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Oslo GK Miljøsertifisert
Som første golfklubb/bane i Norge er klubben
miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation.

Leder

Treningsområdet ved mellom hull 1 og hull 3 har fått navnet Stephen’s corner.

For en kanonsommer vi
har hatt! Fint vær, god
varme og en fantastisk
bane. Ikke rart golferne
er glade. «Fantastiske
forhold!» Måtte det bare
vare.

Det er fortsatt en god del som ikke har betalt sin kontingent. Elin
purrer og holder oversikt. Mange saker er oversendt inkassoselskapet
slik at de kan inndrive kontingenten. Medlemmene det gjelder
er sperret for spill i GolfBox, men det er likevel tidkrevende
oppfølging vi gjerne skulle ha brukt i mer positiv sammenheng.
Driving rangen er åpen – endelig. Den 12. juli, eksakt 7 uker
etter avtalen, kom beskjeden vi har ventet på så lenge; «Rangen er
nå klar for spill». Stephen smilte fra øre til øre da han etter mange
forsinkelser igjen kunne fortelle golferne at «the range is open, you
may practice there». Det er ingen tvil om at han har tapt mange
omsetningskroner på grunn av den stengte rangen. Klubben hadde
i avtalen med Vinterparadiset en klausul om ekstra kompensasjon
til Stephen ved forsinket åpning. I tillegg til det beløp vi mottar fra
Vinterparadiset har klubben betalt en god sum penger til Stephen
som kompensasjon for stengt driving range.
Når det gjelder videre anleggsarbeid for Vinterparadiset vil
ikke dette starte før etter at golfsesongen er over. Rørgaten fra
Bogstadvannet til driving rangen som ble anlagt et godt stykke av
i vår skal fullføres. Dvs. fra veien bak 15. green og ned til vannet
foran 17. tee samt fra toppen av grusveien foran til høyre for tee 49
på hull 10 og over fairway på hull 9 og ned til rangen. Det er MS
Golf som skal utføre jobben. Det skal installeres trafo og trekkes
mange meter med elektrisk kabel for å få lysanlegget ferdig. Bygging
av driftsbygg / garderober er også planlagt. I hvor stor grad det
planlagte bygg kan ferdigstilles avhenger av økonomien i prosjektet.
Prosjektleder har fremlagt en plan som tilsier at en del av bygget
kan være klar i februar, men det jobbes aktivt med løsninger som
vil bety at det kan spilles bandy på is før jul. Det arbeides nå med
løsninger for kunstgress eller annet i skråningene rundt hele rangen.
Diskusjoner om dette vil føres de neste månedene og løsningen
implementeres forhåpentlig neste vår før golfbanen åpner. Vi har kr.
1 mill. på sperret konto for dette formål.

Banemannskapet har gjort
en glimrende jobb med å få
Daglig leder Niels Vik.
banen opp på topp nivå og skal
vedlikeholde finishen utover høsten. Vi forventer at forholdene
skal være meget gode til godt ute i oktober. Vedlikeholdsarbeidet
på banen er stort og krever sitt. Når mannskapet samtidig skal
ta hensyn til oss golfere blir ikke oppgaven enklere. De fleste er i
år godt fornøyde med banemannskapet evne/vilje til å trekke seg
til side og la golfspillerne slippe igjennom. Vi er glade for slike
tilbakemeldinger. Det er viktig at samspillet mellom ansatte og
golfere er godt.
Gratulerer så mye til våre ferske Norgesmestre i Lag-NM. Etter
dette arrangementet har turneringsaktiviteten vært stor. Til tider
i overkant stor. Dette har medført at noen medlemmer synes det
er for vanskelig å få starttid på Bogstad. Vi har nå kommet til et
metningspunkt. Det er viktig at de aller fleste medlemmer opplever
at det er greit å få spilletid på banen. Fremover vil vi søke å holde
turneringsaktiviteten på et noe lavere nivå.
7. september får vi et nytt gjensyn med Suzann når Suzann Pro
Challenge går av stabelen. 8 aktive proffer denne gang. 3 av dem
deltok i den nylig spilte Solheim Cup så kvaliteten på deltakerne
er det ikke noe å si på. Mer om arrangementet annet sted i bladet.
Vi håper mange av våre medlemmer kommer for å se verdens beste
kvinnelige golfere spille vår bane.

Selv om høsten er her har vi mange fine golfuker igjen. Til dere
som ikke har fått spilt så mye enda: Det er ikke for sent, noen hull
er bedre enn ingen. Har du problemer med svingen så er Stephen
og hans crew klare til å hjelpe. 7 dager i uken! Til dere andre: Nyt
banen og anlegget i ukene som kommer.

Greenfeeinntektene har vært gode i sommer. I skrivende stund
har vi passert kr. 2 mill. av et årsbudsjett på kr. 2,1 mill. Årsaken
er enkel; vi har en fantastisk fin bane som golferne ønsker å
gjestespillet. Banestandarden har ikke kommet av seg selv. Vi hadde
en like streng vinter/vår som alle andre baner i Oslo området og kun
takket være at vi har hatt ressursene for å få anlegget opp og i god
stand, kombinert med et stort og kompetent banemannskap har
disse greenfeeinntektene kommet inn.

Ha hyggelig spill!
NV
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Styreleder har ordet
Da nærmer vi oss høsten
og slutten av nok en
fantastisk sesong preget av
svært gode forhold takket
være en strålende innsats
av vårt meget kompetente
banemannskap. Vi kan se
tilbake på en av de beste
somrene på veldig lenge og
Styreleder Jan Aaseth
det har vært stor aktivitet
på banen. Det er bare godord å høre og overbegeistrede
gjester setter seg på vår stadig voksende venteliste
for å bli medlem av klubben. Selv om vi nærmer oss
slutten av august er det fremdeles en god stund til
banen pakkes inn for vinteren. Men før det skal vi nok
en gang oppleve Suzann Pro Challenge med besøk av
verdens beste kvinnegolfere.

banen og skape landets beste baneforhold. Vi kan ikke forringe
den dyrebare investeringen vår som er grunnlaget for klubbens
økonomi. Jeg tror heller ikke medlemmene ønsker en dårligere
service og at treningstilbudet til barn og voksne skal reduseres.
Klubben har konstant fokus på effektivisering for å få budsjettene
til å strekke enda lenger, men skal vi opprettholde service og
kvalitet er det begrenset hvor mye effektivisering monner på de
store postene. Styret har uansett bestemt at det skal være en kritisk
gjennomgang av turneringsprogrammet for neste år og at salg av
ad hoc bedriftsturneringer skal avstemmes med medlemmenes
tilgjengelighet på ukentlig basis. Målet er maksimalt tre turneringer
ukentlig, inkludert klubbturneringer.
Klubben er heldig som har mange engasjerte medlemmer
med klare meninger og mer eller mindre konstruktive innspill
på alt som foregår i golfklubben. Oftest er det velmente forslag
til effektivisering, antall ansatte på banen og i administrasjonen,
tilbudet og kvaliteten i restauranten og i proshoppen, møblering
og utsmykning, skilting på banen, bruk av anlegget osv. Noen liker
minimalisme, andre liker plysj, pomp og prakt. Andre igjen bryr
seg kun om at banen skal være i tipp topp stand og at restauranten
har rask servering av enkel mat og selvbetjent Diplom-is fryser. Det
er en utfordring å balansere de ulike preferansene, men styret tar
innspillene seriøst og vurderer alle gode og mindre gode innspill
opp mot helheten og det vi mener er ønsket til flertallet i klubben.
Det er i så måte greit å presisere at styret skal legge strategien og
føringene for driften, mens administrasjonen skal gjennomføre det
driftsmessige mandatet gitt av styret.

OGK er stolt over å være vertskap for Suzann Pro Challenge
den 6. og 7. september hvor overskuddet går til Right to Play
som i fjor. Arrangementet er et viktig bidrag for å promotere
golfsporten og ikke minst for å inspirere flere jenter til å starte med
golf. Med fjorårets suksess i hukommelsen kan vi forvente blide
golfproffer med lave skuldre og inspirerende spill i en uhøytidelig
setting. Vi skal ikke utelukke at konkurranseinstinktet vil ulme
hos jentene, og da spesielt for jentene fra USA som helt sikkert
vil ønske å reise kjerringa etter Europas knusende seier i Solheim
Cup, den første på amerikansk jord, som Tutta nylig bidro godt til.
Turneringskomiteen med Erik Hagen i spissen og Kristin Klæboe
har jobbet iherdig med forberedelsene en god stund. Med den solide
erfaringen klubben etter hvert har fått med gjennomføring av slike
store arrangementer, hvor klubbens frivillige stiller villig opp, er jeg
sikker på at det vil bli en suksess. Det er helt sikkert plass til flere
frivillige så ta kontakt med administrasjonen hvis du ønsker å bidra.
Jeg håper mange finner veien til Bogstad på lørdag 7. september når
jentene setter i gang verdensduellen hvor ”lommekjente” Marita og
Tutta skal forsvare Norges og klubbens farger. Alt ligger til rette for
en minnerik opplevelse hvor vi kan oppleve dagens stjerner på nært
hold.

Styret ser behovet for å vurdere klubbens profil og har etablert en
ressursgruppe på Kommunikasjon & Merkevare. Den vil bestå av
eksterne og interne krefter og skal legge frem sin vurdering etter
nyttår. Formålet med ressursgruppens arbeid er å utarbeide en
merkevarestrategi for klubben for å sikre en helhetlig og tydelig
profil. Gruppen skal kartlegge og evaluere klubbens profil og kultur,
foreslå eventuelle endringer som vil skape en helhetlig profil for
golfklubben og som skal gjenspeiles i klubbens kommunikasjon
og profilering overfor medlemmer og øvrige interessentgrupper.
Klubbens etablerte Virksomhetsplan med verdigrunnlag skal danne
basis for arbeidet. Merkevarestrategien skal omfatte alle klubbens
virksomhetsområder, som klubbhus, kommunikasjonsflater,
totalinntrykk av anlegget, proshop, restaurant og ellers alle
merkevarebærere, dvs. ansatte og øvrige tilknyttede ressurser.
Gruppens arbeid vil avstemmes og samordnes med arbeidet til
ressursgruppen for Organisasjonsutvikling som ser på ansvars- og
rollefordelingen blant klubbens ansatte med mål om optimal
utnyttelse av ressursene.

Det er stor aktivitet på Bogstad og spesielt i august når alle våre
medlemmer kommer spillesugne tilbake fra ferie. Samtidig avholder
mange av samarbeidspartnerne våre sine turneringer i denne
perioden. Flere medlemmer har tatt kontakt i det siste med klare
tilbakemeldinger på hva de mener om for mange turneringer og
forhåndsbookede tider, og at det i august har vært vanskeligere å få
ønsket spilletid. Styret forstår frustrasjonen og er som alltid opptatt
av at medlemmene har god tilgang på spilletider. Samtidig har
styret et ansvar for at budsjettene balanserer og da er vi avhengige av
inntektene fra samarbeidspartnerne, ad hoc bedriftsturneringer og
gjestespillere. Når vi i tillegg avholder 128 klubbturneringer i løpet
av en sesong, medregnet dame- og seniordag og torsdagsmatcher,
innebærer det et solid trykk på banen som til tider kan fortrenge
medlemmer. Det prøver vi i størst mulig grad å unngå, men
balansegangen er til tider hårfin og utfordrende, spesielt i august.

Jeg håper alle får en fin golfhøst og at dere får med dere Suzann Pro
Challenge.
Hilsen Jan

Alternativet er økt kontingent eller reduserte budsjetter. Det er
ikke aktuelt for styret å redusere midlene som må til for å ivareta
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turneringer
Oslo og Stavanger norgesmestere

Oslo Golfklubbs damelag vant Lag NM på hjemmebane overlegent! Stavanger Golfklubb vant på herresiden.
Våre jenter holdt stand under turneringens singlerunder og vant Lag NM på hjemmebane overlegent. Nicoline E. Skaug, Ingrid Hagen
og Saskia Sterud ledet allerede etter første runde på fredagen, og så seg ikke tilbake siden. Bærum GK og Stavanger GK tok de to andre
pallplassene, henholdsvis 11- og 20 slag bak våre suverene jenter. Gratulerer Nicoline, Ingrid, Saskia og Coach Fredrik!
Herrelaget hadde vi store forhåpninger til før turneringen. Etter en tung avslutningsdag måtte de ta til takke med en fjerdeplass. Stavanger
Golfklubb ble norgesmestere, fem slag foran Drammen GK og syv slag foran Grønmo GK.
Værgudene var definitivt med arrangementet, og banen fremstod på sitt aller beste. Oslo GK takker samtlige klubber for flott innsats denne
helgen.
En meget stor takk rettes til Turneringsleder Kristin Julie Klæboe med Erik Hagen og alle hans frivillige, og banemannskapet med John
Riiber i spissen, som alle har gjort en fantastisk innsats for arrangementet.
Oslo Golfklubb gratulerer norgesmesterne!

Fv: Vinnerne Ingrid Hagen, Saskia Sterud og Nicoline Engstrøm Skaug sammen med trener Fredrik Due.
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turneringer
NM
Saskia Sterud tok bronsemedalje i Norgesmesterskapet
i golf som ble arrangert på Stiklestad Golfklubb.
Trener Fredrik Due rapporterte følgende fortløpende under NM:

Runde 1:
Første runde av NM er oppsummert her på Stiklestad og viser at 6
av våre hadde en god dag på jobben og henger med i toppen.
Spesielt juniorene leverte bra i dag. Vår yngstemann Sander Henden
(14 år) glimtet til med en god 74-runde, mens Tomas Skajem
er slaget foran på 73. Kristoffer Ventura er best av våre på delt
2.plass med 70 (-1) slag. Beste jente fra OGK er Saskia Sterud på
delt 5.plass med en 74-runde og er kun 3 slag bak ledende Cecilie
Hagen fra Drammen GK.
Av våre “voksne” spillere er det Mathias Schjølberg og Markus
Leandersson som henger best med. Begge herrene gikk 72 (+1) og
deler 8. plassen med Tomas Skajem, Sander Henden, Saskia Sterud,
Markus Leandersson, Mathias Schjølbergog Kristoffer Ventura
Runde 2:
Saskia og Mathias har spilt seg til hver sin 2.plass etter to dager med
god golf og går dermed i hver sin lederball i morgen. Verdt å nevne
er Mathias’ sterke bogeyfrie 66-runde i dag. Fantastisk bra dag på
jobben!
Bra jobb av Sander også som er yngstemann i hele feltet og som
leverte en god nok runde i dag til å bli med inn i helgen. Elisabeth,
Frederick, Tim og Anthony misset dessverre cuten.
Runde 3:
En OK dag for OGK på Stiklestad, men en god dag for mange
andre som gjør at de gjeveste medaljene henger litt langt unna før
siste dag. Ingrid og Eline noterer sine beste runder for turneringen,
mens Saskia fortsatt har den beste muligheten for medalje med sin
delte 3. plass. Mathias (-4) og Kristoffer (-2) har fortsatt blikket på
sølv og bronsemedaljene. Elias Bertheussen (-11) må finne på mye
rart i morgen hvis ikke han skal ta med kongepokalen en drøy time
ned E6’en til Trondheim.

Vikingpokalen
Vikingpokalen ble en dramatisk affære pga. av været,
men brødrene Hagen fra Oslo Golfklubb trakk til slutt
det lengste strået.
Vanskelige værforhold på lørdag 3. august med lyn og torden gjorde
at kvartfinalene trakk ut i tid og semifinaler først ble avholdt på
søndag morgen.
Brødrene Thomas Storm Hagen og Ulf Christopher Wroll Hagen
fra Oslo Golfklubb vant til slutt etter å ha kvalifisert seg til sluttspill
med minste mulig margin.
Bedre score på 18 hull brakte de videre til kvartfinale. I finalen var
det dramatisk match mot Thomas Laengen og Tommy Moljord
Nielsen fra Losby. 5 opp til våre gutter etter hull 12 og seieren
syntes klar, men så raknet det og matchen stod likt etter 18 hull.
Seier på første omspilt hull til brødrene Hagen og pokalen tilbake til
Oslo Golfklubb.
Ulf Christopher Wroll Hagen og Thomas Storm Hagen vant
Vandrepokalen 2013.
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turneringer
Old Boys Championship

Søndag gikk starten med et smell kl. 09.00.

77 mann stilte til start i årets Old Boys Championship. Turneringen har
vært arrangert av Oslo golfklubb siden 1948.
Tidligere var Old Boys Championship å regne som NM for seniorgolfere. Fortsatt møtes
mange av landets beste herrer over 55 år til dyst i denne turneringen som går over to dager,
med inneklemt felles middag – alltid med laks og jordbær på menyen.
Det spilles i 3 handicap-klasser: Klasse 1 med høyest 11,4, klasse 2 mellom 11,5 og 18,5
og klasse 3 mellom 18,5 og 24,5. Brutto stableford pokalen – Josef Treiders Old Boys
vandrepokal, henger selvsagt høyest. Netto stableford pokalen – Inez og Toms vandrepokal,
er også oppnåelig for de med høyere hcp.
Per Aarum fra Skjeberg GK, sikret seg begge trofeene, og vant klasse 1 med runder på 41 og
37 poeng. Runner up var Oslo GKs Tom Kristensen. Asbjørn Ramnefjell, som var fjorårets
vinner, kom på en delt tredje. Stein Oppedal vant klasse 2 etter en sterk innspurt med 43
poeng på søndagen. Nærmest kom Louis Røren.

Per Aarum fra Skjeberg Golfklubb sikret seg
begge trofeene.

Vandrepokalen
Vandrepokalen ble arrangert lørdag 3. august. Turneringen måtte dessverre
avbrytes pga. lyn og torden allerede før alle de nærmere 80 ivrige damene
fikk spilt ut. Vandrepokalen ble derfor avgjort etter 18 hulls spill på
søndagen istedenfor.
Det var til stor skuffelse at lørdagens spill etterhvert ble avlyst, spesielt blant alle de gjestende
spillerne. Søndagen kunne alle kose seg med fin bane, god stemning og strålende vær, inntil
lyn og torden igjen satte en stopper for spillet. Denne gang i 40 minutter.
Vinneren av årets Vandrepokal ble Eva Stockfleth som også vant B-klassen med 39 p.
A-klassen ble vunnet av Helene Roll fra Oslo Golfklubb med netto 70 slag. Alle var imponert
over hvor flott banene hadde holdt seg til tross for skybruddene vi opplevde på lørdag.
Eva Stockfleth fra Asker Golfklubb vant pokalen med 39 poeng.
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turneringer
Hovedstadsmatchen
runden. I år måtte to lag ut i omspill om pokalen ettersom det sto
likt etter de tre rundene.
I denne tradisjonsrike turneringen, Hovedstadsmatchen har vært
spilt siden 1938, spiller de fire klubbene fra København, Stockholm,
Helsinki og Oslo match mot hverandre i fire klasser. Klasse 1, 2 og
3 for herrer er inndelt etter hcp opp til 10 og spilles uten hcp, mens
klassen for damer spilles med hcp opp til 10.
Det spilles nå om Kronprins Haakons pokal. Det er fordi Oslo
GK sist var den klubben som hadde vunnet pokalen fire ganger og
dermed har satt opp den pokalen det nå spilles om. Når Oslo GK
neste år skal stå som vertskap er det med håp om at Kronprinsen
selv vil være tilstede.
Københavns golf klub ligger i området som heter Dyrehaven,
rundt Eremitageslottet. Området er et naturreservat og turområde
med over 2000 frittgående hjortedyr, ofte gående på greener og i
bunkere. Klubbens greener er derfor ikke bygget om, fordi de må
tåle vekten av klover. Klubben er Skandinavias eldste, etablert i
1898, mens banen det nå spilles på ble etablert i 1928. Banen spilles
som en linksbane, med svært omfattende roughområder. Disse
områdene kan ikke klippes fordi det er beiteområder og det er smale
og steinharde fairwayer, som gjør det svært viktig å holde ballen i
spill.

Bak fra venstre: Peter Björklund, Janicke Støa, Ola R. Bentzen og
Øystein Tamburstuen (nederst til høyre).

4 stolte og forventningsfulle spillere fra Oslo GK dro
til København fredag 12. juli for å representere klubben
vår i den tradisjonsrike Hovedstadsmatchen, i kamp
om Kronprins Haakons pokal.

Ola R Bentzen gikk gjennom sine matcher ubeseiret, mens Øystein
Tamburstuen sto for helgens beste matchresultat gjennom å vinne
8/7 over Helsinki GKs spiller. Det var nok til at Oslo GK i år
tok steget opp til tredjeplass og dermed forbedret seg fra i fjor.
Stockholm GK gikk av med seieren på det andre omspillshullet mot
Københavns GK. Hovedstadsmatchen var som tidligere en flott
opplevelse, når man representerer sin klubb i en slik tradisjonsrik
turnering.

Tekst: Øystein Tamburstuen

Med erfaring fra 2012 var både kaptein Peter Björklund og Ola
R. Bentzen bestemt på å forbedre resultatet fra sist. To debutanter
hadde i år fått plass på laget, Janicke Støa og Øystein Tamburstuen.
Etter innspillrunde fredag ettermiddag møttes lagene til middag
og trekning av startoppsett. Lørdag ble det spilt to runder med
påfølgende bankett og søndag ble turneringen avgjort med den siste

Plucknett
Lørdag 10. august ble Plucknett arrangert i varmt og
overskyet vær. 46 spillere stilte til start og Helen Thu
vant med suverene 42 poeng.
Tekst: Mette Bye

Plucknett er en sosial turnering som skulle ha vært spilt 8. juni, men
som ble utsatt på grunn av sen sesongstart.
Plucknett spilles som stablefordturnering og tilleggskonkuranse var
closest to the pin på alle par 3 hull. Det var 46 startende i varmt og
overskyet vær, men heldigvis ikke regn!
Etter spill ble det servert lunch på terrassen og holdt
premieutdeling. Helen Thu vant med suverene 42 poeng. Ingen var
på greenen på hull 3. Closest på hull 8 kom Helge Helgesen, hull
11 Erik L. Jacobsen og hull 16 Anne Riddervold.

Helen Thu vant med 42 poeng!
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turneringer
Gilbert Heron

Finalistene Per F. Moe, Elisabeth Søhoel, Tove Ringnes og Fredrik B. Edseth.

Finalen i Gilbert Heron ble spilt søndag 19. august i mot «det normale», skikkelig regnvær. Elisabeth Søhoel og
Per Moe møtte Tove Ringnes og Fredrik B. Edseth.
Finalen ble aldri den thrilleren som var forventet på forhånd. Per og Elisabeth spilte meget solid og vant til slutt 6/4. Noen behersker
dårligere forhold en andre.
Før i tiden var Gilbert Heron en turnering som samlet veldig mange par i det som er den eneste mann/kvinne foursome turneringen på
Bogstad. En morsom men samtidig vanskelig spilleform. Dessverre har antall deltagere med årene gått ned. I år var det bare 8 påmeldte lag
noe som medførte at den planlagte kvalifiseringsrunden ble strøket og lagene ble direkte trukket inn i kvartfinale spill.
Per og Elisabeth viste solid spill hele veien hvor de først slo Storm/Krogh 2/0 i kvartfinalen og så fjorårsvinnerne, søskenparet Christoffer
Raanaas og Camilla Raanaas Juel i semifinalen. Fredrik og Tove på sin side vant sin kvartfinale på hull 20 og gikk på enklest mulig måte til
finalen med W/O seier i seminfinalen.
Oslo GK gratulerer Elisabeth Søhoel og Per Moe med seier i Gilbert Heron 2013. Neste år er det håp om at adskillig flere lag stiller i det
som er en lang og historisk turnering på Bogstad.

Litt fakta om Gilbert Heron
Gilbert Heron ble ansatt som head pro i Oslo Golfklubb i 1927. Hans “gage” den gang var på kr.
200 pr. måned.
Han var head pro på Bogstad i 27 år og turneringen ble første gang spilt i 1958, ett år etter hans død.
Heron var så populær at hans begravelse ble påkostet av klubben.
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turneringer
NSG Tour
Nesten 200 turneringsdeltagere er sjelden kost. Men
det har vi hver gang Norsk Senior Golf kommer på sitt
årlige sommerbesøk, denne gangen mandag 29. juli.
Formatet er slaggolf i 6 hcp-klasser. 40 deltok i klasse 1 for de med
hcp under 8. Asbjørn Ramnefjell vant på 75 slag.
Med god hjelp fra seniormedlemmer fikk vi gjennomført en flott
turnering. Været var på vår side, og det vanket masse ros for banen.
Norsk Senior Golf har et fantastisk tilbud til menn over 55 og
kvinner over 50. Er du i sonen og vi vite mer? Se nettsidene på
seniorgolf.no eller kontakt vår klubbkontakt Stein Oppedal på
90573195 eller avant@online.no.

EM sølv
Oslo Golfklubb gratulerer Kristoffer Reitan, Kristoffer Ventura og resten av det norske laget med sølv i Lag EM.
Det norske guttelaget tok sølv i Lag EM etter tap for Frankrike i finalen. Dette en prestasjon det står stor respekt av.
Kristian Krogh Johannessen og Viktor Hovland vant sin foursomematch 4&3, mens Kristoffer Ventura og Andreas Halvorsen vant
sin match på hull 19 etter omspill. Dermed hadde de norske gutta en 2-0 ledelse og et optimalt utgangspunkt før ettermiddagens
singlematcher.
I singlematchene ble Frankrike dessverre for sterke. Andreas Halvorsen den eneste norske spilleren som sikret poeng da han vant sin match
2 opp. Kristoffer Reitan, Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen tapte sine matcher 4&3, 4&3 og 3&2. Kristoffer Ventura var
tidlig med i matchen mot franske Manifacier. Han kjempet seg hederlig tilbake, men franskmannen ble tilslutt for sterk.
Frankrike ble dermed europamestere med 4-3 seier, takket være meget solid spill i singlematchene.
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Turneringer
Suzan Jr. Challenge
Den årlige finalen av Suzann Junior Challenge ble avsluttet på ettermiddagen torsdag 6. august. Dette var
tiende gang turneringen ble avholdt på Bogstad, og nok en gang ble det en vellykket turnering. Oslo Golfklubbs
Kristoffer Reitan vant sin klasse!

Fv. Sandra Nordaas, Kristoffer Reitan, Suzann Pettersen, Anders Baumann og Karoline Lund.
Tekst: Erik Woods
Foto: Sven Gjeruldsen

Tordenværet holdt seg heldigvis unna Bogstad og vi fikk, til tross for mye regn, en fin avslutning på årets utgave av Suzann Junior
Challenge. Vår verdensstjerne, Suzann Pettersen, var tilstede for å overvære hennes egen juniorturnering.
Oslo Golfklubbs Kristoffer Reitan spilte førsterunden på 71 slag (-1) og ledet slaget foran Viktor Hovland (Drøbak) før tirsdagens
avslutningsrunde. Kristoffer vartet opp med stor golf i regnet på Bogstad, da han avsluttet med en kanonrunde på 69 slag (-3). Med en
totalscore på -4 vant han klasse 1 Gutter overlegent, åtte slag foran Hovland. Kenneth Andrè Johansson (Østmarka) tok tredjeplassen.
Dorthea Forbrigd spilte en imponerende åpningsrunde mandag på 70 slag (-2). Første gang hun går under par. Dorthea avsluttet
turneringen med en runde på 79 slag og endte på en meget respektabel 2.plass! To slag bedre var vinneren Sandra Nordaas (Drøbak).
Sandra avsluttet med en runde på 74 slag etter åpningsrunden på 73 slag. Fjorårets vinner, Renate Hjelle Grimstad, tok tredjeplassen.
Anders Baumann (Bærum) vant klasse 2 Gutter suvurent etter to runder på henholdsvis 72- og 74 slag. Anders vant åtte slag foran Carl
Didrik Fosaas (Nøtterøy) på andreplass. Markus Wilhelmsen (Ålesund) tok tredjeplassen. Eneste spiller fra Oslo Golfklubb i denne klassen
var Sander Øverli Henden, som endte på en fin fjerdeplass.
I klasse 2 Jenter var det særdeles jevnt før sisterunden, tre spillere innenfor ett slag. Karoline Lund (Losby), som var i delt ledelse, avsluttet
med en meget god runde på 73 slag (+1). Det holdt til seier foran Cecilie Heggem Tanbjør (Asker) og Tina Mazarino (Kjekstad).
Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for flott innsats! Gratulerer til Kristoffer, Sandra, Anders og Karoline som vant sine respektive
klasser!

Kommende turneringer
I august og september er det stor aktivitet på banen på Bogstad. Nedenfor finner du en oversikt over noen av de
kommende turneringene. Mer informasjon om hver enkelt finner du i GolfBox.
•

31. august-1. september: Shaker Pokalen

•

16. september: Upper Ten

•

6-7. september: Suzann PRO Challenge

•

•

14. september: Wahlstrøms Pokal

21. september-22. september: Klubbmesterskap match
Bogstadpokalen

•

15. september: Finale Per Teigen

•

5-6. oktober: Flaggturnering

•

12. oktober: Avslutningsturneringen
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Protips
Marias protips
Uansett hva du trener på er det viktig at treningen er moro og at den har en hensikt. Her er noen øvelser som
hjelper deg å bli bedre på nærspill, nærmere bestemt chipping.

FEIL

RIKTIG

Før du kan begynne med øvelsen nedenfor, som handler om lengdeforståelse, må du ha et bra treff på ballen. Og for å få det må du vite
hvordan køllens posisjon skal være i det du treffer ballen. Skaftet skal være fremoverlent for at du skal treffe riktig. Se bildene over.

Øv med en mynt
En øvelse som er bra for et bedre treff på
ballen er å legge en mynt på bakken og
chippe på den for å få et riktig treff. Pass på
at du har tyngden på tåballene når du trener
på dette.

Hvilken kølle skal jeg velge?
Det er viktig at du kan chippe med flere
køller som du har i bagen. Jeg velger kølle
etter hvordan ballen ligger og etter hvor
langt ballen skal rulle. Er avstanden til
hullet kort benytter jeg en SW som stopper
fort. På et litt lengre strekk velger jeg en
kølle som ruller ballen lenger.

Øvelse
Velg et flagg 10 meter unna og start med
å chippe med din SW. Noter hvor mange
prosent av avstanden ballen befinner seg
i luften og hvor stor del av avstanden den
ruller. Hvor bør du lande ballen for at den
skal stoppe ved flagget? Gjenta øvelsen med
din SW. PW, J9 og J8 osv.
Det er viktig at du vet hvordan
ballen oppfører seg slik at du vet hvor
landingsområdet for hver kølle er. Denne
øvelsen skal bare basere seg på slag med bra
balltreff.

Lykke til med treningen!
Maria Jonsson
PGA Club Professional
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Team Europe

Norway
Team
Engzelius
Marita

Suzann Pet
tersen

a Gal
Sandr

Beatrize Re
cari

VS
Team Asia
seng
Yani T

Team USA
Creamer
Paula

Ai Miyaz
ato

Jessica Ko
rda

Møt opp på Bogstad når verdens beste
kvinnelige golfspillere møtes til match!
www.suzanngolf.com
Generalsamarbeidspartner:

Hovedsamarbeidspartner:

Partnere:

suzannprochallenge.com

Frivillige til Suzann PRO

•

Oppsett og nedtaking av profileringsmateriell

•

Parkeringsvakter

Suzann PRO Challenge blir et stort høydepunkt
denne sesongen, og vi skal bidra til å gjøre dette
til et suksessrikt arrangement for både spillere,
publikum og gjester. Til det trenger vi mange
frivillige, og oppgavene er mange, bl.a:

•

Sjåfører

•

Adgangskontroll

•

Publikumskontroll på banen

•

Publikumsinformasjon

•

Turneringsadministrasjon

•

Hospitality

Interesserte kan melde sin interesse til
Erik Hagen på erik@tornier.no

Suzann PRO Challenge - program og medlemsinformasjon

Program 7. september

Medlemsinformasjon

10:30-11:30 Right to Play Challenge
Møt norske kjendiser og idrettsstjerner når de konkurrerer mot
Suzann og Marita. Hvem er best i innspill fra 100 m på hull?
Premiepotten går til Right to Play.

Nedenfor finner du informasjon som klubben har fått så langt. Vi
tar forbehold om at det kan komme endringer.
Banen stengt for normalt spill
Torsdag 5. september kl. 12:00 starter rigging på banen. Tee skilt,
telt, matstasjoner, sponsorutstillinger og alle skilt skal settes opp.
Søndag morgen den 8. september vil banen være åpen for normalt
spill igjen.

12:00-16:00 Suzann Pro Challenge
4 lag med 8 av verdens største kvinnelige golfstjerner spiller
Fourball. Spillerne bytter motspillere etter hvert 6. hull slik at alle
lag møter hverandre. Blir det USA, Asia, Europe eller Norge som
går av med seieren?

Klubbhuset
Klubbhuset vil holdes stengt for medlemmer hele dagen lørdag 7.
september. Caféen holder åpent for publikum, mens peisestuen og
terrassen er reservert inviterte gjester.

Leo’s Mini Challenge
Løven fra Leo’s Lekeland kommer og barn vil kunne konkurrere om
flotte premier. Dette blir gøy!

Parkering
Parkeringsplassen foran klubbhuset vil ikke være tilgjengelig
for klubbens medlemmer fra torsdag ettermiddag til lørdag
ettermiddag.

Inngang: NOK 100,-. Gratis for barn/ungdom under 16 år.
(Billetter selges kun ved inngang.)
Mat & Drikke
Det vil være muligheter for kjøp av enkel mat og drikke i caféen,
ved hull 9 og på Suzann’s corner (treningsfeltet ved 4. green.)

Program fra torsdag til og med lørdag
Torsdag 5. september
12:00 Rigging, banen stengt for vanlig spill

Parkering
Det vil bli parkeringsmuligheter ved Bogstad Camping for kr 50,-.
Men, det er begrensede plasser, og vi oppfordrer alle å gå, sykle eller
ta T-bane og buss!

Fredag 6. september
08:30 Golfklinikk på Bogstad
09:30 Pro Am
ca. 15:00 Premieutdeling
Lørdag 7. september
09:00 Billettsalget åpner
10:30 - 11:30 Right to Play
12:00 – 16:00 SUZANN PRO CHALLENGE
19:00 Right to Play, Festmiddag for inviterte

Det tas forbehold om endringer.
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Baneavdelingens hjørne

Oslo Golfklubb forbereder
seg på store begivenheter
og klubbens banesjef ber
om spillernes hjelp til å
holde banen i topp stand i
tiden fremover.

Nedenfor er dette begrunnet:

Etter en travel turneringsperiode
i juli og i starten av august
har vi fått et lite pusterom
fra prioriterte turneringer.
Banesjef John Riiber.
Denne perioden har vi brukt
til nødvendig vedlikeholdsrutiner som lufting og sanddressing
av greener, teesteder og fairwayer. Dette er arbeid som ofte er litt
krevende å gjennomføre både praktisk og logistikk-messig. Det er
mange involverte i prosessen, samtidig som spilletrykket på banen
er høyt. Det fordrer god planlegging og gjennomføringsevne.
Tilbakemeldingene fra medlemmer og gjester er at dette arbeidet
gikk greit uten altfor mye heftelser for spilleopplevelsen.

•

Stenging av puttinggreenen foran terrassen gjøres for å forbygge
slitasje/skade. Det at greenen stenges noen få dager i perioder
etter at det har vært store arrangementer. Med noen få dagers
hvile kommer green fort opp igjen til forventet nivå. Det er vår
oppgave å periodisere dette på et faglig grunnlag gjennom hele
sesongen og dermed påse at våre felles verdier forvaltes i.h.t
klubbens virksomhetsplan/måldokument.

•

Når det gjelder “chipping“ inn på nederste puttinggreen har
vi nå åpnet denne for dette for en kortere periode og kun før
spill. All annen chippetrening skal foregå ved kunstgressgreenen
(mellom klubbhuset og Sørkedalsveien) eller treningsområdene
ute på banen som nå heter Stevens- og Suzanns corner.

Til tross for litt frustrasjon i blant på enkeltsaker håper jeg at de
fleste likevel kan respektere at vi har retningslinjer som vi forvalter
anlegget etter.
Riveplassering i bunkerne
Dette er en gjenganger som vi sliter med daglig. Vi bruker
unødvendig mye tid og vi blir heftet i vårt arbeid fordi rivene i
bunkerne ikke blir lagt tilbake etter bruk. Banemannskapet får
stadig brudd i klippearbeidet for å legge rivene korrekt ned i
bunkerne før klippearbeidet kan fortsette. Dette er unødvendig og
påvirker fremdriften, økonomien og finishen på utført arbeid. I
løpet av en 7 dagers arbeidsuke medgår det nesten ett helt dagsverk
på å flytte river. Håper alle ser at dette med enkle grep kan sikre
at klubbens resurser forvaltes på en mer fornuftig måte. (Ref. egen
artikkel og bilder et annet sted i bladet.)

Vi går nå inn i en ny hektisk periode med forberedelser til en av
sesongens store begivenheter rent kommersielt, men også sportslig
med turneringen Suzann Pro Challenge den 6-7 september.
Vi gleder oss til det til tross for mye merarbeid. Denne type
arrangement er positivt for klubbens varemerke og ikke minst for
interessen for golfen rent generelt inkludert vår egen jr/elite satsing.
Banen fremstår fortsatt med bra kvalitet og vi gleder oss til
høstsesongen med mange fine golfopplevelser. Det er hyggelig å
registrere at gjester kommer tilbake gang på gang. De betaler full
greenfee for å spille golf på en kvalitetsbane. Det gir inspirasjon for
baneavdelingen i det daglige arbeidet.

På forhånd takk for hjelpen.
Et korrekt reparert nedslagsmerke er reparert på et par dager
Vi må alle fortsatt gjøre en kraftanstrengelse for å reparere
nedslagsmerker på en korrekt måte. Alle de brune flekkene på
størrelse med et kronestykke som vi ser på våre greener stammer
fra nedslagsmerker som ikke har blitt reparert på en korrekt måte.
Nedslagsmerker på greenene som ikke er blitt reparert har ødelagt

Puttinggreen foran klubbhuset
Vi har fått noen spørsmål om hvorfor puttinggreenen foran
klubbhuset til tider holdes stengt og hvorfor man ikke kan “chippe”
inn på den nederste puttinggreen.
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Baneavdelingens hjørne

En liten værkavalkade

gode putter helt siden Tom Morris sine dager. Merker som ikke
repareres riktig og med en gang vil bidra til ujevne greener og
inngangsport for det ettårige gresset som vi har hatt tidligere. Et
korrekt reparert nedslagsmerke er leget på et par dager.

Det at været har mye å si for hvordan en runde golf oppleves er det
ingen tvil om. I august måned har værgudene hatt mye forskjellig å
by på.

3. august – regnet fosset ned

Regnet fosset ned i store mengder og trappen ned fra terrassen ble
forvandlet til en liten bekk.

Stimphastighet på 9,2
Det å holde en stimphastighet på greenene lik 10,5 slik vi hadde
under NM kan ikke gjennomføres over lang tid uten konsekvenser
både kvalitetsmessig og rent kostnadsmessig. Det vil påføre
gressplantene et stressnivå som i ytterste konsekvens vil medføre
at store partier på greenene og forgreene må skiftes pga. for høy
slitasje. Vi har en målsetting om at hastigheten på greener skal
ligge på rundt 9,2 for det daglige klubbspill Vi vil som et tilbud
til de beste spillerne i klubben gjennomføre tromling av greener
på torsdager (med et visst værforbehold) i ukene fremover i tillegg
til normal klipping. Dette vil øke hastigheten til rundt 10 på
stimpmåleren.
Stimphastigheten avtar utover dagen
Våre stimmålinger av hastigheten på greener blir utført etter klipp
på morgenen og vil normalt avta utover dagen i takt med ny
tilvekst. Det varierer helt sikkert en måleenhet fra morgenspill til
ettermiddagsspill. Konklusjonen blir at de som ønsker superraske
greener må spille tidlig på dagen på torsdager.

8. august – lynet traff banen

Bildet er tatt tidlig om morgenen den 8. august. Lynet slår ned på
golfbanen ett sted mellom hull 5 og hull 12.

Jeg håper fortsatt våre medlemmer og gjester får mange fine
golfopplevelser resten av sesongen. Vi skal sørge for at kvaliteten og
finishen blir så bra som mulig innenfor de ressursrammer vi har.
Vennlig hilsen John Riiber

Mattyver på 9. green

9. august – pent og rolig vær

Fredag 9. august var været pent og det var full aktivitet på banen.

12. august – hvit bane

Den 12. august startet dagen relativt greit, men etter hvert måtte
klubbmesterskapet for juniorer avlyses da store nedbørsmengder
kom ned i form av blant annet hagel.

Noen skjærer har oppdaget at mange golfere har med seg en og
annen godbit i bagen. Når spillerne setter fra seg bagen under
trærne ved 9. green, hender det derfor (av og til) at én eller flere
skjærer ransaker bagene for å finne mat.
De har også lært seg å åpne glidelås! Så det kan være lurt å holde et
øye med bagen og baguetten mens du er på greenen:-).
Les mer om fugler som trives på banen på klubbens nettsider,
nærmere bestemt oslogk.no/golfbanen/fugler på banen.
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Ta vare på golfbanen vår
Oslo Golfklubb ønsker din hjelp til å opprettholde kvaliteten og spilleopplevelsen på golfbanen. Med
noen enkle grep kan du være med å bidra til en optimal bane og en mer effektiv utnyttelse av klubbens
ressurser.
Riveplassering i bunkere
Banemannskapet får stadig brudd i klippearbeidet for å legge riven korrekt ned i bunkerne. I løpet av en 7 dagers arbeidsuke medgår nesten
ett helt dagsverk på å flytte river.

Riktig plasseringriven ligger i spilleretningen (mot flagget)

RIK

Feil plasseringriven ligger ikke i spilleretningen

FEI

TIG

L

Bob’s corner
a “crack” (a ball hitting a tree) but they all walked down the fairway.
All four were looking for a ball when I told them one of their drives
had hit a tree. One player immediately ran back up the fairway
(225 meters) and signalled he had found the ball, but he had left his
clubs at the bottom of the fairway so he ran all the way down again,
took a club and ran all the way up again. I was now sitting in my
buggy by his ball and I said to him “I’m sorry to tell you this but
you are out of bounds”. He almost cried.
An elderly women was watching a game of golf for the first
time. “What do you think of it?” asked her  friend. The reply
was “It looks like a harmless little ball being chased by men too old
to chase anything else”.
An overseas visitor was sightseeing on a Scottish Highland golf
course when he got very lost. He had been walking for hours when
he met a kilted local. “Thank heavens I’ve met you” he cried “I’ve
been lost since yesterday” “Is there a reward out for you?” asked the
Scotsman. “No” said the visitor. “Then I’m afraid your still lost”.

Bob and Charlie
Sometimes funny moments happen on a golf course that are not
meant to be. The other day I was watching a 4 ball of visitors
over the first 9, two players were having a rough time (literally)
but keeping good time. On the 10th. tee as they played I heard

Bob
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Golfcamp
23 juniorer lærte mer golf i siste uke av sommerferien.

I uke 33 ble vår andre Golf Camp gjennomført for sesongen og denne gangen var 23 juniorspillere sammen med
oss fra mandag til fredag. Gjennom uken ble en rekke områder dekket; basis golf teknikk inkludert pitching,
chipping, putting, i tillegg til at vi spilte golf på banen hver eneste dag.
Barna var sporty og spilte i all slags vær, og de taklet både ekstreme mengde med nedbør og vått spilleunderlag. Selv de yngste spillerne i
alderen 6 – 8 år spilte 9 hull og bar golf bagen med et smil.
En Golf camp handler ikke bare om golf teknikk, men dreier seg også om å møte nye golfvenner og bli bedre kjent med rammebetingelsene
for spillet.
Uken ble avsluttet med 9 hull i regnet, grilling og prisutdeling. Hjelpetrenere er viktig for å få gjennomført en slik Golf Camp og særlig
takk til Eirik Garshol fra oss.
Beste hilsen Maria og Julian
- som ser frem til å møte dere på neste års Golf Camp!

Bogstad Country House byr på krabbefest
Bli med på krabbefest etter flaggturneringen 5. oktober!
Bogstad Country House avslutter golfsesongen med å invitere til krabbefest 5. oktober kl. 18:30.
Det serveres hele krabber og ekstra klør. Pris per person kr. 475,- inklusive dessert og kaffe.
For reservasjon av bord send en e-post til post@bogstadch.no eller ring Per Anders på mobil 924
12 141.
Vintersesongen
Det er nå klart for bookinger til vintersesongen. Skal du feire en dag med familie og venner, eller
kanskje dere vil legge jobbens julebord eller annen firmafest hit til oss? Kontakt oss så hjelper vi
dere å planlegge. Alle rettigheter til kl. 03.00.
Ny nettside
For ytterligere informasjon om Bogstad Country House besøk www.bogstadch.no
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Driving range i ny drakt

12. juli åpnet driving rangen og endelig kunne medlemmer og gjester varme opp med fulle slag ut over det
nylagte kunstgresset med målområder og bunkere.
Etter omfattende kunne rangen endelig åpne for klubbens medlemmer, gjester og andre som måtte ønske å slå noen fulle slag utover det
nylagte kunstgresset med målområder og bunkere.
Stephen i Pro Shop var spesielt fornøyd med at rangen kunne gjenåpnes.
- Jeg ønsker å takke alle medlemmene som har ventet så tålmodig på at rangen skal åpne. Fra og med i dag kan alle få øve og varme opp
med fulle slag, nå med helt nye rangeballer, sier Stephen Newey fornøyd.
Åpningstider og pris

Rangen er åpen fra kl. 08:00 til kl. 21:00 alle dager.
Pris for én bøtte baller er kr. 20,-. Ballene kan betales med en 20 krone direkte på ballmaskinen eller ved hjelp av poletter som fås kjøpt i Pro Shop.

NB! Viktige frister
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.

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

Alle medlemmer registrert med juniorkategori i 2013 og 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.

Har du vært registrert som student i 2013?

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
“Fortrengt golf gir gamle kvinner” er en av
overskriftene i jubileumsboken fra 1925.
Dette er en kvinnes hyllest til golfen og
golfbanen på Bogstad.
Kjære…..
En deilig følelse å vite at til deg behøver jeg ikke bite i penneskaftet, eller glo timesvis ut i luften for å finne på hva som
skal fylle “det tomme hvite blade”. Nei, selv de siste skilsmisser går beskjemmet i skyggen av våre store felles interesse,
golfen.
Golf er jo kjent som det mest avkoblende og tankeadspredende spill som finnes. Kan du huske vår forbauselse den
gangen for lenge siden vi kom til Ranelaigh golf bane og fant
den stengt – til disposisjon for Anthony Eden. Han trengte
fullstendig avkobling fra Italia’s angrep på Haile Selasse,
verden hadde ennå troen på at forhandlinger kunne føre til
positive og fredelige resultater. Selv om ingen bane er blitt
stengt for vår skyld har vi begge senere funnet at ingen ting
er som en runde golf når vi vil bort fra daglige bekymringer.

stund, det skal heller ikke mer enn et øyeblikk til før en såret
kvinneforfengelighet finner grunnen og samtidig styrken til
forsvar.
Vi lever jo i 1949, forskningens og oppdagelsens århundre.
Forskning innover, innover til det uklare begrep som heter
menneskesjelen – og sikkert etter mannens mening er kvinnesjelen det mest uklare. Hva kan ikke her skjule seg av
uhumske, fortrengte komplekser og lidenskaper? Grunnen til
vårt slitte og herjede utseende var jo nettopp vår tilbakeholdte lidenskap. Der hadde vi alle fire sittet ufrie og bundet, lagt
bånd på vår store lidenskap golfen – ikke kunnet utfolde oss
fritt og naturlig – ikke rart vi så herjet ut.

Jeg studerte forleden på hva grunnen kan være til at dette
tilsynelatende makelige og lette spillet kan være så altoppslukende. Er det det at golf får hele følelsesregister til å vibrere
fra den høyeste lyksalighet til den sorteste fortvilelse, ja vi kan
mange ganger nesten si det dramatiske.
Den direkte årsak til at jeg filosoferte sånn, var at jeg
forleden var i et utsøkt hyggelig dameselskap. Grunnen kan
høres litt merkelig ut, men nå skal du høre:
Skjebnen ville at vi var seks damer, fire golfgale og de to
andre uten enhver forståelse av denne besettende “drug”.
Mellom oss fire var det med vår medfødte golfkonduite en
stilltiende overenskomst at samtalen bare skulle dreie seg om
“fløyel og rosenknopper”. Ingen skulle plutselig gripe bordlysene i mangel av kølle for å vise det helt nye “hole in one”
putting grip. Paraplyer og andre gjenstander over en meter
skulle få være i fred for demonstrasjon av egne eller fortrinnsvis andres feil. Aftenen forløp også helt etter programmet,
bunkers og hazard’s blev lykkelig unngått – en såkalt “vellykket” aften.

Nei de to skulle fulgt med oss ut til vårt elskede Bogstad
en varm sommerdag hvor den vibrerende følelse av spente
forventning for dagens spill straks besetter en. De ville da sett
oss unge, myke, glade, alle daglige bekymringer blir som i
eventyret “lyst foran og mørkt bak”. Der ligger Bogstad gård
kneisende. Naturen rundt oss et av Vår Herres mest intime
mesterverk. Bogstadvannet som gir glans til hver spillers øyne
slik det ligger funklende i solen. De gamle trær som veteranene og alle våre kjære nyplantninger som “etterveksten”,
livet i hele sin åpenbaring bare vi selv har evnen til å stille
oss bejaende til det hele. Kjente skikkelser og stemmer er den
tråd av vennskap og humør som spinnes over hele banen
og flettes sammen til et hele som for oss golfentusiaster er
livseleksiren.
Jeg tror nok de to ville forstått at golfen har sin store berettigelse som skaper så mange glade og lykkelige mennesker.

Men senere du – senere…..De to golfoutsidere reiste hjem
sammen, og den dom de felte over oss andre fire kom oss
uheldigvis for øret – sånt skjer som regel blant kvinner. Så
stygg og gammel kvinnen blir av golf, det hadde vi fire gitt et
eklatant bevis for.
Oppriktig talt, vår kvinnelige forfengelighet fikk et hardt
slag. Så hardt at vi ble målløse og tankefulle en aldri så liten
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Oslo Golfklubb er nå miljøsertifisert
Som første golfklubb/bane i Norge
er Oslo Golfklubb miljøsertifisert
gjennom Golf Environment
Organisation (GEO). GEO,
med hovedsete i Scotland, er den
europeiske organisasjonen for
miljøarbeid innenfor golfrelatert
virksomhet.
Oslo Golfklubb jobber hele tiden med
å bli et bedre sted å være. Hvordan vi
håndterer naturen, hvilke midler vi tilfører
og hvordan vi håndterer avfall er viktige
elementer i dette arbeidet. Gjennom vinteren har en gruppe
ansatte jobbet med kartlegging av forholdene. Hva har vi gjort og
hva gjør vi? Dette er nå samlet i GEOs systemer. I slutten av juni
var en sertifiserer på befaring på Bogstad; Mårten Wallberg som
til daglig jobber i Naturvernforeningen i Stockholm. Etter en 6
timers dag med møte og befaring på anlegget skrev han sin positive
innstilling til GEOs hovedkontor i Scotland. De har gjennomgått
resultatene og har nå gitt oss sertifiseringen. Fra GEO vil vi vil få
forslag på tiltak som vil bidra til ytterligere forbedringer innenfor
miljøarbeidet. Disse vil vi vurdere og jobbe for å implementere
innenfor de normale årlige budsjetter klubben vedtar på årsmøtene.

Pro-Shop
Ukens tilbud
Gjennom hele golfsesongen vil Pro-Shop ha ukens
tilbud. Følg med på Facebook eller klubbens
nettsider for mer informasjon.
Facebook: facebook/Oslo Golfklubb Proshop
Nettsider: oslogk.no
For mer informasjon ta en tur innom Pro Shop eller
ring tlf. 22 50 54 92.
“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

F.v. Stephen, Jayne og Anthony.

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.

Bogstad Innegolf (BIG)
Sakte men sikkert går vi mot vintersesong igjen og vi vil minne våre
faste spillere og abonnenter om å reservere tider i BIG allerede nå.
For booking ring Tom på tlf. 959 08 070.

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

