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Les om hvilke planer Per Anders Rangul har
for restauranten på Bogstad.

John Riiber og Simon Augustsson i full sving med å sjekke forholdene under duken. Bildet er tatt 24. april og bak ser vi at isen fortsatt ligger på Bogstadvannet.

Leder
Våren lar vente på seg, men
den kommer og da skal vi
være klare til å ta i mot alle
spillesugne golfere. Med snesmeltingen kommer alltid det
store spørsmålet? Hvordan har
Daglig leder Niels Vik.
gresset tålt overvintringen, er
det store vinterskader? Rapportene fra banesjefen tyder
på at gresset har tålt vinteren ganske godt.
Så bra tenker vi og gleder oss til banen åpner. Manglende varme
gjør dog sitt til at baneåpning på normal week-end ikke ser ut til å
kunne la seg gjøre. Den 24. april er det fortsatt nattefrost og ikke
spesielt høye temperaturer om dagen. Isen ligger fortsatt tykk på
Bogstadvannet. Vi vet riktignok at været kan snu fort og 14 dager
med gunstig varmt vær vil gjøre underverker for banen. Ingen av
oss kan gi eksakt dato for baneåpning i dag så vi oppfordrer alle til
å følge med på nettsiden vår. Der vil oppdatert informasjon komme
med jevne mellomrom.

Disse avtalene inngås fra 1-3 år og faktureres årlig. Videre har vi
såkalte «gullavtaler». 15 10-års og 7 15-års avtaler som hver har
en spillerett. Disse avtalene ble forskuddsbetalt i sin helhet ved
avtaleinngåelse og blir inntektsført med hhv 1/10 og 1/15 pr år.
Restbeløpet står oppført som gjeld i balansen. Totalt har klubben
pr årsmøtet 38 personer med spillerett som følge av en av klubbens
sponsoravtaler. Alle inntektene fra samarbeidspartnerne finner man
i posten «sponsorer» i regnskapet (tot kr 4,3 mill i 2012).

Den største nyheten i år er selvfølgelig at kafeen ikke lenger skal
drives av Magnus, men av en ny mann. Per Anders Rangul vil
være ansvarlig og ha med seg sine hjelpere. Se egen sak annet sted
i bladet. Vi oppfordrer medlemmene til å komme innom og spise
et måltid mat fra Per Anders’ meny. Ta gjerne med gjester også.
Per Anders er avhengig av at omsetningen er god nok til at han
kan tjene sitt levebrød herifra. Det er bare opp til oss alle å spise
noen måltider her i løpet av året. Vi ønsker Per Anders velkommen
til Bogstad og håper han vil trives hos oss og at dere liker maten
han vil servere. I årsmøte ble det vedtatt en ekstra 100-lapp på
kontingenten som sammen med noen midler fra det fremlagte
budsjettet skal brukes på oppgradering av kafeen. Den jobben har
kommet langt. Alle vil oppdage at her er det noe nytt og annerledes.
Vi håper dere liker det.

Hva skjer med klubbhussaken? Kortversjonen er at det foreløpig
ikke skjer noe særlig. Det har ikke vært noen nye vinklinger de siste
månedene, men det betyr ikke at saken er død. Utredningskomiteen
skal ha møte første halvdel av mai for å diskutere videre fremdrift.
Vi vil informere medlemmene så snart det er noe bevegelse i saken,
men foreløpig er det intet nytt på den fronten.
Som formannen informerte årsmøtet om så har styret, etter møte
med Bogstad Vinterparadis (BVP) og deres prosjektleder, bestemt at
arbeidet med legging av kunstgress skal skje denne våren selv om det
betyr at driving rangen ikke vil åpnes før ca. 1. juni. Da skal den til
gjengjeld åpne med spill mot målgreener i kunstgresset.
Forutsetningen for dette vedtak var at Stephen skulle få en
økonomisk kompensasjon grunnet stengt range. Dette har BVP
akseptert og arbeidet startet, 3 uker forsinket, i uke 17.
Prosjektleder har håp om å jobbe inn noe av det tapte og realistisk
åpning av rangen blir som allerede nevnt til å bli ca. 1. juni.
Rørgaten til Bogstadvannet er delvis ferdiggravd i løpet av de siste
6 ukene. Den går under grusveien og rørene ligger i bakken fra bak
15. green og opp til 30 meter fra tee 49 på hull 10. Arbeidet med
rørgaten er nå avsluttet for sesongen og vil gjenopptas til høsten
etter at golfbanen stenger.
Det tekniske bygget med garderober vil ikke påbegynnes før etter at
golfsesongen er ferdig, og vil da være ferdig før golfsesongen 2014.
Dette betyr at når rangen åpner i år vil det fortsatt bare være utslag
på ett plan. Vi håper på medlemmenes forståelse for at arbeidet
gjøres nå, alternativet med enda en sesong på grus er enda verre.

Bruktmarkedet 13. april ble gjennomført av en flott gjeng bestående
av frivillige. Omsetningen var over fjorårets og vi så mange glade
golfere ta med seg nye-brukte køller ut av klubbhuset den lørdagen.
Positivt er det også at juniorvirksomheten får et skikkelig økonomisk bidrag gjennom dette salget. Tusen takk til alle frivillige som
bidro til at bruktmarkedet ble gjennomført i år også.
I år tok vi inn 106 nye medlemmer til klubben. De ble invitert til
et informasjonsmøte den 25. april om hvordan vi drifter, hvem som
er hvem og hvordan ting og tang gjøres på klubben. De 35 fremmøtte fikk hilse på et par av oss i staben, fikk sine bag-tags og svar
på mange spørsmål. Vi håper dere tar vel i mot de nye medlemmene
slik at de føler seg inkludert i miljøet på klubben. Velkommen skal
dere være!
Nytt av året er den offensive satsingen på kurs for medlemmer. Det
er planlagt 8 medlemskurs i tillegg til alle juniorkursene på denne
siden av sommerferien. Vi håper dere sjekker nettsidene og melder
dere på. Blir noe fulltegnet settes kursene opp igjen etter
sommerferien.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen tilbake til Bogstad og håper
alle vil nå sine sportslige mål i løpet av sesongen. Vi skal gjøre vårt
beste for at dette skal bli et fantastisk sted å være.
NV

Etter ønske fra årsmøtet gjengis her noe informasjon om våre forskjellige samarbeidsavtaler (populært kalt sponsoravtaler). Vi har en
del ordinære avtaler som til sammen har 16 spilleretter.
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Styreleder har ordet
Vi ønsker at klubbens nye medlemmer skal integreres godt i
klubben og bidra til å utvikle klubbmiljøet vårt. Det er nok en del
både nye og gamle medlemmer som mangler og ønsker spillepartnere,
men som kvier seg for å sette seg opp i flighter med medlemmer de
ikke kjenner. Bogstad skal være et fantastisk sted å være så dette må vi
gjøre noe med ved å tilrettelegge for at man kan finne nye golfvenner
i en hyggelig og uformell setting. Klubben vil komme tilbake med
konkrete tiltak på dette.
Det er en viktig prioritet for Styret at det er god tilgjengelighet til
spill på banen for medlemmene. For at dette skal oppnås forutsettes
det at startboken alltid er reell. Det er den dessverre ikke og det er
derfor nødvendig også i år og minne om dette. Det er for mange
medlemmer som ikke kommer til reserverte tider eller unngår å melde
seg til starter. Vi ser også en del tilfeller på avmeldinger rett før start
noe som gir indikasjoner på at flighter fylles opp med bekjente man
vet ikke skal spille for å unngå å få inn ukjente i flighten. Slik sett blir
det mange reserverte tider som ikke benyttes, og det er synd, spesielt
når presset på banen er stort. Alle har en plikt til å melde fra så fort
man vet at man vil bli forhindret fra å stille til en booket starttid, og
ingen skal heller fylle opp flighter for å unngå å spille med ukjente.
Administrasjonen kommer til å ha tett oppfølging av bookingen også i
år, og overtredelser vil bli påpekt. For gjengangere som ikke blir bedre
etter påminnelser, vil det bli vurdert ytterligere sanksjoner.

Da nærmer vi oss endelig
baneåpning og vi kan nok
en gang se frem mot en
herlig sesong som helt
sikkert vil fylles med mange
flotte golfopplevelser på
gode forhold. Vinteren
har utvilsomt vært lang
Styreleder Jan Aaseth.
og kulden har dessverre
holdt seg nesten til mai. Det har skapt utfordringer for
forberedelsene til sesongen og usikkerhet om hvor bra
banen har overvintret. Når snøen nå endelig forsvinner
ser det ut til at det har gått bra og Styret håper som alle
at forholdene skal bli optimale så raskt som mulig.

Klubbhusprosjektet går sin gang uten at det er særlig nytt å melde.
Møtene som Utredningskomiteen har hatt med politikere har
ikke uventet avdekket at det krever en solid konsensusbygging og
lobbyvirksomhet for å få støtte for prosjektet som for øvrig passer
godt inn i de fleste partiprogrammene som nesten uten unntak
proklamerer satsing på bygging av seniorboliger. Uansett utfall av
denne prosessen vil målet om nytt klubbhus opprettholdes.
Vi oppfordrer nok en gang alle våre medlemmer til å støtte vår
meget populære og inspirerende head pro Stephen ved å handle i
klubbens pro shop. Hvis man har behov for å justere en vinterrusten
golfsving eller oppgradere slagrepertoiret er det bare å bestille en time
hos en av våre dyktige proer. Vi minner som alltid på at det er svært
viktig at alle føler ansvar for å holde banen i best mulig stand, og
legg derfor alltid tilbake oppslått torv og reparer nedslagsmerker. Vi
ser frem mot en flott sesong og yrende liv på banen og i klubbhuset
med mange juniorer i trening og fornøyde golfere etter velspilte
runder på fantastiske forhold. Vel møtt til sesongen som starter med
dugnadsturneringen i begynnelsen av mai!

Restauranten har i år fått ny driver, Per Anders Rangul, som i flere
år har vært tilknyttet Feinschmecker, en av Oslos beste restauranter.
Vi gleder oss til å teste restaurantens nye meny i lokaler som er pusset
opp og hvor møbler er skiftet ut. Styret mener at det er viktig for
klubben at vi har et godt restauranttilbud og er sikre på at Per Anders
vil levere god kvalitet og et tilstrekkelig utvalg til en akseptabel pris.
Klubben er tjent med at restaurantdriveren oppnår et resultat som er
til å leve med. Det er derfor viktig at klubbens medlemmer benytter
seg av tilbudet og støtter opp om restaurantens omsetning. Ta gjerne
med familie, venner og kjente og ta middagen på oppdekkede bord i
peisestuen i løpet av sesongen.

Jan Aaseth

Dugnad på banen den 11. mai

Årets turneringsprogram er som vanlig tett og det oppfordres til stor
deltagelse. Vi har et bredt utvalg turneringer, blant annet de sosiale
turneringene, pokalturneringene og torsdagsturneringene. Dette
er turneringer som passer alle uansett handicap. Det er mange nye
medlemmer i klubben og klubbturneringene er en fin måte å bli kjent
på. Klubben vil i år arrangere NM Lag for damer og herrer i juli,
og det er også foreløpige planer om nok en spennende Suzann Pro
Challenge første helgen i september.

Årets dugnad går av stabelen lørdag den
11. mai kl. 10:00.
Det er mange oppgaver å ta tak i og
klubben håper mange stiller opp. Forholdene på banen vil avgjøre om det blir
spill etter endt arbeid.
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Turneringer 2013

Årets turneringsprogram er planlagt, og vi gleder oss til nok en innholdsrik sesong med masse aktivitet! Utvalget er bredt,
og det bør være noe som passer både for etablerte golfere, og for de med litt høyere handicap.
Årets turneringsprogram er som vanlig tett og det oppfordres til stor deltagelse i både de sosiale turneringene, alle pokalturneringene og torsdagsturneringene. Det er mange nye medlemmer i klubben, og klubbturneringene er en fin måte å bli kjent på.
Klubben vil i år arrangere NM Lag for damer og herrer i juli, og det er også foreløpige planer om nok en spennende Suzann Pro Challenge første
helgen i september.
Vi har valgt å endre litt på noen av turneringene, både etter tilbakemelding fra medlemmene, og for å kanskje tiltrekke oss enda flere deltakere. Alle
turneringer vil bli lagt inn i GolfBox med fullstendig turneringsinformasjon innen sesongstart. Her er noen av endringene:

Per Teigen Finalen
•
•
•
•
•
•

Alle Torsdagsturneringer frem t.o.m. 5.sept er Per Teigen tellende.
Spillerne med de 9 beste totalscorene etter PT16 spiller Per Teigen Finale, søndag 15.september.
Spilleren får med seg snittet av sine 5 tellende stableford scorer inn i finalerunden, og legger til poengsummen i finalen. Summen av antall
stableford poeng utgjør finalistenes totale score og rekkefølge.
Rekkefølgen for de øvrige blir stående etter P16.
Per Teigen vinneren får som tidligere egen parkeringsplass påfølgende sesong.
Deltakeravgiften økes til kr 50,-

Bogstadpokalen = Klubbmesterskap match
•
•

•

Vinner av Bogstadpokalen blir Klubbmester i match
Første runde skal spilles innen 28.juni
Andre runde skal spilles innen 30.august
Tredje runde spilles inne 19.september
Finalene spilles lørdag og søndag 21.-22.september
Ellers samme turneringsform

Klubbmesterskap Junior
Vi arrangerer et eget Klubbmesterskap for juniorklassene mandag og tirsdag 12.-13.august. Slik sett kan de juniorene som også ønsker å spille i
Herre og Dameklassen gjøre det under klubbmesterskapet 24.-25.august.

International Trophy (ØstlandsTour)
•
•
•
•
•
•

International Trophy skal inngå i Østlandstour sammen med 6 andre turneringer på Østlandet.
Vi beholder samme format, men legger til en dameklasse.
Herrer: 54 spillere, Cut ved 39. 72 hull (36+36)
(Herreklassen forbeholdes som før til 18 fra OGK, og utvides med inntil 9 spillere dersom flere fra OGK melder seg på.)
Damer: 24 spillere, Cut ved 15. 54 hull (36+18)
Pokalen deles som før ut til beste NETTO Herrespiller
Ellers brutto premiering i begge klasser
Startkontingent 200,- Ikke-mdl betaler i tillegg 800,- i greenfee.

Vandrepokalen (damer)
•
•

Klasse A: Hcp kat 1-3 ( - 18,4): Slagspill med fullt handicap, Netto slag
Klasse B: Hcp kat 4-5 (18,5 - 36,0) Stableford
Vandrepokal til beste stableford uansett klasse. Beste brutto uansett klasse skal også premieres.

Gavekort som premier

Norges Golfforbud har gitt en oppfordring om å begrense vin som premier. Vi er enige i at det er noe som skurrer når vi deler ut alkohol i premier
under et sportsarrangement. Vi vil derfor i år øke bruk av gavekort, slik at vi støtter klubben isteden for Vinmonopolet...
Gavekortene som deles ut kan brukes i ProShop, Restauranten eller til Bilvask.
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Turneringsprogram 2013
TURNERINGSPROGRAM
TURNERINGSPROGRAM 2013
2013

Start
Start
10:00
10:00
09:00
09:00
15:30
15:30
09:00
09:00
15:30
15:30
08:57
08:57
10:00
10:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
14:00
14:00
08:57
08:57
15:00
15:00
13:00
13:00
09:00
09:00
11:03
11:03
12:00
12:00
19:00
19:00
Hele dagen
Hele dagen
13:00
13:00

Hele dagen
Hele dagen
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
08:00
08:00

12:00
12:00
09:00
09:00
15:30
15:30
10:00
10:00
10:00
10:00
13:00
13:00
08:57
08:57
13:00
13:00
09:06
09:06
Hele dagen
Hele dagen
09:06
09:06

13:30
13:30
Hele dagen
Hele dagen
Hele dagen
Hele dagen
13:30
13:30
09:30
09:30
08:30
08:30
08:57
08:57
10:00
10:00
13:00
13:00
08:57
08:57

TURNERINGSPROGRAM 2013

Damedag: Hver tirsdag kl 09:06 - 11:03 og 16:00-16:27 hvis ikke annet er angitt
Damedag: Hver tirsdag kl 09:06 - 11:03 og 16:00-16:27 Damedag:
hvis ikke annet er angitt
Seniordag: Hver onsdag kl 08:39 - 11:03 hvis ikke annet er angitt Hver tirsdag kl 09:06 - 11:03 og 16:00-16:27 hvis ikke annet er angitt
Seniordag: Hver onsdag kl 08:39 - 11:03 hvis ikke annetSeniordag:
er angitt Hver onsdag kl 08:39 - 11:03 hvis ikke annet er angitt
Torsdagsturnering: Hver Torsdag
Torsdagsturnering: Hver Torsdag
Torsdagsturnering: Hver Torsdag
Turneringsleder
Turneringsleder

MAI
Start
Dugnad
Dugnad
Lørdag
10:00
Åpningsturneringen
Med
forbehold11.
om åpen bane
Åpningsturneringen
Med
forbehold22.
om åpen bane
Onsdag
15:30
Ekteparmatch - kvalifisering,
med rekemiddag
Ekteparmatch - kvalifisering,
med rekemiddag
Lørdag
25.
09:00
NetCom Invitational
NetCom Invitational
09:00
Familiematch - kvalifiseringTirsdag 28.
Familiematch - kvalifiseringOnsdag 29.
15:30

Adm
Adm
Dugnad med Dugnadsturnering
Mette Bye
Mette
Bye
Ekteparmatch
- kvalifisering, med
Inge Fjeldstad
Inge
Fjeldstad
Åpningsturneringen
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
NetCom
Invitational
Inge
Fjeldstad
Inge Fjeldstad

JUNI
Ekteparmatch Finale
Ekteparmatch Finale
Lørdag
1.
08:57
Sarah & Carl's Cup og Anthonys
minipokal
Sarah & Carl's Cup og Anthonys
minipokal
Lørdag
1.
10:00
Pink Cup veldedighetsarrangement
Pink Cup veldedighetsarrangement
Søndag 2.
09:00
OL golf
OL golf
Mandag 3.
09:00
TV Norge Invitational
TV Norge Invitational
09:00
Plucknett - sosial turnering Torsdag 6.
Plucknett - sosial turnering Lørdag 8.
09:00
"Vi under 45"
"Vi under 45"
14:00
Familiematch - Finale og brosefinale
Familiematch - Finale og brosefinale
9.
08:57
Manndomsprøven - Big HornSøndag
er sponsor
Manndomsprøven - Big Horn er sponsor
10.
15:00
OGKs SamarbeidspartnereMandag
og annonsører
OGKs SamarbeidspartnereTirsdag
og annonsører
11.
13:00
Kavaler Cup
Kavaler Cup
Onsdag 12.
09:00
Old Stars
Old Stars
Fredag 14.
11:03
Sankthanspokalen
Sankthanspokalen
12:00
Midnight CupLørdag og søndag 15.-16.
Midnight Cup
Fredag 21.
19:00
International Trophy
InternationalLørdag
Trophyog søndag 22.-23.
Hele dagen
Lyberg & Partnere Invitational
Lyberg & Partnere Invitational
Tirsdag 25. ferdigspilt
13:00
1.runde i KM match - Bogstadpokalen
1.runde i KM match - Bogstadpokalen
Fredag 28.juni ferdigspilt

Inge Fjeldstad
Inge Fjeldstad
Ekteparmatch
Finale
Henning
Monsen
Henning Monsen
Sarah
& Carl's Cup og Anthonys minipokal
Keith
Woods
Keith Woods
Pink J.Cup
veldedighetsarrangement
Kristin
Klæboe
Kristin J. Klæboe
OL golf
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
TV Norge
Invitational
Mette
Bye
Mette Bye
Plucknett
Egen
komite - sosial turnering
Egen komite
"Vi Fjeldstad
under 45"
Inge
Inge Fjeldstad
Familiematch
Kristin
J. Klæboe - Finale og brosefinale
Kristin J. Klæboe
Manndomsprøven
- Big Horn er sponsor
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
OGKs
Samarbeidspartnere
og annonsører
Senior
Herre
komite
Senior Herre komite
Kavaler
Egen
komiteCup
Egen komite
OldBogstrand
Stars
Olav
Olav Bogstrand
Sankthanspokalen
Jens
Engelstad
Jens Engelstad
Midnight
Cup
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
International
Kristin
J. Klæboe Trophy
Kristin J. Klæboe
Lyberg
& Partnere Invitational
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe

JULI
Norgesmesterskap LAG
Norgesmesterskap
TorsdagLAG
til søndag 18.-21.
Old Boys Championship
Old Boys Championship
NSG Tour Lørdag og søndag 27.-28.
NSG Tour
Mandag 29.

Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Norgesmesterskap LAG
TBC
TBC
Old Boys
Championship
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe

Hele dagen
09:00 - 14:00
08:00

AUGUST
Viking Pokalen
Viking Pokalen
Vandrepokalen Fredag - søndag 2.-4.
VandrepokalenLørdag og søndag 3.-4.
12:00
Suzann Jr Challenge - Norgesfinale
Suzann Jr Challenge
- og
Norgesfinale
Tirsdag 5.-6.
09:00
Gilbert Heron Mandag
- kvalifisering
Gilbert Heron - kvalifisering Onsdag 7.
15:30
Sommer-Shotgun, sosial turnering
Sommer-Shotgun, sosial turnering
Lørdag 11.
10:00
"Vi over 80"
"Vi over 80"
Mandag 12.
10:00
KLUBBMESTERSKAP (Junior)
KLUBBMESTERSKAP
(Junior)12.-13.
Mandag
13:00
Gilbert Heron
- Finaleogogtirsdag
Bronsefinale
Gilbert Heron - Finale og Bronsefinale
Søndag 18.
08:57
Cap Gemini Samarbeidspartner
Cap Gemini Samarbeidspartner
Onsdag 21.
13:00
Oeste Region
Oeste Region
09:06
KLUBBMESTERSKAPET Fredag 23.
KLUBBMESTERSKAPET
Lørdag og søndag 24.-25.
Hele dagen
Hesstvedts Pokal
Hesstvedts Pokal
Tirsdag 27. ferdigspilt
09:06
2.runde i KM match - Bogstadpokalen
2.runde i KM match - Bogstadpokalen
Fredag 30. ferdigspilt
Shaker Pokalen
Shaker Pokalen
Lørdag og søndag 31.-1.
SEPTEMBER
GC pokalen
GC pokalen Lørdag og søndag 1.-2.
Wilhelmsen Maritime Services
Wilhelmsen Maritime Services
Mandag
2.
13:30
SUZANN PRO CHALLENGE
- Pro-Am
SUZANN PRO CHALLENGEFredag
- Pro-Am
6. Hele dagen
SUZANN PRO CHALLENGE
SUZANN PRO CHALLENGELørdag 7. Hele dagen
SEB Invitational
SEB Invitational
Tirsdag 10.
13:30
Telegolfen Finale
Telegolfen Finale
Fredag 13.
09:30
Wahlstrøms Pokal
Wahlstrøms Pokal
Lørdag 14.
08:30
Per Teigen Finale
Per Teigen Finale
Søndag 15.
08:57
Upper Ten
Upper Ten
10:00
OGKs SamarbeidspartnereMandag 16.
OGKs SamarbeidspartnereTirsdag 17.
13:00
3.runde i KM match - Bogstadpokalen ferdigspilt
3.runde i KM match - Bogstadpokalen
Fredag
20. ferdigspilt
Bogstadpokalen - Semifinale
og Finale
Bogstadpokalen
- Semifinale
og21.-22.
Finale
Lørdag
og søndag
08:57

NB NY DATO!

rekemiddag

NB NY DATO!

Familiematch - kvalifisering

1.runde i KM match - Bogstadpokalen ferdigspilt

NSG Tour

Christian Storm
Christian Storm
Viking Storm
Pokalen
Christian
Christian Storm
Vandrepokalen
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Suzann
Keith
WoodsJr Challenge - Norgesfinale
Keith Woods
Gilbert
Mette
Bye Heron - kvalifisering
Mette Bye
Sommer-Shotgun,
sosial turnering
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
"Vi Bogstrand
over 80"
Olav
Olav Bogstrand
KLUBBMESTERSKAP
(Junior)
Keith
Woods
Keith Woods
Gilbert
Heron - Finale og Bronsefinale
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Cap J.Gemini
Kristin
Klæboe Samarbeidspartner
Kristin J. Klæboe
Oeste
Region
Olav
Bogstrand
Olav Bogstrand
KLUBBMESTERSKAPET
Damekomite
Damekomite
Hesstvedts
Kristin
J. KlæboePokal
Kristin J. Klæboe

2.runde i KM match - Bogstadpokalen ferdigspilt
Shaker Pokalen

Anne Helmer
Anne Helmer
GC pokalen
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Wilhelmsen
Kristin
J. Klæboe Maritime Services
Kristin J. Klæboe
SUZANN
PRO CHALLENGE - Pro-Am
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
SUZANN
PRO CHALLENGE
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
SEBJ.Invitational
Kristin
Klæboe
Kristin J. Klæboe
Telegolfen
Finale
Henning
Monsen
Henning Monsen
Wahlstrøms
Pokal
Keith
Woods
Keith Woods
Per Teigen
Finale
Senior
Herre komite
Senior Herre komite
Upper
Ten
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
OGKs
Samarbeidspartnere
Kristin
J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
3.runde
Erik
Hagen i KM match - Bogstadpokalen ferdigspilt
Erik Hagen

Bogstadpokalen - Semifinale og Finale

OKTOBER
Flaggturneringene
Flaggturneringene
Lørdag og søndag 5.-6.
10:00
Flaggturneringene
Mette
Bye
Avslutningsturneringen
Mette Bye
Avslutningsturneringen
Lørdag 12.
11:00
Avslutningsturneringen
For eventuelle endringer og tillegg, følg med i GolfBox!
For eventuelle endringer og tillegg, følg med i GolfBox!
For eventuelle endringer og tillegg, følg med i GolfBox!
10:00
10:00
11:00
11:00
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Turneringsleder

Adm

Inge Fjeldstad
Mette Bye
Kristin J. Klæboe
Inge Fjeldstad

Inge Fjeldstad
Henning Monsen
Keith Woods
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Mette Bye
Egen komite
Inge Fjeldstad
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Senior Herre komite
Egen komite
Olav Bogstrand
Jens Engelstad
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe

Kristin J. Klæboe
TBC
Kristin J. Klæboe

Christian Storm
Christian Storm
Kristin J. Klæboe
Keith Woods
Mette Bye
Kristin J. Klæboe
Olav Bogstrand
Keith Woods
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Olav Bogstrand
Damekomite
Kristin J. Klæboe

Anne Helmer
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Henning Monsen
Keith Woods
Senior Herre komite
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Erik Hagen

Mette Bye

MAI
Lørdag 4.
Lørdag 11.
Onsdag 22.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.
JUNI
Lørdag 1.
Lørdag 1.
Søndag 2.
Mandag 3.
Torsdag 6.
Lørdag 8.
Søndag 9.
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Fredag 14.
Lørdag og søndag 15.-16.
Fredag 21.
Lørdag og søndag 22.-23.
Tirsdag 25.
Fredag 28.juni
JULI
Torsdag til søndag 18.-21.
Lørdag og søndag 27.-28.
Mandag 29.
AUGUST
Fredag - søndag 2.-4.
Lørdag og søndag 3.-4.
Mandag og Tirsdag 5.-6.
Onsdag 7.
Lørdag 11.
Mandag 12.
Mandag og tirsdag 12.-13.
Søndag 18.
Onsdag 21.
Fredag 23.
Lørdag og søndag 24.-25.
Tirsdag 27.
Fredag 30.
Lørdag og søndag 31.-1.
SEPTEMBER
Lørdag og søndag 1.-2.
Mandag 2.
Fredag 6.
Lørdag 7.
Tirsdag 10.
Fredag 13.
Lørdag 14.
Søndag 15.
Mandag 16.
Tirsdag 17.
Fredag 20.
Lørdag og søndag 21.-22.
OKTOBER
Lørdag og søndag 5.-6.
Lørdag 12.

Senior herrer

Turneringer 2013

Velkommen til årets sesong på Bogstad!
Seniorgolfen 2013 avsluttes med puttekonkurranse, årsmøte, premieutdeling og middag onsdag 2. oktober.
Se for øvrig oppdaterte ”Statutter for seniorturneringer” på
klubbens hjemmeside, nærmere bestemt under menyvalgene ”
turneringer”-“senior herrer”-“statutter”.
Lykke til med svingen og spillet i 2013. Vi ses!
Vennlig hilsen
Bassen Bunæs (formann), Erik Jensen, Jan Erik Viul, Per Pettersen,
Knut Olborg, Torgrim Rolfsen.
Seniorkomiteen 2013

International Trophy inngår i Østlandstour 2013
Seniorkomiteen består av: Jan Erik Viul, Bassen Bunæs (leder), Per Pettersen, Knut
Olborg, Erik Jensen og Torgrim Rolfsen.

Seniorkomiteen håper på god oppslutning om turneringene
og minner om følgende:
Seniorgolf onsdager: 18 hull Stableford, reserverte starttider fra kl.
08:39 til kl. 11:03.
Turneringen er for spillere i aldersgruppe A: 55 til 65, aldersgruppe
B: 66 til 74, og aldersgruppe C: 75 år og eldre.
Påmelding hver mandag innen kl. 12:00 i klubbhus eller Golfbox.
Det er også mulig å spille til tider utenom de reserverte, men
påmelding likevel i klubbhus eller Golfbox med separat anmerkning. Betaling av startkontingent kr. 50,- samt utlevering
av scorekort gjøres i Proshop på spilledagen. Scorekortene er av
praktisk/tekniske grunner basert på spill fra tee 54. Dersom noen
ønsker å spille fra tee 58, må dette rettes på scorekortet. På dager
med Shotgun spiller alle fra tee 54.
For hver enkelt runde gjelder følgende premiering: Birdiepotten
deles mellom dem som har birdie på par 3-hull. Nærmest pinnen
på hull 11 premieres også. Ved shotgun premieres nærmest pinnen
på alle par 3-hull. Sammenlagt teller de 5 beste rundene i løpet av
sesongen. I tillegg føres eclectic - beste brutto score på hvert hull
gjennom hele sesongen.
Premiering av birdies og nærmest pinnen gjelder kun for spillere
i den reserverte startid kl 08:39 til 11:03. For onsdagsgolf spilt
utenom reserverte starttider, teller da resultatet bare i sammenlagtog eclectickonkurransen.

7 klubber har i mange år arrangert hver sine turneringer for
spillere på nivået Norgescup og lavere.
I år har klubbene valgt å samarbeide, slik at turneringene inngår i
samme tour; Østlandstouren.
På denne måten unngår vi kollisjon i turneringsprogrammene, og
spillerne kan ta del i en tour med Order of Merit, finalespill og
mulighet til å vinne gavekort opptil 5.000,-.
Turneringene vil gi plasser til påfølgende NorgesCup turneringer.
Vår International Trophy er en slik turnering, og den vil i 2013
inngå i Østlandstour, sammen med 6 andre turneringer.

Dameklasse i International Trophy

For herrene blir det få endringer på International Trophy. De
spiller fortsatt 72 hull over to dager, og beste nettoresultat blant
herrene blir premiert med den store sølvpokalen fra 1948.
I tillegg til herrene blir det for første gang også en dameklasse
med plass til 15 damer. De spiller 54 hull (63+18 hull). I begge
klassene blir det både netto og brutto premiering.

Upper nine onsdager: Turnering for aldersgruppe B: 66 til 74, og
aldersgruppe C: 75 år og eldre. Regler og premiering som over,
men det spilles kun 9 hull. (Aldersgruppe B og C kan altså veksle
mellom å spille seniorgolf - 18 hull - eller Upper nine- 9 hull-,
avhengig av dags - og ukesform).
Kavalercup: Vi inviterer klubbens seniordamer til mixed foursome
greensome – onsdag 12. juni.
Upper Ten: 9 hull stableford pluss puttekonkurranse for de over 70
år – mandag 16. september.
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Turnering		

Bane

Dato

Callaway Borre Open
Østmarka Open		
International Trophy
Groruddalen Open
Continental Open ?
Lacoste Open ?		
Fearnley Open Finale Østlandstour

Borre GK
Østmarka GK
Oslo GK
Grorud GK
Mørk GK
Asker GK
Hakadal GK

25.-26. mai
8.-9. juni
22.-23. juni
29.-30 juni
13.-14. juli
3.-4. august
17.-18. august

Team Engzelius
Bli med i Team Engzelius og støtt Maritas proffsatsing
Marita Engzelius i samarbeid med Oslo Golfklubb
lanserer Team Engzelius! Livet som en nyetablert golfproff byr på mange utfordringer. Marita Engzelius er
i full gang med å videreutvikle sin golf til nye høyder,
men det er svært krevende å etablere seg i verdenstoppen. Dette krever tålmodig arbeid over en periode der
det er få sponsorer og høye utgifter.
Marita har et realistisk mål om å få finansiert sin proffsatsning igjennom sponsormidler innen 1-3 år, men trenger
din hjelp frem til da. Marita håper Team Engzelius kan bidra
til å muliggjøre en full proffsatsning og at ikke anstrengt økonomi skal sette begrensninger for hennes sjanser til å lykkes.
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.

1. Privat Medlem

Kr. 1.000,- pr år

2. Privat Medlem VIP

Kr. 5. 000,- pr år

3. Bedriftsmedlem

Kr. 15.000,- pr år

Medlemsfordeler
•

Alle medlemmer vil hver måned få en oppdatering på
hvordan Marita har det, hva hun har gjort, hennes tanker
om resultater og planene fremover mot neste måned.

•

Alle medlemmer vil være med i trekningen av flotte
premier. F.eks 3 dusin Pro V1 baller, Greenfee billetter til
Oslo GK, plass i Team Engzelius Challenge på Bogstad,
Ping Sand Wedge, etc.

•

Foto: Tore Afdal/Norsk Golf

«Jeg håper så mange som mulig vil være med meg på denne reisen.
Jeg ønsker å være et godt forbilde for barne- og ungdomsspillerne
våre og jeg vil vise at det er mulig å nå sine drømmer om man bare
jobber hardt nok. Profflivet 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

VIP medlemmer får i tillegg
- «Årets Team Engzelius effekt». For 2013 gjelder Abacus
Piquet golfskjorte m/ logo.
- Deltakelse i sommerens Team Engzelius Challenge på 		
Bogstad Golfbane. Marita vil her spille med alle grupper
samt ha aktiviteter hvor hun er med.

•

Bedriftsmedlemmer får i tillegg
- 3 plasser i sommerens Team Engzelius Challenge på 		
Bogstad.
- Tilbud om eget foredrag for ansatte: «Fra amatør til 		
proff!»
Fokus på måloppnåelse, positiv tenking og ny generasjon
toppidrettsutøvere.
			

Slik går du frem for å bli medlem:

På klubbens nettsider under menyvalget “Medlem” finner
du “Team Engzelius” i venstre meny. Her kan du registrere
deg, velge medlemskap og betale online.
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Baneavdelingens hjørne
Vi er inne i en veldig hektisk periode på
banen i disse dager.
Mye arbeid skal utføres
før baneåpning som
antagelig finner sted
en gang i første halvdel
av mai. Det er fortsatt
kaldt med minusgrader
om natten. Gjenveksten på områder med
Banesjef John Riiber
vinterskader går derfor
saktere en vi kunne håpe. Vi jobber systematisk videre
med de utfordringer vi har og så håper vi at totalsituasjonen bedrer seg, slik at vi får en forventet progresjon
på de arbeider som er nedlagt så langt. Vi må ha stabil
varme over tid for å komme videre.

Vannet fryser i sprederledninger.

•

Status overvintring

•
•
•
•

De fleste lurer sikkert på hvordan det har gått med banen etter en
lang vinter. Generelt vil jeg si at banen har klart seg ganske bra.
Greenene ser ut til å ha klart seg relativt fint. Det er lite soppskader.
Etter at snøen ble fjernet forsvant grønnfargen (klorofyllet) i
planten, noe som er helt normalt når gresset blir utsatt for kulde
i etterkant. Vi føler oss ganske trygge på at utgangspunktet for en
positiv utvikling er til stede da tettheten av nye skudd er på et bra
nivå på de fleste greenene. Det kan fortsatt komme skader dersom
vi får frostnetter etter at veksten har satt i gang. Vi har hjelpesådd
alle greener som en ekstra sikkerhet, og så får vi bare vente og se an
den videre utvikling. Dersom noen områder på noen greener blir
hengende etter vil disse bli byttet ut med nytt gress. Vi har en opsjon/bestilling på 1000 m2 greengress fra Sverige som vi kan benytte
oss av dersom det blir nødvendig.
Når det gjelder teesteder, forgreener og fairwayer er det fortsatt
litt tidlig å si hvordan overvintringen har gått, men tendensen er
ganske lik greener. På fairwayene må vi sannsynligvis regne med litt
resåing rundt div. brønner grunnet mye is, men ellers ser helhetsbilde ganske bra ut. Det er betydelig mindre sopp på de områder
det er fjernet snø sammenlignet med der vi ikke har gjort noe.

•
•
•

I de neste ukene vil vi fokusere på følgende oppgaver
utover normale driftsrutiner:

Følgende arbeider er utført i løpet av de siste ukene
utover normale driftsrutiner:
•

•
•
•
•

Av og på med duker på greener og teesteder ifb. med arbeider
som utføres. Dette er et tidkrevende arbeid som av og til kan
være vanskelig i sterk vind.
Grunnmerket banen.
Dekkskift pågår for fullt.
Klargjort SubAir for drift.
Justering av trallesti ned til tee 3. Akvadren/slamfang skal
monteres på to steder langs trallestien.
Pumpet bort vann fra dalsøkket mellom tee og green 8.
Oppfølging av Bandyprosjektet.
Koordinering av arbeider og mottak av varer for sesongen.

Vanning av alle arealer er høyeste prioritet i det forebyggende
mot frysetørking. Dette er en stor utfordring å få til da det
fortsatt er mye tele i bakken. Vannet fryser i sprederledninger
og må tines. I dag arbeider det 4 personer med ansvar for å sikre at vi får vanning til alle arealer enten gjennom sprinklersystemet eller med håndvanning med slanger eller vanningstog.
Gjødslet greener, teesteder og fairwayer med flytende gjødsel.
Klippet greener og teesteder for første gang.
Etterfylt div. erosjonsskader i randsoner.
Bokset av ujevnheter på trallestier og veier.
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•

Det skal legges ferdiggress på de områder som er blitt tilleggsdrenert på hull 3, 5, 9, 11,12, 14 og 15. Dette er arbeider
som blir iverksatt så fort det tørker opp og lar seg gjøre å legge
ferdiggress. Vi har en målsetting om at dette arbeidet skal være
gjennomført i løpet av mai måned dersom alt går etter planen.
Foreløpig sliter ferdiggressleverandørene med å kunne levere
god nok kvalitet pga. overvintringsskader.

•

Det skal byttes ut noe forgreengress rundt green 18 og 11 samt
evt. etter behov andre plasser.

•

Det skal legges ned en dreneringskanal på tvers av trallesien til
tee 3 som skal fungere som et sandfang i tillegg til at trallestien
er tiltet til venstre for å hindre at veigrus flyter inn på gresset
på vei inn til tee 58.

•

Arbeidene med å etablere et ferdiggressområde for forgreener
til høyre for hull 7 ned mot intern kjørevei parallelt med gamle
Ankerveien.

•

En forlengelse av trallestien forbi dametee på hull 12 skal
bygges.

Baneavdelingens hjørne
•
•
•
•
•
•
•
•

Håper alle har en vis forståelse for at dugnad og baneåpning er
utsatt i påvente av varmere vær. Vi kan ikke gjøre noe med telen i
bakken. Baner sør for oss som normalt åpner 3-4 uker før oss har
fortsatt ikke åpnet. Det sier litt om hvor kald og vanskelig våren har
vært hittil. Det innebærer at vi må være litt realistiske sett i forhold
til når det er mulig å kunne forvente vår egen baneåpning.

Utvidelse av fairway i forkant av fairwaybunker i “doglegen” på
hull 9, samt ny justering/shaping av eksisterende bunker skal
sluttføres i løpet av mai.
Stubbefresing på div. områder.
Det skal settes opp noen nye stolper og sikkerhetsnett langs
gangvei oppe ved boligbygget.(En forlengelse av eksisterende.)
Hjelpeså/dresse green og teesteder.
Gjødsle greener, teesteder og fairway.
Starte prosessen med å blåse og fjerne kvist fra alle banens
arealer.
Starte prosessen med å sette ut baneutstyr som benker, teeskilt,
søppelkasser osv.
Sette ut gjerder.

Vennlig hilsen John Riiber
Banesjef

John og Simon sjekker forholdene under duken. Bildet er tatt 24. april og det er fortsatt is på Bogstadvannet.

9

protips
Carro´s protips: GUBBS
GUBBS:
Grep, Uppställning, Ballplassering, Balanse og Sikte.

Caroline (Carro) Diethelm

			

En av svingens kanskje viktigste del er det du gjør før du starter selve bevegelsen.
Basic, eller det grunnleggende innen golf kalles også GUBBS.
GUBBS er mitt protips til deg denne gangen.
Det spiller ingen rolle om du er nybegynner, en etablert spiller, proff, junior eller senior spiller. Alle bør
ha sine egne bra GUBBS på plass. Det gjør det mye enklere å oppnå de posisjoner du ønsker i svingen.
Et smart tips er at du lager din egen GUBBS-sjekkliste. Det kan være noen punkter som du skal jobbe
med eller ting du vil skal holdes på plass. Legg inn 5 min. GUBBS-sjekk hver eneste gang du har en
treningsøkt på rangen. Gjør du det, ja da lover jeg deg at du vil utvikle din svingteknikk. Nedenfor gir
jeg deg noen tips på hvordan jeg jobber med GUBBS sammen med Oslo Golfklubbs elite juniorer.

Ta en leksjon med en av oss proer på Bogstad innen sommeren og få hjelp med din egen GUBBS sjekkliste.

Grep

Venstrehåndsgrepet:
Sjekk at den nederste puten i hånden er oppe på grepet, slik
at køllen ligger ute i fingrene.
Høyrehåndsgrepet:
Tommel og pekefinger er tett sammen og danner en ”V”.
Linjen på ”V” skal peke mellom høyre øre og skulder.
Tommel som er parallell med pekefinger.
Køllen skal ligge ute i fingrene.

Uppställning

Venstre fot kl. 11 og høyre fot ca. kl. 13. Alstå vridd utover.
Knærne følger føttenes posisjon.
Atletisk posisjon i ryggen.
Knebøy ca. 1/3 av fotens lengde.
Forwardpress på køllen så den peker på venstre lysk.
Sjekk at du har nok hoftetilt.
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protips
Ballplassering

7’er jern, en ball til venstre for midten.
Driver på innsiden av venstre hel.

Balanse

50% vekt på venstre fot og 50% vekt på høyre fot.
Vekten frem på tåballene.
Trykket skal være litt på innsiden av venstre fot.
Trykket skal være midt på høyre fot.

Sikte

Køllehodet sikter der du vil starte ballen.
Føtter, knær, hofter og skuldre parallellt mot målet.
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FuGler på banen
Fugler som trives på golfbanen

Canadagjess

Tårnseiler (Apus apus), tidligere kalt tårnsvale. En voksen fugl er
ca 17 cm. Dette er fantastiske flyvere som farer i høy hastighet over
fairwayene på jakt etter små insekter. Med sine sigdformede vinger,
ligner de små jagerfly. Kommer til landet fra det sydlige Afrika
rundt 15.mai, blir til september. På Bogstad foretrekker de store,
åpne områder, som fairwayene på hull 12. og 13.

Naturopplevelsen er en viktig del av en golfrunde. På
Bogstad er vi så heldige å ha et rikt fugleliv på og rundt
banen, ikke minst er Bogstadvannet et eldorado for
vannfugler. Oslo Golfklubb ønsker å legge forholdene
til rette for at forskjellige typer fugler skal trives, ved
å ta hensyn hekkeplasser og habitater. I tillegg til at
fugler er trivelige innslag på banen, gjør de også nytte
for seg ved å holde insektbestanden i sjakk, en eneste
småfugl tar flere tusen insekter på et døgn. Vi har satt
opp nærmere 100 fuglekasser rundt omkring på banen,
erfaring viser at ca. 80 prosent av disse er i bruk i løpet
av sesongen.

Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) en voksen fugl er ca 13
cm. Kommer til landet i april-mai fra tropiske Afrika. Returnerer i
september. Som regel 6 lyst grønnblå egg, som ruges 12-13 dager
av hunnen. Ungene forlater reiret etter 16 dager. Observeres ofte på
hull 11 og 12.
Trekryper (Certhia familiaris) er en liten fugl på 12-13 cm. Den
har brunflekket overside, silkehvit underside og langt, svakt buet
nebb. Kryper rykkvis oppover trestammene, ofte i spiral, på jakt
etter insekter i barksprekker. Hovedsakelig stand- og streiffugl.
Legger 4-6 egg i april-mai, hunnen ruger 14-15 dager, ungene flyr
etter ca 16 dager. Er flere ganger observert ved greenen på
hull 16./tee hull 17.

Det observeres årlig et stort antall forskjellige fuglearter på, og i
tilknytning til banen. Noen er meget vanskelige å overse, som de
store flokkene med canadagjess, som i mange år har lagt sin elsk på
fairwayer, greener og teesteder, til irritasjon for mange medlemmer.
Andre er vanskelige å få øye på, som de små trekryperne, som piler
oppover trestammene. Her er noen av de du sikkert vil støte på i
løpet av golfsesongen:
Stokkand (Anas platyrhynchos)
er den mest vanlige andetypen i Norge og oppholder seg ved
Bogstadvannet store deler av året. Reiret ligger ofte langt fra vann,
det hender at andemor med en hale unger, må krysse
Sørkedalsveien forå komme ned til Bogstadvannet.
De liker seg i området rundt hull 16. og 17.tee, samt i dammen på 17.

Trekryper

Canadagås (Branta canadensis) ble satt ut i Norge på 1960-tallet.
En voksen fugl er ca. 95 cm. De har høy tilpasningsevne og lever
lenge (kan bli over 20 år). Stor, hvit strupeflekk, sort hode og hals.
Legger 4-7 egg som ruges i 26 -28 dager, ungene er flyvedyktige
etter 8 uker. Ikke det mest populære innslaget på golfbanen, på
grunn av ekskrementene. Opptrer i større og mindre flokker nær
vannet.

Stokkand
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FuGler på banen

Juniorkurs

Hvitkinngås (Branta leucopsis),
tilbringer sommeren i arktiske strøk,
om vinteren er hele bestanden ved kysten av
Storbritannia og Nordsjølandene.
Særlig på turen sydover, om høsten,
er de å se på golfbanen, i nærheten
av vannet. Ligner litt på canadagås,
men er mindre, ca. 64 cm, dessuten
gulhvitt hode, men sort isse og nakke.
Hvitkinngås
Lys underside.

Meld barna på golfkurs!
Junioravdelingen i Oslo Golfklubb tilbyr kurs for både
store og små. Alle kursene er publisert på nettsidene og
vi oppfordrer alle som har lyst til å melde seg på!

Grågås (Anser anser) er det etterhvert blitt flere av på Bogstad. De
kommer tilbake til Norge i mars-april. En voksen fugl er ca. 83 cm.
Hekker både på saltvannsholmer og i ferskvann. På Bogstad trives
den best på fairways, greener og teesteder i nærheten av vannet.
Storskarv (Phalacrocorax carbo),
egentlig en sky kystfugl, som nå også er å finne ved Bogstadvannet. En voksen fugl er ca. 90 cm. Storskarv kan ofte ses utenfor
odden på 13.hull, særlig på en stake ute i vannet, der de sitter med
utbredte vinger for å tørke seg etter dykk.

Buggybussen – et populært innslag blant barna som deltar på golfkurs på Bogstad.

– Vi har kurs for små og de litt større, for de med golferfaring og
de som stiller på bar bakke, forteller en entusiastisk sportslig leder
for Oslo Golfklubbs juniorvirksomhet, Jan Wojtaszek. Fortsatt
er det mulig å melde barna på et av årets mange kurs. Du finner
informasjon på våre juniorsider.
- Foran årets sesong har klubben styrket trenersiden betraktelig.
To nye trenere er på plass – noe som viser at klubben virkelig satser
på de aller yngste, sier TK-leder Lars Olaf Sterud. Gjennom hele
vintersesongen har TK i samarbeid med Wojtaszek lagt kabalen for
å få alt til å gå opp.
- Vi kan tilby kurs til alle fra seks til tolv år. Så hvis det er noen der
ute som har barn, barnebarn eller oldebarn som vil spille golf, så
må de ikke nøle med å ta kontakt med oss. Jeg er sikker på at vi
skal finne et tilbud som passer den enkelte, fortsetter Wojtaszek.
Han forventer at det vil være 150 barn og unge som deltar på disse
kursene fra «Golf Gøy» for nybegynnerne til «Birdies» og «Eagles»grupper.

Storskarv

Flaggspett (Dendrocopos major), sort rygg med to hvite skulderflekker, hannen har en rød flekk på hodet. En voksen fugl er ca. 23
cm. Standfugl. Hakker på trestammer for å finne forskjellige typer
insekter og kongler. 5-7 egg legges i mai, ruges i 12 døgn. Ungene
forlater reiret etter tre uker. På Bogstad hekker flaggspetten ofte
rundt lagringsplassen mellom 6. og 12. hull.

Hele livet

Han minner om at golf er et sosialt spill som man vil ta med seg
hele livet. – Det er ikke mange idretter man kan drive aktivt til
man nærmer seg hundre år, men det kan du med golf. Det flotte
med Oslo Golfklubb er at her har vi spillere i alle alderskategorier,
og det bidrar til å bygge ned aldersbarrierene. –Det er ikke mange
andre steder man kan finne en flight der en sjuåring spiller med
bestemor på langt over åtti. Er ikke det fantastisk, spør han.

Andre fugler som ofte er å se på Bogstad:
Trost, linerle, kråke, skjære, ringdue, kjøttmeis, knoppsvane, kattugle, hettemåke, hegre, kvinand, krikkand
Hvis du ser noen interessante fugler på banen, send en mail til
post@oslogk.no med opplysning om type fugl, hvor fuglen ble
observert, dato. Send også gjerne et bilde.

Kursene

Kursene er lagt slik opp at det skal være mulig for alle å finne en
dag som passer. –Vi vet at mange også driver med andre idretter,
derfor har vi forsøkt å legge opp kursene over flere dager, slik at det
ikke skal være mulig å si at «den dagen er det fotballtrening». Vi
tror og håper at denne fleksibiliteten er noe som blir satt pris på.
Jan Wojtaszek kan også avsløre at klubben også i år vil arrangere
golfcamp i sommerferien. Dette er et tilbud til de som er hjemme
de aktuelle ukene. – «Golfcamp» har vi i uke 26 og i uke 33.
Begge ukene fra klokken ni til fire. Så nøl ikke med å melde barna
på og man trenger ikke vente. Påmelding skjer via klubbens
hjemmeside, avslutter Wojtaszek.

Klubbens logo viser en ugle, mange lurer
på om det skyldes at det har vært mange
ugler i dette området. I OGKs 75-års
jubileumsbok lanseres det to forklaringer:
Én teori er at det, i det gamle klubbhuset
– låven – var uglereir. En annen forklaring
er at den første private eieren av Bogstad Gård hadde kallenavnet “Ugla”. Av og til ser vi ugler på banen, det er også
satt opp spesielle uglekasser.
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Presentasjon av Lyberg & Partnere

Norges største forsikringsagentur
- Vi startet opp vårt samarbeid med Oslo Golfklubb høsten 2012
gjennom å arrangere en turnering for våre kunder. Arrangementet
var så vellykket at vi like godt takket ja til å bli en av klubbens
hovedsamarbeidspartnere fra sesongen 2013, sier Partner Claus
Frimann Clasen.
- Hos Oslo Golfklubb møter vi både mulige privatkunder og
beslutningstagere i bedrifter, som vi håper vil bli kjent med
Lyberg & Partnere i løpet av sesongen. Vi tror vi er en interessant
samarbeidspartner også for Oslo GKs medlemmer ved at vi kan
tilby alt innen forsikring på ett sted. Det er heller ikke noen
ulempe at golfere er hyggelige mennesker, og det er alltid en
fordel å samarbeide med hyggelige mennesker.
- Selv begynte jeg å spille golf først i 2011. På den korte tiden
som har gått har jeg blitt fullstendig opphengt i spillet, og det
eneste negative jeg kan komme på er at jeg ikke begynte tidligere.
For meg er det kombinasjonen av å være ute, i bevegelse, være
sammen med andre og den totale avkoblingen som driver meg.
Etter hvert som jeg har spilt litt (i fjor ble det over 100 runder)
kommer også ønsket om og gleden av mestring inn som sterke
faktorer. I dag spiller jeg golf så ofte jeg kan, og jeg har akkurat
deltatt på en tur med Oslo Golfklubb til Portugal, som var en fin
start på sesongen.

Claus Frimann Clasen,
Partner i Lyberg & Partnere

Fakta om Lyberg & Partnere:
Lyberg & Partnere er et forsikringsagentur, som ble startet i 1917. Vår spesialitet er alle typer forsikringer for både bedrifter og
privatpersoner. I flere generasjoner har vi jobbet etter samme målsetning som grunnleggerne av selskapet gjorde; «Forsikre bedriften
og dens eiere». I utvidet forstand betyr dette at vi er spesialisert på rådgivning med fokus på helheten av kundens behov, både
bedrift og privat. Våre kunder har både generelle og mer spesielle behov, som våre fagpersoner har lang erfaring med.
Vi har hovedkontor på Aker Brygge i Oslo hvor våre rådgivere skreddersyr løsninger for våre kunder. Personlige relasjoner er
et kjennetegn for hvordan vi jobber og samarbeider med våre kunder. Vi ønsker at kunden får en nær relasjon til oss slik at vår
kompetanse kommer kunden til gode.
Vi er totalt rundt 50 ansatte hvorav rundt 30 sitter på hovedkontoret i Oslo.
Vi har i tillegg kontorer i Hamar, Bergen, Sandefjord og Kirkenes, slik at det er kort vei til våre rådgivere.
Lyberg & Partnere skal være våre kunders prefererte samarbeidspartner for alle sine økonomiske løsninger – vi har alt på ett sted.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale på telefon 23 11 34 00 eller på mail info@lyberg.no
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JUNIOR

Ny trener

FLERE VI STØTTE JUNIORENE

Maria - Ny juniortrener

Mange har lagt merke til
de gode resultatene som
er oppnådd gjennom
juniorarbeidet i Oslo
golfklubb de siste årene.
Fremgangen har ført til at
flere bidrar med støtte til
arbeidet som legges ned
for å få frem gode spillere
for fremtiden.

Maria Jonsson fra den svenske
byen Norrköping er engasjert
som ny trener for de yngste av
Oslo Golfklubbs juniorer.
Maria som er 33 år gammel,
deltok på årets påskeleir for
våre elitespillere for å lære.
Hun har vært på Bogstad
siden april.
-Min målsetning er at klubbens
medlemmer, barn som voksne, skal ha
det så morsomt at man ikke vil dra
hjem fra Bogstad. Det skal være
Maria Jonsson
morsomt å trene og ikke minst
omgås med andre golfere i klubben,
sier Maria til OGK Nytt. Maria kommer til Bogstad fra Nyköpings
Golfklubb der hun har gjort stor suksess med sitt engasjerende
vesen og glød for golfen.

TK leder Lars Olaf Sterud

-Vi er svært takknemlig for at flere enn på mange år har sagt
seg villig til å være sponsorer for junioravdelingen. Dette er
viktige bidrag for at vi skal kunne utvikle oss videre og nå nye
mål, forteller TK leder Lars Olaf Sterud. Han vil også berømme
sponsorgruppen i TK som har arbeidet målbevisst med å skaffe
sponsorer og bidragsytere. Like viktig som den økonomiske støtten,
er vissheten om at juniorsatsingen har støtte fra medlemmer og
viktige støttespillere. -Vi har sponsorpakker som passer for de fleste
som ønsker å bidra til vårt juniorarbeid. Ta kontakt så presenterer
vi mulighetene, legger Sterud til.

Hun har store ambisjoner for det arbeidet hun skal gjøre for
klubbens yngste spillere.
–Jeg lærer ikke barna «bare» å spille golf eller svingteknikk. Min
ambisjon er å lære juniorene det sosiale spillet. Det å være en
kamerat, det å følge reglene som gjelder for spill på banen eller i
samfunnet generelt. Mine målsettinger at Oslo Golfklubb skal ha
landets beste juniorer i trening. Oslo Golfklubbs juniorer mellom
7-12 år skal også plassere seg i toppen på turneringer rundt i hele
landet, legger hun til.

Bruktmarked
Bruktmarked med pent overskudd
Bruktmarkedet i
midten av april ble
en stor suksess. Det
var mange som fant
veien til Bogstad
denne april-lørdagen
for å sikre seg en
godbit eller to. Store
mengder golfutstyr
byttet eier til glede
for begge parter.
-Årets golfbruktmarked ble svært vellykket. Slik det ser ut vil det
bli et pent overskudd som vil bli benyttet i juniorarbeidet, sier
TK-leder Lars Olaf Sterud.

Vi gleder oss

TK-leder Lars Olaf Sterud er svært fornøyd med at Maria Jonsson
takket ja til tilbudet om å være trener på Bogstad.
–Maria vil inngå i vårt trenerteam som består av Carro, Fredrik,
Jan, Julian og Stephen. Hun vil komplementere de trenere
vi allerede har. TK har som ambisjon å rekruttere flere yngre
golfspillere, og Maria vil ha hovedansvaret for dette arbeidet, legger
Sterud til.
TK har besluttet å satse ytterligere på juniorvirksomheten, og med
særlig fokus på å få flere jenter til å spille golf.
–Vi gleder oss til Maria kommer, sier Lars Olaf Sterud.

Golf som tiåring

Maria forteller at hun startet å spille golf som tiåring, og hun ble
profesjonell da hun gikk ut av videregående skole som 18-åring.
Ni år på den svenske dametouren har hun også, før hun fikk
spørsmål om å bli trener på heltid.
– Det å kunne trene forskjellige mennesker er det beste jeg
kan gjøre. Det gir meg så mye tilbake. Jeg liker å kunne hjelpe
mennesker, og se at de lykkes og blir bedre golfspillere, sier hun.
Den yngste hun har hatt i trening er en på tre år, mens den eldste
var 96 år gammel.
-Jeg ser frem til å treffe dere alle på Bogstad, legger Maria Jonsson
til.

Bruktmarkedet på Oslo Golfklubb er blitt en tradisjon og årets
marked er det fjerde i sitt slag. Det er Treningskomiteen (TK)
som står som arrangør, og alt overskudd går uavkortet til drift og
utvikling av juniorgruppen til Oslo Golfklubb.
-Bruktmarkedet er det sikreste vårtegnet på at en ny golfsesong
er på trappene. Fra år til år har vi sett at dette er blitt et svært
populært tiltak blant klubbens medlemmer og ikke minst
tilreisende som vet at de her kan finne mye bra golfutstyr til
reduserte priser. Tilbakemeldingene er udelt positive, og det gir oss
inspirasjon til å dra dette i gang neste år også, sier bruktmarkedgeneral Jonne Skajem.

15

Familieventelisten 2013

Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo
Golfklubb anledning til å ønske inn ett nært familiemedlem basert på egen ansiennitet i klubben. Det
nye av året er at det nå åpnes for at det også kan
ønskes inn familiemedlemmer i oppadgående linje.
Fristen for aktive medlemmer til å føre seg og sitt
familiemedlem opp på listen er 1. november 2013.

Slik går du frem for oppføring på familieventelisten
Oppfyller du kriteriene nevnt ovenfor, send en e-post til
post@oslogk.no, med følgende informasjon:

1. Aktivt medlem:

Før den 1. november 2013 kan aktive medlemmer, på vegne av
forelder, besteforeldre, ektefelle, samboer, barn eller barnebarn,
søke om medlemskap i Oslo Golfklubb. Listen blir deretter rangert
etter ansiennitetsprinsippet som er beskrevet nedenfor. Det anses
som en selvfølge at alle som setter seg på familieventelisten takker
ja til medlemskap hvis medlemskap blir tilbudt.

2. Familiemedlem som skal føres opp:
- Navn
- Adresse
- Fødselsdato
- E-post
- Mobilnr.
- Info. om vedkommende er oppført på
		 administrativ venteliste
- Medlemskap i annen klubb
		

Familieventelisten settes opp som følger

Aktive medlemmer må innen 1. november skriftlig sende beskjed
om at de ønsker ett nært familiemedlem inn i klubben.
Nære familiemedlemmer defineres slik:
•
•
•
•
•
•

- Navn og medlemsnummer.
- Antall komitéår
- Adresse
- Familierelasjon

Forelder
Besteforelder
Ektefelle
Samboer etter lovens forstand (samme adresse i minst 2 år)
Barn
Barnebarn

Svigerdatter/sønn, svigerforelder eller nevøer/niese er ikke ansett
som nært familiemedlem.
Det kan bare søkes for ett familiemedlem i året.
Det er kun aktive medlemmer som kan benytte muligheten.
Medlemskategori Passiv (PTA) har ingen slik fordel.
Familielisten slettes etter opptak, så ønsker som ikke blir innfridd
må eventuelt sendes inn på nytt året etter.

Har du betalt kontingenten?

Kriterier for rangering av listen

Det aktive medlems ansiennitet (medlemskap i 40 år teller f.eks.
mer enn medlemskap i 20 år). Det gis tilleggsansiennitet for
deltakelse i styreoppnevnt komité. (4 år i banekomiteen gir 4 års
tillegg til medlemsansienniteten)

Begrensning

Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem (forutsatt at
familiekvoten fylles opp av andre). Uten slik begrensning vil ett og
samme medlem få inn 2-3-4-5 familiemedlemmer før andre får inn
sitt første familiemedlem.

Har du betalt medlemskontingenten?
I disse dager sendes det ut purring/inkassovarsel
til de som ikke har betalt kontingenten. Vi minner
om at medlemmer som ikke har betalt ved baneåpning
vil bli sperret for spill i golfbox inntil vi har registrert
innbetaling.
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Bogstad Country Club

Søndag 12. mai åpner Bogstad Country Club.
Det blir blant annet servert fingermat og is. – Jeg håper mange av klubbens
medlemmer tar seg tid til å ta turen innom mellom kl. 13:00 og 16:00, sier
Per Anders Rangul som du nå kan bli nærmere kjent med.
Per Anders Rangul, en 37 år gammel odelsgutt fra Trøndelag har valgt å ta over driften av restauranten på
Bogstad, hvorfor det?
- Via jobben på Feinsmecker fikk jeg tips om muligheten til å ta over driften her på Bogstad. Jeg kom
til Oslo for over 20 år siden, her på Bogstad føler jeg at jeg kommer litt tilbake til røttene, med grønne
omgivelser, fin utsikt og et roligere tempo enn nede i sentrum av Oslo.
Navnet er Bogstad Country Club
- Ja, det stemmer. Det passer jo bra med denne beliggenheten som vi ser rundt oss, sentralt, men fortsatt landlig. Interiøret blir en blanding av amerikansk og fransk retro stil, og her ønsker jeg at medlemmer og andre folk skal kunne kose seg, slappe av og nyte utsikten kombinert med god mat. Møter,
kurs, kick-off, julebord og selskaper er også områder som jeg vil tilby, men det utenfor golfsesongen.
Bare mat og drikke?
Jeg har også planer om å selge blomster, gårdsegg og kanskje økologisk honning fra Sollihøgda.
Veien til suksess er i følge medlemmene å servere enkel, god og variert mat, servert av et raskt og hyggelig personale i hyggelige omgivelser til en hyggelig pris (ref. medlemsundersøkelsen 2012).
Det har jeg nesten bare en ting å si: personalet er nøkkelen til suksess. Med på laget har jeg blant andre Denis Herrera som skal fungere
som kjøkkensjef. Vi har tidligere jobbet sammen på Feinsmecker.
Golfmeritter?
Nei, jeg spiller ikke golf. Jeg kommer fra en håndballfamilie hvor man er vant
med mer nærkontakt i idrettsutøvelsen så jeg ser ikke på meg selv som en egnet
golfspiller, men jeg har lyst til å prøve. Derimot er jeg utdannet butler og er i dag
medeier i Ballroom (www.ballroom.as) som er et selskapslokale i gamle Hypotekerbanken. Jeg er også utdannet massør. På litt lengre sikt vil kanskje klubbens
medlemmer kunne nyte godt av denne tjenesten etter en runde golf?
Hvordan ser du for deg et typisk Oslo Golfklubb medlem?
Jeg ser for meg at klubbens medlemmer er en verdensvant gjeng med klare meninger. Jeg regner med at jeg kommer til å få en del gode tips etterhvert. Ellers tror
jeg medlemmene er snille, ressurssterke mennesker som er glad i klubben og stedet
her. Jeg håper at medlemmene er med og støtter opp om det nye
restaurantkonseptet.

Per Anders Rangul

Åpning med pomp og prakt
Jeg planlegger å ha alt klart til den 4. mai, men klarer jeg ikke det sikter jeg mot den 10. mai. Uansett blir det offisiell åpning av restauranten den 10. mai fra kl. 18:00 til 21:00. Da er planen å servere fingermat, is, og kanskje noe i glasset.
Kontaktdata
Hvis noen ønsker å ta kontakt med meg kan de ringe tlf. 924 12 141 eller sende en e-post til perandersrr@gmail.com.
Etter hvert vil jeg få ferdig en nettside, www.bogstadcc.no, med mer informasjon.
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Årsmøtet 2013
Tirsdag 12. mars ble årsmøtet avholdt i treningslokalet
på Bogstad. 54 medlemmer møtte opp. Stemningen
var god og det hele ble avviklet på ca. 1t og
45 minutter.
Formann Jan Aaseth ønsket velkommen og innledet med
formaliteter. Arne Giving ble valgt til møteleder. Som den erfarne
møteleder han er, ledet han møtet med klar stemme og stø hånd.
Klubbens avdøde medlemmer siden forrige Årsmøtet ble hedret
med ett minutts stillhet. Agendaen ble godkjent uten tillegg, to
medlemmer ble valgt til å signere protokollen.
Formannen ledet forsamlingen gjennom styrets beretning, som ble
rost for å være meget utfyllende og informerende. Ved en feil hadde
informasjon om klubbens samarbeidsavtaler falt ut av beretningen.
Denne ble gitt av daglig leder for tilhørerne. Det er p.t. 38
personer som gjennom en av klubbens avtaler har spillerett på
banen. Årsmøtet fikk også høre hvordan pengene fra disse avtalene
ble regnskapsført.

Heder og ære

Det er alltid hyggelig å dele ut heder og ære. Klubbmestrene ble
kalt opp og de tilstedeværende mottok pokaler og blomster til god
applaus fra årsmøtet.
Niels Vik fortsatte kvelden med å gjennomgå regnskapene. Først
konsernet, deretter klubbens og til slutt baneselskapets tall. Det var
ingen spørsmål til tallene eller notene, og regnskapene ble vedtatt
som fremlagt.

Klubbhusprosjektet

Einar Skogstad informerte forsamlingen om situasjonen rundt
klubbhusprosjektet. Prosjektet fikk en nesestyver av Byråd
Folke-Fredriksen og uten hans velvillighet ansees dette for svært
vanskelig. Skogstad sa at prosjektet ikke er dødt, men at det vil
ta tid og kanskje kommer det alternative løsninger på bordet.
Forsamlingen fikk bekreftet at ethvert prosjekt som skulle bli
aktuelt ville forelegges medlemmene på fremtidige årsmøter for
vedtak.

Forslag

Louis Røren hadde fremmet to forslag angående hullenes
spillerekkefølge og skifte av teesteder på hull 2 og 4. Etter korte
innlegg og noen kommentarer fra salen ble de stemt over. De
fremmøtte hadde ingen sans for forslagene som kun fikk noen få
stemmer. Banen skal spilles på samme måte som de senere år.

Kontingent 2013

Bogstad Vinterparadis

Niels leste opp styrets forslag til kontingenter og avgifter. Her
kom Einar Skogstad med sitt konkrete forslag om at alle voksne
aktive, dog ikke studenter, skulle bidra med en hundrelapp hver
til oppgradering av kafé/peisestuen i forbindelse med den nye
kafedriverens oppstart. Denne hundrelappen skulle kun være et
engangstillegg i 2013. Det kom flere støttende kommentarer til
Einars forslag og årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag med
Einars tillegg. Dette betyr i praksis at kontingenten for voksne
aktive økes med kr 500,- og kr 200,- for yngre aktive. Alle passives
kontingenter økes også med kr 200,-.

Jan Aaseth kunne informere årsmøtet om fremdriften i
kunstisbaneprosjektet. Gardrobebygget vil ikke ha byggestart før til
vinteren. Graving av rørgaten fra driving rangen til Bogstadvannet
vil starte opp i disse dager under forutsetning av at de siste detaljer
om arbeid og penger er på plass. Dette arbeidet vil avsluttes 20.
april og fullføres etter at golfsesongen er ferdig. Selve kunstisflaten
vil igangsettes 2. april og være ferdig 24. mai under forutsetning
av at vi mottar en kompensasjon til dekning av Stephens tapte
inntekter. I så fall vil driving rangen være stengt til nevnte dato,
men da åpne på en kunstgressflate med flere innlagte «siktemål» for
golferne.

Budsjett

Niels informerte også om budsjettet for 2013. Noen spørsmål
fra salen ble besvart. Med de tillegg som engangstillegget
på kontingenten medførte ble budsjettet vedtatt (større
kontingentinntekt som øremerkes oppgradering i kafe/peisestue).

Ny kafédriver

Niels Vik kunne informere årsmøtet om at en ny kafédriver er
valgt. Det er oppnådd enighet med Per Anders Rangul, som
vil overta driften med sine medhjelpere. Han jobber i dag på
restaurant Feinschmecker og er deleier i eventselskapet Ballroom
som har lokaler i sentrum. Per Anders skal ha alt klart til 1. mai.
I denne forbindelse fikk årsmøtet en appell fra Einar Skogstad
som ville at medlemmene skulle bidra med en hundrelapp for å
freshe opp kafé og peisestue. Dette i tillegg til ca. kr 100.000,som klubben allerede har satt til side til formålet. Det er viktig
at en ny driver får forståelse for at han er velkommen og at vi vil
bidra til at driften skal gå bra. Styrets beretning ble godkjent og
komiterapportene tatt til etterretning.

Styret

Valgkomiteens leder leste opp forslagene på styre- og
kontrollkomitemedlemmer. Ordstyreren foretok de formelle valg
som alle ble klappet inn av forsamlingen. Det nyvalgte styret er:
Jan Aaseth (leder), Keith woods (nestleder), Anne Riddervold, Per
Foseid og Camilla Raanaas Juell. Vi ønsker Camilla Raanaas Juell
velkommen som nytt styremedlem. I kontrollkomiteen var det
ingen endringer. Styrets forslag til valgkomité ble også vedtatt ved
akklamasjon.
Avslutningsvis takket Jan for tilliten og gjenvalget samtidig som
han ønsket alle velkommen tilbake når banen åpner primo mai.
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Det var en gang
Turneringsprogrammet gjeldende for 2013 er trykket på side 5 i denne utgaven av
OGK Nytt. I 1949 var også aktiviteten stor og nedenfor kan du se både kjente og mindre
kjente turneringer som ble avholdt i 1949.

Turneringsprogram 1949

Nedenfor ser du baneplanen, slik hullene ble spilt fra 1949 og frem til 1957. I tillegg til et midlertidig øvelsesområde på
en del av Himstadjordet bestod banen av det samme baneområdet i dag, nemlig innenfor rammen av Sørkedalsveien,
Ankerveien, Lysakerelven og Bogstadvannet.

Baneplan 1949 - 1957

0% 5% 45%

Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Pro-Shopens hjørne
Sesongens varer har kommet!
Sesongen er rett rundt hjørnet. Er du klar?
Stephen og Jayne har fått inn årets nyheter fra Callaway, Nike, Titleist, Taylor Made, PING ,Wilson og
Cobra. I tillegg er det mye å velge i innen klær og
sko.

Custom fitting!
Pro-shopens custom fitting tjeneste er åpen for
booking.
Ønsker du nærmere informasjon kontakt Pro-Shop på
tlf. 22 50 54 92.
“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

Reparasjoner
Trenger du nye grep eller kanskje nye pigger under
skoene? Stephen står klar til å hjelpe deg.

Stephen, Jayne og Anthony og Julian (dessverre ikke med på bildet) står klar
til å ta i mot alle som trenger noe nytt før golfsesongen er i gang for fullt.

Nye samarbeidspartnere
Oslo Golfklubb ønsker tre nye samarbeidspartnere velkommen til klubben.

Oslo Golfklubb

Oslo Golfklubb
– et fantastisk sted å være!

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