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God jul og
godt nytt år!

Solen har akkurat kommet høyt nok opp på himmelen og tåka er i ferd med å forsvinne på Bogstad torsdag 4. desember.

Leder

Det er stille på utsiden
av klubbhuset, men inne
er det mye å holde på
med. Evalueringen av
året som gikk er ferdig og
mål og handlingsplaner
for 2015 er laget for alle
klubbens avdelinger.
Budsjettarbeidet har
Daglig leder Niels Vik.
kommet langt og forventes
ferdig før jul. Innegolfen har åpnet og mange benytter
seg av det tilbudet også.

Områdene rundt utsalgsmattene og boligbygget ble freshet opp
denne våren. Det så meget innbydende ut gjennom sommeren.
Vinterparadisets arbeider startet opp igjen etter at golfbanen
stengte og de er nå i sluttfasen av arbeidet for å kunne legge is på
kunstgresset. Offisiell åpning er satt til lørdag 13. desember enten
det er is eller ei. Vi håper, for alle barnas skyld, at det blir skøyteis
på driving rangen før nyttår.
Styret vedtok tidligere i høst å ta inn 100 nye medlemmer fra
1. januar. Arbeidet med dette er nå i sluttfasen og alle med
familietilknytning fikk tilbudet i tillegg til mange på den ordinære
ventelisten. Selv om det er mer enn 1.700 personer på ventelisten
så er ikke ventetiden avskrekkende; 5-6 år tar det før tilbud om
medlemskap kommer i posten.
Etter at NGF valgte Bogstad som vertskapsbane for et eventuelt
Solheim Cup følger vi spent med på arbeidet som gjøres i den
forbindelse. Tidligere frister for søknad og avgjørelse er endret.
Det er nå mer tid til innsalg mot både myndigheter og bedrifter
før avgjørelse om søknad må sendes. NGF må meddele interesse
til LET (Ladies European Tour) innen utgangen av januar 2015.
Formell søknad må være levert innen medio august 2015. Endelig
avgjørelse fattes tidlig i 2016. Einar Skogstad er engasjert av NGF
for å lede arbeidet med søknad og innsalg overfor myndigheter og
bedrifter.

Det er tid for et tilbakeblikk på 2014-sesongen. Hvordan gikk
det i år? Banen har vært fantastisk i hele år. Fra den rekordtidlige
åpningen 27. april til stengedato 12. oktober. Det ble spilt utrolige
ca. 33.000 runder golf i år hvorav 4.800 greenfee runder og 5.400
turneringsrunder. Samarbeidspartnere og bedrifter står for ca. 1.500
runder.
Vi har kontroll på økonomien. På inntektssiden er alle salgsmål
oppnådd, kontingent og innmeldingsavgift er også bra. På
kostnadssiden er det noen som bruker litt mer enn budsjettert, men
dette blir kompensert ved at andre ikke har brukt alle budsjetterte
midler. Vi har nedbetalt ekstraordinært kr. 1.250.000,- på det
store lånet. Restgjeld er nå kr 56.500.000. Klubben styrer mot et
overskudd i år også.

For noen uker siden fikk dere tilsendt en medlemsundersøkelse.
Responsen var meget god. (oppsummering annet sted i bladet) Takk
for alle tilbakemeldinger. De har vi tatt med oss i planleggingen av
neste sesong.

Det er fortsatt meget stor junioraktivitet. Fler enn 200 barn
i organisert trening gjennom sommeren er veldig mange fler
enn noen annen klubb kan melde om. Gode resultater oppnår
ungdommen også. Ikke bare i form av medaljer i NM og
turneringsresultater, men i form av lavere gjennomsnitt score pr
runde og utenomsportslig i form av gode holdninger – det siste
er ikke minst viktig. Vi er fortsatt ansvarlig for RKS (Regionalt
kompetanse senter) arbeidet. 2013 var et innkjøringsår. Mye
er lært og erfaringene fra det første året ga oss nok læring til å
gjennomføre årets aktiviteter på en bedre og mer strukturert måte.
Alle de deltagende ungdommene har vært meget fornøyde med de
gjennomførte arrangementene.

Takk for en flott sesong. Håper alle nådde sine sportslige / aktivitets
mål med golfen i år. Hvis ikke blir det nye muligheter neste år.
Mens dere finner frem skiene eller tar med golfbagen til varmere
strøk er vi i full gang med årets avsluttende arbeider og starter
forberedelsene til det neste.
NV
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Styreleder har ordet
Da er vi godt i gang med
evalueringen av en av
de beste sesongene på
Bogstad gjennom tidene.
Rekordtidlig åpning,
fantastiske forhold fra
første golfslag og en
varm og god sommer.
De frivillige har nok et
Styreleder Jan Aaseth
år bidratt med verdifull
og uvurderlig innsats for å gjennomføre klubbens
tette program, og banemannskapene har igjen
stått på nærmest døgnet rundt hele sesongen for at
medlemmene får spille på forhold som kan måle seg
med det beste i Europa. Da er det ikke overraskende
at medlemsundersøkelsen viser at medlemmene er
svært fornøyde, og det er også hyggelig å konstatere
at våre nye medlemmer føler seg godt tatt imot og at
medlemskapet har innfridd forventingene.

på parkeringsplassen møtte, ikke helt overraskende, en del politisk
motstand. Det overraskende var vel at motstanden var tverrpolitisk
og ikke bare fra miljøer man måtte forvente skulle være negative.
For å få til et nytt klubbhus har styret innsett at man er nødt til å
tenke nytt og at kongstanken med finansiering med omsorgsboliger
må skrinlegges.
Det var derfor veldig interessant da styret nylig fikk besøk
av en av Hemings ildsjeler, Nic Berg, som har vært sentral i
klubbhusprosjektet til Heming hvor målet er å feire klubbens 100
årsjubileet i 2016 i et splitter nytt og funksjonelt klubbhus. Nic
fortalte historien bak initiativet, prosessen og måten de hadde
jobbet frem finansieringen på. Prosjektet på kr 34 mill. eks moms
er ennå ikke helt i mål da man fremdeles mangler tilsagn på et
kommunalt tilskudd på kr 12 mill. Derimot har man siden ideen
ble lansert i april greid å skaffe hele kr 22 mill fra giverglade
medlemmer, legater, stiftelser og tippemidler. Det er imponerende
å få til dette på 6 måneder og uten én krone i gjeld. Riktignok
har Heming med sine drøye 5000 medlemmer hvorav omtrent
halvparten er barn i aktiv trening sterke kort overfor givere og
kommunen, men selv med kommunal og lokal goodwill er det
ikke gitt at et slikt prosjekt realiseres. Vi trenger ikke se lenger enn
til vår egen range hvor det dessverre, selv med stor politisk støtte,
ennå ikke er en eneste unge på skøyter fem år etter første spatak.
Det gjør Hemings prosess desto mer imponerende og vi får håpe
at de forløsende kommunale midlene kommer slik at første spatak
kan tas som planlagt i mars 2015. For vår del er det ikke mulig,
gitt gjeldende politiske situasjon, å få til noe annet enn et nytt
klubbhus på fotavtrykket til det gamle, og styret vil sette sammen
en ressursgruppe som skal jobbe frem en potensiell løsning for nytt
klubbhus med god bruk av erfaringen til Heming.

Solheim Cup 2019
Etter at det ekstraordinære Årsmøtet med stort flertall vedtok at
klubben skulle være vertskapsbane i en eventuell norsk søknad om
å få arrangere Solheim Cup i 2019, er arbeidet med å finansiere
arrangementet i full gang. Det er mye penger som skal samles
inn og det er kun tiden av veien i forhold til søknadsfristen på
sensommeren i 2015. Det er en god stund siden sponsorpenger
satt løst hos bedriftene og det er en solid utfordring å hente inn
finansieringen innen den relativt korte tidsfristen. Man kan derimot
håpe at stat og kommune innser den fantastiske reklamen et slikt
arrangement er for Norge og Oslo-regionen og støtter opp finansielt
om arrangementet. Det vil øke sannsynligheten betraktelig for at
Norge får arrangementet. Sjansen for støtte fra det offentlige bør
også ha økt flere hakk etter at Oslo-OL ble forkastet, og det er liten
tvil om at Solheim Cup (SC) er et relativt billig arrangement for
markedsføringsverdien man oppnår, spesielt overfor det pengesterke
og reisevillige asiater og amerikanere hvor SC er svært populært.

Takk for en fantastisk sesong
Ellers gjenstår det å takke alle for en fantastisk sesong,
banemannskapet, alle de frivillige ved turneringer og arrangementer,
ildsjelene 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. Og mens vi venter på neste sesong og håper at
innfrysningen av Bogstad skal være optimal slik at vi kan nyte flotte
forhold fra tidlig mai i 2015, er det bare å spenne på seg skiene
og nyte vinteren så godt det lar seg gjøre for en golfer. Benytt
golfsimulatorene hos Stephen så ofte dere kan til å holde svingen
vedlike, og håper vi ses på Årsmøtet i mars.

Det er etablert et aksjeselskap, Solheim Cup Norway 2019 AS, som
skal fronte den kommersielle aktiviteten i prosessen og styret består
av representanter fra OGK og NGF. Målsettingen med å få et slikt
arrangement til Norge er som nevnt å få flere jenter og kvinner til
golfen, og dette vil bli ivaretatt i det videre arbeidet i profileringen
og i ressursgruppene som etableres. Det har blitt vurdert å arrangere
en LET turnering på Bogstad allerede til neste sesong for å stadfeste
oss som seriøs og kompetent søker, men dette er skrinlagt pga
knapphet på tid og penger. Det er uansett laget en action plan
som nå iverksettes med stor kraft mot myndigheter og potensielle
samarbeidspartnere. Vi krysser fingrene for at innsatsen premieres.

Hilsen Jan

Visste du at:
• Det er blitt spilt ca 33 000 golfrunder på Bogstad i løpet av
årets sesong.
• Det er blitt spilt ca 5400 turneringsrunder på Bogstad i løpet
av årets sesong.

Klubbhus
Som bekreftet på Årsmøtet er det ingen sammenheng mellom et
Solheim Cup arrangement og nytt klubbhus. Det siste er et separat
prosjekt og medlemmene trenger ikke frykte at styret fremmer
forslag om et klubbhusprosjekt fordi vi har fått Solheim Cup. Det
vil eventuelt foreslås helt uavhengig av SC. Det foreslåtte prosjektet
med å finansiere nytt klubbhus med bygging av omsorgsboliger

• Medlemmet med flest runder endte på 94 bekreftede runder,
som gir en pris per runde på 117 NOK.
• Sponsorturneringer står for 15 % av alle turneringsrundene i
løpet av sesongen.
• Banen var i år åpen i 169 dager.
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Avholdte turneringer
Vikingpokalen

Flaggturneringen

Årets Flaggturnering ble spilt lørdag 27. september og
denne gangen med shotgun-start. Richard Berggren
gikk til topps i klasse A, mens Ole Jacob Figenbaum
tok seieren i klasse B.
TEKST OG BILDER: ERIK HAGEN

Nytt av året var at Flaggturneringen ble igangsatt med shotgun og
at turneinrgen ble avgjort med Play Off for de som eventuelt hadde
slag igjen etter 18 hull.

F.v Inge Fjeldstad og Anthony Newey.

Fredag ettermiddag startet kampen om Vikingpokalen
2014. 16 lag stilte i kvalifiseringsrunden. Det ble Inge
Fjeldstad og Antony Newey som til slutt trakk det
lengste strået og dermed kan titulere seg som årets
vikinger!

Eneste spiller som hadde slag igjen etter 18 hull var Ole Jacob
Figenbaum! Med ett slag igjen benyttet han sin putter og sikret
seieren i Klasse B foran Nils Arild Skaalvik og Gøran Erichsen.

TEKST OG BILDE: ERIK HAGEN

Fredag ettermiddag den 8. august startet kampen om Vikingpokalen
2014. 16 lag stilte i kvalifiseringsrunden. Det er flere år siden så
mange var påmeldt. De 8 beste scorer fra foursome slagspill spilte
seg til ¼ finale.
Kvalifiseringen ble jevn uten spesielt god score. Det var
brødrene Bye som var best. I lørdagens kvartfinaler kom det flere
overraskelser. Semifinalene ble mer jevnspilt og forhåndsfavorittene
spilte seg til finale.
I bronsefinalen ble det seier til Håkon Johannesen og Fredrik Edseth
over Paul Tanne og Yngve Gundersen.
Anthony Newey og Inge Fjeldstad møtte Lars N. Nordby og Eirik
C. Arnø – det ble en jevnspilt match som Newey og Fjeldstad vant
på 17.

I Klasse A vant Richard Berggren. Han brukte putter på sitt siste
slag, puttet og vant foran Henrik Smith Horix og Tom Kristensen.

Ekstra morsomt at flere ungdommer spiller slike matchturneringer.
Vi gratulerer vinnerlaget!

Turneringskomiteen skal evaluere det nye spilleoppsettet, men
tilbakemeldinger på terrassen under premieutdeling og middagen
tyder på at de aller fleste var fornøyde.
Vi gratulerer vinnerne!
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Avholdte turneringer
Avslutningsturneringen
Lørdag 11. oktober ble årets aller siste turneirng
avholdt på Bogstad. 91 spillere hadde meldt seg på
Avslutningsturneringen og de møtte opp i strålende
høstvær.

Vinnerlaget: Tim Resen, Tove Busch, Anthony Newey og Richard Furuholmen.

Damenes avslutning
Damegolfen hadde avslutningsturnering og høstfest
tirsdag 23. september. 44 damer stilte til start i deilig
høstvær. Turneringsformen var stableford med to køller
og et kast pr. hull.
I år som i fjor var spilleformen Texas Scramble, men med et par
nye morsomme innslag. Det var closest to the pin på alle korthull,
retteste drive på hull 6 og 17 og i tillegg fikk hvert lag ett gratis kast
på alle par 5 hull. På hull 18 måtte man også putte motsatt vei av
det man normalt gjør.

Fv. Margrethe Basberg Aanestad, Vibeke Koren og Marit Svendsen
TEKST: ANNE-LISE MUSÆUS

Etter spill var det servering, premieutdeling og takketaler. Selve
turneringen ble vunnet av lag 17, bestående av Tove Busch, Richard
Furuholmen, Anthony Newey og Tim Resen. De kom seg rundt på
52,8 slag netto som er en fantastisk score.

Vi var enige i at det ikke er så lett å kaste en golfball som det
høres ut. Mange morsomme kast som skapte en god stemning på
flightene. Vinneren hadde 45 poeng - godt gjort!
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Avholdte turneringer
Det ble også redegjort for prosjektet «Golf som terapi» som Oslo
Golfklubb støtter opp om. Seniorgruppen vil bidra med å være
tilstede når brukerne besøker Bogstad.
Før middag ble den tradisjonelle «Magnumputten» avviklet, vinner
ble Asbjørn Ramnefjell. Per Anders Rangul hadde tilberedt andelår
confit som falt i meget god smak.

Anne-Lise Musæus kaster ball på hull 9.

Om kvelden hadde vi årsmøte, deilig middag som Per Anders fikset
og til slutt premieutdeling for vinnerne av Order of Merit, Astris
pokal, Valkyrien, Ladies cup, garderobematchen, Hadeland cup,
Hovåspokal og selvfølgelig dagens turnering.
Med 50 damer i peisestuen måtte man ha sterk stemme for å
skjære i gjennom. Alle som hadde fått birdie på tirsdager eller i
torsdagmatch fikk en ball for hver birdie. Stemningen var god hele
kvelden, og alle var enige om at vi hadde hatt en flott sesong på
verdens fineste bane.

Årets vinner av Seniorpokalen ble Olaf Eie med 187 poeng. Han
hadde én førsteplass mer enn Asbjørn Ramnefjell med samme
poengsum.
Bildet nedenfor viser Asbjørn Ramnefjell som første gangs vinner
av vandrepokal for Matchplay senior herrer. Vandrepokalen er en
reoppsatt «Scotch Whisky Cup»-pokal fra1975.

Årsmøte og puttekonkurranse

Onsdag 1. oktober hadde seniorgruppen sitt årsmøte.
Årsberetning og regnskap ble godkjent, etterfulgt av
diskusjon om erfaringer fra årets sesong og ideer for
sesongen 2015.

Erik Jensen ble takket for iherdig innsats i seniorkomiteen gjennom
mange år. Per Jørgen Eitzen ble valgt som nytt komitémedlem.
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Årets aller siste runde

Rapport fra Golfforum i Tromsø

Fv. Inge Fjeldstad og Ole Martin Beck.

TEKST: NIELS VIK
FOTO: JAN E. ESPELID/GOLFEREN.NO

Årets aller siste runde før banen stengte

Ca. 120 personer fra 40 klubber var til stede på årets Golfforum.
Hovedfokuset denne gang var golf i et helseperspektiv. Flere
eksterne foredragsholdere ga oss statistikk og resultater av forskning
som entydig viser hvor gunstig golf er for allmennhelsen. Jo eldre
man er jo større helsegevinst har vi av å spille golf. For voksne over
65 år er golf delvis høyintensivt.

Inge Fjeldstad sendte OGK Nytt dette bildet. Bildet ble tatt av
Sverre Hvammen søndag kveld den 12. oktober. Dette var den
aller siste dagen hvor det var mulig å spille golf på Bogstad i sesong
2014. Her er hva Inge skrev i e-posten:
«Siste Flight for i år. Ole Martin Beck, Sverre Hvammen og jeg var
de aller siste som fullførte runden på Bogstad i år. Mørket kom da vi
kjempet oss opp 17. Slo ut fra tee 49 på 18, og fant alle 3 ballene i
fairway. Vi avsluttet med 3 stk. par i mørket. Takk for en fantastisk
sesong!»

Følgende 4 fakta er verd å merke seg:
1. Forskning viser at golfere lever gjennomsnittlig 5 år lenger enn
de som ikke spiller golf
2. En 9-hulls runde tilsvarer en 6 kilometers tur
3. En 18-hulls runde tilsvarer 16.000 skritt
4. Man forbrenner 533 kalorier på 1 time på golfbanen

Protime med Julian King

Det andre fokuset Golfforum tok for seg var forretningsutvikling.
Det er en kjensgjerning at det blir færre golfere år for år. Nå bare
drøyt 100.000 medlemskap i Norge. Utviklingen i resten av Europa
går samme vei. Den eneste aldersgruppen som øker i antall er +70
gjengen. Det er kun 8.100 juniorgolfere i landet og bare et fåtall av
dem deltar i turneringer. Beskjeden fra scenen var at alle bransjer
går opp og ned. Vi må se an trendene i samfunnet, vi må ha god og
riktig kompetanse i klubbene og så må vi våge å handle – gjøre ting
på nye måter. Endring er uunngåelig.

I golfsesongen jobber
Julian i Pro Shop hvor han
blant annet gir protimer
til klubbens medlemmer.
Når golfsesongen er over
på Bogstad, endrer Julian
tilholdssted. Da kan du
bestille pro-time med ham
på Fornebu Indoor Golf
Center. Timen bestiller du via
nettsiden www.figc.no eller
ved å ringe Julian på
tlf. 982 32 811.
Julian har lang erfaring som pro ved Oslo Golfklubb. I tillegg
til faste kunder tar han i mot nye spillere i alle aldre uansett
handicap.
«Jeg blir motivert når spillere opplever glede og mestring
gjennom å utvikle sin golf og bli bedre spillere. For å oppnå
det tar jeg gjerne i bruk det nyeste innen teknologi som V1
svinganalyseprogram».
Litt fakta om Julian:
•
•
•
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Jobber ved Oslo Golfklubb
4 årig PGA utdannelse
42 år

Baneavdelingens hjørne

Vi begynner å nærme oss slutten på en begivenhetsrik
sesong. Vi har akkurat ferdigstilt alle de
vedlikeholdsrutinene som er helt nødvendig for å
ivareta de innvesteringene vi har gjort i banen samtidig
som vi legger til rette for best mulig overvintring og
forhåpentligvis en tidlig vårstart med god kvalitet
dersom været står oss bi.

•

Været kan vi som kjent ikke garantere for, men vi kan påvirke de
andre suksesskriteriene for å øke sjansen for å lykkes. Vi er glade
for at majoriteten av våre medlemmer støtter oss i den nåværende
vedlikeholdsstrategi. Dette har vært avgjørende for å oppnå den
banekvalitet som har sikret en sunn og bærekraftig økonomi for
klubben og gode spilleforhold gjennom hele sesongen.

•

•
•

I slutten av november gjennomførte hele klubben (alle avdelinger)
en evaluering og planleggingssamling hvor årets sesong ble evaluert
og forslag til planer for 2015 presentert. Basert på generelle
tilbakemeldinger fra sesongen, avdelingenes erfaringer samt
resultatene fra årets spørreundersøkelse har vi igjen fått mye nyttig
informasjon som det vil bli tatt hensyn til i det videre planleggingog budsjettarbeidet for 2015. Vårt overordnede mål er hele tiden å
tilfredsstille medlemmenes forventning til banens beskaffenhet.

•

•
•

Vinter forberedelser
Når det gjelder banen har vi havnet litt i den samme situasjonen
som i fjor hvor fremdriften og effektiviteten på arbeidene har
blitt stoppet av været. I fjor var det pga frost, i år ekstreme
nedbørsmengder. Igjen har det vist seg at stengetiden i midten av
oktober ikke på noen måte er for tidlig dersom vi skal foreta det
nødvendige vedlikehold for at banen kan åpne tidligst mulig til
våren med gode spilleforhold.
Tidligere år har det vært utallige eksempler på klubber som
har slitt med banekvaliteten som et resultat av manglende
vedlikeholdsrutiner. Dette har også fått store økonomiske
konsekvenser.

•

Vi har gjennomført følgende etter banestenging:
• Luftet og sanddresset greener, teesteder og fairwayer.
• Utført forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og
fairwayer. Dette arbeidet skal gjennomføres nok en gang før jul
dersom været tillater oss det. Det ser bra ut så langt. Ingen tegn
på aktiv sopp.

Vi har tilført noe dorment-gjødsling for å gi gresset en liten
matpakke å leve av gjennom vinteren.
Det meste av løvet er blåst i ranker og plukket opp.
Gjerdet inn alle greener og teesteder samt satt ut skilter i det
forebyggende arbeidet med å få alle turbrukere inkl. hunder til
å bruke veiene slik at gresset ikke blir skadet før det er ordentlig
herdet. Vi har prøvd ut noen heldekkende anleggsgjerder
rundt green 9 og nederste puttinggreen i et forsøk på å
holde hundene unna når de slippes.
Drenert og sandcappet et større område i ruffen til høyre
for fairway 1(ved fairwaybunkerne). Videre har vi hevet
sandcappingen i fairway i samme området med ca. 15 cm til 35
cm og montert noen ekstra brønner for å fjerne overflatevann
raskere i det laveste område på fairway. Vi sliter med lite
naturlig fall i dette området og må derfor kompensere med
å heve tykkelsen på vekstmassen for å holde overflaten tørr.
Områdene vil bli ferdigstilt med ferdiggress til våren.
Mindre områder er drenert i ruffen på hull 9 ved driftsbygget
og langs veien på hull 14. Et større område på hull 15 vil bli
drenert før jul dersom forholdene tillater det. Vi trenger litt tele
for å hindre kjøreskader ved ut og innkjøring av masser.
Utvidet kapasiteten for å øke effektiviteten på vaskeplassen
for maskiner. Støpt ny plate og montert ekstra uttak for
vannslanger.
Fjernet noen døde trær i randsonene av fairway samt utført noe
stubbefresing.
Vasket og klargjort maskiner og utstyr for vinterlagring og
service.

Green 9 er gjerdet inn for å skåne gresset mot tråkk fra turgåere og hunder.
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Baneavdelingens hjørne
Om vinteren trekker de ut mot kysten og til byene, der de vet det
finnes lett tilgjengelig mat. De samles ofte i skumringen for å sove,
da kan man se flere hundre fugler komme og slå seg ned i høye
trær. F.eks. er Slottsparken overnattingssted for hundrevis av kråker
hver natt om vinteren, for gjensidig beskyttelse mot hønsehauker
og andre rovfugler. Om dagen fordeler de seg utover byen, på jakt
etter mat. De plukker opp matavfall og annet som mennesker kaster
ifra seg. Kråkene er så å si altetende, de sluker frosk, fugleunger,
insekter, frukt, bær, gamle pizzabiter og smågnagere.

Prosjekter som tenkt utført før jul:
• Renovere greenbunkerene på hull 2 og 4 dersom været
tillater det. Er påbegynt men ikke sluttført. Dette er en
reklamasjonssak.
• Et større område på hull 15 (fairway/ruff) vil bli drenert før jul
dersom forholdene tillater det. Vi trenger litt tele for å hindre
kjøreskader.
• Mindre dreneringsprosjekter på 5-10m2 på hull 1, 2, 6 og 13
skal utføres.
• Grøfte venstre siden av hull 11 (Fjerne erodert sand).
• Flytte og omplassere containere ute på lagringsplassen.
Vi ønsker en penere skjerming i form av en hekk, mot
lagringsplassen sett fra tee 11. Dette utføres først til våren.

Av og til kan de også rappe golfballer, antageligvis fordi kråkene er
programmert til å ta alt som ligner på fugleegg. For noen år siden
forsvant et stort antall rangeballer fra en golfklubb på Vestlandet.
Formannen mistenkte russen, og la seg på lur en kveld for å ta
dem på fersk gjerning. Da mørket begynte å senke seg, kom noen
kråker og slo seg ned i trærne ved drivingrangen. Etter en stund
seilte de ned og tok baller mellom klørne og fløy til skogs. Neste
dag ble de fleste ballene gjenfunnet i skogen, noen hundre meter fra
drivingrangen, og russen ble blankt frifunnet.

SubAir
SubAir anlegget under greener er blitt brukt mye i oktober og
november under de store nedbørsperiodene. Dette for å forebygge
mot sopp og vinterskader. En tørr overflate er helt avgjørende for en
god overvintring.
Jeg ønsker medlemmene en fortsatt god førjulsvinter og velkommen
til en spennende åpning neste vår.

Green 13 best ivaretatt

Vennlig hilsen John Riiber

Fugler på banen

Fv. Jan Erik Viul og Inge Fjeldstad.

Anleggskomiteen hadde en kampanje pågående
gjennom hele sesongen med den hensikt å få
medlemmer til å reparere nedslagsmerker. Green ved
hull nr. 13 ble kåret som årets beste ivaretatte green og
Jan Erik Viul stakk av med premien.

Kråke (Corvus corone) kan ses på Bogstad hele året.
Dette er en av våre vanligste fugler, som er utbredt over
hele landet.

Siste siffer i hvert medlems mobilnummer dannet utgangspunktet
for hvilke greener på banen man hadde et særskilt ansvar for å
reparere nedslagsmerker på. Ente ditt mobilnummer f. eks på 4,
hadde du ansvar for green 4 og 14 osv.

TEKST: HANS KRISTIANSEN

Gjennomsnittsstørrelse på en voksen fugl er 46 cm. De er grå og
sorte. Kråker kan bli ganske gamle, iallfall over 20 år, og de holder
sammen i par. Kråker regnes blant de mest intelligente fuglene,
undersøkelser viser at de har god hukommelse og kan huske ansiktet
til mennesker i årevis, iallfall hvis de forbinder personen med noe
negativt.

I år var det green 13 som ble kåret til årets beste ivaretatte green.
Alle medlemmer med mobilnummer som endte på tallet 3 var
dermed med i trekningen av «Den gylne Greengaffel» og et gavekort
på kr. 500,-. Vinneren ble Jan Erik Viul og han fikk utdelt premien
av Inge Fjeldstad.

De legger 4-5 egg i perioden april – mai. Den er kjent som
reirplyndrere, så småfuglene bygger ikke reder nær kråkereir.
Kråkene bygger ofte nytt reir hvert år, eller de kan reparere et
gammelt.

Hvorfor er det viktig å reparere nedslagsmerker?
Et nedslagsmerke som ikke blir reparert i løpet av noen timer blir en
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Green 13 best ivaretatt
død flekk. Greenen på Bogstad består av gress med navn Krypkvein
og dødt greengress blir fort en spiregrop for annet type gress, som f.
eks rough-gresset poa-annua. Tillater vi dette vil greenen oppleves
som ujevn og kvaliteten på spilleopplevelsen reduseres.

banen og hatt en god opplevelse. Hvordan har det seg at du ble oppført
på ventelisten i 2009?
Jeg eller rettere sagt vi begynte å spille golf tidlig på 90 tallet. Vi
bodde da i Stavanger pga jobb og det var lett å bli medlem og kostet
ingenting. Vi ble raskt bitt av basillen og spilte sent og tidlig og
hele året, fantastisk. Senere flyttet vi både til Dublin og Stockholm.
Spesielt i Irland fikk vi spilt og opplevd noen fantastiske golfbaner.
Her hjemme har vi hytte i Sandefjord så vi var medlemmer i
Vestfold golfklubb og spilte der om sommeren. Vi flyttet etter hvert
tilbake til Oslo og kjøpte oss inn i Hauger da den ble bygget. Jeg
fikk aldri spilt den pga jobb, små barn og lang avstand. Jeg solgte
meg derfor raskt ut av den klubben.
Etter hvert som barna ble større fikk vi mer tid for oss selv og
mulighet til å spille f. eks 9 hull etter jobb. Dette krever imidlertid
enkel logistikk osv og vi fant derfor ut at tiden var inne for å sette
oss på venteliste i OGK.

Slik skal det gjøres
På bildene nedenfor ser du hvordan merket skal repareres riktig.
Den vanligste feilen er at man stikker greengaffelen ned rundt
kanten på merket og bender «oppover» slik at nedslagsmerket heves.
Det ser kanskje pent ut med en gang, men resultatet er at røtter blir
ødelagt og gresset dør. Den riktige måten er å bende greengaffelen
(den delen du holder i) inn mot merkets midtpunkt. Se bildene
nedenfor.

Hvilke forventninger til klubben og medlemskapet kan du huske å ha
da du ble tilbudt medlemskap?
Jeg er oppvokst i Oslo og har alltid hatt venner som har vært
medlem i OGK. Jeg kjenner derfor banen ganske godt og vi
synes det er en av de beste banene i Norge, om ikke den beste.
Min forventning var at det skulle være mulig å spille noen runder
i løpet av uken selv om man er i full jobb og det får vi til nå
med kort vei. Samtidig er det en klubb som har orden i sakene.
Booking osv. fungerer utmerket, banen har vært i en fantastisk
stand denne sommeren. Det er ordentlige tee-steder for kvinner
med informasjon om hullet. Mulighet for vask av både baller og
klubber underveis og et pent og rent toalett som nås både ut og inn.
Hyggelig klubbhus med nydelig terrasse ute hvor man kan avslutte
en hyggelig runde og treffe andre.

Med én sesong på baken

Ble forventningene innfridd?
Forventningene ble innfridd. Vi har fått spilt en del golf i sommer
og banen har vært i fantastisk stand. Det er alltid hyggelig å komme
til klubben og spesielt Stephen og Jane og alle de andre i pro-shopen
gjør at man føler seg velkommen. Jeg vil også skryte av alle de
hyggelige ungdommene som har jobbet i startboden.
30 prosent av medlemsmassen er kvinner. Damer under 50 år spiller
relativt lite i forhold til andre aldersgrupper. Hva tror du er årsaken til
det og er det noe klubben kan gjøre for at det skal bli enklere eller mer
attraktivt for damer å benytte seg av klubbens tilbud?
De fleste damer i dag under 50 år er i jobb og har kanskje familie og
barn i tillegg. De har derfor veldig mye som skal gjøres før de evt.
kan avsette tid til en golfrunde. Det er ikke til å stikke under en stol
at golf tar tid…..For mitt vedkommende har det i hvert fall vært slik
at jeg ikke hadde tid i de årene jeg hadde små barn.
Klubben jobber for å være «et fantastisk sted å være» for alle som
kommer hit. Hva mener du klubben kan gjøre for å komme nærmere
denne visjonen?
Som en av Norges og Skandinavias beste baner kan det være
hensiktsmessig å gjøre visse oppgraderinger og moderniseringer
av de øvrige fasilitetene, herunder klubbhuset og da spesielt
restauranten og pro-shopen.

OGK Nytt har tatt en prat med Anette Berg som ble
medlem i januar 2014 etter å ha stått 5 år på venteliste.
OGK Nytt ba henne dele sine erfaringer fra det første
året som medlem i klubben.
Flere av personene på ventelisten er ført opp med håp om fremtidig
golfinteresse på vegne av barn eller barnebarn, spillere som har besøkt
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Et kommende medlems forventninger

Intervju med Oliver Grundnes

En grunnleggende forutsetning for at en golfklubb skal være et
fantastisk sted å være for meg innebærer at klubben har gode
fasiliteter å tilby sine medlemmer. Med det mener jeg pakken
man tilbys fra du parkerer bilen på parkeringsplassen til du tar en
avsluttende forfriskning etter en runde golf. Som sagt er jo banen
etter min mening på internasjonalt nivå og personalet er super
hyggelige så det er ikke noe å gjøre her. Om jeg skulle trekke fram
en ting hvor jeg mener det ligger et potensiale for forbedringer
måtte det bli selve klubbhuset. Atmosfæren er god og huset har
sikkert en viss sjel for de som har levd med det i mange år. Men
siden alt det andre er så bra; banen og beliggenheten, stikker
det litt ut. Et nytt klubbhus som også rommer muligheten for
vintertrening, både golf og fysisk, er det jeg vil trekke frem.
Hva er det som gjør golf attraktivt for deg?
Det er faktisk et vanskelig spørsmål å svare på for det er noe magisk
med golfen. Jeg ble mer eller mindre motvillig overtalt av min
samboer til å ta grønt kort for noen år siden og etter det har jeg
aldri sett meg tilbake. Så, det at vi har denne aktiviteten sammen
og sammen med venner er en hyggelig måte å omgås på. Noe som
kanskje har overrasket meg mest er selve naturopplevelsen av en
golfrunde. Når man er oppvokst i Nord-Norge er man vant med
at man må til fjells for å finne naturopplevelser. En sen høstrunde
på Bogstad, en parkbane i Spania eller på en ørkenbane i Phoenix
er i seg selv flotte opplevelser av ulik natur som kan nytes selv med
shabby golf.

Ett hundre personer oppført på klubbens venteliste
blir tatt opp som nye medlemmer fra og med 1. januar
2015. Oliver Grundnes er en av dem. OGK Nytt
ønsket å finne ut hvilke forventinger han har til det
kommende medlemskapet.

Det sosiale er selvfølgelig viktig, hyggelig og fint, men golf er så
mye mer. Man sier jo, og det er vanskelig å argumentere mot dette,
at golf handler om å få ballen i hullet på færrest mulige slag. Men
for meg handler det også om gleden av et godt balltreff. Jeg har
ingenting imot å sette en lang putt, men lykken over å se ballen fly
med den ballbanen du har trent på overgår alt i golfen. Det tror
jeg ikke bare er fordi den opplevelsen kommer så sjelden, for meg
er dette selve golfen. Det er jo også fascinerende side av golfen å
oppleve hvilken uendelig fortvilelse et dårlig slag kan frembringe.

Du har stått oppført på den Administrative ventelisten i noen år. Hva
vil du trekke frem som den viktigste grunnen til at du valgte å føre deg
opp på ventelisten?
Jeg vil trekke frem to viktige grunner: Først og fremst den sosiale
siden, både min samboer og hennes eldste sønn er medlemmer i
OGK. I tillegg er de fleste av mine golfvenner medlem. Det var
derfor naturlig for meg å sette meg opp på ventelisten for å bli
medlem.
Dernest var det selve banen. Kvalitet på fairwayer og greener er
i særklasse i Norge og en bane jeg gjerne vil spille mye på. Jeg er
medlem i Strømstad siden vi har sommerhus like ved golfbanen
og tilbringer mye av sommeren der. Siden jeg bruker en del tid på
golfen ønsket jeg å ha en hjemmeklubb i Oslo og da var det ikke
aktuelt å bli medlem i noen annen klubb enn OGK.

Hvilke forventninger har du til den kommende golfsesongen på Bogstad?
Først og fremst at jeg får muligheten til å spille mye golf med
gode venner på en god bane. Jeg har en jobb hvor det ikke alltid
er like lett å beregne når man er ferdig dagens oppgaver. Bortsett
fra på den lyseste sommeren kan derfor ettermiddagene bli korte
for en 18-hulls runde. Som medlem åpner det seg muligheter for
å gå noen ettermiddags hull. Man får også adgang til klubbens
treningsområde. Jeg liker å
trene og kan godt tilbringe
timevis enten på rangen eller
øve nærspill rundt en green.
For meg er dette adspredelse og
rekreasjon.

Nå som du ennå ikke har fått tilegnet deg erfaring som medlem av
klubben, hva er ditt inntrykk av Oslo Golfklubb?
Mitt innrykk er at det er en spilleglad klubb med et godt sosialt
miljø og mange tilbud til sine medlemmer, både på den sosiale
siden og for de som liker å spille turneringer. Jeg har som du sier
ingen erfaring som medlem i klubben, men har spilt noen runder på
banen og har alltid følt meg velkommen der.
Jeg vet at klubben har en aktiv juniorgruppe og at dette er noe man
satser på. Det er en god målsetning og riktig prioritering. I likhet
med alle andre golfinteresserte håper jeg at man snart får fram
spillere som kan stabilisere seg internasjonalt på herresiden og at
man sikrer etterveksten etter vår kvinnelige verdensstjerne.

PS! For ordens skyld skal det
nevnes at Oliver ble tilbudt
medlemskap på bakgrunn av
Familieventelisten. Skulle han
ha blitt tilbudt medlemskap via
den Administrative ventelisten
hadde han måtte smøre seg med
tålmodighet noen år til.

Klubbens visjon er «Et fantastisk sted å være». Hvis du skal nevne én
ting du mener klubben kan gjøre for å komme nærmere denne visjonen,
hva vil du trekke frem da?
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Golf er svært helsebringende
Golf er helse
Norges Golfforbund har i høst intensivert arbeidet med å få frem
golfens helsebringende aspekter. Helsemyndighetene anbefaler at
den voksne befolkning er aktive minst 30 minutter hver dag eller
går 10 000 skritt om dagen. En minimumsdose av fysisk aktivitet
som vil gi bedre helse, er en moderat aktivitet som tilsvarer en
forbrenning på ca.150 kcal om dagen eller ca. 1000 kcal i uken. Det
tilsvarer en daglig spasertur på 30 minutter i moderat tempo eller en
ukentlig aktivitetsdose på 3 timer og 30 minutter. Med andre ord
så er en golfrunde det være seg på ni eller 18 hull midt i blinken for
alle som vi komme seg i fysisk aktivitet. I løpet av en 18 hulls runde
går golfspillere vel 11 kilometer eller 16 000 skritt. Dette tilsvarer to
ganger en golfbanes lengde. Under en golfrunde har golfspillere en
gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjerteslag per minutt. Siden
en golfbane er mer eller mindre kupert vil hjertefrekvensen variere
i takt med dette. Det gir god intervalltrening og muskeltrening, går
det frem av informasjon fra golfforbundet.
Forbrenning
Menn forbrenner nærmere 2500 kcal under en golfrunde, mens
tilsvarende tall for kvinner er nærmere 1500 kcal. Helseeffekten
er størst om man bærer golfbagen, eventuelt triller eller drar den
etter seg. Bruk av motoriserte golftraller eller golfbil gir mindre
helseeffekt. En runde golf vil også kunne bedre kondisjonen,
influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og
gi et psykisk velvære etter runden. For hjertesyke vil golf kunne
være en viktig opptreningsaktivitet. Golfere lever som nevnt i
gjennomsnitt fem år lengre enn ikke-golfere.
Dersom helse er målet for den offentlige støtten kan det hevdes at
golfspill er en av de mest kostnadseffektive idrettene sammenliknet
med andre organiserte idretter. Fotball må sies å være den minst
kostnadseffektive.
Selv om golfspillere flest er voksne, er det store helsegevinster å
hente ved å holde disse aktive og også å rekruttere spillere i alle
aldersgrupper. Selv om man begynner å være fysisk aktiv som godt
voksen er de samfunnsøkonomiske helseeffektene betydelige. Det at
idrettspolitikken så langt har vektlagt at barn og unge er målgruppe
nummer en, og spillemidler i første rekke skal gå til anlegg for
disse, kan fort vise seg å være en feilinvestering. Forskningen er ikke
entydig på at om man holder på med idrett som barn eller ungdom
at man fortsetter med det når man er voksen. En del forskning sår
tvil om det. Det er derfor nødvendig å se nærmere på om dagens
idrettspolitikk og dens virkemidler er det beste for å realisere de
samfunnsøkonomiske helseeffekter som finnes i idrett generelt
og golf spesielt. Her har hele Golf-Norge en stor utfordring for
å få myndighetene til å dreie mer offentlige penger i retning av
golfklubbene.

Toralv Maurstad holder kroppen og svingen i form gjennom hele sesongen. Bildet er
tatt før årets siste runde skulle spilles på Bogstad i høst.

Helseminister Bent Høie er bekymret over hvor dårlig
fysisk form store deler av den norske befolkning
befinner seg i. Folk må komme seg ut i skog og
mark, og i bevegelse, er rådet som gis. Men, hvorfor
oppfordrer ikke statsråden flere til å spille golf for å
komme i bedre form?
TEKST OG BILDE: SVEN GJERULDSEN

De fleste undervurderer viktigheten av golf som en direkte
bidragsyter til folkehelsen. Forskning viser at de som driver med
golf som idrett lever fem år lenger, enn om de hadde lagt køllene på
hyllen. Dersom flere hadde spilt golf kunne storsamfunnet ha spart
175 milliarder kroner.
Tallet er enormt og kommer frem i forskningsrapporten «Golfens
hageredskap» publisert av Høgskolen i Telemark. Rapporten
konkluderer med at hver eneste som starter med golf i 30-årene
og holder på til 85 års alder vil spare samfunnet for 1,6 millioner.
Netto helseverdi av de som spiller golf i Norge blir dermed hele 175
milliarder, går det frem av «Golfens hageredskap». Når man leser
rapporten undres man over at golfidretten får mindre økonomisk
støtte fra det offentlige enn andre idretter på tross av denne
samfunnsmessige betydningen helsemessig og økonomisk.

Bli med på vinterputten!
Damenes vinterputt holdes tirsdag 13. januar 2015 kl. 10:00.
Herrenes vinterputt holdes onsdag 14. januar 2015 kl. 11:00.
Møt opp i treningslokalet.
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Medlemsundersøkelsen

Tilbakemeldinger fra
medlemsundersøkelsen

Spilleopplevelsen på teested, fairway og green fikk en score på 5,46 i
2013 mot 5,66 i 2014.
Litt mindre bra tilbakemelding fikk vi på spilleopplevelsen fra
rough. Her var scoren 4,97.
Kanskje ikke så overraskende så mente de fleste at ærlighet på
green er viktigere enn greenhastigheten. Litt over 50 prosent svarte
alt. 6 (Helt enig) på påstanden «Det er veldig viktig for meg at
greenene på Bogstad er ærlige/lesbare. 20,2 prosent svarte svar alt.
6. på påstanden «Det er viktig for meg at det er raske greener på
Bogstad», mens f. eks 32 prosent svarte alt. 4.
Stephen- og Suzanns Corner - hva er det?
En undersøkelse som engasjerer så mange medlemmer er også en
viktig informasjonskanal. Før undersøkelsen ble sendt ut visste vi at
mange kanskje ikke ville gjenkjenne treningsområdene med navn
Suzanns Corner (treningsanlegg mellom hull 4 og 15) og Stephens
Corner (puttinggreen mellom hull 1 og 3). 60 prosent svarte at de
ikke har benyttet treningsområdene. Flere fordi de syns de ligger for
lang unna, andre at de bare ikke har hatt tid.
På spørsmål om medlemmer kunne tenke seg å trene på forskjellige
øvelser og selv måle sin utvikling så svarte 50 prosent «Ja noen
ganger», mens 12,5 prosent «Ja ofte».

Tusen takk for at sa mange av dere tok dere tid til å
svare på årets medlemsundersøkelse. Vi som jobber
i klubben setter stor pris på tilbakemeldingene. De
danner et godt grunnlag for planene som legges
for neste sesong. Vi har fått mange konstruktive
innspill i kommentarfeltene som vi tar med oss inn
i planleggingsfasen for neste år. Målet er alltid å bli
litt bedre. Bogstad skal være et fantastisk sted å være.
Nedenfor kan dere lese responsen for de forskjellige
deler av undersøkelsen.

Turneringer
På spørsmål om medlemmer er fornøyd med antall turneringer
i sesong 2014 er kanskje det mest bemerkelsesverdige at 32
prosent svarer at de ikke har noen formening. 34 prosent syns
det er akkurat passe, mens 30 prosent syns det er for mange.
Turneringsgjennomføringen er de aller fleste fornøyd med, men
igjen 53 prosent har «ingen formening».
Mat i restauranten
Baguett eller sandwitch er helt klart det som medlemmer ønsker å
spise før de slår ut. Etter spill er hamburger, clubsandwich, vaffel og
omelett det som er mest aktuelt.

32 prosent av medlemmene satte av tid og ga sine svar på
spørsmålene i årets medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt
ut til alle med e-postadresse registrert i GolfBox også de som er
Passive. Hele 92 prosent av de som har svart er Aktive medlemmer,
73 prosent er menn, mens 72,3 prosent er i alderen 45 år og
oppover. 20,8 prosent av de som har svart har hcp 26 og oppover,
mens 24 prosent er singlehandicapere.

Kommunikasjon
60 prosent av medlemmene sier at de er på facebook. 40,6 prosent
er positive til at klubben i større grad tar i bruk sosiale medier, mens
25 prosent har «ingen formening». Medlemsbladet OGK Nytt leses
«alltid» av 57 prosent, mens 38 prosent svarte at de leser bladet «Av
og til». Av disse leser 44 prosent papirutgaven, mens 56 prosent
leser pdf-utgaven som publiseres på nettsidene.

Trivsel og tilhørighet på klubben
Det første tema i undersøkelsen var trivsel og tilhørighet på
klubben. «Jeg møter alltid noen jeg kjenner når jeg skal spille på
Bogstad» var ett av de første spørsmålene. På en skala fra 1-6 hvor
1=Helt Uenig og 6=Helt Enig svarte 40,9 prosent svaralternativ
6, mens 19,1 prosent svarte alt. 5 og 19,5 prosent svare alt. 4. På
spørsmålet om man legger turen innom klubben når man ikke
har annet å gjøre var det 32,3 prosent som til sammen svarte
svaralternativ 4, 5 og 6 (6=Helt Enig)

Vareutvalg i Pro Shop
75 prosent savner ikke golfutstyr fra andre leverandører i Pro Shop.
21 prosent har «ingen formening». 65 prosent savner ikke klær fra
andre leverandører. 7 prosent savner noen merker og noen av de
som ble foreslått var Kjus, Galvin Green og Daily.
Innfridde forventninger til medlemskapet
Medlemmer som svarte at de har vært medlemmer i «Inntil 2 år»
fikk spørsmålet «Har dine forventninger til medlemskapet blitt
innfridd?». 94 prosent svarte ja, mens 4 svarte «Ingen formening».

Service
På en skala fra 1-6 (hvor 6 er best) fikk Pro Shop en score på 5,76.
Startboden fulgte hakk i hel med 5,5, mens administrasjonen fikk
5,09.
Bane og spilleopplevelse
Spilleopplevelsen på banen er de aller fleste meget fornøyd med.
Sammenlikner vi tallene i år med fjorårets tall peker pilen oppover.
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Gi din grasrotandel

Tutta vil ha revansj i 2015

Gi din grasrotandel til juniorarbeidet i
Oslo Golfklubb

-Det er deilig å være ferdig med 2014 for egen del!
Det har vært et skuffende år – noe som har gjort meg
revansjelysten i 2015. Slik oppsummerte Suzann
«Tutta» Pettersen årets sesong da hun møtte norsk
presse i Oslo onsdag 3. desember. Nå satser hun friskt
på comeback med ny trener og ny caddie neste sesong.
TEKST OG BILDE: SVEN GJERULDSEN

Gjennom grasrotandelen kan du støtte juniorarbeidet
i Oslo Golfklubb. Hvis du oppgir klubben som din
grasrotmottaker vil Norsk Tipping gi 5 % av din
spillinnsats til juniorsatsingen.

Året startet så bra for Oslo Golfklubb-spilleren. Hun gikk inn i
2014 som verdens nest beste kvinnelige golfer, men ryggproblemer
førte til en ujevn sesong – der hun falt ned til en fjerde plass på
verdensrankingen. I syv og et halvt år har spilleren fra Bogstad vært
blant de klart beste i verden!

Alle som leverer inn f. eks tippe- eller lottokupong kan selv
bestemme hvilken frivillig organisasjon som skal motta deres bidrag.
Vi håper selvfølgelig du vil tilgodese Oslo Golfklubb med disse
midlene.

Ny trener
-Jeg føler ryggen er på plass, og at det er på tide å ta noen grep.
Etter seks år med David Leadbetter var tiden inne for å gjøre
forandringer. Etter turneringene på Taiwan dro jeg til Las Vegas og
kom i kontakt med Butch Harmon. Han blir den nye treneren min,
fortalte Tutta.
Harmon var Tiger woods trener fra 1993 til 2004, og han trener
Phil Mickelson, Ernie Els, Rikki Fowler Adam Scott, Dustin
Johnsen og Natalie Gulbis.

Grasrotmidlene utgjør 5 prosent av det beløpet du betaler
kommisjonæren. Spiller du eksempelvis for kr 100,- vil Norsk
Tipping overføre kr. 5,- til din registrerte frivillige organisasjon.
Kr 5,- er ikke mye tenker du kanskje, men for klubben blir kr 5,kanskje flere ganger i måneden fra mange medlemmer mye penger i
løpet av et år.
Hvis du allerede har registrert et annet idrettslag som mottaker, men
ønsker å bytte for å støtte det viktige juniorarbeidet på Bogstad, kan
du bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det. Våre juniorer
får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

Ny caddie
Det er ikke bare treneren som er ny for Tutta i 2015. Hun har også
bestemt seg for å få bytte ut caddien. Fra neste år blir det skotten
Mike Scott som skal bære bagen rundt på de store turneringene.
Han var caddie for Tutta da hun vant Irtish Open før Solheim Cup
i 2011.

Du kan tilknytte deg på følgende måter:
• Hos kommisjonæren neste gang du leverer inn spillkupongen
• Via nettsiden grasrotandelen.no
• SMS, send grasrotandelen <org.nr> til 2020. Tjenesten er
gratis.

Juleferie
Tutta er nå hjemme i Oslo på juleferie, men allerede før klokkene
ringer det nye året inn er hun tilbake i USA – klar for en ny og lang
sesong på LPGA-touren. Hun regner med å spille 26 – 27 av de
totalt 33 LPGA-turneringene neste år. Høydepunktet blir Solheim
Cup på St. Leon Rot i Tyskland. Europa-laget skal forsvare seierne
fra de tre foregående turneringene.
– Det gjelder å finner den gode rytmen, foran Solheim-cup.
LPGA-touren starter en uke tidligere enn normalt neste år – med en
turnering i Florida.

Klubbens organisasjonsnummer er 970 135 189.
Takk til alle som bidrar!
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- Huff nå traff jeg et tre. Jeg kommer meg bare ikke ut av roughen
og må kanskje spille bakover.

Solheim Cup
-Det kan bli min siste Solheim-cup. Året etter er det OL, og hva
som skjer etter det er det vanskelig å si noe om nå. Det er alltid
spennende med Solheim-år. Det å spille solid og godt er et mål for
neste år, avsluttet Suzann Pettersen.

Å spille simulatorgolf er jo ikke akkurat som å spille ute og det er noen
forskjeller som man ikke kan se bort fra.
- Inne står man flatt hele tiden og det gjør jo spillet enklere. Sånn
som nå når jeg befinner meg i roughen blant trær og busker så
tenker jeg ikke så mye på at det er mange hindringer her. Ute ville
jeg nok ha vært mer oppmerksom på det. Her slår jeg kanskje
mindre kritisk og tar sjansen på å komme gjennom (sa Camilla og
smalt ballen rett i trestammen i det åttende forsøket på å komme seg ut
av skogholtet. Stephen kom henne til unnsetning endret litt på visningen
for å vise Camilla en vei ut av uføret og inn på fairway).
- Det er litt vanskelig å velge riktig kølle når jeg spiller inne, men
det er sikkert en vanesak. Det er nok mer vanskelig å tilpasse seg
innendørsspill enn det er å gå fra simulatorgolf til å spille ute
igjen. I tillegg kan det i begynnelsen være litt vanskelig å bedømme
avstander og puttingen er definitivt en utfordring. Men en veldig
positiv ting er at man ikke trenger å lete etter ballen.

Tutta til filmen
På nyåret debuterer Suzann «Tutta» Pettersen på
filmlerret. Det avslørte hennes manager Geir-Olav
Killingstad på en pressekonferanse onsdag 3. desember.
Opptakene gjøres i ukene før jul.
TEKST: SVEN GJERULDSEN

Under møtet med norsk presse kom det frem at Suzann Pettersen
har fått en ny norsk samarbeidspartner. Den nye partneren er
Orkla Confectionary and snacks – under varemerket Bixit. Bixitproduktene skal relanseres på nyåret med en reklamefilm der
«Tutta» spiller en av rollene. En viktig bestanddel i relanseringen er
å få frem at man fjerner bruken av palmeolje i produktene. I den
sammenheng vil Norges beste golfspiller være en frontfigur.
-Jeg vil ikke røpe hvilken rolle eller hva hun skal gjøre i filmen,
og det gjør heller ikke «Tutta», sier administrerende direktør i SP
Management, Geir-Olav Killingstad.

Torsdagsmatch Vinter

Camilla spiller Torsdagsmatch Vinter
Etter en fantastisk sesong på Bogstad har Bogstad
Innegolf (BIG) i samarbeid med ToppGolf gjort
det mulig å spille den populære Torsdagmatchen
innendørs. Camilla Raanaas Juell er ett av
medlemmene som deltar og dermed holder svingen og
konkurranseinstinktet ved like gjennom vinteren.
TEKST OG BILDE: SIV LESCHBRANDT

Torsdagsmatch er en populær turneringsform som spilles gjennom
hele golfsesongen. Medlemmer booker selv starttid i GolfBox
og selve påmeldingen skjer ved oppføring på liste og betaling av
startkontingent i Pro Shop. Rundt regnet deltar 600 medlemmer
i løpet av sesongen fordelt på ca. 20 turneringsrunder. Nytt av året
er at det nå er mulig å spille Torsdagsmatch om vinteren. Når som
helst innen torsdag kveld kan du spille i BIG eller til faste tider på
torsdager hos ToppGolf. Camilla er ett av klubbens medlemmer
som benytter seg av denne muligheten.

Tidspress er en av grunnene til at kanskje spesielt unge voksne golfere
ikke spiller så ofte. Simulatorgolf kan kanskje være en god løsning når
det gjelder å få spilt golf i hverdagen.
- Når jeg spiller alene bruker jeg ca. 45 minutter på en 18 hulls
runde. Det som er spesielt bra med Torsdagsmatch om vinteren er
at man kan spille når man selv ønsker gjennom hele uka, man må
ikke spille på en torsdag. Akkurat nå er jeg i barselpermisjon og det
gir meg jo mulighet til å spille på dagtid, mens minstemann sover i
vognen.

Denne uken er det 18 hull på Westfields Golf Club som skal spilles og
det tar ikke mange minuttene før Camilla befinner inne i et skogholt
med mange trær og høyt gress.

Litt ensomt er det kanskje, da det ennå ikke er mange medlemmer som
benytter seg av muligheten til å spille TM Vinter.
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Blinkskudd

Torsdagsmatch Vinter
- Det er nok kun en håndfull medlemmer som deltar, men det vil
kanskje komme flere til etter hvert som tilbudet blir litt bedre kjent.
Håper i alle fall det. Selv spiller jeg bare for moroskyld og har ingen
ambisjoner om å spille meg ned i handicap (som er på 22). Det
viktigste er å ha lavere handicap enn mannen min (som spiller til
25).
Camilla kommer fra en såkalt golffamilie med foreldre og to brødre som
alle spilte golf.
- Jeg kunne jo ikke være hjemme alene så pappa fikk låne en golfbil
til meg som jeg fikk kjøre. Siden jeg bare var 7-8 år fikk jeg ikke
kjøre til og fra klubbhuset, man skal jo være 16 år for å kjøre, men
utpå banen var det full fart. For ordens skyld kan jeg nevne at
denne litt ureglementerte oppførselen ikke skjedde på Bogstad, men
på Oustøen. Når jeg senere skulle «kjøre opp» fikk jeg beskjed om
at det var den peneste oppkjøringen de hadde hatt det året.

Blinkskudd tatt av Pål Brandsæter 11. oktober.

Det er mange grunner til at Camilla kan oppfordre andre medlemmer
til å ta i bruk BIG og gjerne delta i Torsdagsmatch Vinter.
- Det er en utrolig bra måte å opprettholde svingen på og de som
liker å konkurrere får muligheten til det. Selve Torsdagsmatch er et
lavterskeltilbud som hvem som helst kan spille. Man spiller jo bare
med seg selv. Uavhengig av om man spiller Torsdagsmatch ute om
sommeren eller inne hos BIG eller på ToppGolf så har man ikke
følelsen av at det er en turnering, man kan jo bare levere scorekortet
om man har lyst.
Har du lyst til å spille i BIG?
For reservasjon av spilletid ring Tom, tlf. 959 08 070 eller
Stephen, tlf. 920 23 450. Du kan også ringe 22 73 17 60.
Åpningstidene er fra kl. 10:00-20:00på hverdager. Lørdag fra
kl. 10:00-18:00.

Blinkskudd, tatt av Henrik Haukeland fredag 10. oktober.

Idédugnad - Klubbhus.
Tirsdag 13. januar i klubbhuset
Styret inviterer interesserte og engasjerte medlemmer som kan
tenke seg å bidra konstruktivt i forbindelse med «Hva gjør vi
med klubbhuset?» til en ide-dugnad tirsdag 13. januar kl. 18.00
i klubbhuset på Bogstad.
Klubbhuset er gammelt, lite funksjonelt og mange av
medlemmene kommenterer på dette i medlemsundersøkelsen.
Skal vi renovere? Bygge om? Bygge på? Bygge nytt? La det stå
som nå? Og så var det finansieringen da- hvordan? Kanskje kan
vi sammen finne en god gjennomførbar løsning, men først må
de som er interesserte samles. Vel møtt til alle som vil den 13.
januar.

Har du tatt et fint bilde på banen?

Hvis svaret er ja, send bildet i høyoppløselig format til post@oslogk.
no. Skriv gjerne når og hvor bildet er tatt.
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Bogstad Vinterparadis

Gratulerer med ny bandybane!

håper nå på den siste bevilgningen for å fullføre bygget til garderobe
og kiosk. Viktigere er det likevel nå at det blir bevilget driftsmidler
for årene fremover. Klubben håper at kommunen bevilger de
nødvendige midler for 2015 og fremover slik at barna i nærområdet
kan få utnyttet det fine kunstisanlegget på driving rangen vår.
Oslo Golfklubb benytter anledningen og gratulerer bandyfolket og
bydelen med et flott vinteranlegg.

Bildet ble tatt tirsdag 9. desember 2014 mens arbeidet med å lage naturis pågikk.

Endelig kan vi gratulere Bogstad Vinterparadis med
bandybane på Bogstad. Lørdag 13. desember åpner
banen offisielt foreløpig uten kunstis, men om været
tillater det, med naturis.

NB! Viktige frister for medlemmer

Lang vei frem mot målet
I forbindelse med klubbens baneombygning i 2007/2008 ble også
ideen om å utnytte driving rangen til bandybane om vinteren
lansert. Siden den gang har det vært flere opp- og nedturer både
før og etter at gravearbeidet ble igangsatt. Flere tidspunkt har blitt
lansert som åpningsdatoer, første gang kl. 11:00 den 11.11.2011. At
det skulle gå enda 3 år var det vel ingen som forutså.

Klubben styrer etter lover som er vedtatt av Årsmøtet. I
lovverket står det oppført noen frister som det er spesielt viktig
at medlemmer overholder.
1. Endring av medlemskategori fra og med 2015: Skriftlig
melding til klubben senest 31. desember
2. Utmelding av klubben fra og med 2015: Skriftlig melding til
klubben senest 31. desember

Den som venter på noe godt
Endelig kan Oslo Golfklubb gratulere Bogstad Vinterparadis med
bandybane på Bogstad. Foreløpig uten kunstis men muligens med
naturis. Det vil været de kommende dagene frem mot baneåpning
være med på å avgjøre. Det som er sikkert er at bydelen får et viktig
bidrag til barn og unge når alt er på plass.

Er du junior i 2014 og fyller 22 år i 2015?
Alle medlemmer som fyller 22 år i 2015 vil fra 1. januar 2015 bli
seniormedlem. Aktiv junior blir Aktiv, Passiv junior blir Passiv.
Hvis du skal studere i 2015 kan du nyte godt av studierabatten
ved å sende klubben gyldig studiebevis innen 20. februar 2015.

En del arbeid gjenstår
Sist vinter ble det satt opp et teknisk bygg som blant annet skal
utvides til å romme et garderobeanlegg. Bygget vi har sett i sommer
utgjør ca. 1/3 av den totale bygningsmassen. For å få ferdigstilt
bygget er det behov for ytterligere økonomisk investeringsstøtte fra
kommunen. Vi håper kommunen tilgodeser kunstisbanen med de
nødvendige millioner i det budsjett som nå fremlegges for 2015.

Skal du fortsette å studere i 2015?
Klubben må ha tilsendt gyldig studiedokumentasjon hvert år.
Gyldig dokumentasjon kan f.eks være:
• kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet som bekrefter
studietilværelsen i 2015.
• kopi av studiebevis med kvittering for betalt semesteravgift
for 2015.

Arbeidet med å grave ned pumpestasjon ved hull 17 og sette opp
støttemur ved det tekniske bygget på rangen har pågått den siste
uken. Når det kommer til lys og vann vil det først være klart om
noen uker. Prosjektleder estimerer at alt er klart for bandyspill i
siste halvdel av januar forutsatt at fremdriften går på skinner. På
grunn av usikkerheten rundt oppstartdato er det ikke planlagt noen
bandykamper i år. Det legges kun opp til trening og «fri lek». Fra
neste år vil det også spilles kamper.

Frist for innsendelse av studiedokumentasjon er 20. februar 2015.
Studierabatt gjelder for medlemmer i alderen 22-28 år.

Vi vet at økonomien har vært en akilleshæl for initiativtakerne.
Myndighetene har bevilget penger i flere omganger og skøytefolket
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Fikk du nyhetsbrev?

Flott filmpresentasjon

I anledning årets Suzann Pro Challenge tok det
velkjente TV-selskapet Golfing World turen til Bogstad.
Besøket resulterte i en 6 minutters filmpresentasjon
bestående av flotte bilder av golfanlegget og intervju
med Niels Vik og Stephen Newey.
Verdt å ta en titt
Klikk deg inn på klubbens nettside (www.oslogk.no). Linken til
filmpresentasjonen (som opprinnelig er hentet fra YouTube) finner
du ved å åpne nyheten med overskrift «Flott presentasjon av banen».

Mottar du nyhetsbrev fra klubben? For kort tid siden
tok klubben i bruk en ny løsning for utsendelse av
nyhetsbrev. Nå kan du melde deg av eller på etter eget
ønske.
Jevnlig sender klubben ut nyhetsbrev til klubbens medlemmer.
Informasjonen du mottar har til hensikt å holde deg oppdatert om
hva som skjer i klubben i relativt nær fremtid. Informasjonsbrevene
viser seg å være en viktig kanal for å nå fram med budskap om
viktige frister, kommende turneringer og andre aktiviteter i
klubben. Statistikken viser at nærmere 60 prosent åpnet det brevet
som ble sendt den 29. oktober.
Alle medlemmer som er registrert med en e-postadresse i GolfBox
ble i utgangspunktet lagt inn som mottakere av nyhetsbrevet.
Dersom du ikke har mottatt brevet kan du melde deg på nederst til
høyre på klubbens nettside (forsiden). Tilsvarende kan du som ikke
ønsker informasjonen melde deg av.
Klubben er opptatt av at vi skal holde medlemmer oppdatert om
viktige saker, men det er også viktig å at medlemmer ikke opplever
at vi sender nyhetsbrev for ofte. Normen er derfor at informasjon
samles og sendes ut to ganger per måned i golfsesongen, mens det
ellers i året skal sendes ut én gang per måned.

Årsmøtet 2015 - hold av datoen!
Årsmøtet i Oslo Golfklubb skal avholdes tirsdag 10. mars.
Klubben ber medlemmer om å holde av datoen inntil nærmere
informasjon om nøyaktig tid og sted foreligger.
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Det var en gang...

Skjøt sine egne soldater ved hull 8
På golfbanen vår eksisterte det tidligere et større grustak
som strakk seg over deler av dagens driving range og
bortover mot ravinen ved hull 7. Grustaket var en del av
den store endemorenen eller israndavsetningen som ble
dannet her under istiden.
Under 2. verdenskrig skjøt tyskerne sine egne soldater
her blant annet med anklager om at de hadde «forbrutt
seg mot Wehrmacht». Hvor mange tyske soldater som
mistet livet her er usikkert, men i boken «Marka og
krigen» skrevet av Trygve Christensen står det følgende:

Vet du noe mer om tyskernes rettersted?
Hvis du bodde i nærheten av golfbanen vår under krigen
eller av andre grunner vet noe mer om tyskernes bruk av
grustaket som rettersted så er klubben veldig interessert i
å vite mer om dette.
Send eventuelt en e-post til post@oslogk.no eller ring
tlf. 22 51 05 63.

«Under henrettelsene ble Ankerveien stengt ved
Voksen og Lysakerelva. Som oftest ble tre soldater skutt
om gangen, ved soloppgang. De fleste henrettelsene
skjedde vinteren 1942-43 da mange nektet å reise til
russerfronten ved Stalingrad».

Interessert i golfhistorie?
Du finner mye spennende informasjon på nettsiden
www.golfhistorie.no

I ettertiden ble grustaket tildekket av store mengder
bygningsavfall som er med på å dekke til det som
eventuelt måtte være av spor under sanden. Nøyaktig
hvor retterstedet befant seg i grustaket er noe usikkert,
men mange mener at det er sannsynlig at det befant seg
like i nærheten av trappen som vises på bildet.
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Først og sist

Pro Shop’s corner

Først og sist med Espen «Shampo» Knutsen

Fv. Julian, Anthony, Stephen og Jayne.

Siste sjanse før jul - salget fortsetter frem
til 17. desember.

1.

Hva burde folk vite om deg?
At jeg har hatt en drive på 357 meter.

2.

Hvem er golfhistoriens mest imponerende?
Tiger Woods.

3.

Hva rister vi på hode av om 10 år?
Jordal Amfi.

4.

Hva er din mest unyttige kunnskap?
Nynorsk…

5.

Hvem burde skjerpe seg?
Vålerenga hockey.
Tror du eller vet du?
Vet!

6.
7.

Boken alle burde lese?
Gjeld av Torgrim Eggen (eneste boken jeg har lest).

8.

Gir du til tiggere?
Kan gi til narkomane, men aldri til de som er friske nok til å
jobbe!

9.

Hvorfor Shampo?
Pga. at faren min var frisør og blir kalt Såpa.

10. Hva er typisk norsk?
Å tro at langrenn er verdens største idrett.
11. Hva er din favorittkølle i bagen?
8 jern.
12. Hva er likt i golf og hockey?
Presisjon.
13. Hvordan har din første sesong som medlem i klubben vært?
Fantastisk bra! Imponerende bane som er helt i Europa toppen.

Trenger du ny nytt grep?
Stephen hjelper deg gjerne med å kvalitetssikre
ditt grep og viser deg gjerne det nyeste innen
grepteknologi.
God jul
Stephen, Jayne, Julian og Anthony benytter
anledningen til å ønske alle medlemmer en riktig
god jul.

Utgivelseplan
Nr. 1 - mars
Nr. 2 - mai
Nr. 3 - juni/juli
Nr. 4 - august/september
Nr. 5 - oktober/november
Nr. 6 - desember
Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post: siv@oslogk.no

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

Takk til
alle som bidrar
med tekst og
bilder til bladet!

