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Ingen tvil om at disse herrene som deltok i seniorturneringen onsdag 5. juni syns at banen på Bogstad er et fantastisk sted å være.
Fra venstre Per Arvid Sveum, Erik L. Jacobsen og Jan Kolstad.
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Leder

Nå er det fullt kjør på alle 
fronter. Banestaben jobber for å 
få banen perfekt og turneringer 
avholdes daglig. Medlemmene 
og dere gjester tar anlegget i 
bruk og barna trenes daglig. 
Kafeen får testet sine varer og  

     shopen besøkes flittig.

Vinteren tok voldsomt på de fleste av banene i Oslo-området. 
Mange sliter veldig med å få gode forhold. Banen vår fikk også mye 
stryk, men med iherdig innsats fra hele banestaben er den nå på et 
akseptabelt nivå. Det er fortsatt områder som ikke har kommet seg 
etter vinteren og på en del av disse vil vi skifte torv i den nærmeste 
tiden. Målet er perfekte forhold.

De første ukene holdt vi igjen eksternt greenfeespill nettopp fordi vi 
ikke følte at anlegget holdt forventet standard. Vi tapte kanskje litt 
greenfeeinntekter på det valget på kort sikt, men tror at vi tar igjen 
det tapte senere. Når vi åpner skal forholdene være som forventet og 
fornøyde gjester kommer forhåpentlig vis tilbake, mens misfornøyde 
neppe gjør det. (Vi er ca. kr 40.000 bak på greenfee pr utgangen av 
mai måned sammenlignet med fjoråret.)

Den nye startboden er straks klar til bruk. Anleggsperioden har 
dessverre trukket litt ut. Forklaringen ligger i den sene våren – det 
måtte være frostfritt før arbeidet kunne starte. Starteren får med den 
nye plasseringen bedre tilgang til overvåking av spillet og spillerne 
ser lettere hvor de skal henvende seg. Vi tror dette blir bra.

Snaut 200 barn/unge er nå i full gang med sommertreningen. Et-
tersom driving rangen vår ikke er operativ enda foregår mye av tre-
ningen på Nordhaug (Haga) og korthullsbanen der. Dette koster og 
vi håper alle at kunstgresset snart er lagt slik at vi kan bruke vår egen 
driving range. Trenerne holder høyt nivå og barna blir forhåpentlig 
mye bedre golfere med gode holdninger.

Det er fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt kontin-
genten. Disse er sperret for spill og purret. Snart vil de oversendes 
til inkassoselskapet slik at de overtar inndriving av kontingenten. 
Vårt arbeid med dette tar uforholdsmessig mye tid og burde være 

Daglig leder Niels Vik.

unødvendig. Alle som tok kontakt for å få en betalingsordning har 
fått det. Vi har stor forståelse for at noen (50-60 av 2200 medlem-
mer) ikke har likviditet til en ekstraregning på 10-11 tusen i april og 
betalingsordningene fungerer godt. Vi har ikke forståelse for de som 
bare uteblir totalt, ikke svarer på henvendelser eller ikke returnerer 
samtaler. Er du som leser dette blant dem – ta kontakt snarest. Når 
sakene er oversendt til inkassoselskapet får ikke vi gjort noe mer. 

Økonomien ellers er OK. Vi nedbetalte kr 500.000 ekstraordinært 
på lånet ved siste forfall (30. april) og restgjelden er nå kr 58,5mill. 
Sponsorinntektene er omtrent som i fjor. Vi har ikke nådd budsjett-
målet enda, men vet det kommer noe mer utover i sesongen. Green-
fee er alt for tidlig å spå noe om, men forhåndssalget til medlemme-
ne var bra – klart mer enn i fjor. Dette er et medlemsgode vi håper 
enda fler benytter seg av til neste år. Kostnadssiden er omtrent som 
forventet. Noe mer i klubbhuset og på banen enn budsjettert, men 
ikke bekymringsverdig. Dette kan justere seg i løpet av sesongen. Vi 
har disse områdene i kikkerten. 

For medlemmer som ikke har/har få spillepartnere igangsetter vi 
nå et lite prosjekt for å samle medlemmer i den samme situasjon. 
Se egen artikkel i bladet. Dette er et prøveprosjekt for å inkludere 
medlemmene i klubben utover det vanlige velkomstmøte og «off 
you go» - la alle klare seg selv. Vi håper at nye, og gamle medlem-
mer med få spillepartnere benytter sjansen. Blir opplegget en suksess 
gjentar vi det til høsten.

Snikspilling og feilreservasjoner, omtalt annet sted i bladet, er et 
fokusområde i tiden fremover.

Miljøarbeid blir også satt i fokus fremover. Vi har nedlagt et solid 
arbeid med å kartlegge driften og vil få ekstern input på hva vi kan/
bør gjøre fremover for å bli bedre. Kildesortering, avfallshåndtering, 
bruk av energi etc. Det gjelder ikke bare klubben, men også Stephen 
i pro-shopen og Per Anders på kjøkkenet. Alt kan ikke løses over 
natten, men dere skal vite at vi har det på agendaen og vil bli bedre.

Det vil være mye spill på dag og ettermiddag fremover. Husk at 
kvelden er lys og lang. Benytt tiden til en kveldsrunde, om ikke 18 
hull så prøv 12, 9 eller 7. Kjøp gjerne noe å spise/drikke etter spill 
også. Bruk anlegget og gi oss tilbakemelding dersom noe ikke er 
som det skal.
NV
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Da er sesongen endelig i gang 
etter at en kald vår forsinket 
åpningen med omtrent én 
uke. Vår bane har overvintret 
svært godt relativt til andre 
baner på Østlandet hvor 
mange har store skader og 
lite grønt gress etter 
betydelige isbrannskader. 

Vårt dedikerte og dyktige banemannskap har jobbet 
iherdig gjennom senvinteren og våren for å forhindre 
skader, og vi skal være meget takknemlige for at vi som 
et resultat av dette arbeidet har forhold alle kan misunne 
oss. Det tar kanskje ennå noen uker til før hele banen 
er i topp kondisjon, men når varmen kommer vil banen 
igjen være fantastisk og den sene starten vil være glemt.  

Mens banemannskapene gjør sitt ytterste for at banen skal bli best 
mulig er det forsmedelig og uforståelig å se at det fremdeles er en del 
som slurver med å reparere nedslagsmerker og legge på plass torv. I 
og med at banen kun har vært åpen for medlemmer og deres gjester er 
det faktisk våre egne som slurver. Det burde være unødvendig å stadig 
måtte minne om dette, men, vær så snill, ta vare på banen og sørg for 
at egne spor repareres. 

Årets komiteer er godt i gang med sitt viktige frivillige arbeid for 
klubben.  Det er strålende å oppleve det gode engasjementet de frivil-
lige bidrar med hvert år. Uten denne innsatsen fra våre medlemmer 
ville det ikke vært mulig å gjennomføre den store aktiviteten i vår 
korte hektiske sesong. Det er prisverdig at mange finner energi og tid 
i travle hverdager til å bidra år etter år for at klubben skal være et godt 
sted å tilbringe dyrebar tid. Det var også hyggelig å se nye ansikter 
på komitésamlingsmiddagen i mai hvor de ulike komiteene fortalte 
om årets mange aktiviteter for våre unge spillere i treningsgruppene, 
turneringer som skal avholdes, tiltak og status på anlegget vårt, og 
senior- og dameaktiviteter. Det er uten tvil en svært aktiv klubb vi er 
medlem av. Hvis det finnes medlemmer med en gryende frivillighets-
trang er det bare å ta kontakt med administrasjonen så formidles det 
kontakt med komiteene.  

Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth.

Turneringsprogrammet er endelig i gang etter noe omstokking pga 
utsatt sesongstart. Det var forløsende å kunne delta på Åpningstur-
neringen hvor mange spillesugne medlemmer deltok.  Klubbturne-
ringene er viktige arenaer for å skape et godt klubbmiljø på tvers av 
generasjoner og det oppfordres nok en gang til å delta i våre mange 
tradisjonsrike pokalturneringer og de uformelle sosialturneringene. 
Det er stadig gode initiativ og innspill på nye turneringer som kan 
tiltrekke enda flere av klubbens mange medlemmer og som kan skape 
nye tradisjoner.  ”Vi under 45” er blitt et populært arrangement for 
de ”yngre” i klubben hvor deltagelsen stadig når nye høyder. Årets 
initiativ fra klubbens Shakerkaptein Kim Holthe om å arrangere en 
«All Time Shakers Invitational» er positivt. Flere generasjoner shakere 
fra OGK og vennskapsklubben Gøteborg Golfklubb i Hovås inviteres 
til hyggelig gjensyn og vennskapelig konkurranse som «gamle» og nye 
shakere har satt stor pris. Hvis andre går med tanker om arrangemen-
ter som kan skape ytterligere engasjement og klubbfølelse, gjerne på 
tvers av generasjoner, oppfordres det til å lufte tanken med adminis-
trasjonen. 

Som tidligere nevnt er det i år etablert ressursgrupper for Orga-
nisasjonsutvikling og Kommunikasjon & Merkevarebygging hvor 
Virksomhetsplanen ligger til grunn for arbeidet. Målet er fortsatt pro-
fesjonalisering og effektivisering av klubbens drift og kommunikasjon 
ekstern og internt slik at vi oppnår optimal utnyttelse av klubbens 
ressurser og budsjetter. Det er viktig å ha et samstemt apparat som 
jobber i samme retning og med samme verdier slik at vi bygger en 
merkevare som medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og de mange 
som står i kø for å komme inn i klubben kan være stolte av å kunne 
være en del av og få oppleve. 

Jeg håper mange har fått smakt på noe av det vår nye entusiastiske 
restauratør kan friste oss med. Per Anders Rangul og hans team har 
satset stort på å skape god kvalitet med sunne råvarer til en akseptabel 
pris i en hyggelig atmosfære. Det synes jeg de har fått til og det er 
liten tvil om at maten holder et høyt nivå. Det er alltids noen som 
savner et eller annet, men konstruktive tilbakemeldinger og tips tas 
helt sikkert imot med takknemlighet. Jeg gleder meg til mange blide 
golffjes og sommerens yrende liv på banen og på terrassen.

Hilsen Jan
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Dugnad

Årets dugnad ble arrangert lørdag 11. mai. Oslo 
Golfklubb takker alle de 50 som stilte opp og gjorde en 
innsats for banen og klubben!

Til tross for at det ikke ble spill etter endt arbeid dukket i underkant av 
50 personer opp på årets dugnad. Som vanlig var det mange oppgaver 
å ta tak i. Kvist og løv ble fjernet, og det ble ryddet rundt klubbhuset. 
Merkestakene kom også på plass.
Solen skinte i starten, men skyene kom etter hvert og det ble merkbart 
at våren lot vente på seg. Trærne på banen hadde dessverre skjønt det da 
det ikke var et grønt skudd å se. Men gresset gror! 
- Etter endt arbeid var det godt å komme inn til varme pølser og hyg-
gelig samvær i klubbhuset, forteller Stein Oppedal som var dugnads-
general sammen med Hanne Nyquist. - Vi ønsker å takke alle som stilte 
opp denne dagen, legger de begge til.

Åpningsturneringen

Turneringer

25. mai ble alle 18 hull på banen åpnet og Åpnings
tureneringen kunne arrangeres i strålende sommervær 
med shotgunstart kl. 09:00.

Været i år har gjort sitt for at åpning av hele banen lot vente på seg. 
Lørdag den 25. mai ble endelig hele banen åpnet og vi kunne slippe 99 
forventningsfulle og glade medlemmer ut på banen kl. 09:00.
Åpningsturneringen er en lagturnering hvor de tre beste score på hvert 
hull er tellende. Beste individuelle prestasjon ble også premiert. 
1. premie individuelt gikk til Stian Skaug Paulsen med 41 poeng. 
Vinnerlaget bestod av Per Kristian Winge, Erik Solheim og Andreas 
Hatlevik. Laget vant med 122 poeng. I tillegg ble det delt ut premier for 
closest to the pin på alle par 3 hull.
Etter endt spill ble det servert lett lunch samt kaffe og kake på terrassen. 
Inge Fjeldstad stod for premieutdelingen sammen med turneringsleder 
Mette Bye. Fv. Grete Thorstensen, Noble Stibolt, Kari Stibolt og Bettina Stibolt.

Syv forventningsfulle medlemmer klare til dyst lørdag den 25. mai .  Fv. Erik Piene, Tor Linaae, Bjørn Kristvik, Knut Bachke, Tove Busch, 
Britt F. Arnesen og Inge Fjeldstad.
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Turneringer

Turneringer

Sarah & Carl’s Cup og Anthony’s minipokal

Sarah & Carl’s Cup og Anthony´s Minipokal ble en flott opplevelse for spillere, foreldre og alle som var på Bogstad 
lørdag 1. juni. Ekte idrettsglede ble vist fra den aller yngste på 2 år til den eldste deltager som i denne turneringen er 16 år.

Totalt ca. 80 barn fra Oslo og omegn deltok. Turneringen spilles slik Stephen Newey ønsker den skal spilles, nemlig 1 hull – 4 hull – 9 hull og 18 hull 
for de beste.
Dette var den 28. gangen Sarah & Carl’s Cup ble spilt og blant annet i 1992 vant Suzann Pettersen (Tutta) turneringen.
 
Sarah’s Cup ble vunnet av klubbens Dorthea Forbrigd. Hun fikk imponerende score på netto 69, 2 slag foran klubbvenninne Thea Elise Wakeford 
Wesman.
Carl’s Cup ble vunnet av Losbyspiller Sverre Rydningen med nettoscore på 66 slag. Beste spiller fra Oslo Golfklubb ble Philip Lukas Berggren.

Klasse C Jenter, ble vunnet av Anne Cathrine Krekling fra BMGK.
Klasse D gutter, gjorde Ballerud GK rent bord. Beste spiller fra Oslo Golfklubb ble Lukas D. Haugen.
Klasse E Jenter, ble vunnet av vår egen Maria Lindberg foran klubbvenninne Selma Ditlev-Simonsen.
Klasse F Gutter, vinner Oslo Golfklubbs Martinius Sæterbø foran klubbkompis Casper Faarlund.

Anthony´s Mini pokal 
1 hull og 4 hulls klasse ble for mange høydepunktet.  Barna imponerte alle 
med sine golfslag, kommentarer og ekte idrettsglede! De har mange flotte 
golfår foran seg.
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Turneringer

Kine og Niels stakk av med seieren i årets Ektepar
match. I finalen møtte de Mossins som på sin vei 
hadde slått ut Resens 2/0 i kvartfinalen og Fjeldstads 
3/1 i semifinalen.

Kine og Niels ble nr. 4 i kvalifiseringen. I kvartfinalen slo de ut 
Tobiassons med 2/1 og i semifinalen slo de forhåndsfavorittene 
Ramnefjell med 1/0.

I finalen møtte de Mossins som på sin vei hadde slått ut Resens 2/0 
i kvartfinalen og Fjeldstads 3/1 i semifinalen. Finalen ble en meget 
jevn og nervepirrende batalje. Mossins hadde kortere, men presise 
slag, mens Kine og Niels ofte besøkte nye steder på banen.

Etter hull 14 lå Mossins 2 opp, og hadde slag på hull 15. Der ble 
det for mange slag rundt geenen, og de tapte hullet.
På vannhullet kom Mossins best ut med ball på greenen, mens 
Kine hadde gitt Niels en utfordring; ballen lå bak treet, måtte slås 
under grenene, over bunkeren og stoppe nær hullet. Og nettopp 
det skjedde! Deling der, og Mossins fortsatt 1 opp.
På 17. hadde Niels en kanondrive som Mossins ikke passerte før 
med 3. slag, og matchen gikk til all square.
Nå var nervene på høykant, og på utslaget havnet lagene i hver sin 
bunker. Niels kom best ut av sin, og la andreslaget på greenen. Så 
kom Mossins`erfaring til nytte. De holdt nervene under kontroll i 
nærspill/putting, og klarte mirakuløst nok å dele hullet.
Parene måtte så ut blandt unge golfere i Sarah & Carls cup for å 
avgjøre matchen på sudden death.
19. Hull: Niels igjen en lang drive. Denne gang på høyre side av 
fairway. Paal Mossins drive; kortere, men midt i fairway som vanlig. 
Hans kone Kirsten; flott slag, men ikke frem til greenen.
Kine la sin ball pent noen cm fra greenen. Begge lag la så sine 3. 
slag på greenen, men Niels meget nær hullet. Mossins 2-puttet, 
mens Kine overlykkelig kunne sette paren og sikre seg og Niels en 
strålende seier i Ekteparmatchen 2013.
Det var i år en fin kvalifiseringsrunde med livlig reke- og hvitvins-
middag, mange tette matcher, og masse nerver.
Fjeldstad og Ramnefjell delte 3.-plassen.

Gratulerer til premievinnerne!

F.v. Kirsten og Paal Mossin sammen med vinnerparet Kine Leerberg og Niels Vik.

Ekteparmatchen Kommende turneringer

 
 

  
Oslo GK - Bogstad  Side 1 av 1 Utskrevet 4. juni 2013  

 
 

 
22. - 23. juni 2013 

The International Trophy 
Damer og Menn 

 
 Turneringen inngår i Østlands Tour med kvalifisering til Norges Cup.

 
Turneringsform 
Brutto slagkonkurranse 
 
Antall hull og utslagssted 
Damer: 54 hull (36 + 18) fra Tee 54  
Herrer:  72 hull (36 + 36) fra Tee 63  
 
Maks handicap 
Damer: 15,0  
Herrer:  9,2 
 
Startkontingent og greenfee 
200 NOK per deltager.  
Ikke-medlemmer av Oslo GK betaler i tillegg en greenfee på 800,-.  
 
Maks antall deltakere: 
Damer: 24  
Herrer:  54, hvorav minimum 18 spillere skal være fra Oslo GK.  
Ved flere enn 18 påmeldte menn fra OGK økes deltakerantallet med inntil 9 spillere.  
Dersom det er færre enn 18 fra OGK eller dameklassen ikke blir fulltegnet, fylles 
startfeltet for menn opp med spillere fra andre klubber, inntil maks antall deltakere er 
nådd (54 spillere). 
 
Påmelding:  I GolfBox innen 17.juni 2013 kl. 23:59. 
 
Turneringen er en åpen turnering for medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF. 
Spillere med handicapstatus EGA Handicap kan ikke delta. 
 
Cut: 
Det spilles med cut etter runde 2 
Damer: 15 beste og like 
Menn:  39 beste og like, samt 6 beste nettoscore av de som ikke klarer cut’en.  
 
Turneringsleder: Erik Hagen, mobil 901 20 468. e-post: erik@tornier.no  
 

 

  
Mid Am Tour  Side 1 av 1 Utskrevet 4. juni 2013  

 
 
 
 

28. juni 2013 

Oslo MidAm 2013 
 

FOR DAMER OG MENN 35 ÅR OG ELDRE 
 
 
 
 
Turneringsform 
Slagkonkurranse i klasser tilsvarende handicapkategoriene 
 
 
Klasser  Handicap  Turneringsform Utslagssted (Menn/Damer)  
Klasse 1 Elite hcp +4,0-4,5 Brutto slag   Tee 60 / 54 
Klasse 2  hcp  4,6-8,9  Brutto slag   Tee 58 / 49 
Klasse 3  hcp 9,0-12,9 Brutto slag   Tee 58 / 49 
Klasse 4  hcp 13,0-17,9 Brutto slag   Tee 58 / 49 
Klasse 5  hcp 18,0-23,9 Netto slag   Tee 58 / 49 
Klasse 6  hcp 24,0-36,0 Netto slag   Tee 58 / 49 
 
 
Startkontingent og greenfee 
Startkontingent: 200,- OGK mdl. 250,- ikke-mdl av OGK.  
Ikke-medlemmer av Oslo GK betaler i tillegg en greenfee på 500,-.  
 
 
Påmelding:  I GolfBox innen 25.juni 2013.  
Turneringen er en åpen turnering for medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF. 
Spillere med handicapstatus EGA Handicap kan delta. 
 
 
For mer informasjon: Se GolfBox (Søk på MidAm i åpne turneringer) 
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Noen å spille med?

Vi vet at flere nye og gamle medlemmer ikke har så mange spillepartnere i klubben. Derfor inviterer vi nå til 
“Mandagsspill”. Målet er at medlemmer skal møte likesinnede til uhøytidelig spill. Ta sjansen og meld deg på!

“Mandagsspill” kaller vi det. Vi tenker oss start i 10-10.30 tiden på formiddagen og 6-tiden på ettermiddagen. Vi organiserer spill hver 14. 
dag frem til sommeren. Mandag 10. og 24. juni + 8. juli. Ingen må være med på alt – noe er bedre enn ingenting. Ta sjansen. Meld deg på! 
Kanskje finner du en eller flere nye spillepartnere i klubben.
Det vil være oppmøte 20-30 minutter før spillestart for å bli kjent. Dere vil treffe noen av oss som har vært med lenge og forhåpentlig noen 
nye. Det spilles 9 hull – dette er ingen turnering, kun sosialt spill og det spiller ingen rolle hvilken golfferdighet du har. 
Er dette noe for deg? 
Da trenger vi navn og medlemsnummer og om du foretrekker å spille på formiddagen eller sen ettermiddag. Send en e-post eller ring: 
vik@oslogk.no / 900 79 000 til Niels og vi vil sette sammen spillegrupper.

Terje Foss – initiativtaker til “Mandagsspill”.

Mandagsspill

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.   
Finn ut hvilke greener du har ansvar for, reparer ned
slagsmerker og bli med i trekningen av premie!

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 mobil-
nummer 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. 
• 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.

Reparer nedslagsmerker og vinn premie!

Vi vil samtidig minne om at også baller som ikke blir liggende på 
greenen etter innspillet kan ha laget nedslagsmerker. Hvis ballen tar 
første sprett på green, men likevel ender utenfor greenen, har det 
blitt et merke som man skal reparere. Selv et ganske flatt innspill 
setter merker.

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.

Lykke til!
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Lag NM frivillige

The 2013 golf season has eventually arrived, well 
almost, the weather could be better but rest assured 
the green keepers will ensure you have a great golf 
course as always. I have been invited to contribute 
my monthly thoughts to “ Bob’s Corner “ again this 
year so I hope I can offer a few smiles and chuckles 
along the way.

The new temporary rule asks players to “ lift and drop “ from 
bare and damaged areas reminds me of the situation at St. 
Andrews
several years ago when the fairways were in trouble before the 
Open Championship. For a few months players were given 
a piece of artificial turf to play their shots from in order to 
preserve the grass. When at the end of their round a group of 
overseas visitors were asked if they enjoyed the game despite 
having to use the artificial square, they replied “ it was very good 
but it made putting very difficult.

I’m sure many of you have wondered why a golf course has 
18 holes. Well if you go back to the very early days of golf in 
Scotland
many towns, villages and country areas had a few golf holes. 
Some had 3, some had 4 or 5 and had more. These holes were 
played again and again to make a morning or afternoon of golf. 
However a new trend which a tradition was for players to carry 
a ½ bottle 
of whisky with them ( probably against bad weather ) and they 
drank a dram at the end of each hole. It soon became clear that 
the bottle contained 18 drams and there was no point in playing 
on once the bottle was empty. So there you have it, 18 drams 
in the bottle so 18 holes of golf and this became the universal 
standard  -  honest.

Bob Gibb

Bob´s Corner

Bob og Charlie

Fredriks Pro-tips

2013 

LAG NM OSLO GK 
19.-21. JULI 

 
 
 

Bogstad, juni 2013  

Invitasjon til klubbens medlemmer 
 
Norgesmesterskapet på Bogstad i 2012 ble en stor suksess med mange flotte 
tilbakemeldinger. I år er vi tildelt LAG NM, og vi håper du har lyst til å være med å 
bidra til å gjøre også dette arrangementet til en fantastisk opplevelse for både 
spillere, publikum og gjester.  
 
Vi har behov mye hjelp og håper du kan bidra med din erfaring innen golf! 
 
Kryss av de dagene du kan og når på dagen du ønsker din arbeidsøkt. 
Leveres til administrasjonen eller sendes til Erik Hagen på Erik@Tornier.no  
 
Full opplæring vil bli gitt for alle oppgaver i god tid før Norgesmesterskapet. 
 

Fredag 19.juli:     □ 07.30-12.30     □ 12.00- 18.30 

Lørdag 20.juli:     □ 07.30-12.00     □ 11.30- 16.00 

Søndag 21.juli:     □ 07.30-12.00     □ 11.30- 16.00 
 
 

Navn:  _____________________________________ 
 
Mdl nr:      
 
Mobil: ________________________  
 
e-post:      
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lag NM komiteen 
Oslo Golfklubb 

  
 

Invitasjon til klubbens medlemmer 

Norgesmesterskapet på Bogstad i 2012 ble 
en stor suksess med mange flotte tilbakemeldinger. 
I år er vi tildelt LAG NM, og vi håper du har lyst til 
å være med å bidra til å gjøre også dette arrange-
mentet til en fantastisk opplevelse for både spillere, 
publikum og gjester. 

Vi har behov mye hjelp og håper du kan bidra med 
din erfaring innen golf!

Kryss av de dagene du kan og når på dagen du 
ønsker din arbeidsøkt. 
Leveres til administrasjonen eller sendes til 
Erik Hagen på Erik@Tornier.noli god tid før 
Norgesmesterskapet.
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Fredriks Pro-tips

Lurer du på hvordan du skal ta ditt golfspill til neste nivå? 
Vet du med sikkerhet hva du bør forbedre for å ta neste steg? 
Putting? Pitching? Jernslag? Driver? Banespill?

Vi proer er veldig glade for å kunne hjelpe deg videre, men kvaliteten på protimene blir enda bedre 
dersom du selv vet hva du bør trene på.
Golfloop NXT LVL er et veldig enkelt treningsopplegg som gir deg indikasjon på hvor god du er på 
treningsfeltet og banen og hvor god du trenger å bli for å komme til neste ferdighetsnivå som golfspiller.
I junioravdelingen er vi i startfasen av å implementere dette så hvis du har lyst til å prøve kan du bare 
komme innom trenerkontoret under restauranten og snakke med meg.

Happy golfing!
Hilsen Fredrik

protips

Fredrik Due

Probooking

Klubbens fremragende trenerteambestående av Carro, 
Fredrik, Julian og Stephen tilbyr medlemmer og 
ikkemedlemmer å bestille protime via nettsidene.

Probooking finner du under “Kurs og trening” på oslogk.no. Tider 
som er markeret med grønt er ledig for booking.  Alle som bestiller 
protime må møte opp utenfor Pro-Shop hvor betaling gjen-
nomføres før timen starter. Én protime består av 25 minutter og 
timesprisen er kr. 350,-. Når timen bestilles kan man velge mellom 
temaene nærspill, banespill og driving range (rangen er foreløpig 
stengt).

- Det er mange gode grunner til å ta en protime for både den 
erfarne og uerfarne golfer. Tips og små endringer kan være med 
å ta golfopplevelsen til nye høyder, sier Stephen, head pro i Oslo 
Golfklubb.

For å kunne bestille time må man være innlogget på 
nettsiden. Medlemmer kan logge seg inn ved hjelp av 
brukernavn=medlemsnummer og 
passord=medlemsnummer+fødselsår. 
Ikke-medlemmer må registrere seg først. 

Skulle man mot formodning måtte avbestille en time har klubben 
satt en avbestillingsfrist på 24 timer før timen starter. Dette gjøres 
ved at man enten logger seg inn på nettsiden, under “Min side”, 
velger “Min pro-booking” og sletter timebestillingen. Alternativt 
kan man ringe Pro-Shop på tlf. 22 50 54 92.
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Baneavdelingens hjørne

Vi arbeider systematisk 
videre med å utbedre 
restene etter vinter
skader. Det tar tid å 
lege alle sår men banen 
blir gradvis bedre. 
Greenene er blitt 
jevnere og gresset som 
er tovet inn begynner 
å integrere seg. Det vil 
fortsatt ta tid før alt er 
optimalt.

Greenene er ikke raske, men fremstår som “ærlige” å putte på. De 
fleste teestedene fremstår med bra kvalitet selv om det er enkelte 
partier som trenger mer tid før vi kan utnytte alle teeflatene fullt ut. 
Fairwayene er i positiv utvikling selv om det fortsatt gjenstår noe 
arbeid før vi kan si oss fornøyd. Vi kommer til å hjelpeså flekker 
i fairwayene neste uke (uke 24) i kombinasjon med sanddressing. 
Dette vil bidra til en raskere gjengroing av små flekker samtidig 
som man beskytter vekstpunktet på nye gress planter på vei opp. 
Så lenge vi har ballplassering vil man ivareta “fair play” prinsippet.  
Det helhetlige inntrykket trenger vi noe mer tid til å rette opp i. 
I ukene fremover vil vi fortsette å bytte ut mer semiruffgress rundt 
greener. Når dette arbeidet er unnagjort vil helhetsinntrykket bedre 
seg betydelig. Vi har fortsatt krevende dager foran oss før vi kan 
regne med å komme opp på det nivå som vi og markedet forventer.

Ved siden av de vanlige vedlikehold/klipperutiner har vi utført 
følgende aktiviteter de siste ukene.
• Ferdigstilt områder hvor det er drenert og sandcapet i ruffom-

rådene hull 3,5,12,14 og 15 inkl. legging av ferdiggress. Dette 
utgjør ca. 2000 m2.

• Ferdigstilt spilleflatene på nytt 49 og 54 teested på hull 2, og 
nytt 54 teested på hull 4.

• Byttet ut 750 m2 greengress, krypkvein fra Sverige.
• Byttet ut ruffgress rundt greener etter store vinterskader.

Ikke ferdigstilt enda grunnet mangel på kvalitetstorv fra våre 

leverandører. Når vi har ferdigstilt jobbene vil vi ha forbrukt 
ca. 2000 m2 med ruffgress type engrapp.

• Ferdigstilt ruffområdet til høyre for fairway 9 ned mot 
dr.rangen inkl. oppgradering av fairway bunker. Dette prosjek-
tet kommer til å heve hullets spille opplevelse mange hakk. 

• Ferdigstilt ny transportvei til venstre for driving rangen paral-
lelt med gamle Ankerveien. Det vil bidra positivt med hensyn 
til å redusere trafikk belastningen rundt klubbhuset. 

Legg torv tilbake og ta hensyn til områder merket med GUR
Mange er flinke men vi registrerer fortsatt at det gjøres for lite med 
hensyn til å ta vare på vår egen bane. Nedslagsmerker må repareres 
og divots må legges ordentlig tilbake. Dvs. at man må legge torven 
riktig tilbake og bruke helen til å trykke torven ordentlig på plass 
slik at det blir ordentlig jordkontakt. Områder som er sådd eller 
torvet som er merket GUR må tas hensyn til. dvs. at man går rundt 
områdene. På forhånd takk.  

Putting før spill
Videre så må den eneste putting greenen som pt. er spillbar kun 
brukes til noen få putter før tee-time. All annen putte- og pitchet-
rening må foregå på kunstgressgreenen eller på treningsgreenen bak 
green 3. Vi beklager dette og forstår frustrasjonen over manglende 
relevante treningsforhold. Vi har dessverre ikke noe annet valg ak-
kurat nå. Dersom dette ikke overholdes vil vi i løpet av kort tid stå 
uten puttinggreen grunnet for høy slitasje. Vi må hjelpe hverandre i 
påvente av flere alternativer. På forhånd takk.  

Når man får store vinterskader som i år, samt store prosjekter 
som skal fullføres, blir tidsaspekt og handlingsplaner vanskelig å 
gjennomføre som planlagt. Vi prioriterer det som er viktigst først 
og så får helheten komme litt etter hvert. Derfor er det hyggelig å 
registrere at det blir gitt oppmuntrende tilbakemeldinger i blant om 
at banen begynner å bli bedre. Vi vet godt selv at det gjenstår en del 
før vi kan si oss fornøyd.
Jeg er stolt av den mobilisering og innsatts banepersonalet legger 
ned av tid i arbeidet med å forsere frem banekvaliteten.

Vennlig hilsen John Riiber
Banesjef

Banesjef  John Riiber 
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Driving rangen

Når blir driving rangen åpnet?  
Dessverre klarer ikke entreprenøren(e) å holde lovet fremdrift. Det har vært forsinkelser i flere ledd, deler har kommet på avveie og koordi-
nasjonen mellom underentreprenører har ikke vært optimal. 
P.t. er kunstgresset lagt på mesteparten av «lillebanen». Dvs. den delen som er nærmest bolighuset vårt. Nå sveises det skjøter i rørene som 
skal kjøle ned vannet. Det skal også legges ut mer isopor/kjølerør før grus kan legges oppå. Noen mindre gravearbeider skal også ferdig-
stilles i nordenden av banen. Alt dette arbeidet skal, etter ny fremdriftsplan, være ferdig innen 16. juni. Deretter skal kunstgresset legges. 
Installasjonsteamet er bestilt til mandag 17. De vil bruke en uke på å ferdigstille jobben. 
Vi skal da kunne bruke driving rangen fra mandag 24. juni. 

Hva så med Stephen? 
Han taper penger på at driving rangen er stengt. I avtalen med Vinterparadiset ligger det en klausul om erstatning. Denne gjøres nå 
gjeldende og golfklubben vil gjøre vårt ytterste for at Stephen skal holdes helt skadesløs økonomisk sett grunnet dette arbeidet. Vi vet at 
beløpet totalt sett blir 6-sifret, men detaljer blir en sak mellom partene.

Det er verre at medlemmene / golferne ikke får trent seg på lange slag. Dette er sterkt beklagelig, men en konsekvens av forhold vi dessverre 
ikke er herre over. 

Ved årsskiftet ble det innført nye regler i forbindelse med 
årsrevisjon av handicap. Årsrevisjonen ser på hvert enkelt medlems 
scorearkiv i GolfBox og gjør en beregning av handicapet. 
Kort oppsummert betyr det at jo flere handicaptellende runder du 
har registrert i GolfBox jo riktigere blir handicapet.

På bakgrunn av de nye reglene har klubben satt opp en PC rett 
utenfor administrasjonen hvor medlemmer og gjester inviteres til å 
legge inn score etter spilte runder.  

NB! Når score er lagt inn ber vi deg huske å logge ut igjen! 
Deltar du i en turnering skal scorekortene legges i den blå 
scorekortkassa som er plassert veggen i gangen i klubbhuset. 

Legg inn scorene dine i GolfBox

Gøran Erichsen er allerede godt i gang!

Pc i gang
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Team Asia
Yani Tseng               Ai Miyazato

Team Europe
Sandra Gal            Beatrize Recari

Team USA
Paula Creamer         Jessica Korda

Team Norway
Marita Engzelius     Suzann Pettersen

VS

Møt opp på Bogstad når verdens beste 
kvinnelige golfspillere møtes til match!

Generalsamarbeidspartner:  Hovedsamarbeidspartner: Partnere:

www.suzanngolf.com suzannprochallenge.com
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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 fri
villige, 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 
 

Team Engzelius

Vil du være med og støtte Maritas proffsatsing?

Livet som en nyetablert golfproff byr på mange utfor
dringer. Marita Engzelius er i full gang med å vi
dereutvikle sin golf til nye høyder. Vil du være med og 
hjelpe henne på veien? 

Marita har et realistisk mål om å få finansiert sin proff-
satsning igjennom sponsormidler innen 1-3 år, men trenger 
din hjelp frem til da. Marita Engzelius i samarbeid med 
Oslo Golfklubb har derfor lansert Team Engzelius! Marita 
håper Team Engzelius kan bidra til å muliggjøre en full 
proffsatsning og at ikke anstrengt økonomi skal sette begren-
sninger for hennes sjanser til å lykkes.

 «Jeg håper så mange som mulig vil være med meg på denne 
reisen. Jeg ønsker å være et godt forbilde for barne- og ungdoms-
spillerne våre og jeg vil vise at det er mulig å nå sine drømmer 
om man bare jobber hardt nok. Proff livet bringer med seg 
mange nye utfordringer, men jeg gleder meg til å kunne mestre 
dem og jeg setter uendelig stor pris på all den hjelpen jeg kan få! 
Jeg håper jeg kan gjøre klubben min, men også hele golfnorge 
stolte. Det skal i alle fall ikke stå på innsatsen!» 
Marita

Midlene fra Team Engzelius øremerkes Maritas utøverfond, og 
brukes til dekning av hennes utgifter i forbindelse med trening og 
turneringer verden over.
Som enkeltperson kan du velge mellom Privat Medlem eller Privat 
Medlem VIP. Bedrifter velger Bedriftsmedlem.

Bli medlem i Team Engzelius
Klikk deg inn på klubbens nettsider (oslogk.no) 
Velg deretter Medlem-Team Engzelius.
Her vil du finner mer informasjon om medlemskap, priser og 
medlemsfordeler. 

Foto: Tore Afdal/Norsk Golf
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Historisk for Oslo Golfklubb

Helgen 23 til 27. mai ble historisk i Oslo Golfklubbs 
historie. For første gang stilte to av klubbens medlem
mer  Suzann Pettersen og Marita Engzelius  til start i 
en LPGAturnering. 

Det skjedde i turneringen Pure Silk-Bahamas LPGA Classics på 
Ocean Club Golf Course på Paradise Island, Bahamas. Dessverre 
ble turneringen kuttet ned til tre dager på grunn av et kraftig 
regnskyll som satte deler av banen under vann.

-Dette er historisk for oss på Bogstad når to av våre spillere stiller til 
start på verdens mest prestisjefylte golftour for kvinner. «Tutta» har 
i mange år vært blant verdens beste golfspillere, og nå følger Marita 
etter. Etter sigende er det i dag ingen andre klubber i verden som 
har to spillere på LPGA-touren. Dette viser at klubbens bevisste 
satsing på juniorarbeidet de siste årene har vært riktig. Vi har hatt 
en langsiktig strategi på å bringe frem gode elitespillere og dagens 
begivenhet viser at den strategi har lykkes, sier daglig leder 
Niels Vik.

Den sene våren med utsatte baneåpninger har gjort at mange av 
våre juniorer har spilt turneringer internasjonalt. Nicoline Eng-
strøm Skaug avsluttet med en sterk German International Ladies 
Amateur Championship, mens Saskia Sterud og Sofie Kjus Huseby 
har gjort det bra med seiere i svenske JMI-turneringer.

Kristoffer Ventura og Kristoffer Reitan har også gjort seg bemerket 
med fine plasseringer i turneringer internasjonalt. Turneringene er 
med på å gjøre Oslo golfklubbs juniorer bedre rustet for en mulig 
karriere innen golf.

German International Ladies Amateur 
Championship

Det ble en flott debut på proffkarrieren for Oslo 
golfklubbs Vilhelm Bogstrand i Bay Oaks Golf Open i 
slutten av mai. Vilhelm endte på en 16. plass etter fire 
dager med imponerende spill!
 
Vilhelm avsluttet turneringen med en runde på 72 slag, og med en 
totalscore 
på -6 etter fire runder ble det en flott 16. plass. Imponerende debut 
på proffkarrieren! 
Vilhelm åpnet sin første turnering som proff på par. Han deler 32. 
plassen og er akkurat innenfor cutgrensen etter første spilledag. 
Han klarte cuten med god margin etter en andrerunde på 70 slag 
(-2). Etter å ha klart cuten sa han følgende: ”Jeg er svært fornøyd 
med å klare cuten i min første turnering som proff. Spill i helgen 
gir viktig lærdom”. Denne turneringen var den første av tre turner-
inger han skal spille før han kommer hjem til Oslo og Lag NM. 

Bogstrand debuterte som proff

Nicoline Engstrøm deltok i German International Ladies Amateur Championship. Vilhelm Bogstrand

Foto: Tore Afdal/Norsk Golf

Gode Prestasjoner
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Det var en gang

I klubbens gamle bøker er det mangt å lese 
om begivenheter som har funnet sted opp 
gjennom årene. Da krigen startet i 1940 ble 
muligheten for å spille golf på Bogstad kraftig 
redusert, men den var der. Denne gangen tar 
vi et tilbakeblikk til krigens dager på golf
banen.

I klubbens jubileumsbok utgitt i 1949 kan man lese 
følgende:
“Som ventelig er, var 1939 det siste gode året for Oslo 
Golfklubb – før mai 1945. Det året var banen topptrimmet, 
og det høye medlemstall 424 gjorde det nødvendig med ennå en 
trener ved siden av “Gibbie Heron”.
“Allerede i krigens første år, i 1940, avga klubben endel av 
bane-området til Oslo kommune for nyttevekst-dyrking.  Året 
etter tok tyskerne Himstadjordet. Heldigvis kunne litt av 
banen fremdeles benyttes, men de smale fairwayene og det høye 
potetgraset skulle så visst ikke lette spillet. Aldri har så få mistet 
så mange baller og lett så iherdig etter dem som i disse årene. 
Kommunen var for øvrig også ute etter restene, men styret mot-
satte seg på det bestemteste. Hell i uhell var det jo at tyskerne 
brukte banen til ekserserplass og dermed var hjertelig uinteres-
sert i ytterligere oppdyrking. 

Så det ble hele tiden, om enn sterkt redusert, mulighet for golf i 
Oslo.
Straks de avståtte områder ble frigitt, ble arbeidet med 
utbedring satt i gang. Himstadjordet må ansees som ødelagt for 
golf-formål, og som erstatning leiet styret andre jordstykker, slik 
at banen i dag begrenses av Sørkedalsveien, Ankerveien, 
Lysakerelven og Bogstadvannet”.
“Styret holdt i disse årene 30 styremøter; ingen turneringer ble 
holdt, og med sorg i sinn og knyttede never måtte styre og de få 
medlemmene, som hadde sin gang oppe på Bogstad, se på at 
banen ble delvis helt ødelagt, dels sterkt skadet.
Men kommer tid kommer råd og ordentlig bane igjen. Vi skal 
si styret var ikke sene da tyskerne vel hadde gitt seg i de 
vidunderlige maidagene 1945. Allerede 14. mai holdtes det 
første styremøtet, og den 31. mai samme måned gikk den 
ordinære generalforsamling av stabelen, gjeldende årene 1942, 
43 og 44.”

Har du lyst til å lese mer golfhistorie?
Besøk gjerne www.golfhistorie.no. Her kan du blant annet lese mer 
om banen på Bogstad under krigen.
Etterlysning!
Vi i fagruppen Golfhistorie er avhengig av hjelp til å fylle 
www.golfhistorie.no med historie. Er det noen som husker noe om 
Kathleen Collet, Marie Ullenes de Shooter eller Maxine Heyerdahl?
Dersom du har noe som du tror kan være av interesse send en 
e-post til golfhistorie@golfforbundet.no.

Gode Prestasjoner
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Oslo Golfklubb 
– et fantastisk sted å være!
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Oslo Golfklubb

Pro-Shop

Demodager
Når driving rangen åpner setter vi i gang med demo-
dager på Taylor Made, PING, Callaway og Cobra.

Ukens tilbud
Gjennom hele golfsesongen vil Pro-Shopen ha ukens 
tilbud. Følg med på Facebook for mer informasjon.
Facebook: Oslo golfklubb Proshop.

Kontakt
Pro-shop når du på tlf. 22 50 54 92

“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

F.v. Stephen, Jayne og Anthony.

Vi vet at vår bane er veldig 
populær blant golfere. Det er 
hyggelig. Ikke fullt så hyggelig 
er det å registrere at enkelte 
gjør det de kan av krumspring 
for å unngå å betale for spill på 
banen. 

Vi er avhengige av inntekter for å holde 
banen i topp stand. Medlemmene betaler sin kontingent og 
andre må betale en avgift for å spille. Snikspilling er en uting.

Passive (tidligere PTA) skal betale greenfee
Passive medlemmer i klubben er å betrakte som en vanlig 
greenfeespiller på Bogstad. Som Passiv (PTA) medlem har 
man midlertidig sagt fra seg spilleretten mot en lavere årlig 
kontingent.  Det betyr at alle medlemmer i medlemskategori-
ene Passiv, Passiv Student, Passiv Junior og Passiv Utland skal 
betale full greenfee for sin alderskategori (voksen/junior) for en 
18 hulls runde på Bogstad. Passive medlemmers gjester får ikke 
rabatert greenfee. 

Vil gjennomføre kontroller på banen
For å redusere snikspilling i tiden fremover vil vi gjennomføre 
kontroller, både før start og under spill. Dette for å sikre oss at 
brukeren er rettmessig eier av bag-tagen og at greenfee er betalt 
når det er påkrevd.  Det er fortsatt en del som ikke har hentet 
sin bag-tag fra sekretariatet, vennligst gjør dette neste gang 
dere er på klubben. Dere skal vite at i kontrollperioden vil alle 
sjekkes. Ingen er mistenkt, men ryktet går om lånte tager og vi 
må stoppe dette. Dersom noen blir tatt i juksespilling vil det 
ilegges en avgift: full greenfee + kr 1.000,-. (Ref. reglene for 
spill på banen pkt. K på side 13 i håndboken).

Feilreservasjoner
Videre er det dessverre et tilbakevendende problem at noen 
fyller opp starttiden sin med en eller to medlemmer de vet 
ikke skal være med, dette for å slippe å ha med seg andre i 
flighten når de spiller. Dette er svært beklagelig og skal ikke 
forekomme.  Vi har bare 6-7 starttider pr. time. Det betyr max 
24-28 spillere i timen ut på banen. Med ca. 1700 aktive med-
lemmer + gjestespillere er det viktig at alle plasser fylles opp 
med golfere som vitterlig ønsker å spille. En ting er at klubben 
kanskje taper noe greenfee kroner, verre er det at medlem
mer som kanskje ønsket å spille ikke kommer til fordi det ser 
ut som banen er fullbooket mens det er plass på første tee. 
Dersom slik reservering med «listefyll» som ikke møter blir 
oppdaget vil klubben slå ned på dette og vurdere karantene i 
en periode.  

Snikspilling og feilreservasjoner


