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Daglig leder Niels Vik.

Snøen ligger som et teppe
over banen og tegner et rolig
og fredelig bilde av Bogstad,
men det er bare utenfor
huset. Inne i klubbhuset er
det full aktivitet. Vi planlegger
kommende sesong.

Spilleretten blir sperret tidlig og de som ikke responderer oversendes
til inkassoselskapet. Jeg ber om at dere holder betalingsfristen
eller den nedbetalingsavtale dere inngår med oss uten ytterligere
purringer. Som for alle bedrifter med mange kunder vil noe alltid gå
til tap, så også for oss. I år ca. kr 60.000,-.
Golf Environment Organisation (GEO) er en europeisk
organisasjon for miljøvern innenfor golfbanedrift. Alle aspekter
av driften blir vurdert. Vi har igangsatt arbeidet med sikte på å bli
miljøsertifisert. Arbeidet er pågående og vil medføre et konstant
fokus på hvordan vi håndterer alt vi jobber med. Dere vil ikke
merke store endringer, men vi har igangsatt dette nå og er i forkant
av utviklingen innenfor golfbransjen.

I forrige uke ble 1600 ventelistefakturaer levert på posten.
Dokumentene til årsmøtet 12. mars er nå ferdige. Deretter
produksjon av ca. 2200 medlemsfakturaer med etterfølgende
kommunikasjon. Parallelt med dette jobber trenerne med opplegget
for hele sesongen. Hvordan skal gruppene trene, hvem trener hvem
når og hvor? Alt avgjøres innimellom vintertreningen som begynte
i januar og pågår til slutten av april. Påskeleir er også planlagt.
Samtidig jobbes det med samarbeidsavtaler, reforhandling av gamle
og innsalg av nye. Ny baneguide og håndbok er i produksjon.
Turneringsprogrammet jobbes det med. OGK Nytt du leser nå
krever sin innsats. Nytt blad planlegges før baneåpning. Alt skal
være klart og ferdig i løpet av april måned.

Årsmøtet avholdes som allerede nevnt tirsdag 12. mars i
treningslokalet på Bogstad. Et par forslag om endringer på banen
utover de lovpålagte sakene skal avgjøres. Rett etter årsmøtet blir
kontingenten produsert og sendt ut til alle medlemmer.
Vi er i skrivende stund kommet langt med hensyn til ny kafédriver.
I løpet av februar vil to konstellasjoner presentere sine konsepter for
oss. Begge er fullt ut kapable til å drifte kafeen vår. Det er mitt håp
å kunne presentere hvem den nye driver blir på årsmøtet. Uansett
tar vi sikte på at ny driver skal være på plass til 1. mai. Det viktigste
for oss er at den maten som serveres daglig til golferne blir levert.
Det skal være god variert kost til fornuftige priser. Selvsagt er det et
pluss at den nye driveren har tilgang på en mesterkokk til de 15-20
arrangementene i året hvor vi trenger det.

Banegutta avspaserer og tar ut ferie om vinteren, men ikke alle
på en gang. John Riiber har alltid noen til å sjekke behovet for
vinterarbeider på greener og teesteder. Det ligger jo is på greenene,
hvor mange døgn under is klarer de uten at det gjør for stor skade?
Hele tiden vurderes tiltak ut i fra hvordan vær og temperatur
blir. Rundt nyttår og mildværet som da kom, medførte stor
måkeaktivitet for å unngå tykk is over grenene. Hva som skjer
den neste måneden vil avgjøre hva slags forhold vi kan forvente
etter påske. Deretter blir det temperaturen som avgjør hvor hurtig
banen blir “friskmeldt” etter vinterskadene vi får. Tro ikke noe
annet: Vi vil få vinterskader, spørsmålet er bare hvor og hvor
mye. Jeg er overbevist om at John og staben hans er klare til å
iverksette alle nødvendige tiltak med en gang banen har tørket etter
snøsmeltingen.

Bogstad Vinterparadis (BVP) er omtalt i egen sak. Her nevnes bare
at det før jul ble engasjert en profesjonell prosjektleder som skal
holde kontroll på hele byggefasen til dens slutt. For BVPs styre
var det en lettelse å få konkrete fremdriftsplaner og tidshorisonter.
Møtet med golfklubben den 26. februar vil avgjøre videre fremdrift,
men det blir kunstisbane på rangen til slutt.
Vi sees på årsmøtet!
NV

Etter styrevedtak i fjor høst tok vi opp 106 nye medlemmer pr 1.
januar i år. 30 fra familielisten og 76 fra den ordinære ventelisten.
Flertallet er juniorer. Av de 106 har 36 meldt seg passive med en
gang. Totalt sett har vi fakturert de 106 nye medlemmene ca. kr 2,5
millioner i innmeldingsavgift medio januar. 72 personer meldte seg
ut ved nyttår.
Hvordan står det til med økonomien? Jo takk, helt OK. Vi
presenterer et overskudd på kr 370.000 for klubben mot budsjettert
kr 357.000. Baneselskapet har et marginalt overskudd på kr 5.000.
Av en omsetning på noe over kr 30 millioner er ikke dette mye,
men så lenge vi ikke får for mange uforutsette kostnader fungerer
det tilfredsstillende. I løpet av fjoråret nedbetalte vi kr 500.000
på det store lånet selv om vi fortsatt er i en planlagt avdragsfri
periode. Likviditeten blir litt bedre for hvert år og denne vinteren
er den første etter baneoppgraderingen uten at vi har måttet ta opp
kassakreditt for å komme oss gjennom vinteren. Hvert år sliter vi
med å få inn kontingentpenger fra noen medlemmer.
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Styreleder har ordet
Fremdeles er ski og aking
viktigste uteaktiviteter
på Bogstad, men i
administrasjon og komiteer
er det god aktivitet med
forberedelser til sesongen
2013. I klubben vil det i
tillegg til forberedelsene
Styreleder Jan Aaseth.
fokuseres med økt styrke på
å videreutvikle Virksomhetsplanen, og til det arbeidet
trenger klubben hjelp fra kompetente medlemmer med
faglig kompetanse på ulike områder.

klubbens arbeid med å fylle Virksomhetsplanen med konkret innhold
slik at den ikke bare blir en fin brosjyre med flotte ord. Vi vil i de
neste månedene jobbe med å konkretisere disse tankene, og vil
informere og søke etter frivillige med ulik kompetanse via klubbens
infokanaler.
Norges Golfforbund (NGF) ønsker å søke om å få arrangere
Solheim Cup (SC) i 2019, og har invitert norske klubber til å søke
om å få være arrangørklubb. I likhet med Miklagard, Losby og Larvik,
har OGK indikert interesse for å stille som kandidat. Styret mener at
OGK er en solid kandidat til å arrangere SC gitt vår flotte beliggenhet
og fantastiske banestandard som man kan være sikre på vil være av
topp kvalitet når SC går av stabelen i september 2019. I tillegg til å
bidra til å sette Bogstad og norsk golf på verdenskartet vil det være
god internasjonal markedsføring for klubben som vil kunne tiltrekke
seg samarbeidspartnere og greenfeespillere til priser som reflekterer
OGKs økte merkeverdi som SC-arrangør.

Klubbens videre arbeid med den etablerte Virksomhetsplanen vil ha
fokus fra Styret i 2013, og det vil søkes å gi faglig og organisatorisk
støtte til administrasjonen i arbeidet med å fylle Virksomhetsplanen
med konkret innhold. Arbeidet vil dreie seg om fortsatt økt
profesjonalisering av klubbens drift og effektiv bruk av klubbens
ressurser. Et viktig første ledd i prosessen vil være ansvars- og
rollefordeling i organisasjonen, slik at målene som settes kan nås
effektivt. Deretter vil jobben bli å fylle rollene med konkrete oppgaver.
Til dette arbeidet tror Styret at vi har kompetente medlemmer som
kan bidra.

Solheim Cup er et meget stort arrangement med
verdensomspennende mediadekning som langt overgår arrangementer
som normalt avholdes i Norge. Det vil være et stort nasjonalt løft og
NGF vil benytte tiden frem til Tinget i november 2013 til å finne ut
om Norge er i stand til å gjennomføre arrangementet. Hvis Tinget
vedtar dette, vil NGF gå i dialog med de fire interesserte klubbene og
velge en arrangørklubb på vårparten i 2014. Hvis Tinget går inn for at
en søknad sendes, vil OGKs Årsmøte i 2014 avgjøre om klubben skal
kunne gå i forhandlinger om å få arrangere SC i 2019.

Klubben har nærmere 2000 medlemmer hvor det uten tvil er mange
kompetente og ressurssterke mennesker med fagkompetanse på
områder klubben trenger. Mange kvier seg for å ta på seg roller
som tar for mye tid og det er forståelig. Derimot kan det være
større mulighet for å trigge frivillighetstrangen blant medlemmer
med spesialkompetanse hvis oppgavene er begrenset og spesifikke.
Det er helt sikkert medlemmer som har god erfaring med
kommersiell virksomhet, merkevarebygging, kommunikasjon eller
organisasjonsutvikling, og som kan gi meget verdifulle bidrag i

Det er også gledelig å kunne melde at Bogstad Vinterparadis har fått
overført en stor del av midlene de var lovet av politikerne. Frigivelsen
ser dessverre ut til å være for sen til at paradiset kan realiseres med
kunstis i 2013, men i 2014 er det etter all sannsynlighet yrende
aktivitet på kunstis på driving rangen vår.
Midt blant positive tiltak og nyheter for klubben har vi med stor sorg
mottatt budskapet om at vårt styremedlem Agathe Backer-Grøndahl
sovnet inn 25/2. Agathe kjempet tappert i lang tid mot sykdommen
som hun tilslutt måtte gi tapt for. Vi har mistet et flott, sterkt,
engasjert og vakkert menneske. Agathe vil bli dypt savnet.
Tiden frem til baneåpning i mai går fort og vi får håpe at banen
har hatt en heldig overvintring uten soppskader og isbrann slik at
forholdene kan være gode fra første golfslag. Det kan anbefales å få
svingt litt i simulatorene hos Stephen på Bogstad Innegolf før det
braker løs om noen måneder.
Hilsen Jan
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Turneringer
Damenes vinterputt 2013
Damenes vinterputt ble arrangert i treningslokalet
torsdag 8. januar. 25 damer stilte opp med putter og
ball, klare til å putte seg gjennom en bane på 9 hull.

Traute Vardund ble årets vinner.
25 sporty damer stilte opp på årets vinterputt som ble arrangert i treningslokalet.

Herrenes vinterputt 2013

25 sporty damer stilte opp kl. 10:00 i treningslokalet for å måle
putteferdighetene. Innledende runde var slagkonkurranse over 9
hull, hvor de 16 beste gikk videre til matchspill, mens de øvrige
spilte “trøstefinalen”.

Herrenes vinterputt ble arrangert i treningslokalet
16. januar. Med høyt nivå på puttingen, wienerbrød og
kaffe var det et hyggelig gjensyn for de 24 deltakerne.

Puttekonkurransen startet kl. 11.00 med 24 deltagere. Det var et
høyt nivå på puttingen og cut-en var på minus 3 for de 16 spillerne
som kvalifiserte seg til matchspill.
Til finalen kom Per Valbø og
Einar Røang. Einar var 5 opp med
3 hull igjen å spille, og ble dermed
en glad vinner av Vinterputten 2013.
Jan Kolstad og Per Pettersen ble
nummer 3.

Finalematchen ble spilt mellom Traute Vardund og Grete
Thorstensen. Med 2 hull igjen var Traute 3 opp, og hun gikk
dermed av med seieren i årets vinterputt. Grete Thorstensen tok
andreplassen mens Grete Thon og Randi Wiksjø endte på delt 3.
plass.
Turneringsleder Mette Bye fikk den ære av å overlevere
vandrepokalen med fine tulipaner til Traute Vardund.

Alle som klarte cut-en fikk premie.
Det ble servert wienerbrød og
kaffe og alle syntes det var hyggelig
å treffes igjen etter utendørssesongen.

Vi gratulerer Traute med seieren.

Vi gratulerer Einar Røang med
seieren!
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Odd Einar Røang

Nytt EGA Handicapsystem

Julians pro-tips

Revisjon av Handicap
Med virkning fra 1. januar 2013 er det nye rutiner for
gjennomføring av årsrevisjon av handicap. Årsrevisjonen
ser på hvert enkelt medlems scorearkiv i GolfBox, og
gjør en beregning av handicapet. Etter beregningen
kan en spiller få et nytt justert handicap eller bli
stående med det samme handicap som ved sesongslutt.
Avhengig av hvor mange runder man har registrert i
GolfBox får man enten et EGA handicap eller et EGA
turneringshandicap.

Juian King

OGK Nytt har utfordret
Julian King og bedt ham gi
våre medlemmer pro-tips.
Han har valgt å fokusere på
et tema som han nylig leste
om en artikkel skrevet av
Dennis Clark. Den handler
om Nærspill og om hvordan
du skal trene hvis du ønsker
et lavere handicap eller rett
og slett ønsker å beholde
handicapet du har registrert.

Begrepet “Green in Regulations” (GIR) brukes til å fortelle hvor
mange greener en spiller treffer på 2 slag mindre enn par i løpet av
en runde golf. For eksempel par 3 på ett slag, par 4 på 2 slag eller par
5 på 3 slag. Når du snur dette på hodet kalles det “Green Missed in
Regulations” (GMR). En scratch-spiller (null handicap) bommer
på 7-8 greener i løpet av en runde. Spillere som bruker 85 slag,
bommer på 14-15 greener, og golfere som bruker 100 slag bommer
gjennomsnittlig på alle greener i løpet av en runde.

Selve årsrevisjonen ble utført i januar, og alle medlemmer fikk
beskjed om resultatet av årsrevisjonen for sitt handicap. Det er
kun runder registrert i GolfBox som ble tatt med i revisjonen, ikke
eventuelt runder man har ført i et “handicap-kort”.
Enkelt forklart revideres alle dine runder som er registrert i
GolfBox. I et regnestykke finner man medianen av alle de registrerte
rundene dine. Deretter trekker man fra forventet gjennomsnittlig
stablefordscore for den handicapkategori du er i. Differansen brukes
for å fastsette ditt handicap.

I løpet av en runde golf er over halvparten av slagene du spiller
korte slag. Av disse igjen er halvparten putter. Samtidig ber de fleste
golfere om svingleksjoner.
Så vær ærlig med deg selv når du svarer på følgende spørsmål:
•Når gjennomførte du din siste nærspill-leksjon?
•Når trente du i mer enn to timer i løpet av en sesong bare på
nærspill?

EGA turneringshandicap

EGA turneringshandicap vil være en forutsetning for å få delta i
turneringer dersom turneringsarrangøren har bestemt at kun spillere
med EGA turneringshandicap kan delta. Dette for å unngå at spillere
som sjelden eller aldri regulerer sitt handicap ikke skal få noen
urettmessig fordel overfor de som regulerer handicap jevnlig.
Et EGA turneringshandicap betyr at man har spilt og registrert
minst fire handicaptellende runder i GolfBox (selskapsrunder eller
turneringsrunder) i foregående sesong. Da kan man dokumentere at
man har spilt og regulert sitt handicap etter reglene. Fire runder er
ikke mye, men er satt som et minimum. Jo flere handicaptellende
runder registrert i GolfBox, jo mer korrekt blir handicapet.

Ønsker du en rask forbedring av dine resultater, bruk
litt mer tid på nærspill!

Det er realistisk at vi kan få den gjennomsnittlige amatørspiller til
relativt raskt å chippe og putte bedre. De bevegelsene vi bruker i
chipping og putting er svært like, og selv en liten pitch kan læres
lettere eller enda raskere enn en full sving. Mer tid på nærspill er god
måte å senke scoren raskt.

Før statistikk

EGA handicap

Mange gode golfere fører statistikk på blant annet: hvor mange
ganger de klarer chip og bare én putt på hullet, hvor mange bunkere
de slår ut av og bare bruker en putt for å hulle ut hvor mange chipper
totalt, hvor mange treputter de brukte og hvor mange putter totalt
på hele runden. Dette vil forhåpentligvis bidra til å vise hvor den
enkelte golfer er svakest, og hvor det trengs mer trening. Det vil også
være til hjelp for å avdekke hvor treningsinnsatsen bør settes inn for å
oppnå bedre resultater.

Har man ikke registrert minst fire handicaptellende runder i GolfBox
foregående sesong får man et EGA handicap. Selv om man ikke har
et EGA turneringshandicap, mister man ikke sitt handicap. Man kan
fortsatt spille selskapsrunder, handicaptellende selskapsrunder og de
turneringer der turneringshandicap ikke kreves.
Dersom man likevel ønsker å spille turneringer som krever dette,
gjøres det enkelt ved å spille tre handicaptellende runder, registrere
resultatet for hver av disse rundene i GolfBox, og derved regulere
handicapet på vanlig måte. Når disse tre rundene er gjennomført og
registrert i GolfBox har du et EGA turneringshandicap.

Du skal føle - ikke tenke

En siste tanke: Når du kaster en ball, tenker du da på teknikken du
bruker?
Nei, de fleste av oss bruker følelsen - og det samme gjelder også
når du chipper, putter, pitcher eller slår bunkerslag. Hvis du tenker
teknikk mens du prøver å slå et slag, vil du antagelig ikke lykkes.
Jobb derfor med å utvikle din selvtillit ved hver type slag. Deretter
kan du fokusere på å utvikle en “riktig følelse” du skal gjenkjenne når
slagene utføres slik du ønsker.

Som før kan en spiller i handicapkategori 1 (hcp <4,5) kun spille
handicaptellende runder i turneringer. Når en slik spiller ønsker
å oppgradere sitt EGA handicap til EGA turneringshandicap
(som beskrevet ovenfor) kan dette kun gjøres i turneringer (hvor
turneringshandicap ikke kreves).

Til slutt litt statistikk fra PGA Tour

Scrambling (chipping/pitching/bunker opp og ned) 59.45% er tourgjennomsnitt. Hva vil din statistikk være på slutten av sesongen?
5

Baneavdelingens hjørne

Christoffer Jönsson sprer kull utover greenen 27. februar i år. Kullet skal blant annet bidra til at isen smelter raskere.

Ryktene når det gjelder
antall banearbeidere
i Oslo GK er nok
overdrevet. I denne
artikkelen kan du
lese hvor mange
som er i sving for
å opprettholde
banestandarden og
hvorfor det er slik.

samt at de skal inneha de kvalifikasjoner som kreves for den jobb
de er ansatt for. Kontinuerlig tiltak skal tas for å oppnå et godt
arbeidsmiljø. (Stress, sikkerhet, godt samarbeid, gode forhold
mellom ansatte og spillere.)”
Videre er følgende styringsdokumenter blitt lagt til grunn for
banedriften:
• TEE2GREEN maintenance guideline for krypkvein (vår gressart).
• MS Golf`og Martin Sternberg`s vedlikeholdsstrategianbefaling.
Begge disse dokumentene gir god veiledning på hvordan et
optimalt vedlikehold bør og kan se ut dersom man ønsker å
presentere et kvalitetsanlegg år etter år. Begge disse dokumentene
har bidratt til å skape en bærekraftig og forutsigbar drift som våre
medlemmer og kunder nyter godt av.

Banesjef John Riiber

Klubbens Virksomhetsplan forteller oss hva klubben vil.
Kapittelet «Virksomhetsidé» deler driften i 3 deler; Organisasjon,
Aktivitet og Idrett, samt Anlegg. Vår aktivitet faller inn under
det siste. Angående hovedbanen heter det: “Ivareta investeringen
i banen og forbedre og videreutvikle den høye banestandarden.”
Dette er i tråd med tilbakemeldingene vi har fått fra
medlemsspørreundersøkelsen de siste årene.

I 2007 (før banen ble ombygd) hadde vi 13 til 15 ansatte. I dag er
vi 18-19 ansatte. Det er spesielt to årsaker til at staben er utvidet.
1. Vi er i dag lov pålagt å tilrettelegge for 3 ukers ferie for
alle ansatte i baneavdelingen. Det innebærer at vi aldri er fulltallig
på jobb noen gang gjennom spillesesongen. For at vi skal kunne gi
dere og andre gjester en forutsigbar golfopplevelse og god service
trenger vi 18 stk. på jobb hver dag for at vi skal kunne gjennomføre
de vedlikeholdsrutiner som må til for å forvalte og sikre anleggets
verdier på kort og lang sikt. På neste side vil dere se en oversikt
over hvordan en gjennomsnittlig arbeidsøkt er gjennomført etter
klippetogsprinsippet 3-4 ganger pr. uke. (Alle rutinene utføres
samlet hull for hull med oppstart kl. 06.00 for at vi i størst mulig
grad skal unngå forstyrrelser når spillet settes i gang fra tee 1 kl.
07.30. Arbeidene ferdigstilles til lunch ca. kl.11.00.)

I Virksomhetsplanen heter det videre i kapittelet «Virkemidler for å
nå målene» om anlegg følgende:”Løpende oppdatert måldokument
for å nå våre kvalitetsmål for banen.” Nedenfor hentes et
avgjørende moment fra gjeldende måldokument.
Klubbens måldokument vedtatt av årsmøte beskriver hvilke faglige
kriterier vi legger til grunn for banens drift og vedlikehold. Under
personal punkt 1 og 5 side 22 og 23 står det følgende:
“Personal skal finnes i det antall som det behovet tilsier for å få
et rasjonelt og godt vedlikehold basert på de nye gressartene,
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Baneavdelingens hjørne

Hva skjer med driving rangen?

Ved å klippe etter klippetogsprinsippet får vi en effektgevinst på
30 til 40 prosent i tillegg til bonusen av å kunne spille på en helt
strøken bane fra hull 1 (dvs. at alle arealer, greener, teesteder,
fairway, semiruff, er nyklippet og bunkerne er nyrakede).
Etter lunch utføres alt annet arbeid som f.eks ruffklipping av
randsoner, røying av grøfter og skråninger, håndvannig, vedlikehold
av veier og trallestier, reparasjon av nedslagsmerker, samt legging av
divot på fairway og i semiruff.

Naturlig nok får vi mange spørsmål om rangen, hva
som kommer til å skje og når. Det har vært stille
fra Bogstad Vinterparadis (BVP) etter kommunens
budsjettvedtak medio desember. Da fikk BVP
1 million kroner i driftsstøtte for 2013/14 sesongen og
det åpnet kranene for utbetalinger av andre innvilgede
midler.

2. En annen årsak til at vi er flere ansatte i dag sammenlignet med
gammel bane er at både teesteder og forgreener blir klippet med
singelklipper på lik linje med greener. Dette var et valg som ble
gjort ifb. med baneombyggingen og det nye banedesignet.
Bemanningsredegjørelse for en gjennomsnittlig første økt fra
kl.06.00 til kl.11.00:
Mekaniker
1
Hull/teebytte
1
Greenklipping singel
3
Forgreen singel
2
Teeklipping singel
3
Fairwayklipping
3
Semiruffklipping
2
Ruffklipping
1
Bunkerraking (håndrak) 2
Tot:
18

Disse midlene gjør at BVP har anledning til å fortsette fase 2 av
kunstisbaneprosjektet. Golfklubbens styre hadde nylig et møte med
styrerepresentanter for BVP og deres nytilsatte prosjektleder. Etter
dette møte er vi enige om nedenstående fremdrift for prosjektet.

Rørgate

Graving av rørgate for kjølevann til isflaten fra driving range ned
til Bogstadvannet (ved 17. tee). Rørgaten er ca. 4 meter bred og
1 meter dyp. Den går i grusveien fra bak 15. green og opp til ca.
40 meter foran flaggstangen ved klubbhuset. Deretter går den
gjennom rough og på tvers av 9. fairway og inn på rangen. Dette
arbeidet skal utføres av MS Golf, entreprenøren som bygget om
vår bane. Under forutsetning av at de viser oss en realistisk og
praktisk gjennomførbar plan for arbeidet vil MS Golf sette i gang
primo mars. De garanterer for at jobben er ferdig til 21. april. Hvis
det oppstår tvil om ferdigstilling vil vi at graving på tvers av 9’ern
utsettes til etter banestenging i høst. Vi som golfere skal ikke se
spor etter arbeidet der vi spiller golf.

Det er mange som reagerer fordi de tror at vi opererer med 18-19
fulltidsansatte på 12 måneders kontrakter. Under vil dere se en
oversikt over fordelingen mellom fulltids- og sesongansatte. Dette
gir et helt annet perspektiv på hvordan vi driver baneavdelingen.
Baneavdelingen drives etter faktiske behov. De som er fast ansatte
avspaserer overtid i vinterperioden. Det innebærer at vi aldri
er mer en 2-3 stykker på jobb samtidig for å ivareta maskin og
utstyrsvedlikehold, snømåking, overvåking av anlegget samt adm.
arbeid.
5 stk. på 12 mnd. ansatt i full stilling.
1 stk. på 12 mnd. ansatt i 80% stilling.
1 stk. på 9 mnd. kontrakt.
2 stk. på 7 mnd. kontrakter.
4 stk. på 6 mnd. kontrakter.
2 stk. på 5 mnd. kontrakter.
2 stk. på 3 mnd. kontrakter.
2 stk. på 2 mnd. kontrakter.

Kunstgress på driving rangen

BVP viser en fremdriftsplan som tilsier at rangen kan åpne med
kunstgress den 24. mai forutsatt at jobben startes rett etter påske.
Entreprenørene er klare. Det skal finavrettes, isoleres, legges
kjølerør, sand oppå kjølerør og til slutt kunstgresset. Golfklubben
ønsker at dette arbeidet skal gjøres slik at vi kan bli ferdige med
anleggsplassen, slippe den grå grusen og få en fresh range med
målområder på kunstgresset. Under forutsetning av at Stephen får
dekket sitt tap ved å ha stengt range den første måneden har styret
akseptert at jobben gjøres nå i vår.

Jeg håper at informasjonen kan klargjøre evt. misforståelser og
bidra til mer forståelse for hvordan et kvalitetsanlegg skal driftes og
forvaltes for å skape både sportslige og økonomiske gode rammer.

Garderobeanlegg og lysmaster

Ved oppstart i mars vil ikke taket på garderobeanlegget/teknisk
bygg være klart før langt ute i golfsesongen. Det var derfor enighet
i møtet om at arbeidet utsettes til neste vinter. Lysmastene rundt
banen vil settes opp i løpet av de neste 4-6 uker.

Vennlig hilsen
John Riiber, Banesjef

Vi er klar over at fremdriften ikke er i overenstemmelse med den
skriftlige avtale, men vår vurdering er at det er bedre å få tilbake en
ny fin range en måned inn i sesongen enn at vi skal trene mot et
provisorium ytterligere et år. Vi håper på medlemmenes forståelse
for dette.

Virksomhetsplan finner du på våre nettsider:
www.oslogk.no/om-oss/visjon-og-verdier/virksomhetsplan/
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mengdene som skal til. Jeg er også en perfeksjonist noe som er viktig
mens jeg trener, men denne egenskapen legger jeg fra meg når jeg
skal prestere og da gjelder det bare å få ballen i hull, det spiller (på det
tidspunktet) ikke noen rolle hvordan den havner der. Perfeksjonisme
på banen og i svingen, leder ofte mye negativitet og feil fokus med
seg på banen.

Marita Engzelius - vår nye golfproff
I november 2012 kvalifiserte Jeanette Marita Engzelius
seg til LPGA spill. Nå gleder hun seg til å møte Suzann
Pettersen på LPGA-touren. OGK Nytt har vært så
heldig og fått et intervju med den nybakte golfproffen
til tross for at hun var midt i eksamensinnspurten ved
Tulsa Oklahoma.

- Suzann Pettersen har fortalt til OGK Nytt at hun alltid
gjennomfører faste rutiner før en golfrunde, har du rutiner du
gjennomfører før runden starter?
Ja. Jeg har rutine på hvordan jeg varmer opp. Jeg står på putting
greenen i 20-30min. Når det gjennstår en time til jeg skal være på tee
går jeg til rangen, der er jeg til det er 20min til tee-off. Jeg går så på
do og deretter noen få putter før jeg er klar.

Foto: Tore Afdal/Norsk Golf

Marita Engzelius (24) fra Holmenkollen fikk sin drøm oppfylt da
hun under LPGA Q-school kvalifiserte seg til spill i
ca. 8-12 turneringer på LPGA-touren 2013. Touren er den øverste
turneringsserien for damer innenfor golf.

- Det er ingen tvil om at klubben er veldig stolt av at du kommer fra
Oslo Golfklubb så vi må nesten spørre; hva har klubben betydd for
deg?
Klubben har betydd veldig mye for meg og jeg vet den betyr mye
for veldig mange andre unge. Oslo Golfklubb har nok den beste
juniorsatsingen i Norge og det gir mange barn mange viktige
erfaringer de kan ta meg seg for resten av livet selv om de ikke
utvikler golf til mer enn en hobby. Golf lærer barn utrolig mye
om tolmodighet, selvdisiplin, fokus på mål og egen mestring,
samt koordinasjon, bevegelighet, mosjon og gleden av å være ute i
aktivitet. Oslo Golfklubb har for meg vært viktig på mange måter.
Uten den flotte banen og treningsmulighetene som vi har hadde
det vært vanskelig med en så rask utviklig som jeg har hatt. Jeg
må også si at i de siste årene har klubben også utviklet seg til å bli
et fantastisk sted å være for juniorene og dette er takket være den
fantastiske holdningene til medlemmene i klubben. Jeg synes det
er viktig at alle kan trives, unge som gamle, og det kan bare gjøres
ved at alle tar vare på hverandere, noe jeg synes blir gjort. En utrolig
hyggelig stemmning som gjør det mulig å være der hele dagen. Det
er også selvfølgelig en del ildsjeler i klubben som har stått på enormt
for juniorene og jeg må si at uten deres arbeid hadde ikke Oslo
Golfklubb eller jeg vært det samme i dag. Utrolig takk til alle som
har stått på for å gjøre Oslo Golfklubb et bedre sted å være og et sted
hvor utvikling har blitt satt som hovedfokus for oss som vil satse på
golf.

- Hvordan har du det nå etter at du kvalifiserte deg til touren?
Glad, busy og spendt! Jeg er utrolig glad og lettet etter en lang
periode med hard trening og mentalt krevende utfordringer. Jeg
kjenner det på kroppen at jeg har kjørt i høygir de siste månedene
for å forberede meg. Jeg er også nå svært travel for å få alt på plass før
neste år. Det er mye som skal ordnes som for eksempel sponsorer,
turneringskalender, bosted i USA, info som skal sendes til LPGA, og
ikke minst en haug av regler som jeg må sette meg inn i. Jeg håper
jeg kan få på plass så mye som mulig de neste seks ukene, slik at
jeg igjen kan få fullt fokus på det sportslige. Jeg er selvfølgelig også
veldig spendt på sesongen 2013 og jeg gleder meg til utfordringene
sesongen bringer.
- Hvordan tror du det blir å spille mot Suzann Pettersen?
Det blir selvfølgelig litt uvirkelig i starten, men jeg håper jeg kan
venne meg fort til det. Det er jo fortsatt bare golf, og selv om jeg
spiller sammen med dem jeg har sett på TV handler det fortsatt om å
få ballen i hullet.
- Du har talent for golf det vet vi alle, men hva tror du er de viktigste
egenskapene du innehar som har gjort at du har kommet så langt?
Jeg vet at jeg er svært målrettet, disiplinert og sta (til utfordring for
noen) og alle egenskapene er svært viktig for å trene de
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- Hvor gammel var du da du startet med golf, og når skjønte du at
golf var sporten for deg?
Jeg var 13år og jeg har jobbet hardt siden jeg startet. Jeg har nok
trodd at golf har vært sporten for meg siden jeg startet og jeg har
alltid villet bli så god som overhode mulig og det er det jeg fortsatt
strever etter.
Oslo Golfklubb benytter anledningen til å gratulere Marita og ønsker
henne lykke til på neste års LPGA-tour.

- Gode råd er dyre. Hvilke råd vil du gi til unge juniorspillere som
ønsker å satse på golf?
Tren masse og tren med glede! Jeg har selv opplevd å miste gleden ved
golfen, og dette er en farlig felle å falle i. Tren fordi det er gøy, og ikke
fordi du er vant til å gjøre det.
- Hvordan er det for en ung jente å oppleve at man må flytte fra
landet for å kunne utøve idretten sin best mulig?
Det bringer selvfølgelig med seg noen utfordringer, men jeg tror det
er like ille for min famile og kjæreste (hvis ikke verre) enn det er for
meg. Jeg er utrolig heldig og takknemlig som har deres støtte, og jeg
vet at det aldri ville gått uten.
- Hva er de største forskjellene ved turneringsspill i USA kontra
Norge?
Den største forskjellen er nok at konkurransen er mye større i USA.
Vi har noen gode spillere i Norge, men i USA kommer de beste fra
hele verden og det blir selvfølgelig bedre konkurranse da. I USA er
de heller ikke redde for å trampe på hverandre. Her hjemme er vi
litt mer forsiktige for å stikke hodet fram. Jeg tror likevel at det er
mulig å bli blant de beste og samtidig beholde de gode elementene fra
«det Norske lynnet». Ole Gunnar Solskjær er jo et godt eksempel på
hvordan man kan lykkes i en av verdens største idretter, uten å måtte
bli primadonna som så mange andre. Jeg tror at om man er seg selv,
trives man bedre, og man får de riktige vennene og vil ha lettere for å
trives på reisefot med Touren som familie. Jeg håper i alle fall det.
- Hvordan ser du for deg at det blir å gå fra amatør- til profftilværelse?
Det jeg tror blir det beste med det hele er at jeg nå kan bruke hele
min tid på golf og ikke trenge å dele tiden med skole. Ellers håper jeg
ikke at det blir så mye annerledes. Golf er fortsatt golf selv om det
ikke står en (a) etter navnet mitt.

Følg Marita
Facebook: facebook.com/maritagolf
Instragram: maritaengzelius
Twitter: @MaritaEngzelius
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Presentasjon av Wilh. Wilhelmsen gruppen

Wilh. Wilhelmsen - En global maritim industrigruppe som bruker golf som en del av sin kundepleie
- I maritim næring er golf blitt den aktiviteten som alle slutter opp om globalt. Golfbaner
rundt om i hele verden er blitt arenaer hvor vi møter våre kunder og forretningsforbindelser.
Vi har derfor valgt å samarbeide med Oslo Golfklubb gjennom å sponse ett hull på Bogstad
golfbane. Det er en glede for oss i Wilh. Wilhelmsen gruppen å kunne bruke en av Norges
fineste golfbaner, sier Dag Schjerven, President & CEO i Wilhelmsen Maritime Services.
Ikke bare er den lokalisert i nærheten av vårt kontor, den har også en fantastisk beliggenhet
og er en lett bane å bruke.
- I tillegg stortrives våre utenlandske kunder her. For dem er Bogstad golfbane, med sin
beliggenhet og flotte natur, en spektakulær bane å spille på. Årlig arrangerer vi også en
turnering på Bogstad som samler 80 deltakere. Her får spillere med ulikt nivå prøvd sine
golfferdigheter i en hyggelig og avslappende atmosfære. Vi er strålende fornøyd med
både gjennomføringen av turneringen og den sosiale
sammenkomsten etterpå.
- Selv begynte jeg å spille golf da jeg startet i
Wilh. Wilhelmsen gruppen i 2004, sier Schjerven.
Jeg hadde så vidt prøvd meg før det og syntes det var
morsomt. Så da jeg kom inn i maritim næring var det et
enkelt valg å ta. Golf er nå blitt en givende fritidsaktivitet for
meg i tillegg til å være en arena hvor jeg omgås med kunder
og forretningsforbindelser over hele verden.

Fakta om Wilh. Wilhelmsen gruppen:
Wilh. Wilhelmsen gruppen er en global maritim industrigruppe med fokus på transport av og integrerte logistikktjenester for
bil og annen rullende last gjennom sin eierandel i Wilh. Wilhelmsen ASA. Gruppen har også en ledende posisjon innenfor den
internasjonale maritime service industrien gjennom Wilhelmsen Maritime Services AS, som leverer produkter og tjenester til rundt
200 verft og 24 000 skip årlig. Gjennom Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS vil gruppen se på nye muligheter innen energi,
offshore og maritime industri.
Wilh. Wilhelmsen ASA er gjennom sine tre operasjonelle selskaper (Wallenius Wilhelmsen Logistics, EUKOR Car Carriers og
American Shipping and Logistics) verdens største operatør innen segmentet rullende last. Det er det eneste børsnoterte selskapet i sin
nisje og tilbyr globale kunder innen bil- og annen rullende last både sjøtransport og integrerte logistikkløsninger i hele verdikjeden fra
fabrikk til leverandør.
Wilhelmsen Maritime Services innehar en ledende posisjon i den maritime serviceindustrien. Med sitt unike globale nettverk er
selskapet i stand til å betjene sine kunder i 2 400 havner i 125 land. Gjennom de tre forretningsområdene Wilhelmsen Ships Service,
Wilhelmsen Ship Management og Wilhelmsen Technical Solutions tilbys skipsverft, skipseiere, befraktere og ship management
selskaper et omfattende spekter av tekniske løsninger, produkter og tjenester som er med på å forbedre kundenes operasjonelle
effektivitet. I tillegg har selskapet 10 000 sjøfolk i sitt globale nettverk.
For mer informasjon, se www.wilhelmsen.com
Følg oss på Twitter | Facebook | LinkedIn

10

Årets ville eventyr - bruktmarked for golf på Bogstad i april

I helgen 11. til 13. april omvandles store deler at
klubbhuset og parkeringsplassen på Bogstad til et
stort bruktmarked for kjøp og salg av golfutstyr. –Den
helgen vil det bli liv og røre her, forteller bruktgeneral
og styremedlem i TK, Jonne Skajem til OGK Nytt.

for sunn økonomisk drift av juniorgruppen, og han berømmer
det arbeidet som legges ned av frivillige for at markedet skal bli en
suksess fra år til år. –Det er nesten som å gå på et sydlandsk marked
når det arrangeres bruktmarked i klubben. Ikke bare er det mulig
å skaffe seg rimelig golfutstyr, men det er utrolig hyggelig å vandre
rundt og møte de mange som har tatt turen hit, legger han til.
Overskuddet går uavkortet til juniorvirksomheten, og vi ser
gode sportslige resultater av den innsatsen som utøverne, trenere,
administrativt ansatte, banemannskap og frivillige legger ned.
– I fjor hentet klubben hjem en rekke medaljer hjem i de
forskjellige Norgesmesterskapene, og ikke minst fikk klubben sin
andre spiller på verdens fremste golftour for kvinner – LPGATouren i USA. Grunnlaget for Marita Engzelius golfkarriere ble
lagt her på Bogstad og i våre treningsgrupper, sier Sterud.

Han oppfordrer alle til å komme for her vil
det bli mange godbiter å kunne sikre seg for
en rimelig penge.
Bruktmarkedet på Oslo golfklubb er blitt en
tradisjon og årets marked er det fjerde i sitt
slag. Det er 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
Bruktgeneral Jonne Skajem
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 år etter år, sier Jonne Skajem.

Alle som har utstyr som de ønsker å selge kan ta kontakt med
Skajem eller Wojtaszek, eller møte opp på Bogstad torsdag 11. april
og fredag 12. april – begge dager i tidsrommet fra klokken 18 til
klokken 20.
Utlevering av utstyr til de som har sikret seg godbitene skjer lørdag
13. april og mandag 15. april.

Frivillige
For at bruktmarkedet skal kunne avvikles på en effektiv og hyggelig
måte, er TK helt avhengig av hjelp fra frivillige blant klubbens
medlemmer. Jonne Skajem oppfordrer alle som har lyst til å gjøre
en innsasts denne helgen i april om å ta kontakt med ham eller
TKs sportsansvarlige, Jan Wojtaszek.
– Jeg kan love alle at de vil få en hyggelig helg. Hvert år har vi
frivillige som har jobbet med bruktmarkedet hatt det utrolig
morsomt. Og så er det givende å kunne gi noe tilbake til klubben
som takk for alt det positive Bogstad gjør for våre yngste golfere.
Uten det betydelige bidraget som bruktmarkedet bidrar med til
TKs økonomi kunne vi ikke ha satset så stort på utviklingen av
golfere for fremtiden, legger han til.

Fakta – golfbruktmarkedet:
Torsdag 11. april
Fredag 12. april
Lørdag 13. april
Mandag 15. april

Berømmer arbeidet
TK-leder Lars Olaf Sterud sier at bruktmarkedet er en viktig pilar
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Mottak
Mottak
Mottak
Salg
Utlevering
Utlevering

18:00 - 20:00
18:00 – 20:00
09:00 – 13:00
10:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:00 – 20:00

To i BIG (Bogstad Innegolf)

Forhåndssalg av gjestegreenfee

Onsdag 20. februar møtte Bibbi Holland og Else
Marie Reed opp i Bogstad Innegolf (BIG) for 2. gang
i sitt liv. – Første gang var jeg veldig skeptisk og syns
det var vanskelig. Men andre gang var det mye lettere,
forteller Else Marie.

Fra midten av mars starter
klubben forhåndssalget av
gjestegreenfee billetter til
redusert pris. Dette er et
medlemstilbud forbeholdt
Aktive medlemmer i klubben.
Som vanlig tilbyr klubben
Aktive medlemmer å kjøpe
gjestegreenfeebilletter til redusert
pris. Billettene som koster kr. 750,til ordinær pris selges for kr. 500,under forhåndssalget. Det er kun
anledning for hvert medlem å kjøpe
inntil 6 billetter hver. Billettene blir
merket med kjøpers navn og kjøper
må selv spille sammen med gjesten
når billetten benyttes. Nøyaktig når
salget starter vil vi informere om i
informasjonsmail, men vi tar sikte på
mandag 18. mars. Salget varer frem til
banen åpner*.

F.v. Else Marie Reed og Bibbi Holland

Hvorfor tar dere turen innom BIG (i så fin vær)?
- Jeg har i grunn mange ganger tenkt å gå hit, men det har bare
ikke blitt noe av. Første gang var i forrige uke. Det vi øver på er
å svinge. Ellers så ønsker vi å vedlikeholde bevegeligheten. Ut
over det er det for å treffes, snakke litt og ta en kopp kaffe.
- Første gang var det neste umulig å se ballen og jeg syns det var
veldig vanskelig. Andre gang var jeg blitt flinkere og fikk til mye
mer. Da er det moro, forteller Else Marie.

Bestilling kan skje
5 dager før spill.
dette kort byttes i
greenfeetag i
pro-shop før spill.
Ferdighetskrav:
hcp 36
Booking på
telefon 22 51 05 65
eller i Golfbox
www.oslogk.no

nr. <<00000>>

Aktive medlemmer har også muligheten til å kjøpe og betale
billettene via nettsiden. Billettene må hentes i administrasjonen.
Ved kjøp via nettsiden må du gi deg til kjenne med
brukernavn=medlemsnummer**, passord=medlemsnummer+
fødselsår.
Billettene gjelder kun for sesong 2013. Ubrukte billetter refunderes
ikke.
*Når banen åpner vil vi informere om på klubbens nettsider og i jevnlige
informasjonsmailer. Dersom banen i første omgang åpnes med 9 hull, er den
definert som åpnet og salget avsluttes.
**Medlemsnummer står oppgitt på golfkort og bagtag. Ved behov kan du sende en
e-post til post@oslogk.no for nærmere informasjon om medlemsnummer.

Hva syns dere om BIG?
- Det er veldig hyggelig her. I dag har vi bare vært oss to som
har spilt sammen. Det hadde vært hyggelig å være fire, for det er
det jo plass til. Da får man sitte litt lenger rundt de små bordene
mellom slagene, forteller damene. –Ellers så var jeg litt skeptisk
første gang, og syns det var vanskelig. Men nå som det er andre
gang lykkes jeg mer med spillet og da er det bare kos, legger
Else Marie til.

Hverdager fra 10:00-20:00
Sønd/lørd fra 10:00-18:00

Innehaveren av dette
kortet er invitert av et
medlem til å spille
én - 1 - runde
på oslo golfklubbs
bane på bogstad.
Runden må spilles
sammen med medlemmet.

MedleMs gjest
Hvordan får jeg kjøpt billettene?
Billettene kan bestilles ved å sende en
e-post til post@oslogk.no. Husk å spesifisere det antall billetter du
ønsker. Billettene må hentes og betales i administrasjonen innen
1. juni. Betalingsterminalen tar ikke kredittkort, kun bankaksept.

Hvordan har det seg at dere begynte å spille golf?
- Det startet faktisk med at datteren min spilte golf, men av
forskjellige årsaker ønsket hun å slutte. Jeg bestemte meg derfor
for å ta med golfkøllene til Pro-Shopen for å selge dem. Noe må
ha gjort inntrykk på meg for da jeg kom hjem samme kvelden
begynte jeg fundere på om ikke jeg skulle starte med golf selv.
Resultatet ble at jeg returnerte til Pro-Shop dagen etter og tok
køllene tilbake. Like etter hadde jeg min første pro-time med
Stephen. Han må ha vært ca. 19 år den gangen, forteller Bibbi.
- For min del startet golfinteressen på forretningsreise til Irland
sammen med min mann. Vi hadde fått opphold på et hotell
regelrett lå oppå en golfbane. Da forretningsforbindelsen skjønte
at vi ikke forstod hvor heldige vi var holdt vi nesten på å miste
forretningen, minnes Else Marie. – Siden det har jeg spilt golf,
legger hun til.

Åpningstider i BIG:

gyldig sesongen
2013

Årskontingenten sendes ut rett
etter årsmøtet. Medlemmer
som ikke betaler kontingenten
til forfall blir sperret for spill
til denne er betalt. Ved behov
for en nedbetalingsordning,
send en e-post til elin@oslogk.no.

For reservasjon av tid:

Vi ber om at dere IKKE betaler flere faktura på
samme KID-nummer.

Tlf. 22 73 17 60
Stephen: 920 23 450
Tom: 959 08 070
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Medlemsundersøkelsen 2012

GreenFee-satser 2013

Ca. 470 av dere svarte på
medlemsundersøkelsen etter sesongen
2012. Takk for alle tilbakemeldinger.
Hvordan dere opplevde fjorårssesongen
kan oppsummeres slik: Det var
glimrende spilleforhold og i meget
stor utstrekning er dere fornøyde med
det klubben tilbyr.

Greenfee 2013
Full GreenFee
Junior GreenFee
(gjelder når spilleren er under 22 år)
Gjeste GreenFee
(medlemmers gjest)
Junior Gjeste GreenFee
(gjelder når medlemmets gjest er
under 22 år)
Ektefelle av medlem
Twilight
(de som kjøper GF men ikke rekker
rundt en hel runde pga mørkets
frembrudd)

Kr 950,Kr 475,Kr 750,Kr 375,-

Ikke slik å forstå at alt er perfekt, men med en gjennomsnittsscore
på drøye 5 på en skala fra 1-6 fortjener alle som bidrar til dette
skikkelig ros. Det være seg ansatt eller frivillig. Det er hyggelig og
sporer til fortsatt innsats.

Kr 600,-

Svarene i undersøkelsen viser at det viktigste for dere er at
kvaliteten på banen opprettholdes. Vi får også en tydelig
tilbakemelding om at vi skal ha stor bredde i junioravdelingen og
at det er veldig viktig å utvikle spillere med gode holdninger og god
moral. Dere synes også at servicen fra personalet i administrasjonen
er meget god. At dere får optimal service i Pro-Shop er det ingen
tvil om. Høyere score er det nesten ikke mulig å få. Dere svarer at
dere liker klubbens hjemmeside og kvaliteten på informasjonen der.
Info-mailene blir også godt mottatt.

Kr 475,-

9 hulls GreenFee etter kl 18:00:
GreenFee
Medlemmers gjest

Kr 500,Kr 400,-

Greenfeespillere og gjestespillere er hjertelig velkommen til å spille
på Bogstad. På grunn av stor pågang og begrenset kapasitet har
klubben i flere år likevel måttet ha noen begrensninger, både med
hensyn til ferdighet, og tidspunkt for spill på banen.

På den annen side mener dere at klubbhusfasilitetene ikke egentlig
holder tilfredsstillende nivå. Det er heller ikke viktig å utvikle
spillere til college / profftilværelse, ei heller at vi jobber for å få
50 prosent jenter i trening. Dere synes heller ikke vareutvalget i
shopen er godt nok.

Greenfeespill (Full GreenFee/Junior GreenFee): Vi benytter
begrepet greenfeespill om andre klubbers medlemmer som ønsker å
spille på Bogstad uten at de er invitert av et av våre medlemmer.

Noe overraskende var det å se at dere stor sett får starttid når dere
ønsker tatt i betraktning at det ble spilt ca. 29.000 runder her i fjor.
Dere synes også at turneringsprogrammet er OK som det er.

Gjestespill (Gjeste GreenFee/Junior Gjeste GreenFee): Vi benytter
begrepet gjestespill når andre klubbers medlemmer er invitert av,
og spiller sammen med, et av våre medlemmer. Et medlem kan ha
med inntil 3 gjestespillere.

Når det gjelder restauranten fikk vi veldig mange tilbakemeldinger.
Disse innspillene vil bli bragt videre til ny kafédriver. Baguettene til
Magnus er det veldig mange som ønsker i fremtiden også.

Ferdighetskrav

Greenfeespillere: Maks handicap 28,0 for menn og 32,0 for damer.
(I juli: maks hcp 36,0)
Gjestespillere: Maks handicap 36,0

Vi fikk også mange innspill og kommentarer på spørsmål der dette
var mulig. Alle innspill blir lest og vurdert. En del av dem vil
vi også utføre i sesongen som kommer. Takk for alle innspill, de
hjelper oss i å prioritere hvor forbedringer skal gjøres.

Gjestespill/greenfeetider (gjelder ikke i juli):

Greenfeespillere: Hverdager før klokken 15:00.
Weekend og helligdager etter klokken 13:00
Gjestespillere: Alle dager (bortsett fra torsdag etter klokken 14.00,
da arrangeres medlemsturneringen vår.)

NV

Agathe Backer-Grøndahl

Oslo Golfklubb har med Agathes bortgang mistet et av sine mest engasjerte medlemmer.
Agathe tapte en lang kamp mot kreften og døde hjemme i slutten av februar. Som medlem i
klubben i 42 år hadde hun flere verv. Blant annet satt hun i valgkomiteen på slutten av
90- tallet, og frem til for få måneder siden satt hun i golfklubbens styre.
Agathes engasjement og innsats har bidratt til mye positivt for klubben. Hun var klar i sine
meninger, så klart konsekvenser av valg og søkte det beste for alle.
Opp gjennom årene deltok Agathe ved flere anledninger i den tradisjonsrike GC Pokalen
hvor slaget sto mellom Gøteborg GKs damer og Oslo GKs damer. Hun deltok også i mange
andre av klubbens turneringer. Vi vil huske henne som den tillitsvekkende og varme personen
hun var og vi vil savne henne dypt. Våre tanker går til Jon og familien.
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Statoil – er fornøyd bruker av klubbens møterom

En fornøyd gjeng ved det runde bord.

22. november var Statoil igjen på plass i møterommet.
Denne gangen sammen med en kunde. Oslo
Golfklubb ønsker å spre det glade budskap om at
klubben har møterom til leie og spurte derfor Kjetil
Bang, sjef for Key Account og Marine enheten i
Statoil, hvorfor de benytter møterommet, nå for ca.
10. gang?

Corporate Avtale
En Corporate Avtale med
Oslo Golfklubb er et tilbud
til selskaper som ønsker å
benytte klubbens fasiliteter
kombinert med golfspill på
Bogstad.
Med klubbens unike
beliggenhet ved Bogstadvannet,
nær Nordmarka og kun 15 minutter fra Oslo
sentrum, er den et meget godt alternativ for
møter, også i vintersesongen.

- Det er en stor fordel å komme litt ut og vekk av og til. Spesielt
ved hel- og halvdagsmøter er det positivt å være i andre omgivelser.
På møtene her har vi ofte med kunder og noen ganger er det faktisk
kunden som sier at de ønsker seg hit. Det at det kun er 10 minutter
i reisetid fra sentrum er jo også en fordel.

Her kan man kan avslutte møtene med en runde
golf eller en flott skitur etterfulgt av et bedre
måltid!

Hva syns du om fasilitetene vi tilbyr?
I tillegg til at møterommet er pent, er det en fordel at atmosfæren
er rolig og behagelig. Det er viktig for oss at vi har nettilgang,
prosjektor og lyd. Alt det får vi her. Når det er sagt så må jeg si
at lunchen er spesielt bra. I dag har vi fått servert rakfisk. Andre
ganger har vi spist salat og forskjellige middagsretter. Det er alltid
god mat.

Vi tilbyr det beste innen lunsj og middag, mens
vår dyktige pro, Stephen Newey, står klar med
sine tjenester ved behov.
For mer informasjon om vår Corporate Avtale, ta
kontakt med Sport- og markedssjef
Kristin Klæboe, tlf. 22 51 05 64
E-post: kristin@oslogk.no.

Servicen du får, er du fornøyd med den?
Servicen er bra og enkel. Jeg får alltid raskt svar på henvendelsene
jeg gjør.
Er det noe vi kan gjøre bedre?
Nei, egentlig ikke. Nå har vi ikke fått benyttet oss av helheten
ennå, men vi har lyst til å kombinere møtevirksomheten med 9
hulls golfspill. Jeg har spilt banen “privat” og vet at den er bra.

Du finner også mer informasjon på våre
nettsider www.oslogk.no.
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Det var en gang
Da klubben feiret sitt 75 års jubileum i 1999 ble det nok en gang skrevet en
jubileumsbok. Denne gangen tar vi, i første omgang, turen tilbake til 1933.
Deretter et lite tilbakeblikk til 2004.
1933

Bildet av det “nye” klubbhuset er tatt av A.B. Wilse

I klubbens 75 års jubileumsbok kan vi lese at den gamle låven, som fungerte som klubbhus “begynte å røre på seg – litt
mer enn godt var” i 1932-33. I 1933 ga derfor generalforsamlingen styret fullmakt til å gå i gang med planer for et nytt
klubbhus. I 1935 stod klubbens nye klubbhus ferdig. Senere har huset blitt påbygd i flere omganger. Huset ble tegnet av
Nicolai Beer.

2004
20. april 2004 var det ikke bare banemannskap
som var i sving for å fremskynde våren på banen.
Isbryteren “Ugla” la også jevnt og trutt ut på
Bogstadvannet for å bryte opp isen slik at den smeltet
raskere.
Når isen ligger på Bogstadvannet så fungerer den som
en luftkjøler. Ved å bryte den opp smelter den raskere
og luften over banen blir mildere. Daglig leder
Niels Vik og daværende sports- og markedssjef
Tim Johansen, bidro derfor på sin måte for å
fremskynde våren. Gevinsten var trolig en tidligere
baneåpning enn om vær og vind selv kunne
bestemme;-).

Niels Vik (t.v.) og daværende sport- og markedssjef Tim Johansen

Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Dekkskift, Tlf. 22 50 76 00
Onsdag 3. april starter vårens dekkskift service.
Fra og med tirsdag 2. april kan du ringe 22507600
for å reservere tid.
Dekkskift holder åpent på hverdager mellom
kl. 07:15 og 19:30. Lørdag og søndag er det stengt.

Jarle Haugnæss står klar til å ta i mot vårens dekkskift kunder.

Takk for kalenderstøtte

Åpningstider og kontaktinformasjon
Tlf.
Administrasjon
22 51 05 60
Junioravdeling
22 51 05 66
Pro-Shop
22 50 54 92
Bogstad Innegolf (BIG)
22 73 17 60

Hvert år lager TK en kalender til glede for klubbens
medlemmer. Kalenderen bidrar med penger til
juniorsatsingen i klubben.
-Jeg vil gjerne takke de mange som har gitt et bidrag til
juniorsatsingen, ved på innbetale en gave som takk for
kalenderen. I år har TK-styret bestemt at bidraget skal
benyttestil en satsing på å få flere jenter til å spille golf, sier
TK-leder Lars Olaf Sterud til OGK Nytt.
Kalenderen finansieres ved annonser og salg fra juniorene.
-Alle medlemmer får kalenderen tilsendt gratis, men vi har
lagt ved giro som de som ønsker å gi en gave som takk for
kalenderen. I år er det mange som har benyttet seg av dette
og jeg vil på TKs vegne få takke de mange som har bidratt
med gaver i år. Dette setter vi stor pris på og jeg kan forsikre
at gavene går direkte til juniorarbeidet, legger Sterud til.

E-post

Åpningstid

post@oslogk.no
junior@oslogk.no
snewey@online.no

Hverdager 08:30-17:00
10:00-16:00
Hverdager 10:00-20:00
Lørd/sønd 10:00-18:00

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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