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Suzann Pro Challenge: Fredag 6. september startet golffesten med Golfklinikk og Pro Am. Søndag
7. september ble selve Suzann Pro Challenge arrangert. Som bildet viser var det stor aktivitet på banen i
disse dager.

Leder
Høstløvet gulner og
fargespillet på trærne er
nydelig, banen holder
fortsatt god kvalitet
medio oktober. Kan det
bli finere? Neppe. Det er
tid for oppsummering.
Hvordan gikk det i år?
Klarte vi å levere det
Daglig leder Niels Vik.
produktet vi ønsket? Er
dere medlemmer fornøyde med det vi leverte i år?
Opptelling har startet; runder, greenfee, turneringer,
turneringsrunder osv.
Det hersker liten tvil om at banen har vært i glimrende stand hele
sesongen selv om vi hadde en unormal sen start på grunn av den
kalde våren. Greenfeespillerne slapp ikke til før siste del av mai.
Fra tidlig i juli og helt frem til sesongslutt har været vært fantastisk.
Med unntak av et par tre regnværsdager har vi ikke registrert regn.
Golferne liker seg på Bogstad. Uten å ha de nøyaktige tall føler vi
at banebelegget har vært stort. Kanskje for stort. Parkeringsplassen
har vært full daglig fra begynnelsen av august. Ettersom de
omkringliggende baner var i dårlig stand den første perioden
kom mange og gjestespilte hos oss, og de fortsatte å komme hele
sesongen. Året har gitt oss mange greenfeekroner. Årsbudsjettet ble
nådd primo september.

kontingenten for 2014 vesentlig. Uansett vil vi kommunisere på
nettsidene og/eller i neste OGK Nytt hva som planlegges slik at de
av dere som vurderer en utmelding på grunn av prisen kan få bedre
informasjon før et slikt valg tas.

Som vanlig har det vært arrangert mange turneringer på banen
gjennom sesongen, mer enn 125 til slutt. De fleste er klubbens
turneringer, men også en del bedrifter har sine arrangement på
banen. En diskusjon pågår med tanke på å redusere antallet neste år.
Hvordan må vi få komme tilbake til.

Fristen for endring av medlemskategori, inklusive utmelding, er før
1. januar 2014. Vi må være strenge på den datoen så vær så snill
alle eventuelle endringer fra dagens medlemsstatus må meddeles oss
skriftlig innen den fristen.

Det har vært flere barn i organisert trening enn på mange år. Mer
enn 200 barn/unge har hatt ukentlige treninger. I tillegg golfcamp
og andre kurs med snaut 100 deltagende, så trenerne våre har hatt
mye å holde orden på. Selv om ikke 100 prosent er fornøyde på
sine barns vegne så er tilbakemeldingene fra de aller fleste gode.
Gjennomføringen var bedre i år enn tidligere år.

Snart sender vi ut tilbud om medlemskap til nye medlemmer. Styret
vil i sitt oktobermøte avgjøre hvor mange som får tilbudet. Deretter
finner vi ut av hvor mange fra familielisten som skal komme inn
og hvor mange som skal inviteres fra den ordinære ventelisten.
Prosessen starter primo november og avsluttes før nyttår.

Økonomien er god med tanke på inntekter og løpende kostnader.
Vi nedbetalte kr 500.000 på det store lånet i april, mer vil
nedbetales i slutten av denne måneden. Gjelden er fortsatt stor, men
så lenge vi klarer å opprettholde inntektene vil gjelden bli gradvis
mindre med årene. Det viktigste element for å sikre fortsatt gode
inntekter er å holde banen i topp internasjonal stand og det jobber
vi for. Vi takker alle tillitsvalgte for kjempefin innsats i sesongen
som nå avsluttes. Uten dere ville vi ikke kunnet drive som vi gjør.
Det er ganske enkelt for stor aktivitet til at ansatte skal kunne løse
alle ønskede oppgaver. Mange av dere gjør litt og noen få bruker
mange hundre timer i året på arbeid for golfklubben. Tusen takk!

Alle ansatte skal ha mye ros for sin innsats. Det er utrolig mange
oppgaver som må løses på golfklubben gjennom en sesong og vi er
heldige som har dyktige folk med oss. Vi er slitne nå, men det blir
noen fortjente hviledager utover høsten før neste års aktiviteter skal
planlegges. Takk til dere alle!
Når medlemmene nå reiser til varmere strøk for å spille, alternativt
setter golfbagen i garasjen til neste år, vil vi fortsette med
oppsummeringer, vi skal legge planer for neste år og forberede de
faste årlige vinterarrangement.

Det er tid for å vurdere medlemskapet. Skal du fortsette eller
ei? Noen medlemmer har ytret bekymring for en vesentlig
kontingentøkning neste år. Nå skal styret diskutere budsjetter
senere i høst så svaret på hva som innstilles for årsmøtet er ikke klart
enda. Vi ser likevel ingen grunn på nåværende tidspunkt å heve

Til slutt vil jeg takke alle golferne for en god sesong – håper dere har
satt pris på opplevelsene på Bogstad i år.
Niels
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Styreleder har ordet
Da avsluttes nok et
golfkapittel på Bogstad
og vi kan se tilbake på
en fantastisk sesong med
meget gode forhold, godt
vær og stor aktivitet.
Klubben går nå inn i en
roligere driftsmessig fase,
men den går absolutt
Styreleder Jan Aaseth
ikke i dvale. Det vil som
vanlig være god aktivitet klubbens lokaler gjennom
vinteren hvor sesongen skal evalueres, budsjettene skal
utarbeides og neste sesong skal planlegges.

skjedd mye de siste månedene. De fleste politikerne er enige om at
tanken er god, at det er et stort udekket behov for seniorboliger i
bydelen og at prosjektet er i tråd med partiprogrammene om å øke
utbyggingen av denne typen boliger. Derimot sliter flere prinsipielt
med markagrensen og frykt for at «alle» parkeringsplasser i marka
vil søkes utbygd. Prosjektet er for vår del på ingen måte skrinlagt,
men er for tiden på is i påvente av holdningsendringer hos viktige
politiske beslutningstagere og/eller eventuelle endringer i kabalen i
Byrådet.
Ellers gjenstår det å takke alle som gjennom sesongen har bidratt til
at Oslo Golfklubb er et fantastisk sted å være. Banemannskapene
for en fantastisk innsats gjennom hele sesongen og for å ha
skapt et produkt i særklasse, alle de frivillige ved turneringer og
arrangementer, alle deltagere i komiteene, trenerne, de ansatte i
administrasjonen, proshoppen og restauranten, samarbeidspartnerne
og ikke minst brukerne av banen som er daglige bidragsytere til
klubbens kultur og miljø.

Styret vil som vanlig benytte høsten og vinteren til å evaluere
sesongen og klubbens drift for å se på mulige forbedrings- og
effektiviseringstiltak. Det har vært stor aktivitet og i forbindelse
med medlemsopptaket vil vi vurdere spillestatistikken og
turneringsavviklingen. Det er viktig at medlemmene har tilgang
på nok spilletid og vi vil derfor kartlegge spillemønsteret til
medlemsmassen som er i endring aldersmessig og aktivitetsnivået
i ulike deler av sesongen. Det vil som nevnt bli en kritisk
gjennomgang av turneringsprogrammet og medlemmene bør
forvente at det kan bli en viss konsolidering.

Hilsen Jan

INNHOLD
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Leder

Golf-Norge vil på Tinget i november sannsynligvis avgjøre om
Norge skal søke om å få arrangere Solheim Cup i 2019. Oslo
Golfklubb har i likhet med Larvik, Miklagard og Losby vist
interesse for å være vertskapsbane for arrangementet, men det er vårt
Årsmøte som vil avgjøre om OGK skal være en reell kandidat hvis
Tinget godkjenner et søknadsforslag som eventuelt blir fremlagt av
NGFs styre. Det er ikke automatisk gitt at Tinget godkjenner dette
ettersom dette store nasjonale løftet vil påvirke hele Golf-Norge og
båndlegge ressurser som noen vil hevde kan ha bedre nytte på annet
vis. NGF må gjøre en solid jobb for å selge budskapet og ikke minst
klargjøre den økonomiske modellen for arrangementet. Det vil være
uaktuelt for OGK å ta økonomisk risiko som vertskapsbane for
arrangementet, og for OGKs styre vil dette være en viktig betingelse
når vi avgjør om det skal fremlegges et forslag til Årsmøtet om
klubbens kandidatur som vertskapsbane. Hvis så skjer og klubben
blir kandidat har vi en god mulighet til å få arrangementet til
Bogstad pga. banens nærmest garanterte gode forhold i september,
nærhet til byen, gode løsninger for logistikkutfordringene, attraktivt
landskap for TV-produksjonen og klubbens påviste evne som
arrangør sist vist ved den suksessrike gjennomføringen av Suzann
Pro Challenge.
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Styreleder har ordet
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Klubbmesterskapet
Hesstvedts Pokal
Shaker pokalen

5-6

Suzann Pro Challenge

7

Wahlstrøms pokal
Årets Per Teigen. Philip Berggren
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NM Mid Amatør
Bogstad Pokalen
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Upper Ten
Flaggturneringen 2013

Utover høsten vil avslutningen på prosjektet Bogstad Vinterparadis
(BVP) avklares. Fremdeles gjenstår noe graving av rørledninger og
bygging av driftsbygg under dagens utslagsmatter. Dessverre blir det
ikke kunstis i vinter, men hvis politikerne holder hva de har lovet
og finansieringen blir frigitt som ventet skal det fra neste vinter være
kunstis. Kantområdene på rangen vil enten belegges med kunstgress
der det er for bratt for klippere eller sås. Dette er en del av avtalen
med BVP og klubben har kontantgarantier tilgjengelig som skal
sikre ferdigstillelse av disse arbeidene.

10-11 Damenes - og herrenes sesongavslutning

Når det gjelder prosjektet Nytt klubbhus har det dessverre ikke
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12

Baneavdelingens hjørne

13

Marius Biermann om starterjobben
BIG åpner

14

Bob’s Corner
Fugler på banen
Viktige frister for medlemmer

15

Det var en gang

16

Dekkskift
Vinterbridge
Pro Shop’s corner

Turneringer
Klubbmesterskapet

Shaker pokalen

Klubbmesterskapet gikk av stabelen 24. august i
strålende sommervær og med spill på en fantastisk flott
golfbane. Flere av forhåndsfavorittene innfridde.

Oslo golfklubbs herrer tok hjem Shakerpokalen

I klassen senior damer gikk seieren til Anne-Marie Giørtz. Trond
Haug vant i klassen eldre senior herre, mens Knut Skabo stakk av
med seieren i klassen senior herrer.

Den tradisjonsrike Shakerpokalen, en match mellom
Oslo og Gøteborg Golfklubb ble avholdt på Bogstad
31. august – 1. september. Dette var det 77. oppgjøret
mellom klubbene, i Skandinavias eldste gjenlevende
golfturnering.
Anne-Marie Giørtz vant i klassen Senior
Damer, Trond Haug tok seieren i klassen
Eldre Senior herrer.

Jarle Kaldestad Volden og Marita
Engzelius tok hver sin seier i henholdsvis
herre- og dameklassen.

Gaven, en sølvshaker som Oslo GK ga til GGK 25 års jubileum
i 1927, ble straks omgjort til en pokal klubbene bestemte seg for
å spille om på årlig basis. Hadde ikke Hitler okkupert Bogstad
og omgjort fairway til potetåker, kunne lagene igjen ha møttes til
jevnlig dyst i kanskje alle 85 år.

Knut Skabo vant i klassen senior herrer.

I dameklassen ble det
favorittseier til Marita Engzelius
som gikk siste runde på 66
slag som er ny banerekord for
damer.

Nå er statistikken tydelig mellom de to klubbenes 12 manns lag,
som følger samme spillesystem som golfstjernene i Ryder Cup og
Solheim Cup. Fourball bestball, foursome, og 12 singlematcher.
Hjemmelagene er og blir klare favoritter, og siste borteseier for
OGK på Hovås var i 1996. De siste års resultater viser klar bedring,
men stang ut de siste årene har det blitt for OGKs gutter;

I herreklassen ble en meget
jevn fight mellom Jarle
Kaldestad Volden og Frederick
Magnussen. Volden avgjorde på
det 18. hullet med par, mens
Frederick dessverre måtte gå av
med en bogey.

2009 på Bogstad vant OGK 15,5 mot 8,5 p
2010 på Hovås tapte OGK 11,5 mot 12,5 p (ved likt resultat vinner
gjestene)
2011 på Bogstad vant OGK 15,5 mot 8,5 p
2012 på Hovås tapte OGK 11,5 mot 12,5 p
2013 på Bogstad vant OGK 14,5 mot 9,5 p

Vi gratulerer alle klubbmestere!

Beste enkeltspillere ble:
Beste svenske; Fredrik Lindén, GGK – 3 seiere.
Beste nordmann; Vilhelm Lae , OGK – 3 seiere.
Flest birdies, (Johan Frøshaugs sigar) 3 birdies, Christopher
Raanaas, OGK.
Shakerns Ærespris; Peter Nolby, GGK.
Svenskevenn; Keith Woods, OGK 2 tap.

Hesstvedts Pokal
Kampen om Hesstvedts pokal ble spilt tirsdag 27. august i nydelig
sommervær. Det var 59 deltagere som spilte greesome - foursome.
Pokalen gikk til Siri Wahlstrøm og Per Moe som fikk 40 poeng.
Gratulerer!
Etter konkurransen var det kaffe, vafler og premieutdeling på
terrassen.

Siri Wahlstrøm

Dette nevnt, så er Shakeren helt ifra begynnelsen bygget rundt gode
vennskap og sterke bånd mellom de to eldste klubbene i henholdsvis
Norge og Sverige. I alle år er
forståelsen og viktigheten av å
speile klubbens mannskap i både
alder og tilhørighet særdeles
viktig (+/- 30 til +/- 60 ). Lagene
representerer så godt som
mulig et solid gjennomsnitt av
klubben, lik et tresnitt med alle
årringene.
Stor hilsen Kim Holthe
Shakerkaptein, OGK

Per Moe
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Shakerkaptein Kim Holthe.

Suzann Pro Challenge
Vinnerlaget ble, Team USA, der scorekortet viste totalt 3 eagles og
10 birdies! Laget besto av den amerikanske ambassadøren Barry
White, John M. Oliver, Oslo Golfklubbs juniorspiller Kristoffer
Ventura, Stavanger Golfklubbs Marthe Wold. Ambassadøren var
tydelig imponert over juniorspillere. Både Marthe og Kristoffer
reiser til USA etter endt skolegang for å gå på college. Laget vant
med en imponerende score på 16-under par.

Golfklinikk

Fv. Beatriz Recardi, Suzann Pettersen og Marita Engzelius.

Fredag morgen den 6. september ble det arrangert en
golfklinikk i forbindelse med Suzann Pro Challenge.
Suzann hadde med seg den spanske verdensstjernen
Beatriz Recari og vår egen Marita Engzelius. De holdt
en halvtimes golfklinikk hvor de ga mange gode tips og
delte ulike historier.
Suzann oppfordret ”ungjentene” til å begynne å slå, og Marita og
Beatriz begynte med sin oppvarmingsrutine. Spillerne demonsterte
flere slag og fortalte de tilstedeværende om det fundamentale i deres
golfsving. Både Marita og Beatriz fikk beskjed av Tutta om å ta
driveren ut av bagen relativt kjapt, og hver av de slo flere baller ned
første hullet.

Vinnerlaget bestod av John M. Oliver Kristoffer Ventura, Barry White og Marthe Wold.

På andreplass fulgte NRP. Ragnvald Risan hadde fått med seg Oslo
Golfklubb juniorene Dorthea Forbrigd, Jarle Volden og Frederick
Magnussen på laget. De imponerte med en runde på 57 slag, ett
slag bak vinnerne.
Fredrik Kracht, fotballspiller John Arne Riise, Trond Killingstad og
Peter Jetzel utgjorde P4’s lag som sikret seg tredjeplassen, to slag bak
vinnerlaget.
I tillegg til seier i scrambleturneringen gjorde Oslo Golfklubbs
junior Kristoffer Ventura nærmest rent bord i de øvrige
småkonkurransene. Han stakk av med seieren i ”raskeste drive”,
”lengste drive” og ”closest to the pin” på hull 16. Kristoffer vant
flere premier fra Nike Golf. Han fikk også gleden av å overrekke kr.
10 000,- fra Broadnet til Right to Play.

Spillerne delte flere morsomme historier med de tilstedeværende.
Beatriz og Suzann delte blant annet historier fra årets Solheim Cup
som ble en fest for det europeiske laget på amerikansk jord.
Golfklinikken ble en lærerik og morsom seanse for alle de
fremmøtte på Bogstad fredag morgen. Det inspirerte helt sikkert
flere av deltakerne i ProAm’en der det ble levert meget gode scorer.

Pro Am
Suzann Pro Challenge ble innledet med en ProAm
turnering for samarbeidspartnere og andre viktige
bidragsytere. Flere av lagene imponerte med meget lave
scorer i Texas Scramble turneringen.
21 lag deltok i det som ble en ProAm turnering med lave scorer.
Hvert lag besto av 4 spillere, i tillegg til at de på noen hull fikk
selskap av en av de åtte damene som skulle spille i Suzann Pro
Challenge dag etter. Ved innsamling av scorekort etter ferdig spill
ble det fort klart at det var noen lag som hadde spilt eventyrlig golf.

Fv. Frederick Magnussen, Ragnvald Risan, Jarle Volden og Dorthea Forbrigd.
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Suzann Pro Challenge
Suzann Pro Challenge
Suzann Pro Challenge ble en kjempesuksess for andre
året på rad! Flere tusen tilskuere hadde funnet veien
til Bogstad lørdag 7. september for å ta del i den andre
utgaven av turneringen.
For andre året på rad var det klart for en golffest på Bogstad. Suzann
hadde i år fått med seg syv andre internasjonale verdenstjerner og
toppet definitivt fjortårets suksess! Team- Bogstad, Europa, USA og
Asia skulle gjøre opp om seieren i et bestball format.
Det var Team Asia som stakk av med seieren. Tidligere verdensener
Yani Tseng storspilte, og sammen med japanske Ai Miyasato sikret
de seg seieren to slag foran Team Bogstad. Tseng sa etter runden
at den fantastiske banen passet hennes aggressive spill. Marita
Engzelius og Suzann Pettersen koste seg på banen i solskinnet på
Bogstad og spilte god golf.

Flere var enig i amerikanernes uttalelser, deriblant generalsekretær
i Norges Golfforbund Tor-Anders Hanssen. Han mente at
arrangementet på Bogstad viser at Norge kan arrangere Solheim
Cup. - I dag er jeg virkelig stolt, nesten litt rørt. Jeg synes det
Suzann og managementet hennes har gjort er fantastisk bra.
De har laget et opplegg som er interessant for mange. Jeg må
rose Oslo Golfklubb. Det er veldig tydelig at de sitter på mye
kompetanse, og har bygget et solid fundament sten for sten. Jeg
mener at arrangementet her var enda bedre enn i fjor. All ros til
Oslo GK og de 110 frivillige. Det gir meg tro på at Solheim Cup er
gjennomførbart i Norge. Vi har kompetansen, vi har tiltakslyst, og
vi har ambisjonene, sa Hansen til Norsk Golf etter det hele var over.
Hovedformålet med turneringen var veldedighet og Suzann’s ønske
om å gi noe tilbake til mennesker som kanskje ikke har det like bra
rundt omkring i verden. Med hennes store engasjement rundt barn
og ungdom så falt valget på Right to Play helt naturlig. Suzann
hyllet publikum etter runden og takket alle for ”hjelpen”. For andre
året på rad ble det samlet inn ett betydelig beløp til den veldedige
organisasjonen.

Fv. Beatriz Recardi, Yani Tseng, Sandra Gal, Jessica Korda, Suzann Pettersen, Paula
Creamer, Ai Miyazato og Marita Engzelius.

Hanssen var ikke den eneste som hyllet de frivillige. Sjef for
de frivillige, Erik Hagen hadde følgende å si: – Jeg vil benytte
anledningen til å takke alle de frivillige for en fantastisk innsats på
Bogstad! Uten de hadde ikke arrangementet blitt en suksess. Jeg er
stolt over at klubben har så mange dyktige medlemmer som trår til
når det gjelder.

Tyske Sandra Gal og spanske Beatriz Recari utgjorde Team Europa.
De tok tredjeplassen foran de amerikanske jentene, Paula Creamer
og Jessica Korda, som måtte ta til takke med sisteplassen. Under
avslutningsseremonien hyllet amerikanerne banen og mente at
Bogstad er i stand til å arrangere en eventuell Solheim Cup i
fremtiden.

Oslo Golfklubb takker samtlige spillere, frivillige, banemannskapet,
publikum og alle andre bidragsytere!

På det meste ble det anslått at 4500 publikummere møtte opp for å ta del i golffesten. Bildet er tatt ved hull 18.
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Turneringer
Wahlstrøms pokal

Årets Per Teigen. Philip Berggren!

Den tradisjonsrike juniorturneringen Wahlstørms
Pokal ble arrangert lørdag 14. september på Bogstad
i flott vær og nydelige baneforhold. Fredrik Holme,
Cornelia Karlsson og Fredrick Wolff sørget for seier til
Oslo Golfklubb i tre av fem klasser.
52 spillere deltok i turnering fordelt på fem klasser. To av klassene
spilte netto slagspill og de tre øvrige spilte stableford. I klasse gutter
A tok Oslo Golfklubbs Fredrik Holme seieren etter en fantastisk
runde! Fredrik gikk på 65 slag netto (-7) og vant turnering to slag
foran Oslo Golfklubbs Henning Opedal.
Fredrick Wolff sørget for nok en OGK-seier i klasse gutter C.
Karoline Pedersen (Kjekstad) stakk av med seieren i klasse jenter D,
mens Sondre Storli Jensen vant klasse Y.
Mye god golf ble spilt på Bogstad lørdag formiddag. Etter alt var
ferdigspilt ventet pølse og brus i klubbhuset, etterfulgt av premieutdeling.

Philip Berggren vant årets Per Teigen pokal. I
tillegg får han egen plass til lettmotorsykkelen på
parkeringsplassen foran klubbhuset i sesong 2014.
Gratulerer!

- Vi takker samtlige spillere for flott innsats. Neste år ønsker vi å
doble deltakelsen, sier turneringsleder Jan Wojtaszek.

Per Teigen spilles gjennom hele sesongen på utvalgte
Torsdagsturneringer. I alt har 14 torsdager blitt spilt som Per Teigen
tellende gjennom sesongen, og det er spillernes 5 beste scorer som
teller.

Stor takk til Henning Monsen, Christian Staubo, Erik Woods,
Maria Jonsson, Pro Shop, Kristin Klæboe og Erik Hagen for en
utmerket gjennomføring av turneringen.
Velkommen tilbake neste år!

Spillerne med de 9 beste totalscorene etter den 14. Per Teigen
runden, spilte finale søndag 15. september. Finalistene får med
seg snittet av sine 5 tellende stableford scorer inn i finalerunden,
og legger deretter til poengsummen fra finalen. Summen utgjør
finalistenes totale score og rekkefølge.
Finalistene bestod av Helge Helgesen (snitt 38,6), Benjamin Giørtz
(snitt 37,8), Antony Newey (snitt 36,8), Philip Berggren (36,6),
Jan Kolstad (snitt 36,2), Per Arvid Sveum (snitt 35,8), Anne- Marie
Giørtz (snitt 35,6) og Stein Oppedal (snitt 35,6).
Etter endt finalerunde ble resultatet som følger:
Pos Navn
1.

T2.
T2.
4.
5.
6.
7.

Phillip Lukas Rake Berggren
Benjamin Giørtz
Anthony Newey
Anne-Marie Giørtz
Helge Helgesen
Stein Oppedal
Per Arvid Sveum

Resultat
Snitt
(pr PT 14)

Resultat
finalen

Total

179

25

60,8

183
189
184
178
193
178

36,6
37,8
36,8
35,6
38,6
35,6
35,8

36
31
32
33
28
29

72,6
68,8
68,8
68,6
66,6
64,6

Philip får dermed navnet inngravert på Per Teigens Pokal, og han får
også egen parkeringsplass.
Nå kan Philip Berggren parkere lettmotorsykkelen sin her gjennom
hele neste års sesong.
Klubben gratulerer!
I klasse jenter vant Oslo Golfklubbs Cornelia Karlsson foran
klubbvenninne Ingrid Krefting. Malena Sævereid Austenslått
(Bærum) tok tredjeplassen.
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Turneringer
NM Mid Amatør (+35)

Bogstad Pokalen - KM match

Kristin med gull i munn.
Fv. Finalistene Trond Haug og Jeppe Broch Nielsen

NM Mid Amatør (+35) ble arrangert på Miklagard
Golfklubb helgen 14-15. september. Oslo Golfklubbs
Kristin Julie Klæboe, ble norgesmester. Gratulerer
Kristin! Morten Hagen fra Vestfold GK vant på
herresiden.

TEKST OG BILDE: JEPPE BROCH NIELSEN

Jeppe B. Nielsen møtte Trond Haug i finalen i
Bogstadpokalen. Jeppe tok seieren og er dermed
Klubbmester i matchspill 2013. Her kan du lese mer
om hvordan Jeppe opplevde finalerunden på Bogstad
søndag 22. september.

Kristin Julie Klæboe ble norgesmester med 79-77. Ingrid Marie
Martens fra Tyrifjord Golfklubb delte andre plassen med Marte
Wærstad Tandberg fra Nøtterøy Golfklubb, begge 5 slag bak
Kristin.

Trond Haug og jeg spilte ut på søndagen med fint vær og flotte
spilleforhold. Trond imponerte med tap-in birdie og vant det første
hullet. Vi delte hull 2 på par, begge med nesten helt like putter. På
hull 3 hadde vi igjen like lange putter for par, hvorav jeg satte min
og Trond svingte i hullet.

På herresiden stakk Morten Hagen fra Vestfold Golfklubb av med
seieren etter en sisterunde på 66. Ross Robertsen fra Losby tok
andreplassen etterfulgt av Simen Myhre fra Miklagard GK.
Flere gode Oslo GK prestasjoner
Det var flere gode prestasjoner fra klubbens medlemmer. Hanne
Elisabeth Nyquist tok fjerde plassen med 83-89. På herresiden delte
Jeppe Broch Nielsen 6. plassen med Morten Andreassen fra Vestfold
GK. Per Kristian Winge havnet på 10. plass. 5 spillere delte 12.
plassen og Ragnvald Risan og Erik Solheim var to av disse.
Gratulerer!

Slik var første ni generelt, vi spilte jevnt og Trond vant det niende
hullet for å redusere til en ned, etter at jeg hadde vunnet med birdie
på hull 7 og med par på hull 8. På hull 10 spilte begge vekk sine
sjanser og delte med bogey. På hull 11 ble det delt etter flott upand-down fra Trond og en god 2-putt fra Jeppe.
Men på hull 12 begynte Trond å få problemer. Et kort utslag tvang
frem et innspill til høyre for bunkeren og en vanskelig chip. Jeg
vant hullet og ble dermed 2 opp etter 12. Så fortsatte Trond med
uhell, og en ball i fairwaybunker la seg vrient til, og dermed ble
innspillet vanskelig. Jeg slo meg enkelt inn på 2 og hadde en god
birdiemulighet som glapp, men vant likevel hullet og var da 3 opp.
På hull 14 valgte jeg å spille rundt, og fikk belønning for det. En
SW fra 66 meter la seg 30 cm fra hullet, og jeg vant hullet og var
da 4 opp med 4 hull igjen. Da Trond var uheldig med utslaget på
hull 15 også, ble det en umulig oppgave å forhindre tap. Jeg vant 5
opp med 3 hull igjen. Vi spilte ferdig runden og koste oss i det fine
været, en strålende dag på perfekte forhold!
Trond kunne rapportere at veien til finalen var ganske grei, med
mange motstandere som ikke “hadde dagen”. Som vinner kunne
jeg skilte med flere runder bedre enn handicap, blant annet en
67- runde mot Fredrik Edseth, og i finalen var jeg -1 etter 15 spilte
hull. Selv om Trond Haug ikke spilte sitt beste, spilte jeg bedre enn
forventet, og da er det hyggelig å vinne på bra spill!

Bak fra venstre: Thomas Hansen, Ross Robertson, Marte Wærstad Tandberg, Ingrid Marie
Martens, Tom Arne Tollefsen og Simen Myhre. Foran sitter vinnerne Morten Hagen og
Kristin.
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Turneringer
Upper Ten

Familieventelisten 2013, frist for
oppføring er 1. november
I år åpnes det for at aktive medlemmer kan
ønske inn ett nært familiemedlem også i
oppadgående familielinje. Dersom du f. eks
har en mor, far eller bestemor som ønsker
medlemskap i klubben har du sjansen nå!
Det knytter seg en del regler til oppføring. For mer
informasjon om disse reglene og hvordan du går frem for
oppføring, besøk klubbens nettsider (www.oslogk.no).
Du finner informasjonen under Medlem – Bli medlem –
Familieventelisten.
Frist for oppføring er 1. november.

Noen av Upper Ten deltakerne lot seg avbilde i forkant av turneringen. Fv. Tor Linaae,
Leif Astor Svendsen, Erik Jensen, Jan Rosenberg, Kalle Staubo, Knut Olborg og Torgrim
Rolfsen.

Flaggturneringen 2013

Upper Ten, en 9 hulls stableford turnering med
innlagt puttekonlurranse etter endt runde, ble holdt på
Bogstad 30. september. Vinner ble Leif Astor Svendsen
med 22 poeng.

Den tradisjonelle
Flaggturneringen ble
arrangert i helgen, og i år
var det Rolf Amlé og Per
Arvid Sveum som stakk
av med seieren i hver sin
klasse.

Upper Ten for årsklasse 70+ skulle vært arrangert 16. september,
men på grunn av regn, ble den utsatt til 30. september. Det var
en riktig avgjørelse, for på denne mandagen var det et fantastisk
fint vær på Bogstad. Konkurranseformen er 9 hull stableford med
puttekonkurranse etter endt runde. 1 putt gir 3 poeng, 2 putter gir
2 poeng og 3 putter gir 1 poeng. 13 deltagere var påmeldt, som var
noe skuffende. En var fraværende – en leverte ikke inn kortet etter
endt runde.
Vinner ble Leif Astor Svendsen med 22 poeng inkl. 2 puttepoeng.
Amlé vant A klassen.

Den videre rekkefølge var:
2) Carl Fr. Bunæs, 21 poeng inkl.1 puttepoeng
3) Torgrim Rolfsen,19 poeng inkl. 1 puttepoeng
4) Tor Linaae,19 poeng inkl. 1 puttepoeng
5) Erik Jacobsen,18 poeng inkl. 1 puttepoeng
6) Per Arntzen, 18 poeng inkl. 2 puttepoeng
7) David Hansson,17 poeng inkl. 1 puttepoeng
8) Jan Erik Viul,16 poeng inkl. 2 puttepoeng
9) Erik Jensen, 16 poeng inkl. 2 puttepoeng
10) Jan Rosenberg,15 poeng inkl. 1 puttepoeng
11) Knut Olborg, 15 poeng inkl. 2 puttepoeng

Lørdag 5. oktober så det lenge
ut til at Flaggturneringen skulle
bli en våt fornøyelse, men etter
noen hull stoppet regnet og
det ble en strålende dag på en
fantastisk bane.
Mye godt spill og flere hadde
slag igjen “i baggen” da de
rundet hull 18, men ingen kom
så langt som Rolf Amlé! Han
spilte 18 hull på –2 og avsluttet
Flaggturneringen i greenkanten
på det 20. hullet!

Protimer med Julian.
Når sesongen på Bogstad er slutt
tilbyr Julian King protimer på
Fornebu Indoor Golf Center. Fra
17. oktober kan du reservere time
ved å ringe Julian på tlf. 982 32
811 eller besøk nettsiden figc.no.

Per Arvid Sveum vant B klassen.
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Søndag spilte kl. B i strålende
solskinn og om enda bedre
forhold enn lørdag. Mye godt
spill og det var mange flagg på
18. green. Dog var det kun 3-4
spillere som gikk ut på hull 19.
Her ble det slutt Per A Sveum
som kom lengst, og han satte
ned sitt flagg bare 5 meter fra
hullet.

Damenes avslutning
Om kvelden møtte 38 damer til årsmøte med middag (deilig
rensdyrgryte og kaffe og kake) og premieutdeling.
Kari Tobiasson ledet årsmøtet og ble takket av den nye
formannen Anne-Lise Musæus. Vera von Koss Torkildsen gikk
også ut av damekomiteens styre og 2 nye kom inn, nemlig Anne
Riddervold og Ellen-Margrethe Scheie. Kvelden ble avsluttet med
premieutdeling.

Avslutningsturnering

A true story
By Stephen

When David Lloyd, the head pro at Losby GK, left me to start
his own job at Oppegård GK he took all he had learned at Oslo
on ladies golf with him so when the ladies at Oppegård had their
closing competition David suggested they copy the ladies of Oslo
GK and have a free throw in their competition.

Grethe Nybo som jubler etter at hun ved
hjelp av et kast fikk ballen i koppen.

Of course David being as kind as he is decided to go out on to the
course in order to help the ladies wherever he could. After a while
he came across a lady in need of help deep in the trees and long
grass by the green. David immediately went over and suggested to
the lady she used her free throw to throw it out on to the green her
reply was “ I can`t I used it to throw it in.”

Ved hull 11 Else Marie Reed, Rita Ek og
Evy Otterbeck.

32 damer stilte til start
på damekomiteens
avslutningsturnering
24. september. Med 2
køller og én putter ble det
spilt stableford med et
gratis kast på hvert hull.
Vinneren fikk 51 poeng!

De dansende er Kristin Julie Klæboe, Kari
Tobiasson og Mette Bye.

Herrenes avslutning
Avslutning for seniorgruppen
Onsdag 2. oktober markerte seniorgruppen at sesongen
er slutt for denne gang med årsmøte, puttekonkurranse
og en bedre middag.

Damekomiteens
avlutningsturnering ble holdt
24. september i fint høstvær
men med en til tider iskald
vind. 32 damer stilte til start
med 2 køller og en putter.
Spilleformen var stableford med
et gratis kast på hvert hull. Det
ble mye høy score, og vinneren
var Anne Riddervold med 51
poeng! Gratulerer.

Årsmøte og middag

Carl Fredrik Bunæs, kanskje bedre kjent som Bassen, takker av som formann i
seniorkomiteen etter 3 år som leder.

Avslutningen av årets sesong ble arrangert onsdag 2. oktober.
26 herrer møtte opp for å delta på årsmøtet. Etter at leder for
seniorgruppen, Bassen Bunæs, hadde gått gjennom årsberetning og
fått den godkjent ble det gjort klart at han ikke stilte til gjenvalg.
Heller ikke komitemedlem Knut Olborg tok gjenvalg. Forslag på
Per Arvid Sveum og Jan Kolstad som nye medlemmer i komiteen
ble vedtatt med akklamasjon.
Seniorkomiteen for 2014 har således følgende sammensetning:
Jan Kolstad, Torgrim Rolfsen, Jan Erik Viul, Erik Jensen, Per Arvid
Sveum, Per Pettersen.
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Herrenes avslutning

Sesongslutt på Bogstad

Puttekonkurranse
Etter endt årsmøte ble den tradisjonelle puttekonkurransen
arrangert på puttinggreen foran klubbhuset. Per Arvid Sveum ble
nr. 1, mens Per Pettersen ble nr. 2.

Middag og utdeling av seniorpokalen
Deretter ventet en bedre middag i hyggelige omgivelser i peisestuen.
Det ble servert and med crème brûlée til dessert. Seniorpokalen
ble med 185 poeng vunnet av Asbjørn Ramnefjell. Han ble tett
etterfulgt av Erik Jacobsen (184 poeng) og Per Arvid Sveum (183
poeng). Gratulerer!

Bildet er tatt 7. oktober.

Sesongen går mot slutten. Banen er åpen for spill på
alle 18 hull til og med søndag 13. oktober. Fra og med
mandag 14. oktober er kun banens siste 9 hull åpne
for medlemmer og deres gjester. Aller siste spilledag på
Bogstad er søndag 20. oktober.
Fra og med mandag 14. oktober og frem til og med søndag 20.
oktober vil kun banens siste 9 hull være åpne for medlemmer og
deres gjester (banen er ikke åpen for greenfeespill). Det betyr også
at det fra mandag 14. oktober er ballrenne (GolfBox stengt for
starttidsbestilling).
Gjestegreenfee er kr 375,- for 9 hull.

De resterende resultatene fordelt på klassene ble:
Klasse A (stablefordpoeng, 5. beste runder):
1. Asbjørn Ramnefjell, 185p
2. Helge Helgesen, 171p
3. Petter Balstad, 164p

Trallerom må tømmes innen 13. oktober
Klubben ber alle med golfutstyr i trallerom i driftsbygning og
klubbhuset om å ta med golfutstyret når siste runde er spilt. Siste
frist for å fjerne utstyret er søndag den 13. oktober. Årsaken til dette
er at trallerommene benyttes til andre formål og klubben trenger
plassen til annet utstyr.

Klasse B:
1. Per Arvid Sveum, 183p
2. Kjell Robert Kaspersen, 180p
3. Jonna Basberg, 179p

Restauranten
Restauranten vil fra mandag 14. til 20. oktober holde åpent med
enkel servering fra kl 10:00 til 15:00.

Klasse C:
1. Erik Leonard Jacobsen, 184p
2. David Hansson, 175p
3. Tor Linaae, 171p
Asbjørn Ramnefjell ble årets vinner av
seniorpokalen.
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Baneavdelingens hjørne
•

Fairway 9 mot dr.range mattene.

Følgende arbeider vil bli utført i perioden etter at banen stenger
de første 9 hull den 13. oktober (“Back-nine” vil holdes åpent for
medlemmer og deres gjester frem til og med 20. oktober).
•
•
•
•
•
•

Sesongen er på hell etter en sommer/høst med
fantastisk vær og spilleforhold. Vi gleder oss allerede til
neste års begivenheter med EM for boys og Suzann Pro
Challenge som de sportslige utfordringer. Før det skal
vi evaluere årets sesong.

•
•
•
•
•

Tiltross for gode tilbakemeldinger vil det alltid være rom for
forbedringer. Det gjelder både arbeid med organisasjon og
personalutvikling samt gjennomgang av vedlikeholdsarbeidet vårt i
søken etter utvikling. Det er viktig at vi jobber i takt med klubbens
virksomhetsplan. Vi skal sikre at veien mot et enda bedre sted å
være både for våre medlemmer, gjester og ikke minst de ansatte
som fortjener rammebetingelser som gjenspeiler målsettingen vår.
Kombinasjonen ekstreme arbeidsmengder etter vinterskader i våres
og et intensivt turneringsprogram fordrer uregelmessig arbeidstid
i form av nattarbeid i lange perioder av sesongen. Det har satt sine
“spor” for mange av de ansatte i baneavdelingen.

•
•
•
•
•
•

Dette er arbeidsoppgaver som er helt avgjørende at blir utført under
faglig sett gode forhold for å sikre en best mulig vårstart. Dvs.at vi
ikke får frost i bakken når vi gjennomfører rutinene. Jeg kan ikke
huske en eneste gang i løpet av mine 25 år at vi har hatt god tid når
det gjelder gjennomføring av dette arbeid. I fjor gjensto det 40% av
luftearbeidene når vi rundet 11 november grunnet heft med frost
og tele under arbeidets gang. Derfor er jeg litt betenkt når man nå
har besluttet å utvide sesongen med golfspill ytterligere en uke på de
siste 9 hullene.

Vi går nå over i en ny viktig fase hvor fokuset blir rettet mot
tiltak som skal sikre oss en god overvintring for gresset og
forhåpentligvis en god start på neste sesong.
I løpet av de siste ukene og frem til i dag har vi gjennomført
følgende aktiviteter utover de vanlige klipperutinene:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kjøre ut avspenningsmiddel på greener, teesteder og fairway.
Bidrar til tørrest mulig overflate før vinteren.
Dresse og hullpipelufte greener.
Dresse og lufte teesteder og fairwayer samt droppså rundt CB
(brønner).
Fjerne slitt gress på forgreener. Nytt gress blir lagt til våren.
Forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og fairway vil
bli utført.
Dorment gjødsling av greener, teesteder, fairway og semiruff.
Sikrer litt”matpakke” gjennom vinteren. Viktig sett i forhold
til å begrense vinterskader. Sterke gressplanter klarer mer stress
over lengre tid under evt. is dersom det finnes næringsreserver.
Løvblåsing og oppsamling av løv på alle arealer.
Tømming av vanningsanlegg.
Skjære rundt spredere og ventilkummer.
Bytte fra sommer kumlokk til vinter lokk med større hull.
Merke ut alle ventilbokser og filtreringskummer med røde
pinner.
Ta inn og vaske baneutstyr, ballvaskere, teeskilt, teeklosser etc.
Vaske ned alle maskiner.
Rydde og vinterlagre utstyr.
Gjerde inn greener og teesteder.
Utføre tiltak som begrenser evt. overflatevann i å komme inn
på greener.
Gjennomføre høstens dekkskiftsesong.

Gjødslet greener, tee og fairwayer.
Forebyggende soppbekjempning i form av duggfjerning på alle
arealer med slange, koster og swipere gjennomføres etter behov
tilpasset klippeprogrammet. Dette er en prioritert oppgave som
blir gjennomført 7 dager i uken for å hindre soppskader.
Kjørt ut forebyggende soppsprøyting uke 40 på fairwayer,
forgreener og teesteder.
Trimmet randsonene ned mot vannspeil på hull 14,15 og 16.
(12 og 13 gjenstår)
Hevet klippehøyden på greener fra 3,2 mm til 4,0 mm. Dette
vil bidra til bedre lagring av næring og forhåpentligvis bedre
vinteroverlevelse.
Redusert klippefrekvensen i takt med lavere temperaturer.
Greenene har blitt klippet
1-2 ganger pr uke mens fairwayer og teesteder er blitt klippet 1
gang.
Luftet, hjelpesådd og sand dresset greenene og teestedene.
Satt opp nye gjerdestolper i en forlengelse av eksisterende
gjerde til høyre for

Sub-Air
Vi har hatt servicepersonal fra SubAir på besøk for å hjelpe oss
med skader vi fikk i sommer etter lynnedslag. Feilene er lokalisert
og utbedret slik at anlegget kan utnyttes med full kapasitet i tiden
fremover.
Til slutt vil jeg gjerne få takke alle bidragsyterne i baneavdelingen
for den jobben dere gjør.
Jeg håper vi sammen med klubben kan finne løsninger som kan
bidra til bedre rammebetingelser for det arbeidet vi utfører. Det må
være en målsetting for klubben at vi skal ha like fornøyde ansatte
som kunder.
Jeg ønsker medlemmene en fortsatt fin høst og velkommen tilbake
til en spennende ny sesong neste vår.
Vennlig hilsen John Riiber
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Starter 2013

BIG åpner

Marius Biermann om starterjobben.

Velkommen til ny innendørs golfsesong!
Bogstad Innegolf (BIG) ønsker sine gamle og nye
kunder velkommen tilbake til en ny innendørs
golfsesong. 28. oktober åpner Stephen og Tom dørene.
- Vi håper flere medlemmer tar opp simulatorspill og dermed holder
golfformen vedlike frem mot mai neste år, sier Stephen og Tom.
Simulatorgolf er et tilbud til både medlemmer av Oslo Golfklubb
og ikke-medlemmer. Små og store er hjertelig velkommen til enten
å spille en 9 eller en 18 hulls runde på simulatorens 36 anerkjente
golfbaner. Her kan du slå fulle slag på driving rangen eller prøve deg
på chipping-greenen. Det er en målgruppe Stephen og Tom ønsker
å få mer besøk av.
- Vi har en gjeng mannlige golfere som benytter seg av tilbudet
relativt ofte. Kvinner er det noe færre av, så vi håper flere tar turen
innom denne sesongen, forteller Tom. Å spille golf på simulatorene
våre er både sosialt og hyggelig. Her kan du spille med venner og ta
en kopp kaffe mens du venter, legger Tom til.

Marius Biermann er en av flere som har jobbet som starter i år og
OGK Nytt benyttet sjansen til å finne litt mer ut om han og hva
han syns om jobben.
1.

Hvor lenge har du spilt golf?
Hcp?
Ble bitt av basillen mitt
første år som starter i 2009,
og har lurt meg ned til hcp
13 på en god dag.

2.

Hvordan har det vært å jobbe som starter?
Skal lete lenge etter en bedre sommer jobb enn dette.

3.

Hva er det du liker best som starter?
Bogstad er en veldig bra arbeidsplass hvor man er omringet av
hyggelig mennesker, det gjelder både staff og medlemmer og
ikke minst gjengen i pro-shoppen!

4.

Hva er det du liker minst?
Drivhuseffekten i den nye boden, men det løser seg fint med
litt åpne dører og vinduer.

Fakta:
Navn: Marius Biermann
Alder: 24 år
Hcp: 13

5.

Klubben fikk i sesong 2013 ny startbod. Har du fått noen tilbakemeldinger fra medlemmer og gjester på den?
Det har vært mange tilbakemeldinger på boden og de kan deles
inn i to kategorier. Nemlig, cool og designete, eller grusom og
grå, men tror flertallet lener mot det første.

6.

Kommer du tilbake neste år?
Dette blir nok mitt siste år i boden, og går muligens inn på en
andreplass med nest flest timer som starter etter legenden Lars
Ryen.

7.

Hva skal du gjøre nå som jobben for i år snart tar slutt?
Absolutt ingen ting i en måned før jeg starter i ny jobb. Det blir
vel siste gang jeg gjør det på en stund.

Tom og Stephen åpner dørene til BIG 28. oktober.

Dørene til BIG åpnes mandag 28. oktober. For reservasjon av
spilletid ring Tom på tlf. 959 08 070 eller Stephen på 920 23 450.
Etter 28. oktober kan du også ringe 22 73 17 60.
Åpningstidene er fra 10:00-20:00 på hverdager. Lørdag og søndag
fra 10:00-18:00.
Velkommen!
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Bob’s Corner
Dette er vanligvis en sky fugl, som letter på mange hundre meters
avstand hvis de ser mennesker i naturen, men de har funnet ut at de
ikke har noe å frykte fra golfspillere på Bogstad.
Den norske bestanden tilhører den nordvesteuropeiske
grågåsbestanden og den er den største av våre innfødte, ville gjess
med en lengde på 75-90 cm og et vingespenn på 147-180 cm.
Vekten er normalt cirka 2,2-5,5 kg. Lysgrå fjærdrakt, oransje nebb.
Den hekker langs kysten, fra Oslofjorden til Porsanger. Reiret med
5-6 gulhvite egg, legges helst på en liten holme.
I september/oktober kan vi se store plogformasjoner med grågås
på vei sydover til vest-europeiske kyststrøk hvor den overvintre. De
kommer i retur til hekkeplassene i mars/april.
Bestanden har økt i de senere år, tidligere ble bestandene sterkt
redusert pga jakt.
Den trives best på holmer og strender med kortvokst, frodig gress,
slik at den uhindret kan gå til og fra vannet med ungene. Føde,
nesten all slags gress, i og over vannet.

Bob and Charlie

Kilder: «Norges Fugleliv», Wikipedia

We enter the last weeks of the golf season in Norway but golf goes
on in many countries in Europe.
A few weeks ago an elderly couple in Aberdeenshire, Scotland
visited the new Donald Trump course just outside Aberdeen.
They found a company offering helicopter trips around the East
Coast golf clubs, Murcar Links, Royal Aberdeen, Trump Links and
Cruden Bay for £25 each. The couple argued as to whether the trip
was worth the money. The husband wanted the trip but the wife
thought it was too expensive. The pilot heard the argument and said
“look if you want to go on this trip I will offer you a deal. If neither
of you speak one word during the flight I won’t charge you, but if
you speak you will have the pay the £25 each. This was agreed and
off they went. The pilot made the helicopter dive, climb and bank
but no sound from the couple. On landing the pilot said to the
old man, “I tried everything to make you say something but you
were very good, not a sound.” The old man said “it was very close, I
almost said something when the wife fell out but £50 is £50.”

17. hull er favoritthullet til grågås på Bogstad.

Viktige frister for medlemmer å overholde
Klubben styrer etter lover som er vedtatt av
Årsmøtet. I lovverket står det oppført
noen frister som det er spesielt viktig at alle
medlemmer overholder. Nedenfor er
to av de viktigste fristene oppført.
1. Endring av medlemskategori for 2014:
Skriftlig melding til klubben før 1. januar.
2. Utmelding av klubben fra og med 2014:
Skriftlig melding til klubben før 1. januar.

I hope you have all had a good season and lets hope for the same
weather in 2014.
Final word “Golf where you shout fore, take 5 and write down 3.”
Bob

Fugler på banen

Er du junior i 2013 og fyller 22 år i 2014?

Alle medlemmer registrert med juniorkategori i 2013 som
fyller 22 år i 2014, vil fra 1. januar 2014 bli seniormedlem.
Aktiv junior blir Aktiv, Passiv junior blir Passiv. Skal du
studere i 2014 kan du nyte godt av studierabatten ved å
sende klubben gyldig studiebevis innen 20. februar 2014.

Grågås (Anser anser) er blitt mer tallrike på Bogstad
i de senere år. Den eller så sky fuglen har nok funnet
ut at den ikke har grunn til å frykte mennesker for på
banen trives den på fairways, greener og teesteder.

Har du vært registrert som student i 2013?

For noen år siden var canadagås helt dominerende fuglen på
Bogstad. I dag har grågås tatt over. Den trives best i nærheten
av vannet og ofte ser vi dem i større og mindre flokker på
fairways, greener og teesteder. Spesielt er 16. og 17. hull populære
oppholdssteder.

Husk at klubben må ha tilsendt gyldig
studiedokumentasjon hvert år. Frist i 2014 er 20. februar.
Studierabatt gjelder for medlemmer i alderen 22-28 år.
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Det var en gang

Klubbens første formann
Skipsreder A. F. Klaveness var Oslo Golfklubbs meget aktive styreformann fra stiftelsen 13. juni 1924 frem til
generalforsamlingen den 13. april 1926. Etter dette var han ordinært styremedlem fra 1926 til 1933 da han gikk av
ettersom hans forretninger medførte at han var mye på reise og ikke hadde hatt muligheter til å delta på styremøter. I 1925
bidro han med kr. 5.000 til innredning av klubbhuset og sener samme år lånte han klubben kr. 5.000, med en rentefot
lik kassakredittrenten, slik at leie kunne betales til Bogstad gård. Direkte og indirekte bidro han, i de første årene, med
pengegaver, og ettergivelse av gjeld, til en 2013-verdi på totalt noen hundre tusen kroner. Og dette var en mann som, i
følge familien, ikke engang spilte golf!
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Dekkskift åpner for fullt fra mandag 14. oktober.

Pro Shop’s corner

Jarle Haugnæss

Fv. Julian, Anthony, Stephen og Jayne.

Ønsker du å skifte til vinterdekk før den tid kan dette
avtales med Jarle på tlf. 22 50 76 00.

Rangeballer til salgs
Pro Shop selger nå ut sine brukte rangeballer til en
lav pris.

Høysesongen for dekkskift nærmer seg. Offisielt starter
dekkskifttjenesten mandag 14. oktober, men skulle du
ha behov for å skifte før kan dette avtales nærmere med
Jarle Haugnæss ved å ringe 22507600. Før 14. oktober vil
dekkskift foregå på hverdager i tidsrommet fra kl. 07:00 til
kl. 15:00 med lunsjpause fra kl. 11:00 til kl. 12:00.

Ring shopen for å få et tilbud.
Tlf. 22 50 54 92 eller 920 23 450.

Vinterbridge

Bli med på vinterbridge 2013/14
Bridgeklubben Hjerteress
har gleden av å invitere til
vinterbridge i klubbens lokaler
torsdag hver måned fra oktober
2013 til april 2014.
Aktuelle spilledatoer:
17. oktober, 7. november, 5.
desember, 9. januar, 6. februar,
6. mars, 3. april og til slutt
avslutning den 24. april. Åpent
for klubbens medlemmer med makker som ev. ikke er medlem.
Årskontingent kr 100,- som betales første kveld man spiller, samt kr
100,- pr spillekveld. Dette dekker premier og enkel servering.
Vel møtt!

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

