detaljplaner legges.  
Neste års planer med dertil budsjetter er under utarbeidelse og vil  
i løpet av oktober bli fremmet for både anleggskomiteen og styret.

Årets sesong har vært preget av mye ekstremvær dog litt omvendt 
rekkefølge av hva vi hadde i fjor. I år kom det ekstremt mye nedbør 

i juni/juli, mens i slutten av august og de første ukene i september 
har gitt oss mange fine dager med litt følelse av sommertemperaturer.

Vi ser mer og mer hva ombyggingen i realiteten har gitt oss.  
Det har skapt forutsigbarhet og tilgjenglighet som få baner kan 
skilte med. Ukentlig kommer det henvendelser om mennesker som 
ønsker å sette seg på venteliste for å bli medlem av Oslo Golfklubb. 
Det er kunder som ønsker forutsigbarhet og spillekvalitet uavhengig 
av været. Vi leverer det til en svært konkurransedyktig pris.

Områdene som ble tilleggsdrenert i våres er blitt bra. Noen nye 
områder vil bli foreslått utbedret i 2013, men vil sannsynligvis bli 
utbedret allerede i høst. Dette er små isolerte områder som ligger i 
randsonene mellom sandcapped fairway/semiruff og befintlig ruff. 
Områdene ligger så sentralt, sett i forhold til spillet, at de bør  
vurderes utbedret. Andre våte områder i ruffen bør vi kunne  
akseptere når det har regnet mye. Utbedringskostnadene er høye  
og man bør muligens legge kost/nytte prinsippet til grunn. 

Følgende kartlagte områder er foreløpig definert som prioriterte  
saker. De vil bli fremmet i forbindelse med budsjettforslag for 
2013:
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Hole in one på hull 11 den 5/9

Flaks eller ferdighet? – Dette var et slag rett på stanga 
så her var det ferdighet, slår Kåre Marius Lunde fast 
etter endt seniorturnering. Uansett – vi gratulerer.

Det er første gang Kåre Marius Lunde får hole in one og da er det 
spesielt hyggelig å kunne dele ut både heder og ære, en magnum 
Lanson Champagne, samt navnet inngravert på tavla i klubbhuset.
 Det er ikke mange dagene siden det var like før på hull 16, men 
da ble det stang ut. Denne gangen gikk ballen rett mot stanga og 
ned i hullet, forteller Lunde.

Som golfspiller får man kanskje et litt nærere forhold til ballen  
man får hole in one med og da gjelder det å ta godt vare på den.
 Jeg brukte samme ball på hull 12 og her slo jeg et dårlig slag.  
Da jeg og mine medspillere ikke fant den med en gang ble jeg  
litt redd for ikke å finne den igjen, legger Lunde til.
Oslo Golfklubb gratulerer!

I strålende høstvær ble Upper Ten arrangert en uke forsinket, 
dessverre med bare syv deltagere. Turneringen er en stablefordturn
ering for seniorer 70 +, over ni hull, med innlagt puttekonkurranse 
etter endt spill.
Vinner ble Richard Furuholmen med fine 20 stablefordpoeng og 2 
puttepoeng, til sammen 22 poeng. På de neste plassene fulgte Erik 
Jensen med 20 poeng og Torgrim Rolfsen med 19 poeng.
Det blir premieutdeling på seniorenes årsmøte den 3. oktober.

Ekstra drenering/sandcaping/ferdiggress: 
Hull 1  Første landingssone v/fw bunker. 150m2
Hull 2  Til venstre for fairway 4 områder 100m2
Hull 3  Venstre for tee. 130m2
Hull 4  Begge sider av fairway. 300m2
Hull 5  Venstre foran green.   25m2
Hull 9  Venstre side av fairway 2 områder 160m2
Hull 10  Venstre/høyre side fw 4 områder 200m2
Hull 11  Høyre/Venstre side av fw2 områder 75m2
Hull 12  Rundt dametee/Venstre for fairway 205m2
Hull 14  Venstre side av fairway 4 områder 285m2
Hull 15  Venstre for fairway kort av bunk. 460m2
Hull 15  Venstre for fairway land.sone 2
Hull 17  Høyre side etter dam.  100m2

Følgende arbeider vil bli utført i perioden fra nå i slutten av  
september og ut oktober og november:

• Div. torvarbeider (bytte gress på slitte områder på hull 2, 5, 6, 
7, 9, 10 og 18.

• Justere underlaget til kunstgressgreen på treningshullet på hull 4. 
• Forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og fairway.
• Lufting av greener, teesteder og fairway.
• Sanddressing av greener, teesteder og fairway.
• Løvblåsing og oppsamling av løv på alle arealer.
• Tømming av vanningsanlegg.
• Ta inn og vaske baneutstyr, ballvaskere, teeskilt, teeklosser etc. 
• Skjære rundt spredere og ventilkummer.
• Merke ut alle ventilbokser og filtreringskummer med røde pinner.
• Vaske ned alle maskiner.
• Gjennomføre høstens dekkskiftsesong. 
• Forbrede prosjekt juletresalg.    
• Rydde og vinterlagre utstyr.
• Utbedre definerte våte områder i randsoner  

(semirufforåder rundt green og fairway)
• Evaluering og budsjettarbeid. 

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt 
fin høstsesong med mange fine golfopplevelser. Mange er flinke 
men det er ekstremt viktig at alle allikevel bidrar med å passe på 
vår felles bane. Dvs. at alle må bidra til å legge oppslått torv tilbake 
samt reparere alle nedslagsmerker i.h.t de veiledningsinstrukser som 
er hengt opp på infotavler i og rundt klubbhuset og på klubbens 
nettsider.  

Vennlig hilsen John Riiber

 Per Pettersen ( turneringsleder) sammen med Kåre Marius Lunde (t.h).

F.v. Richard Furuholmen, Tor Linaae, Torgrim Rolfsen, Bassen Bunæs, 
David Hansson, Erik Jensen og Svein Thon. 

Upper Ten
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Bogstad Innegolf (BIG) Sparegrisen

Nå åpner simulatorsesongen igjen! Golfsesongen går 
ubønnhørlig mot slutten, men det er ingen grunn til å 
legge bort køllene av den grunn. Hvorfor ikke beholde 
svingen, gleden og det sosiale samværet gjennom hele 
vinteren?

Fra 1. november åpner BIG for alvor, og Stephen og Tom står parat 
til å ta i mot medlemmer og ikkemedlemmer som ønsker å spille 
golf i vinterhalvåret. De legger ikke skul på at de ønsker at flere 
benytter seg av tilbudet, og gjerne flere damer.

 Bogstad Innegolf har noen grupper med senior herrer som spiller 
og koser seg jevnlig gjennom hele vinteren, men hvor er damene? 
lurer de på. 

 Det er et like innholdsrikt og hyggelig golfspill som ute. I alle fall 
nesten. Spill med venner og ta en kaffe mens du venter. Og som et 
pluss så holdes svingen ved like. Vi har en bra drivingrange og en 
veldig bra chippinggreen, som kan benyttes når man ikke spiller på 
en av våre 36 anerkjente golfbaner. Vi oppfordrer alle medlemmer 
til å komme og prøve, dette er moro for store og små uansett alder, 
forteller Tom og Stephen.

Booking
For booking ring Tom på tlf. 959 08 070 eller  
Stephen på tlf. 920 23 450. 

Fra og med 1. november kan du også ringe 22 73 17 60.

I ProShop står det en sparegris til inntekt for Mølleplassen spesial
barnehage. Her oppfordres alle spillere som havner i bunker’n ved 
hull 11 til å legge på kr. 10,. I år har det kommet inn kr. 2 500,.
 Det ser ut som om medlemmene har blitt flinkere til å spille hull 
11 men siden TorErik Knudsen, som vant International Throphy, 
valgte å gi kr. 4 000, av premien til grisen ble det et flott beløp 
likevel, forteller Siri Wahlstrøm. Hun benytter også anledningen til 
å takke TorErik Knudsen og alle andre som støtter opp om Mølle
plassen barnehage.

Tom (t.v) og Stephen ønsker alle velkommen til klubbens innendørssenter med 
golfsimulatorer.

Siri Wahlstrøm.

Bogstad Innegolf (BIG)  
åpner 1. november

Takk for støtten til Mølleparken  
spesialbarnehage

Tømming av trallerom i driftsbygningen

Trallerommene i driftsbygningen benyttes som lager
plass utenfor golfsesongen. Vi ber derfor alle med
lemmer som har utstyr stående her om å fjerne dette 
innen 15. oktober 2012. 

Bjørkeved – første mann til mølla!

Baneavdelingen har noe bjørkeved igjen. Denne 
er meget tørr og fin, selges fra verkstedet under 
dekkskiftet for kr 99, pr sekk (60literssekker). Hjem
kjøring i lokalområdet kan arrangeres. Førstemann til 
mølla!

Salget starter 15. oktober.
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I klubbens gamle bøker er både store og små begiven-
heter nedtegnet.  I 1929 og 1930 skjedde blant annet 
følgende:

1929
Referertes skrivelse fra Finn Kaas med forslag til ordning 
med bildroschene ved Majorstuen om billig kjøring til 
banen. Ordningen blev godkjendt.

Det var en gang i 1929 og 1930

Efter den forholdsvis snefattige vinter, kunde banen åpnes 
20. april. Selv om banen av og til var frossen utover sen-
høsten, blev det spilt til over nytår, visstnok endog så sendt 
som 20. januar 1930.

1930
Det er uttrykkelig forbudt å benytte sko med nudder eller 
pigger, det være sig av jern eller gummi. To styremedlemmer 
dissenterte.

Den 25. oktober holdtes i forbindelse med avslutningsfesten 
på klubbhuset, en flagkonkurranse.

I august deltok herrene Heyerdahl og Bryn i Baastad og 
hevdet klubbens ære på en verdig maate, idet Heyerdahl 
vandt Baastadpokalen mens Bryn placerte sig som nr. 2.

 Bildet er fra “Dødens dal”. Ragnar Halle 2nen green.

Til Oslo Golf Klubs medlemmer.

BIL – DROSCHER
Det er truffet avtale med bileierne ved Majorstuen 
holdeplads hvorefter disse kjører fra Majorstuen til 
Golfbanen efter følgende taxter:
Mindstepris Kr. 3,- pr. tur for indtil 4 personer.

Hvis flere end 4 blir det et tillæg av Kr. 0,75. pro. 
persona.

Passagererne betaler saaledes:
4 personer eller derover Kr. 0,75 pro. persona.
3 personer eller derover Kr.  1,- pro. persona.
2 personer eller derover Kr.   1,50,- pro. persona.

Ved bestilling av bil fra Golfbanen maa der telefoneres 
til den Kommunale Bilcentral, telef. 25800.

Oslo, mai 1929.

Kommunikationskomitéen.

Ball-merkning

Klubben har anskaffet et balmerkningsapparat.  
Til hvert merke kreves særskilt messingstempel, som 
maa bestilles fra England. Man kan faa fuldt navn. 
For 6 bokstaver blir prisen ca. Kr. 5,- pr. stempel,
for flere bokstaver ca. 50 øre tillegg pr. bokstav.  
Medlemmer der ønsker saadant stempel bedes  
underrette sekretæren snarest.

Medlemmer som merker sine baller paa anden maate 
end med fuldt navn bedes indregistrere sit merke hos 
treneren.

Oslo, mai 1929.

Banekomitéen.
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo Golfklubb
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Oslo Golfklubb 
– et fantastisk sted å være!

Vinterbridge 

Har du lyst til å være med å spille bridge i vinter?  
Det arrangeres spill i klubbens lokaler torsdag kl. 18:30 
hver måned fra oktober til april. Medlemmer med makker, 
som ev. ikke er medlem, er velkommen til å delta.

Aktuelle spilledatoer er 
• 18. oktober
•  1. november
•  6. desember
•  10. januar
•  7. februar
•  7. mars 
•  4. april 
•  25. april, avslutning 

Årskontingent kr. 100, som betales første kveld man 
spiller, samt kr. 100, pr spillekveld.  Dette dekker  
premier og enkel servering. 

Påmelding rettes til Per F. Moe, 
epost: perfm@broadpark.no, SMS til 45612807 
eller møt opp 18. oktober kl. 18.15.

Dekkskift starter opp mandag 15. oktober.  
Åpningstidene på hverdager vil være fra kl. 07:00 til 
20:00. Det åpnes for timebestilling tirsdag 9. oktober 
kl. 12:00. Vi oppfordrer medlemmer til å reservere tid 
så tidlig som mulig da det ventes stor pågang. 

For booking av time ring 22 50 76 00.

Dekkskift starter mandag 15. oktober

Jarle Haugnæss står parat til å ta i mot dekkskiftkundene.

Åpningstider og kontaktinformasjon
 Tlf. E-post Åpningstid
Administrasjon 22 51 05 60 post@oslogk.no Hverdager 08:3017:00
Junioravdeling 22 51 05 66 junior@oslogk.no 
ProShop 22 50 54 92 snewey@online.no 08:0019:00
Starttidsbooking Fra 1. oktober ring ProShop  
Restaurant 909 34 910 menyforslag@hotmail.com 09:0022:00
Bilvask 966 63 224
Dekkskift 22 50 76 00 dekkskift@oslogk.no 07:0020:00 (fra 15. oktober)


