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Leder

Sommerkveldene er lange og 
lyse og banen er i glimrende 
stand – vi kan ikke få det bedre.  
Sesongen er nå i god gjenge 
og de fleste har kommet godt i 
gang. Til der andre: finn frem 
golfkøllene og ta en tur oppom  

     Bogstad, nå er det bra.
Vi sender en stor takk til banemannskapet som har klart å få banen 
i glimrende stand etter vinteren og vårens utfordringer. Det har vært 
jobbet mange og lange dager fra banestaben for at resultatet nå nær-
mer seg perfekt – slik vi vil ha det. Tilbakemeldingene fra golferne 
er entydige positive og vi ser mange smil på terrassen etter endt spill. 
Det er vårt mål at det alltid skal være slik.

Våre trenere jobber også iherdig med å utvikle de unge til neste gen-
erasjons toppspillere. Ikke alle har som mål å bli best og det er helt 
OK. Viktigst er at vi gjennom våre treningsgrupper og aktiviteten på 
klubben kan hjelpe de unge til å nå sitt potensiale – og det kan vi. 5 
trenere + Jan som organisator tilrettelegger trening for 200 barn. Når 
dette leses er det «sommerpause» i den organiserte treningen, men 
mange deltar i turneringer og skaffer seg erfaringer på den måten 
også. Det er nå en gang slik at trening og turnering er to vidt forskjel-
lige ting. Det er i konkurransesituasjon det gjelder å prestere. Noen 
av våre unge er meget gode, andre er på vei til å bli det.  Golfcampen 
i skolens første og siste uke er begge fulltegnet – det er et godt tegn. 

Turneringsaktiviteten er stor. Det er stort sett turnering hver eneste 
dag, gjerne flere om dagen og Kristin har full kontroll på alle sam-
men. Selv om det er mange turneringer så tar de fleste ikke mer 
enn en times starttid. Dagene er lange og et er mye tid for «friendly 
games». 

Vi håper dere leser all informasjon som sendes pr informasjonsmail 
eller via dette blad. Ved siden av nettsidene våre er dette kanalene vi 
har i dag for å kommunisere med mange ad gangen. Det skjer mye på 
klubben og Siv gjør en flott jobb med å skrive, samle 
informasjon og publisere det. 

Når det gjelder økonomien så er det fortsatt en god del som ikke 
har betalt årets kontingent. Disse er sperret for spill i Golfbox og vil 
etter en purrerunde oversendes til inkassoselskap for inndrivelse. Elin 
bruker mye tid på å følge opp disse samt medlemmer med betaling-
savtaler.  På den positive siden så kjøpte medlemmene et betydelig 
antall gjestespillbilletter før baneåpning. Likeledes er greenfee i juni 

Daglig leder Niels Vik.

vesentlig høyere enn tilsvarende måned i fjor. Etter alle skriverier i 
media om katastrofalt dårlig tider er det hyggelig å kunne gi følgende 
beskjed til våre medlemmer: Vi er p.t. godt over inntekten på green-
fee pr 23. juni sammenlignet med fjoråret. Da er både forhåndssalg 
og salg via pro-shop inkludert.

Som kjent er OGK et Regionalt Kompetanse Senter (RKS). Dette 
innebærer at vi skal være et senter for kompetanse hva gjelder utdan-
ning og trening for klubbene i Oslo vest for Akerselven, Akershus 
vest og Buskerud. Et 20-talls klubber totalt. Så langt har det kun 
vært en samling med ungdommer i alderen 13-16 år her. Jan og Elin 
holder god kontroll og orden på denne aktiviteten. NGF betaler oss 
for oppgavene vi utfører i RKS sammenheng.

Den nye startboden er nå operativ. Et par småting gjenstår, men dette 
kommer. Starterne har nå mye bedre oversikt over både 1. og 10. tee. 
Det er også lettere for golferne å finne starteren. Husk alltid: meld 
deg for starteren min. 10 min før du skal spille.
I sommerperioden åpner vi som vanlig for utvidet greenfee spill. Alle 
får 5 dagers forhåndsbooking og ingen tider er forbeholdt medle-
mmene. Dette er nok årsaken til at juli er vår desidert største greenfee 
måned. Med den standarden banen har nå tror vi at inntekten blir 
minst som fjorårets. Været avgjør.

Driving rangen er dessverre et trist kapittel. Den er forhåpentlig vis 
åpnet når dette leses, men fremdriften har vært dårlig, mye uforutsett 
har skjedd, kontrollen har vært så som så og mange ekstra regninger 
har kommet på Vinterparadisets bord. Vi bruker rangen ut sesongen 
og hva som skjer videre og i hvilket tempo vites ikke, men vi vet at 
bandyfolket ønsker å spille bandy på (kunst)is til vinteren. Mange 
faktorer spiller inn og innvilgede penger vs kostnader blir et viktig 
tema. Golfklubben har fortsatt en god sum penger på sperret konto 
for legging av kunstgress og dette gjør at vi ikke vet om golfklub-
ben får ekstra kostnader i forbindelse med anlegget. Det vi vet er at 
Stephen sliter med manglende driving range. Vi har i avtalen med 
Vinterparadiset en klausul om erstatning, men denne er ikke stor nok 
til å dekke Stephens fulle tap. Hvordan vi skal få Stephen økonomisk 
greit ut av dette er et pågående arbeid.

Lag-NM er like rundt hjørnet. Turneringskomiteen og banestaben 
jobber med forberedelser nå. Har du lyst / anledning til å hjelpe til så 
gi oss beskjed. Turneringen går av stabelen i perioden 19.-21. juli. 
På tampen ønsker jeg alle en god sommer. Prøv å få inn en runde golf 
eller to i tillegg til alt annet som må gjøres i ferien. Golf er rekreasjon 
for noen, for andre bare en tur i naturen. Nyt dagene så sees vi på 
Bogstad.
NV
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En ønskedag på Bogstad – 
et fantastisk sted å være

Sitter en ettermiddag på kontoret 
og konstaterer at dette er dagen 
da sommeren endelig kom. Det 
har regnet tungt én uke i strekk, 
men det gjør ingenting fordi Bog-
stad tar unna alt som kommer 
ovenfra. Logger inn på Golfbox 

og konstaterer fornøyd at det er ledige plasser. Tenker at den langsik-
tige jobben med å få en skikkelig bookingkultur i klubben har båret 
frukter og booker en ettermiddagsrunde i en ukjent treerflight. Det 
gjør man jo altfor sjelden.

Runder hjørnet ved 9 ern mot proshoppen tjue minutter før start 
og kjenner det krible skikkelig når de perfekte baneforholdene 
åpenbarer seg. Utrolig at man selv etter utallige Bogstadrunder er 
like keen hver gang, mens sånn er det vel med oss golfere. Foran 
proshoppen yrer omtrent femti sprudlende barn som skal på et-
termiddagstrening med en av våre dyktige proer, og konstaterer 
fornøyd at det solide frivillige arbeidet til trenerne og ildsjelene 
i Treningskomiteen har sikret solid grobunn for idrettsklubbens 
fremtid.

Tar en rask tur inn i proshoppen hvor Stephens alltid blide fjes lyser 
mot meg. Uten tvil en av klubbens viktigste miljøskapere. Nettet 
er kanskje billigere, men klubbens holdning om å støtte egen pro 
er godt forankret. Tar fornøyd med meg ballene og går ut til den 
stilige nye startboden i glass og betong for å melde min ankomst i 
god tid.  

Starteren er vennlig, huker av i Golfbox, minner om å reparere 
nedslagsmerker og torv, og ønsker lykke til. Glimter ned mot driv-
ing rangen hvor det er full aktivitet på et flott kunstgressanlegg 
med målsoner og tenker på den kronglete veien til ferdigstillelse 
av prosjektet. Resultatet ble derimot like bra som jeg håpet og 
trodde. Om ikke mange månedene skal jeg teste støvete skøyter på 
kunstisen med junior sammen med en drøss andre unge og voksne 
i nærområdet. For en fantastisk ide et av våre medlemmer kom opp 
med den gangen på det sene nachspielet, og ikke minst at lokale 
ildsjeler tok ideen videre slik at det ble en realitet. Vinterparadiset 
forlater raskt tankene idet jeg går mot første tee og hilser på de to 
middelaldrende damene og junioren som jeg skal tilbringe de neste 
4 timene med.

Tar noen oppvarmingssvinger bak tee og noterer at det er et yrende 
liv på terrassen. Vinker til noen kjente og får noen heiarop tilbake. 
Pegger opp ballen, slår en draw til midten av bunkerne til applaus 
fra terrassen. Junioren gjør det samme til like god applaus. Etter 
at damene har slått fra tee 49 er jakten etter birdies og par i 18 
forfriskende hull endelig i gang. Dagens jobbstress er for lengst 
borte vekk.

Det er mange på banen denne ettermiddagen, men det glir greit, 
spesielt etter kampanjen mot sakte spill, ”Bogstad på 4 timer”, 
som akkurat er gjennomført. Fokus på rask gange opp til egen ball, 
forberede slaget underveis, kutte ned antall prøvesvinger, og droppe 
all unødig måling og markering på green har gitt resultater som alle 

Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth.

er fornøyd med. Forteller at det på rangeballene på St Andrews, 
banen i Skottland der golfen startet, står skrevet ”3:57” for å minne 
golferne på makstiden man skal bruke på en golfrunde. Utsagnet 
skaper ingen overraskelse i flighten for 4 timers runden er godt 
prentet inn på juniortreningen og blant klubbmedlemmene.

En av damene kommenterer undrende at verken junioren eller jeg 
tar prøvesving på tee. Forteller at det er en vanesak og at golfetik-
etten heller ikke tillater prøvesving på tee. Hun blir noe forundret, 
men synes argumentet om å spare teestedet er fornuftig. Underveis 
oppdager jeg at den mest habile damen i flighten kun tar ned-
slagsmerker hvis merket er i nærheten av ballen på greenen, mens 
merkene ved flate innspill overses. Da det skjer igjen på 4-ern og 
jeg skal til å minne om merket, kommer junioren meg til unnset-
ning. «Jeg tar merket ditt jeg», sier han fra andre siden av greenen, 
«flate baller lager også merker og det er viktig å ta dem med en 
gang». Da hun bedyrer innskjerping blir jeg så inspirert at jeg setter 
birdien fra fem meter. 

På 7-ern møter vi en av de hardt arbeidende banemannskapene som 
jobber kveldsskift, sliten etter mye jobbing i det siste, men blid. Vi 
avventer utslaget til han blir oppmerksom og bemerker beundrende 
den rå kvaliteten på banen gutta skaper. Ved passering roser han 
måten vi legger tilbake oppslått torv på, og poengterer hvor viktig 
det er å tråkke torven skikkelig ned med hælen slik at den kommer 
i god kontakt med underlaget. Vi svarer med å rose innsatsen til 
banemannskapet og får støtte fra vår vennlige course marshall som 
akkurat passerer på kveldssjekken. Det som var av frekk tjuvspilling 
og sleipt utlån av bagtager er for lengst historie.   

Etter fire hyggelig timer og fire bogeys på 18ende kan vi konstatere 
at det meste av scoreskalaen er benyttet uten at det gjør noe særlig. 
Det er en herlig sommerkveld og enda klokken er over halv ti er det 
fremdeles godt med folk på terrassen som koser seg med god mat 
og drikke fra vår populære restaurant hvor tilbudet er blitt godt 
tilpasset golfernes ønsker. Turneringskomitéen serves sen middag 
i peisestuen etter nok en lang økt i forberedelsene til Suzann Pro 
Challenge i september hvor alle verdensdeler skal i duell mot Mari-
ta og Suzann. Forteller at de som vanlig har fått mange medlemmer 
til å stille som frivillige til arrangementet. Det blir rått.

En knalloransj sol er i ferd med å gå ned over Bogstadvannet og jeg 
kjenner at jeg nok en gang er i ferd med å bli religiøs av synet som 
jeg har opplevd så mange ganger før. Idet klokken runder ti utba-
sunerer jeg for nte gang ”dæven så utrolig priviligerte vi er her på 
Bogstad». En av klubbens samarbeidspartner på bordet ved siden 
av bryter samtidig ut i en lengre ovasjon over uslåelige forhold og 
fantastisk service fra alle ledd i organisasjonen, og lover overfor 
hele terrassen at han vil fortsette samarbeidet med klubben til evig 
tid. Klyper meg selv i armen for å bekrefte at jeg ikke drømmer, 
spaserer ut av klubbhuset som kanskje blir nytt en gang og kjører 
fornøyd i bilen hjem fullstendig avbalansert og klar for nok en 
stressende arbeidsdag.

Med ønsker om en strålende golfsommer fra Jan
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Turneringer

Oslo Golfklubb skal være stolte av å være arrangør av 
Skandinavias eldste gjenlevende golfturnering, Shak-
erpokalen. All Time Shakers Invitational ble arrangert 
på Bogstad 7. juni.

En match mellom vennskapsklubbene Oslo GK og Gøteborg GK, 
de to eldste klubbene i respektive land. Den ble første gang spilt i 
1928. Siden den gang har klubbene møttes i årlige matchoppgjør 
med 12 mann på hvert lag, der pokalen er en stor shaker i sølv. 
Turneringen spilles etter samme prinsippet som Ryder Cup og 
Solheim Cup.

Oslo Golfklubbs kaptein, Kim Holthe, har hatt ideen om å starte 
årets All Time Shakers Invitational for å gjenforene tidligere og 
dagens spillere som opp igjennom årene har representert sine klub-
ber. Hensikten er å dele turneringen hvert annet år med Gøteborg 
Golfklubb.

Påmeldingen og interessen for å delta var god og et startfeldt på 34 
spillere stilte, inkludert 11 spillere som hadde tatt turen opp fra 
 Gøteborg.

Det ble spilt slagturnering med og uten handicap, og en nyutklek-
ket utgave av matchspill, SnapMatch.

Vår egen Noble Stibolt med sine 79 år gjorde nesten rent bord og 
vant tre av fire konkurranser.

Netto slag: 
1. Noble Stibolt, OGK 68 slag
2. Kim Holthe, OGK 72 slag
3. Patrik Dellborg, GGK 72 slag

All time Shaker Invitational

4. Christian Berg, OGK 74 slag
5. Arne K. Braathen, OGK 75 slag
6. Per Sundby, OGK 75 slag
7. Christian Storm, OGK 75 slag
8. Pål Solberg, OGK 77 slag
9. Halvor Merhe, OGK 77 slag
10. Thomas Pernheden, GGK 77 slag

SnapMatch
Noble Stibolt vant matchplay der han slo Kim Holthe 3/2 i 
finalen.

Brutto slag 
1. Christian Berg, OGK 77 slag
2. Kim Holthe, OGK 82 slag
3. Arne K. Braathen, OGK 84 slag
4. Patrik Dellborg, GGK 85 slag
5. Per Sundby, OGK 85 slag

Netto slagspill i seniorklasse over 65 år.
1. Noble Stibolt, OGK 68 slag
2. Arne K. Braathen, OGK 75 slag
3. Per Sundby, OGK 75 slag
4. Calle Davoust, GGK 80 slag
5. Jan Bylin; GGK 80 slag

Dette ble en minnerik dag i strålende vær og gode spilleforhold. 
Takk til klubben for god støtte og hjelp. Kvelden ble avsluttet med 
en fin middag og premieutdeling i peisestuen med god mat fra 
Bogstad Country House.
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Turneringer

PINK CUP 2013

Lørdag 8. juni arrangerte Oslo GK, Pink Cup. 
Golfturneringen er til inntekt for brystkreftsaken. 
Kr 21.500 ble samlet inn og overført til Kreftforeningen. 
Beløpet var litt under det som var tilfellet i 2012 men 
vesentlig høyere enn tidligere år. 

54 spillere deltok i Pink Cup 2013. Før start fikk alle deltagere for 
anledningen spesiallagde rosa scorekort og rosa bagtags levert at Bjerch 
Trykkeri. Startkontingenten, kr. 200 pr. spiller gikk uavkortet til det 
gode formål. I tillegg ble det samlet inn penger fra diverse aktiviteter 
ute på banen og loddsalg på terrassen etter endt spill. I år var det donert 
en rekke flotte premier til Pink Cup noe som fikk mange til å kjøpe 
ekstra mange lodd.  Mange gikk gledelig hjem fra Oslo GK med flotte 
premier. En stor takk til mange som positivt bidrog til loddpremier, 
spesielt; Gallery Ullersmo, Norsk Dun, Cobra og Gant. I tillegg bidrog 
3 firmaer med hver sin premie  som bestod av 1 time gratis tjeneste 
innenfor firmaenes fagområde. (Flexiservice – rørlegger, Spotlight – 
elektriker,  DLA Piper – advokat). 
Under premieutdelingen og loddtrekningen fikk alle servert kaffe og 
for anledningen rosa vafler som muligens smakte enda bedre en de 
normale.

Turneringen
14 firerlag startet i shotgun kl. 09:00. Forholdene var totalt 
perfekte. Deltagelse og engasjementet var upåklagelig. 
Turneringsformen var 3 beste stablefordscore per hull. Under 
runden fikk hver spiller anledning til både å kjøpe seg inntil tre kast 
og en drive, så mulighetene for en god score var absolutt til stede. 
Topp 3 i turneringen ble:

Christina L. Kjellevik, Mette Bye, Helene Roll, Randi Viksjø  
129 poeng

Inger Strøm Gundersen, Asbjørn & Randi Ramnefjell, Gunnar 
Skrautvoll 125 poeng

Vibeke Koren, Stein Oppedal, Paul Ektvedt, Hege Haug  
123 poeng

Tusen takk til alle de som positivt stilte opp og viste at det er viktig 
å bry seg. Neste år håper vi på vesentlig flere deltagere og et enda 
større beløp som kan overføres til Kreftforeningen.
Keith Woods

Vinnerlaget bestod av Randi Viksjø, Christina L. Kjellevik, Mette Bye og Helene Roll. 
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Turneringer

Damenes sommeravslutning

18. juni holdt damekomiteen sin sommeravslutning med 
turnering og påfølgende middag. 

49 damer deltok i turneringen som fant sted i strålende sommervær. 
Det ble spilt 9 og 18 hulls stableford.   Siri Marcussen ble den suverene 
vinner i klasse A med 40 poeng. Klasse B ble vunnet av Anne Helmer 
med 37 poeng, mens Grete Thorstensen fikk 31 poeng og dermed vant 
klasse C. 

Selve sommerfesten startet på terrassen med 40 flotte damer med Cava 
i glassene. Den påfølgende middagen bestod av gravlaks med dill-
estuede poteter. Til dessert ble det servert deilig gulrotkake og kaffe.

Tradisjonen tro var det høy stemning, også under premieutdelin-
gen (se bildet). 

Et innslag som falt i smak var Kari Tobiasson sin sang. Siste vers i 
sangen får du gjengitt nedenfor:

Melodi: “Snilleste gutten på sovesal 1” av Lillebjørn Nilsen

Da vi var små, var folk på seksti 
veldig triste typer, 

no’n skritt fra grava det var sikkert nok,
slik er det ikke nå,

for nå er slike damer ryper,
og gubbene på seksti digger rock.

Det blir nok andre boller 
når vi inntar gamlehjemmet,

En generasjon med freske kvinns og menn,
Med årgangsvin til maten,

og hummer i salaten.

Leder i damekomiteen Kari Tobiasson sprer glede med både sang og lue.

Ungdommen dominerte denne helgen under turneringen 
The International Trophy på Bogstad. Ingrid Hagen og 
Andreas Halvorsen tok hver sin seier i bruttoklassene. 
Kenneth Andrè Johansson vant nettoklassen og sikret seg 
den gjeve vandrepokalen. 

Andreas Halvorsen, som satte ny banerekord på åpningsrunden, fort-
satte å spille imponerende golf på andre dag av International Trophy. 
Etter en tredjerunde på 72 slag ledet han med to slag på Miklagards 
Stian Lund før avslutningsrunden. Andreas avsluttet turneringen med 
en imponerende runde på 68 slag (-4) og vant bruttoklassen med en 
totalscore på -6, syv slag foran Lund på andreplass. Haga GKs Christof-
fer Carlsen tok tredjeplassen. Fredrik Kollevold ble beste fra Oslo GK 
på fjerdeplass. Fredrik avsluttet turneringen med to solide runder på 
72- og 71 slag.

Andreas satte standarden med sin banerekord på åpningsrunden. Han 
så seg ikke tilbake og ledet turneringen hele veien. En overbevisende 
og meget imponerende seier for unggutten i bruttoklassen. Oslo 
Golfklubb gratulerer Andreas!

I dameklassen vant Oslo Golfklubbs Ingrid Hagen! Ingrid spilte stabilt 
hele helgen og gikk samtlige tre runder under 80 slag. Hun tok seieren 
fem slag foran Ingrid Martens (Tyrifjord GK). Gratulerer Ingrid!
 
I nettoklassen stakk 14 år gamle Kenneth Andrè Johansson (Østmarka 
GK) av med den gjeve vandrepokalen. Kenneth imponerte og vant 
med totalt -18 netto. Årets turnering ble dominert av ungdommene. 
Oslo Golfklubb gratulerer Kenneth med seier og inntegning i vandre-
pokalen!

Oslo Golfklubb takker samtlige spillere for flott innsats denne helgen. 
Selv om ikke været var på topp, ble det nok en gang en suksessfull 
turnering på Bogstad. Velkommen tilbake neste år!

Fv. Ingrid Hagen, Kenneth André Johansson og Andreas Halvorsen.

International Trophy



7

Turneringer

Lørdag 8. juni ble ”Vi under 45” arrangert for 8. gang. 
Da var det nok en gang klart for vårens vakreste even-
tyr – lørdag ettermiddag møtte 63 forventningsfulle 
spillere opp til shot-gun start. Solen skinte og alle var 
glade.

Turneringen er meget godt mottatt blant klubbens yngre garde 
;-) – og ja det deles ut endel wild card til de som har gått over den 
magiske aldersgrensen. Alle var i strålende humør og etter dagens 
spill ble det påfølgende middag med premieutdeling. Stephen og 
Jayne deltok som vanlig også på kveldens evenement.
Turneringen gjennomføres med flere konkurranser; brutto herre 
og damer, stableford og lagturnering, i tillegg closest to the pin, 
longest drive, longest drive med left driver og en pitche konkur-
ranse underveis.
I år ble det veldig jevnt i teten for brutto herrer og stableford som 
resultatene under viser.

Vi gleder oss alle allerede til neste år!
Komitéen v/Anette Bech, Christian Berg, Lars M. Haavik, Paul 
Fagersand, Axel E. Roll, Pål Solberg og Øystein Tamburstuen

Det vinnende laget - Johan Anker-Rasch, Christian Juell, Henrik Eckhoff og Andreas Hatlevik.

Vi under 45

Det gladeste og mest fargerike teamet.

Resultater
Brutto herre:
1. Per Kristian Winge  74 slag
2. Christian Berg  74 slag
3. Jeppe Broch Nielsen 74 slag 

Brutto damer:
1. Anette Fjeld   75 slag
2. Pia Kracht  82 slag

Stableford:
1. Pål Storaas  39 poeng
2. Anders Hiorth  39 poeng
3. Per Kristian Winge 38 poeng

Lagturneringen:
1. Johan Anker-Rasch, Andreas Hatlevik, Henrik Eckhoff ,  
 Christian Juell.
2. Pia Kracht, Øystein Tamburstuen, Alexander Juell, 
 Carl Falck.
3. Camilla Røhn, Pernille Rieker, Jannicke Tamburstuen,   
 Stian Finne Lange.
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Turneringer

Årets Old Star Cup ble arrangert på Bogstad under glimrende forhold fredag 14. juni. Dette var den 39. utgaven i 
rekken og det vil således bli 40 årsjubileum til neste år. 

To deltakere har vært med samtlige ganger, Bjørn Berger og Erik “Malern” Jacobsen.

Turneringens grunnlegger var Christoffer Selbekk og konkurransen har i årenes løp hatt besøk av en anselig mengde nasjonale og internas-
jonale idrettsstjerner.  Arrangementskomiteen består av Thomas Selbekk, Kirsten Robsahm og Arne Sartz-Knutsen.

Det konkurreres i klassene lag og individuelt, både brutto og netto. Komiteens formann og kombinertløper  Thomas Selbekk var i år frekk 
nok til å vinne den største bøtta og  ble således årets “Old Star” tett fulgt av fotballspiller Kjell “Kasper” Kaspersen og hockeyspiller Arne 
Billkvam, alle med 35 poeng. 

Bandyspiller Nikolay Hauger vant bruttoklassen individuelt, mens ishockey vant lag både brutto og netto. Håndsballspiller Kirsten Wille 
vant dameklassen, skihopper Andreas Hartz ble årets debutant, mens hockeyspiller Geir Leknes vant birdieprisen.

Årets “Old Star” ble arrangørkomiteens egen Thomas Selbekk

Old Star Cup 2013

Som vanlig stor stemning på banketten. Spontanunderholdningen sto hockeylegende Jon Magne Karlstad for.
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Turneringer

Årets Kavalercup ble avviklet i overskyet vær den 12. juni, 
men heldigvis uten regn. Senior herrer hadde invitert 
klubbens damer til spill og 26 par stilte til start.

Kavalercup ble første gang arrangert i 1996. Konkurranseformen er 
mixed greensome stableford med trukket partner. Vinnerne av Kavaler-
kruset 2013 ble Ruth Stabel og Henning Will Monsen med 39 poeng. 
På de neste plassene kom Sidsel Engebretsen og Thomas Bye også med 
39 poeng, men høyere handicap.  Anne Eitzen Bryn og Carl Fr. Bunæs 
tok tredjeplassen med 38 poeng. 

Det var en fin stemning under konkurransen og premieutdelingen. 
Syv par ble premiert. På terrassen ble det servert kaffe og vafler.

Øvrige resultater:
4. Kari Storkaas og David Hansson, 37 poeng
5. Grete Thon og Per Arvid Sveum, 36 poeng
6. Vera von Koss Torkildsen og Bård Johan Tobiasson, 36 poeng
7. Grete Thorstensen og Bjørn Inge Kristvik, 36 poeng
8. Evy Otterbeck og Karl Staubo, 35 poeng
9. Ellen-Margrethe Scheie og Svein Thon, 34 poeng
10. Kari Foss og Aage Bryn, 33 poeng
11. Vibeke Koren og Tim Scheie, 33 poeng
12. Anne B. Francke og Ole Arntzen, 33 poeng
13. Anne-Lise Musæus og Odd Einar Røang, 32 poeng
14. Lise Garvick og Tor Linaae, 32 poeng
15. Anne Riddervold og Leif Astor Svendsen, 32 poeng

Leder i seniorkomiteen orienterer før spillet starter.

Kavalercup 2013

Ruth Stabel og Henning Will Monsen vant med 39 poeng.
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Turneringer

Midnight Cup

Midnight Cup, som er en pokalkonkurranse fra 1938, ble 
spilt fredag 21. juni.

12 mixed par var påmeldt, men på grunn av varsel om kraftig nedbør 
og lyn/torden måtte turneringen i siste liten avlyses som pokalturnering. 

Turneringen ble, etter turneringsleders avgjørelse, likevel spilt, men da 
innendørs på de to simulatorene i nært samarbeid med Stephen Newey. 
Stephen sponset også noen av premiene på et velfylt premiebord,  og 
under kyndig opplegg og ledelse av Per Moe – dog altså ikke som en 
pokalturnering. 

12 par «stilte til start» med særdeles godt humør i et «fullstappet» 
simulatorlokale i kjelleren, med etterfølgende hyggelig og meget livlig 
middag og premieutdeling. 

Vinnere av 9-hulls turneringen ble Tove Ringnes i par med klubbens 
gjestespiller Jon Storstein fra Glasgow, med 22 poeng. Det var for øvrig 
ikke første gang disse to gikk av med seieren i Midnight Cup. 

De øvrige pallplassene ble besatt av Per Foseid/Anne-Karin Bjorøy 
Ølnes med  21 poeng på andreplass og Per Arvid Sveum/Wenche Jahre, 
også med 21 poeng men med høyere spillehandicap, på tredjeplass.

Ingar og Jesper Nilsen vant med W.O.
Klubben gratulerer premievinnerne!

De klarte kvalifiseringen med et nødskrik (nr. 8), og møtte derfor 
allerede i kvartfinalen far og sønn Edseth som hadde vunnet 
kvalifiseringen. Her ledet Edseths lenge, men så kom Nilsens med 
storm på back-nine og tvang matchen til sudden death. 
Der vant Nilsens på 19.

Deretter slo de Thomas og Tim Bye i semifinalen med 3/1.

Det var så duket for finale søndag morgen mot Trygg og Helen Thu, 
som hadde slått ut Hagens og Mossins på sin vei. Noen finalematch 
ble det imidlertid ikke. Thus måtte desverre melde avbud, og Jesper og 
Ingar Nilsen tok dermed seiern i Familiematchen 2013 med W.O. i 
finalen.
Bye tok 3.plassen også på W.O. 
(Spill om 3.plassen i disse turneringene har vist seg lite populært, og 
komiteen bør trolig vurdere en vedtektsendring her.)

Vi gratulerer premievinnerne.

Jesper og Ingar Nilsen til venstre vant Familiematchen 2013. Til høyre Tim og 
Thomas Bye som tok 3.-plassen

Familiematch, Finale

Kommende turneringer

Juli er som kjent en rolig måned med tanke på turneringer på Bogstad. 
Men i august tiltar aktiviteten igjen. Nedenfor finner du en oversikt 
over noen av de kommende turneringene. 
Mer informasjon om hver enkelt finner du i Golfboks. 

• 19. - 21. juli: Lag NM
• 27. juli: Old Boys Championship
• 3. - 4. august: Vandrepokalen
• 2. - 4. august: Vikingpokalen

• 5. - 6. august: Suzann Junior Challenge 
• 6. august: Hovås pokalen
• 10. august: Plucknett, sosial turnering
• 12. august: Klubbmesterskap Juniorer
• 12. august: Vi over 80 
• 18. august: Gilbert Heron 
• 20. august: Valkyrien 
• 24. august: Klubbmesterskap Damer og Herrer og Seniorer
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Baneavdelingens hjørne

Nå er de tyngste 
arbeidene sluttført 
og banen begynner å 
fremstå med en fin-
ish som vi kan være 
bekjent av. Alt torvar-
beidet har bidratt til 
mye av dette. 

Det er hyggelig med 
positive tilbakemelinger 
fra våre medlemmer, 

gjester og ikke minst fra deltagere fra sist 
helgs International Trophy. Det har vært en omfattende og svært 
arbeidskrevende vårsesong etter alle vinterskadene. Det er blitt 
lagt ned betydelige ekstraressurser i arbeidet med å forsere frem et 
spilleunderlag som harmonerer med vår målsetting og forventning. 
Vi er på rett vei, men det vil fortsatt ta noe tid før alle små finish-
detaljer er på plass.  Vi beklager heftelsene dere måtte ha hatt i 
forbindelse med renoveringsarbeidene som har foregått over hele 
banen de siste 5-6 ukene.

Ukene frem til Lag NM i midten av juli vil vi fokusere på finish-
arbeider som skal gi oss et løft både estetisk og kvalitetsmessig. Det 
er først nå vi er i posisjon og har litt kapasitet til å kunne ta tak i de 
små detaljene som har stått på vent grunnet mye merarbeid med 
overvintringsskader.

Det ser ut til at utvidelsen av fairwayområdet i forkant av ny reno-
vert fairwaybunker på hull 9 har blitt vel mottatt. Spillemessig er 
hullet blitt mye bedre ved siden av det rent estetiske.

Stor takk til banepersonalet 
Jeg vil gjerne til slutt få takket banepersonalet for den eks-
traordinære innsatsen de har nedlagt de siste 5-6 ukene i arbeidet 
med å få banen opp på et spillemessig bra nivå. Uten deres bidrag 
hadde dette ikke vært mulig. Jeg vet at dette har vært tøft og at 
prisen vi betaler rent menneskelig til tider bærer preg av litt rov-
drift. Jeg beklager dette.

Jeg håper ellers at våre medlemmer og gjester får mange fine gol-
fopplevelser resten av sesongen. Vi skal sørge for at kvaliteten og 
finishen blir så bra som mulig innenfor de ressursrammer vi har.

Vennlig hilsen John Riiber

Banesjef  John Riiber 
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Kontroll på banen

Some people think I have a strange sense of humour 
and it got me thinking about Scottish humour and 
golf. Scottish people are branded as “tight with 
money” and even mean but they are brave enough to 
make fun of themselves.

It is now not generally believed that golf originated in Scotland. 
No Scotsman would invent a game in which it was possible to 
Lose a ball.

Why are Scotsmen so good at golf? They realize that the fewer 
times you hit the ball the longer it will last.

There is a famous sign on a Scottish golf course “Members must 
refrain from picking up lost balls until they have stopped 
rolling”.

Playing a Scottish links course a foreign visitor was having a ter-
rible round; on the 18th green he told his Scottish caddie “you 
must be the worst caddie in the world”. The caddie replied “that 
would be too must of a coincidence sir”.

An incident that happened to me when I played one of my first 
rounds at OGK many years ago highlighted the difference in 
humour. I played a drive from the 2nd tee but I could not find 
my tee peg. I said to my partner “don’t worry someone will hand 
it in”, after a few moments he replied “I don’t think so”.

Have a laugh and enjoy your golf.

Bob Gibb

Bob´s Corner

Bob og Charlie

Fredriks Pro-tips

Fredag 21. juni ble den første kontrollen av spillerne på 
banen gjennomført. Elin Pettersen og Niels Vik hadde 
en hyggelig runde da det ikke var noen uregelmes-
sigheter å spore.

Det har kommet klubben for øret at enkelte bruker kreative måter 
for å unngå å betale for å spille på Bogstad. For å stoppe dette vil 
klubben utføre hyppige kontroller i tiden fremover.
 – Det ble en hyggelig runde da alle vi sjekket hadde alt på det rene, 
forteller Niels.

Dette var kun den første kontrollen. I tiden fremover vil vi ha 
hyppige runder på banen og alle som er ute da vil kontrolleres 
medlemmer og greenfeespillere. Greenfee/gjeste spillere skal ha 
tag fra pro-shop synlig på bagen. Aktive medlemmer skal ha sin 
blå metalltag med oblat “Betalt 2013” festet på bagen. Oblat kan 
hentes hos starter eller i administrasjonen.

Vi anklager ingen for «foul play», men kjenner dessverre ikke alle 
1700 aktive medlemmers ansikter og må derfor be om legitimasjon 
fra enkelte. (Det ryktes at enkelte har «lånt bort» sin tag til venner 
for på den måten å unngå å betale.)

Spillere som urettmessig er på banen må gjøre opp for seg ved 
runding/etter spill og da inklusive et gebyr på kr 1.000,- (ref. regler 
i håndbokens side 12).

Før kontrollen utføres vil alle spillere på reserverte starttider bli 
sjekket opp mot betalt/ikke betalt. Aktive/passive medlemmer - 
uten/med greenfee tag osv. slik at selve kontrollen ikke skal forsinke 
spillet nevneverdig. Vi tilstreber smidighet og høflighet under 
arbeidet.

Vi ber om forståelse for dette tiltak – vi gjør det for rettferdighetens 
skyld – alle som spiller skal ha betalt enten greenfee, kontingent 
eller begge deler (alle passive).

Elin Pettersen og Niels Vik stod for den første kontrollen av spillerne på banen. 
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Golfcamp

Entusiasmen blant de 25 barna som har deltatt på årets 
første golfcamp har vært stor fra første dag. Varier-
ende vær la så visst ingen demper på stemningen blant 
campens deltakere – snarere tvert i mot.

-Det har vært en fryd å jobbe med gruppen som har deltatt på årets 
første golfcamp. Dette gir meg og de andre trenerne overskudd til 
å fortsette arbeidet med barn og unge, sier sportslig leder for junio-
rene i Oslo Golfklubb, Jan Wojtaszek.

Golfcampen til Oslo Golfklubb er blitt en årlig tradisjon den første 
uken av skolenes sommerferie. Så også i år. Den første uken var det 
25 barn som hadde meldt seg på for å lære mer om golfens gleder. 

Golfmoro for de yngste

Greenfeespill i juli

Sommerferien står for døren og det betyr en roligere tid på banen når det gjelder turneringer. 
I likhet med tidligere år vil vi også denne sommeren åpne for utvidet greenfee spill. Dette betyr at det ikke er tidsbegrensning for greenfee i 
perioden 1. juli t.o.m. 4. august. Handicapkravet er også hevet noe. 
Vær derfor ikke overrasket om dere ser 4 greenfeespillere slå ut ved middagstider i sommer. Økonomisk betyr denne utvidede tilgangen på 
banen mye for klubben. Normalt har vi nesten dobbelt så mye i greenfeeinntekt i juli som i juni.

Og de har holdt på fra kollen ni om morgenen og helt frem til 
klokken fire på ettermiddagen sammen med fem trenere.

- Erfaringsmessig ser vi stor progresjon i golfferdigheter i løpet av 
uken – noe som er inspirerende. To dager har vi trent på Bogstad 
og de tre siste dagene var vi på golfbanen i Lommedalen, forteller 
Wojtaszek videre.

Klubben har inngått en leieavtale om en minibuss som blir benyttet 
til å frakte de unge golferne fra Bogstad til banen i Lommedalen. 
Wojtaszek legger til at man i år arrangerer ytterligere en golfcamp.

 –Den arrangeres i uke 33 og vi har fortsatt noen få plasser igjen, 
sier han.
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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 
 

Protips

Stephens tips: Varm opp skikkelig

Mitt tips handler om hvordan du skal få det beste ut av 
ditt golfspill og hvordan du skal forebygge skader gjen-
nom god oppvarming før spill.

Møt opp i god tid
Alt for mange spillere overser viktigheten av oppvarming. 
Spillere bør derfor møte opp i god tid før teeoff slik at man 
unngår stress.  Oppvarmingsøvelsene bør bestå av rotasjon-
søvelser i form av kropp- og armrotasjon.

Varm opp med fulle slag
Jeg anbefaler spillere å slås minst en halv bøtte baller på rangen slik 
at man gjennom fulle slag får løst opp og oppnår en god rytme før 
spill.

Bruk minst 5-10 minutter på treningsgreen
Sett av minst 5-10 minutter på treningsgreen for å oppnå en god 
forståelse av underlaget, samt opparbeide en god rytme. 

Ikke stress
Når oppvarmingen er vel gjennomført skal du prøve å entre ut-
slagsstedet med en rolig puls. Hastverk og stress før teeoff vil nesten 
alltid føre til en dårlig start. 

Vil du lære mer? Du finner Stephen i Pro Shop!

Stephen demonstrerer en kroppsrotasjonsøvelse.
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Golfspill i lyn- og tordenvær

Som golfspiller ute på et stort åpent område, og sam-
tidig med en golfkølle i hånda, kan man være utsatt 
for lynnedslag. Hva skal en golfspiller gjøre når store 
mørke skyer truer på himmelen? 

Fra tid til annen hører man dessverre om golfbaner og spillere som 
blir truffet av lyn. Bogstad golfbane er intet unntak. På kvelden 
fredag den 3. juli i 2009 slo lynet ned i to trær på banen (se bilder). 
Som spiller på en ganske stor og flat bane kan man bli et utsatt 
treffpunkt i slike værforhold. 

Signalhorn
Alle golfbaner er i besittelse av et signalhorn som blir utløst for å 
varsle spillere om å komme seg bort når det ligger lyn og torden i 
lufta. Høres signalhornet skal spillet umiddelbart avbrytes og alle 
spillerne må søke ly så raskt som mulig. Dette gjelder både i 
turneringer og i vanlig selskapsspill. Ett langt signal betyr stopp 
spillet, mens 3 korte signal benyttes for å sette spillet i gang igjen 
når faren er over.

Ansvar for egen sikkerhet
En golfspiller har alltid ansvar for egen sikkerhet på golfbanen, 
også i forbindelse med lyn og tordenvær. En spiller som opplever 
truende skyer i nærheten uten at det er blåst i hornet (eller spiller 
har ikke hørt hornet) må vurdere faren og eventuelt komme seg i ly 
for været.  

Legg fra deg golfkøllen
Lyn går alltid mellom to punkter, som for lynet er den korteste 
og/eller enkleste veien, og det er ikke mulig på forhånd å vite hvor 
nedslaget kommer. Ofte vil høye gjenstander være et utsatt punkt, 
men også mennesker som befinner seg på et åpent område kan være 
utsatt. I tillegg er metall “attraktivt” for lyn, idet metall er en god 
leder (enkleste vei). Hører du signalhornet eller føler du deg truet 
av mørke skyer på himmelen legg fra deg golfkøllene på stedet og 
søk ly i klubbhus eller leskur. Golfkøllene kan du hente etterpå.  
NB! Ikke still deg under et tre!
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Driving rangen

Den planlagte åpningen av driving rangen er dessverre 
igjen utsatt. Siste estimerte åpningsdato var 24. juni. 
Klubben tør ikke lenger gi eksakt dato, men vi håper 
på åpning den 1. juli.

Dessverre så har åpningen av driving rangen igjen blitt utsatt. Gru-
sen som allerede har blitt lagt må justeres, dvs. at det er lagt 3 cm 
for mye grus som må fjernes. Fristen for å ferdigstille denne jobben 
er satt til 24. juni. Deretter skal kunstgresset legges, noe som tar 
omtrent 5 dager å få gjennomført. Om dette er et tidsløp klubben 
kan stole på er usikkert. 

En dag etter midtsommerdagen dro Treningskomiteen 
(TK) i gang sin tradisjonelle uhøytidelige turner-
ing for frivillige, sponsorer og støttespillere. I alt fem 
flighter var satt opp og man spilte Texas Scramble. 
Etter spillet var det duket for middag i restauranten og 
premieutdeling. 

Årets konkurranse var jevn, men laget som fikk førsteplassen stak 
seg ut. Lederer i TK, Lars Olaf Sterud, fremholder viktigheten av å 
arrangere sosiale evenementer for de mange som bidrar til å holde 
juniorvirksomheten i klubben på et høyt nivå. Han fremholdt 
videre at han synes det va svært hyggelig at så mange hadde funnet 
tid til å delta i “Sommeråpent” nå ved inngangen til sommerferien.

Stemningen var god da turneringsledelsen, Jonne Skajem og Ingrid 
Forbrigd, startet premieutdelingen - og det var premie til alle.

Sommeråpent

Golfspill i lyn- og tordenvær

Åpning utsatt igjen

Klubben beklager sterkt at driving rangen igjen ikke kan åpne til 
avtalt dato.

Driving range modus på golfsimulator
For en golfer er det viktig å få varmet opp og trent på slag før spill. 
Som et ørlite plaster på såret holder Bogstad Innegolf (BIG) åpent 
med driving range modus på simulatorene. Dette er en mulighet 
for dere som vil trene/varme opp med fulle slag. Henvendelser 
rettes til Pro Shop ved oppmøte eller tlf. 22 50 54 92. Åpning-
stidene er fra kl. 08:00 til kl. 19:00 alle dager. Prisen er som en 
bøtte baller på rangen, kr 20,-.
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Hvor ble det av caddiene?

Før i tiden florerte det med caddies på Bogstad. Det 
gjør det ikke lenger. Hvor ble de av?

Anne Riddervold:
Jeg tror at caddiene forsvant 
med velstanden og lettere 
golfutstyr. Marianne Wroll-
Evensen husker at hun fikk 30 
kr. for 9 hull og 60 kr. for 18 
hull. Det må ha vært for ca. 40 
år siden.

Jon Tenden:
Godt spørsmål. Jeg begynte 
med golf i 50 åra, da var det 
jo caddies. Jeg tror ikke folk er 
villig til å betale hva det koster. 
Ingen vil betale 300-400 kr. for 
det. Jeg bruker caddy i Afrika, 
der er det billig, men i Norge vil 
unge jenter og gutter ta seg alt 
for godt betalt. Før var det også 
tungt å bære, trallene har nok 
også noe å si.

Per Valbø og Thomas Broch
Per Valbø: Ha… jo de ble borte 
når trallene kom.
Thomas Broch: Jeg var caddie 
rundt 1950 og jeg fikk 3,75 
kroner for 18 hull – og da var 
jeg A-caddy. Karamellen kostet 
5 øre på den tiden. I løpet av 50 
åra forsvant caddiene. 
Per Valbø: Her på Røa var det to 
måter å tjene penger på. Enten 
som caddy på Bogstad eller som 
anviser på Løvenskioldbanen. 
De fleste gutta på Røa gjorde en eller begge av disse jobbene.

Per Foseid:
Det var gutta på Røa som var 
caddies her. Når de ble store eller 
når de utdannet seg ved univer-
sitetet så gadd de ikke å gå caddy 
mer.
Neida, det bare døde ut det. 
Velferdssamfunnet og det at folk 
har så god råd er nok grunnen til 
at det ikke er caddies på Bogstad 
mer.

Bogstad Country House

Bogstad Country House har nå vært i drift i en måneds 
tid. Gode råd har vært med på å justere tilbudet litt 
underveis slik at konseptet og utvalget nå ser ut til å 
passe for flest mulig. Medlemmer i klubben inviteres 
til gjestespill og krabbefest!

Per Anders og Guro har nå driftet Bogstad Country House i 
omtrent 4 uker. De har i denne perioden blitt godt kjent med 
golfverdenen her på Bogstad og klubben medlemmer. Tips og råd 
på veien har de også fått. 

Servering
Det serveres baguetter, omelett og pølser/pommes frites alle dager 
fra kl. 09:00 til kl. 21:30. På hverdager fra kl. 12:00 til 20:00 er 
kjøkkenet åpent for a la carte servering.
I weekender serveres “dagens rett” og fra kl. 14:00 til 19:00 åpnes 
weekendbuffeten . 

NB! Medlemmer inviteres til gjestespill og krabbefest 
Bogstad Country House inviterer medlemmer i klubben til gjest-
espill og krabbefest og håper at medlemmer stiller opp.

• 15. august kommer Lars Erik Undertun fra Feinsmecker  
 på gjestespill. Da serveres det en 5 retters meny inkludert  
 ett glass bobler til 795,- pr pers.

• 5. oktober avsluttes golfsesongen med krabbefest. Her blir  
 det hele krabber, ekstra klør og dessert til 475,- pr pers.

For reservasjon av bord send en e-post til post@bogstadch.no eller 
ring 924 12 141. 

Vintersesongen 
Det er nå klart for bookinger til vintersesongen. Skal du feire en 
dag med familie og venner, eller kanskje dere vil legge jobbens jule-
bord eller annen firmafest hit til oss? Kontakt oss så hjelper vi dere å 
planlegge. Alle rettigheter til kl. 03.00.

Ny nettside
For ytterligere informasjon om Bogstad Country House besøk 
www.bogstadch.no.



Det var en gang

Den gangen klubbens 25 års- jubileumsbok 
ble laget lurte redaksjonskomitéen på hvorfor 
Oslo-avisene skrev så lite om golf. Følgende 
spørsmål ble stilt: Hva er etter Deres mening 
den eller de viktigste grunner til at norske 
aviser befatter seg så lite med golf som stoff?  
Dette svaret kom fra Hjalmar Johannessen i 
Morgenposten:

Sant å si har jeg aldri reflektert noe alvorlig over problemet. 
Golf er jo ingen vanlig “publikumsidrett” – nærmest en utpreget 
“mosjons-bevegelse” i stil med volleyballspillet, som heller ikke 
har maktet å vekke noen utbredt publikumsinteresse – og spen-
ning – kanskje unntatt for de aktive utøvere. 
Dessuten henger det vel noe av “overklasse” ved golfspillet, som 

Oslo-pressen og golfen i 1925

folk flest gjerne betrakter som en særlig eksklusiv adspredelse – 
temmelig fjern fra alle vanlige forestillinger om idrett i ordets 
egentlige mening. 
Det siste er nok ikke så helt korrekt – og personlig har jeg 
iallfall såpass peiling på spillet at jeg vet det skal mye og intens 
trening til – for ikke å snakke om sikkerhet, kald beregning 
og en uttalt ferdighet – for å beherske finessene – dvs. plasere 
ballen i det rette hull…. Men det er likevel et lang sprang fram 
til kravet om spesialbehandling i pressen. Interessen for golf-
spillet er for øyeblikket for konsentrert, for eksklusiv til å kunne 
påkalle en publicity i stil med de fleste av våre fremste idretts-
grener. Men hvem vet? 
Tennisspillet hadde også en trang fødsel her i landet, så det er 
mye mulig at denne oppfatningen bare er en overgang? En ef-
fektiv propaganda kunne kanskje bringe en ønskelig endring i 
positiv retning? 
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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.

Alfred er på plass på parkeringsplassen og tar gjerne 
både utvendig og innvendig vask av din bil. Ring tlf. 
966 63 224 for å reservere time.

Bilvask

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.


