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Etter en meget varm 
periode i en tre ukers 
periode frem til påsken 
kom de mer normale 
april temperaturene. Med 
rekordtidlig start den 
27. april! med forhold vi 
normalt finner i midten av 
juni er det bare smil å se 
på Bogstad nå.

Tidlig baneåpning 
Det har kostet mye svette (og noe penger) å få banen i stand til 
denne tidlige åpning. Sesongpersonalet på banen måtte innkalles 
tidligere enn forventet, de som kunne kom. Banestaben har stått 
på mange lange dager for å nå oppstart den 27. april. Naturen har 
ikke bare vært på vår side heller. Korttidsminne husker at den første 
uken av mai hadde vi 3 frostnetter, dagtemperaturer på 5-6 grader 
og kulda vil ikke helt gi slipp. 

Ta godt vare på klubbens nye medlemmer 
Vi tok i år inn 99 nye medlemmer, ca. 40 av dem møtte til et 
informasjonsmøte i slutten av april hvor vi presenterte oss, klubben, 
hva vi står for og forklarte hvordan vi gjør ting på Bogstad. 
Tilbakemeldingene fra de nye var gode, men dersom dere som har 
vært med lenger ser noen nye fjes som virker litt usikre på noe – 
spør om du kan hjelpe, kanskje et smil, et «hei». Inkludere de nye 
og la dem føle seg velkomne i klubben

Ny turneringsansvarlig 
Marius Thorp, vår nye turneringsansvarlige, er på plass og allerede 
godt i gang med sitt arbeid. Sammen med turnerinskomiteen vil 
han påse at alle de ca. 135 turneringene som arrangeres i sesongen 
vil gå knirkefritt. Det er ikke gitt at alt vil bli gjort som før, Marius 
må få sette sitt preg på arbeidet. Det vil alltid ta litt tid å komme seg 
inn i en ny jobb, men vi er sikre på at Marius er en god mann for 
klubben.

Kommunikasjonsstrategi 
I vinter har Siv ledet en gruppe i en prosess som skal munne ut i 
en kommunikasjonsstrategi og plan. Arbeidet er ikke ferdig, men 
vil bekjentgjøres etter hvert som styret får vedtatt elementer fra 
gruppens arbeid.

GolfBox-kurs for 55 medlemmer 
Forleden møtte ca. 55 medlemmer opp for kurs i bruk av GolfBox. 
Dette var en fin gjennomgang av fremgangsmåten for alle som 
ikke er helt komfortable med å bestille / registrere score / bekrefte 
score og påmelding til turnering. Vi håper at de aller fleste nå er 
selvhjulpne på området.

Bli en bedre golfer 
Vi har også satt opp 4 forskjellige medlemskurs for å bedre 
golfferdighetene. Avhengig av responsen vil vi også sette opp flere 
kurs utover i sesongen. 

Driving rangen/ Bogstad Vinterparadis 
Bogstad Vinterparadis har gjennom vinteren satt opp en del av 
det tekniske bygget (så stor del de hadde penger til). Avtalen 

Daglig leder Niels Vik.

Leder

var at vi skulle kunne trene golf som vanlig på rangen til 1. mai. 
Dette gikk bare nesten. Vi kan trene der, men fra matter lagt på 
kunstgresset på nedre plan inntil oppryddingsarbeidet blir ferdig. 
Forskjønningsarbeidene er godt i gang og rangen vil fremstå som 
vesentlig mer innbydende, med utslagsmatter på det vanlige stedet, i 
løpet av ganske kort tid.

Er du vår nye marshall? 
Kan dette være en oppgave for deg? Vi trenger noen som er villige 
til å bruke noe tid på å hjelpe golferne/opprettholde farten i spillet 
og å oppmuntre golferne. Ta kontakt med Niels på kontoret.

Vi ønsker alle medlemmene velkommen tilbake og håper alle får en 
god sesong. Vi skal gjøre vårt for at Bogstad skal være et fantastisk 
sted å være.

NV
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Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth
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Det var en gang

Protime?

Årets sesongåpning var 
rekordtidlig og på forhold 
som er tilsvarende midten 
av juni i fjor. Det er rett 
og slett fantastisk! En 
usedvanlig snill vinter 
med heldig innfrysing 
og tidlig opptining har 
bidratt godt til det, men 
det er også helt sikkert 

at banestabens solide forebyggende arbeid gjennom 
vinteren hvor det ble sprøytet og frest snø med jevne 
mellomrom har bidratt meget godt til at vi allerede 27. 
april kunne nyte baneforhold få baner opplever i løpet 
av sesongen. Jeg kan heller ikke huske gjennom mine 
40 år på Bogstad at vi har åpnet uten at ballplassering 
er tillatt. Alt taler for at det blir en strålende sesong 
hvor en litt rufsete start på maiværet fort vil bli glemt.  

Klubbens nye og utvidede styre er på plass og har tatt godt tak i 
oppgavene som venter. Styret har en god demografisk representasjon 
av medlemsmassen og har en bra faglig sammensetning. For å få 
utført alle oppgaver og prosjekter trenger klubben derimot støtte 
fra frivillige i medlemsmassen i komiteer og ressursgrupper. Årets 
komiteer er godt i gang med sitt viktige frivillige arbeid for klubben. 
Det er strålende å oppleve det gode engasjementet de frivillige 
bidrar med hvert år. Uten denne innsatsen fra våre medlemmer ville 
det ikke vært mulig å gjennomføre den store aktiviteten i vår korte 
hektiske sesong. 

Etablering av ulike ressursgrupper bestående av medlemmer med 
kompetanse på områder klubben har behov for står sentralt. 
Ressursgruppen for etablering av en Kommunikasjons- og 
Merkevarestrategi for klubben har fungert godt og vitner om 
at det er mulig å initiere frivillig innsats blant medlemmer med 
spesialkompetanse i prosjekter av begrenset varighet. Med blant 
annet stadige høringer om vernesaker og reguleringer, samt 
byggeprosjekter som vi i fremtiden ønsker å gjennomføre er det 
et behov for nettverk og spesialkompetanse på politiske prosesser, 
reguleringsspørsmål, byggesaksprosesser og prosjektledelse 
som vi håper at vi kan finne i medlemsmassen. Vi vil benytte 
medlemssidene til å rekruttere til slike ressursgrupper, men ta 
gjerne kontakt med administrasjonen hvis du går med en gryende 
frivillighetstrang.

Prosessen i forbindelse med en norsk søknad om å få arrangere 
Solheim Cup i 2019 går sin gang. Kravspesifikasjonen og kriterier 
er nå ytterligere klarlagt og de aktuelle vertskapsklubbene vil i løpet 
av mai sende inn sine søknader til NGF. NGF har oppnevnt en 
komité som skal vurdere søknadene og en klubb vil sannsynligvis 
bli valgt i løpet av sommeren. Som tidligere nevnt vil Oslo 
Golfklubbs medlemmer avgjøre om vi skal bli en vertskapsbane 
for arrangementet og det vil bli avholdt et ekstraordinært Årsmøte 
som skal ta stilling til dette enten før eller etter sommerferien. All 
informasjon vil bli fremlagt i god tid før dette avholdes. 

Det vil som vanlig være stor aktivitet på Bogstad i år og 

turneringsprogrammet er tett også etter en viss konsolidering 
før sesongen. Det er blitt en god del nye medlemmer i klubben 
de siste årene og klubbturneringene er en fin måte å bli kjent 
på. Årets høydepunkt på arrangementsfronten vil være Suzann 
PRO Challenge den 5. og 6. september. Vi tror det vil bli mange 
skuelystne og håper at mange vil bli med på å skape en flott 
ramme rundt dette arrangementet som vi er stolte av å kunne 
arrangere. Klubben vil også arrangere EM for Boys 6. til 13. juli 
hvor vi får anledning til å oppleve de beste talentene i Europa 
på nært hold. Dere vil se mye til vår nyansatte arrangements- og 
turneringsansvarlig, Marius Thorp, som mange golfere kjenner til, 
og Styret er veldig fornøyd med å ha fått ham inn i klubbens stab. 
Han har en unik golfbakgrunn og vi kan glede oss til hans positive 
bidrag til klubben. 

Ta vel imot nye medlemmer, spill med nye mennesker og sørg for 
at klubbens bookingprinsipper overholdes. Og til slutt, en stor og 
unødvendig kjepphest, vær så snill, reparer nedslagmerker og legg på 
plass oppslått torv. Det er uakseptabelt å slurve med dette. Gleder 
meg til å se mange blide fjes på Bogstad i år og håper at alle vil 
opptre bevisst for å nå målet om å spille Bogstad på 4 timer.

Hilsen Jan
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Dugnadsturnering

Først var det flaggheising, og formann Jan Aaseth takket 
dugnadsdeltagerne og ønsket velkommen til ny sesong.  Han 
markerte banen for åpnet ved å splitte første fairway med en solid 
drive.  Spillerne inntok teestedene og Stephens shotgun satte 
stablefordturneringen over 9 hull i gang. Det sier litt om banens 
kvalitet at det ikke var snakk om ballplassering! Vinner ble Elisabeth 
Seeberg, med 19 poeng. Gratulerer!

poeng.
På pallen kom også seg Anne 
Riddervold, Petter Balstad, 
Selma Ditlev-Simonsen og Ole 

Martin Beck (bildet under).
Rett bak kom Thomas 
Lindberg, Inge Fjeldstad, Solvei 
Hage og Elisabeth Viksjø (bildet 

Åpningsturnering med 92 deltagere Dugnad med spill i april!

Åpningsturneringen 2014 ble en flott dag under 
strålende spilleforhold og en enda finere bane. I alt var 
det 92 deltagere.

TEKST: ERIK HAGEN

Det var mye god score, men ingen kunne måle seg med Ulf 
Christopher Wroll Hagen som så langt hadde sin beste opplevelse 
på banen i år. Med 49 poeng og med et hcp på 18,5 ved start. 
Imponerende! Blir nok noe vanskeligere å oppnå tilsvarende 
poengsum utover sommeren med nytt hcp!

Laget med Ulf Christopher vant også vinner av Lagkonkurransen. 
På vinnerlaget spilte: Ulf Christopher, Morten Andvig, Arne 
Ramstad og Caroline Therese Halmrast. Laget oppnådde 131 

Fv. Arne Ramstad, Ulf Christopher Wroll Hagen, Morten Andvig og Caroline 
Therese Halmrast.

under).
Turneringskomiteen Mette Bye, Christian Storm og Erik Hagen 
sørget for et knirkefritt arrangement med fine premier og god mat 
fra kjøkkenet.

Det var en ivrig og 
trofast dugnadsgjeng 
som møtte opp kl. 10:00 
på lørdag den 26. april 
for å hjelpe klubben 
med å legge siste finish 
på banen og bygninger. 
Med flaggheising, mat og 
drikke og påfølgende spill 
ble dette en fantastisk dag.

Det lå i luften, og det ble fantastisk. En ivrig og trofast 
dugnadsgjeng stilte opp for å hjelpe John Riiber og hans team 
med å legge siste vårfinish på bane og bygninger. Med malerkoster, 
raker, fuglekasser og merkestaker svermet de ut på en bane av 
midtsommerkvalitet. Vi skulle gjerne sett at flere hadde stilt 
opp, men det meste ble likevel gjort. Etter nær 3 timers innsats 
vanket det pølser og drikke på terrassen, og det var klart for 
dugnadsturnering.

Styreleder Jan Aaseth fikk æren av å åpne banen for sesongen.
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Det er for tidlig å si hva resultatet av markedet lørdag ble, men det 
er snakk om et fint overskudd. Overskuddet av bruktmarkedet på 
Oslo Golfklubb går uavkortet til juniorvirksomheten i klubben, og 
er et viktig bidrag for å få økonomien til å gå rundt. Klubben satser 
hvert år betydelig på juniorvirksomheten, og man er stolte av å ha 
ca. 200 barn og unge i trening.  
–Jeg tror ikke det er mange golfklubber i Norge som har en like stor 
og aktiv junioravdeling som vår, avslutter en fornøyd Jonne Skajem.

I kø for å kjøpe golfutstyr

Allerede før Oslo golfklubbs bruktmarked åpnet den 
26. april, var det kø av folk som ønsket å sikre seg de 
beste godbitene. Mange hundre var innom før man 
stengte dørene lørdag ettermiddag.

TEKST OG BILDER: SVEN GJERULDSEN

-Dette har vært en stor suksess. Gjennom hele dagen har folk 
vært innom og handlet flott brukt utstyr. Ut fra interessen for vårt 
bruktmarked, vil det bli spilt mye golf denne sesongen, sier leder for 
treningskomiteen i Oslo Golfklubb, Jonne Skajem.

Mye utstyr

Han vil berømme komiteen som i flere måneder har arbeidet for en 
god avvikling av bruktmarkedet som ble arrangert for femte gang på 
Bogstad.  
–I år hadde vi valgt å legge bruktmarkedet til samme tidsrom som 
klubbens dugnad, og det tror jeg var en klok beslutning, sier han.

Det var utrolig mye utstyr som var levert inn for salg, og det aller 
meste ble solgt.  
–Nå er det ikke mye igjen, og det er bra, sier prosjektleder for 
bruktmarkedet Martin Daun og ser utover lokalene som timer 
tidligere bugnet av flott golfutsyr.

Overskudd

Bruktmarkedet

Kommende turneringer i juni

• 24. mai: Vi under 45
• 28. mai: Familiematchen – kvalifisering
• 31. mai: Sara & Carls Cup, Anthonys minipokal
• 13. juni: Midnight Cup
• 14. juni: Sankthanspokalen
• 20. juni: Old Stars
• 21. juni: PINK CUP
• 23. juni: BigHorn Manndomsprøven
• 28.-29. juni: The International Trophy

Løpende gjennom hele juni: 
Damedag hver tirsdag (påmeldingsfrist dagen før kl. 09:00) 
Senior Herre hver onsdag (påmeldingsfrist dagen før kl. 
09:00) 
Torsdagsmatch – turnering gjennom hele sesongen hvor 
medlemmer selv booker starttid,  
betaler startkontingent i pro shop og leverer scorekort for 
godkjennelse i «blå» postkasse på veggen i klubbhuset.

Mer informasjon og påmelding benytt GolfBox.
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Cup

NB! Midnight Cup spilles 13. juni

I følge statuttene skal Midnight Cup spilles fredagen 
før St. Hans. I år ville det ha vært fredag den 20. juni. 
Vi gjør medlemmer oppmerksomme på at denne 
turneringen i år spilles 13. juni.

Midnight Cup er en av klubbens eldste pokalturneringer og ble 
oppsatt første gang så tidlig som i 1935. Formatet på turneringen 
har endret seg litt over årene, sist i forbindelse med at den ble 
gjenopptatt i 2004 etter ikke å ha vært spilt på en del år.

Medlemmer som kjenner turneringen vet at den skal arrangeres 
fredagen før St. Hans. I år ville det ha vært fredag 20. juni. I år 
gjøres det et unntak fra regelen og statuttene, dvs at Midnight Cup 
arrangeres på fredag den 13. juni.

Lørdag 21. juni oppfordres alle Oslo Golfklubbs 
medlemmer til å vise at det handler om å bry seg. Da 
arrangerer vi PINK CUP 2014 på Bogstad.

PINK CUP 2014 blir en hyggelig, meningsfull og sosial turnering. 
Alle inntektene fra turneringen og ulike aktiviteter går uavkortet 
til Kreftforeningen og Brystkreftsaken. Turneringen er en 
lagturnering med shotgun start kl. 09.00. Nærmere informasjon 
om turneringsform og påmelding finnes i GolfBox og vil komme på 
oppslagstavlen i klubbhuset.

PINK CUP ble etablert i Norge i 2008. Siden den gang har det 
vært arrangert et mangfold av PINK CUP turneringer rundt 
omkring i Norge, også på Bogstad. De siste par årene har Oslo 
Golfklubb samlet inn over kr. 20.000 hvert år som har blitt 
oversendt til Kreftforeningen.

Målsettingen i 2014 er 100 PINK CUP deltagere, på Bogstad 21. 
juni. 

Startkontingenten, kr. 200 pr pers går uavkortet til Brystkreftsaken. 
På banen vil det være en rekke ulike med fokus på å samle inn 
penger til et godt formål. Det vil bli lagt opp til frivillig betaling. 
Det vil også være loddsalg med flotte premier.

Om noen av våre medlemmer har noe som de ønsker å bidra med 
til loddsalget er det bare å ta kontakt med turneringsleder, Keith 
Woods, mobil 913 77 819, email keith.woods@online.no. 

Påmelding vil være mulig fra 21. mai. Meld deg på. Vis at du bryr 
deg. Påmelding kan enten være et komplett lag eller individuell 
påmelding. 

OM BRYSTKREFT 
Årlig får rundt 3000 kvinner diagnosen brystkreft, noe som gjør 
sykdommen til den hyppigste kreftformen blant kvinner. 80 prosent 
av de som får diagnosen er over 50 år, men også yngre kvinner og 
menn kan rammes. Fysisk aktivitet minsker risikoen for å få kreft.

Midnight Cup Pink Cup 2014

NB! Oblat merket med «Betalt 2014»

Årets Oblat merket med «Betalt 2014» hentes i startboden. Alle aktive medlemmer skal ha oblat klistret på 
bagtag’en ved spill. Etter hvert vil det gjennomføres kontroll av spillere på banen.

Betalt

2014
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Golf Digest omfavner Bogstad Oslo Golfklubb 90 år!

Den svenske utgaven 
av et av verdens største 
golfmagasiner, Golf 
Digest, har en reportasje 
over åtte sider om 
klubbens golfbane. Og 
det mangler ikke på 
positive superlativer i den 
omfattende artikkelen!

TEKST: SVEN GJERULDSEN

 
-Omtalen av golfbanen er langt mer enn vi kunne forvente, men vi 
tar det til oss. Artikkelen med de mange flotte bildene fra banen og 
Oslo Golfklubb inspirerer oss til å arbeide videre for at banen skal 
bli enda bedre. Målet er at vi skal stå som vertskap for Solheim Cup 
om noen år, sier daglig leder Niels Vik. 
 
Golf Digests reportasje er verdt flere hundre tusen kroner i 
markedsføring, og bladet når mange tusen lesere over hele 
Skandinavia. Vik ser ikke bort fra at det i løpet av sommeren vil 
komme mange entusiastiske golfere langveis fra for å prøve banen på 
Bogstad, etter den positive omtalen Oslo Golfklubb og ikke minst 
den ombygde banen fikk i artikkelen.
 
«Vi huller ut på 16. hullet – tør en svenske kalle dette Nordens 
største golfopplevelse?» heter det i hovedoppslaget som innleder 
reportasjen med et vakkert bilde fra nettopp greenen på 16. Om 
hull ti skriver reporteren: «Snarare Augusta än Val de Femme»!
Men, det stopper ikke der med positive tilbakemeldinger i siste 
utgave av Golf Digest. «Med nyvunnen energi fortsätter rundan på 
en av de bästa om mest innesvärda sträckningar en golfbane kan ha, 
från hål 11 til 16, med greener som den 13:e, 14:e och 16:e belägna 
strax intill sjön, alla hålen med sine egna karaktärer, varierande från 
korta par 4 hål, til strategiskt designade par 5:or och spektakulära 
par 3:or»
 
Et av verdens største
Golf Digest er et av verdens største golfmagasiner og bladet blir lagt 
merke til over hele verden. Bladet kommer ut på mange språk og 
den amerikanske utgaven har et opplag på nær 1,7 millioner solgte 
eksemplarer hver måned, mens den svenske utgaven har et månedlig 
opplag 17 200 eksemplarer og 65 000 lesere. Ikke sjelden blir en 
artikkel i en av de nasjonale utgavene gjengitt i den amerikanske 
utgaven.

Tutta tilbake etter ryggproblemer
TEKST: SVEN  GJERULDSEN

Suzann Pettersen er tilbake etter et kort avbrekk på grunn av 
problemer med ryggen. Ryggplagene gjorde at hun sto over årets 
første Major-turnering. Til tross for en drømmestart under LPGA-
turneringen på North Texas LPGA Shootout 1. mai-helgen, fikk 
hun dessverre en andrerunde på par som kan ha bidratt til at hun 
gikk glipp av seieren.

Til golfmedia fortalte Tutta at ryggen fortsatt ikke føles hundre 
prosent. Ingen kunne hanskes med Stacy Lewis i sisterunden av 
North Texas LPGA Shootout. Suzann Pettersen endte på sjette 

I forbindelse med at klubben blir 90 år i juni vil vi 
ha en markering av jubileet i klubbhuset torsdag
12. juni med en kombinert jubileums torsdagsmatch.

TM-spill på morgenen foregår som normalt. På etter middagen 
vil det være en shot-gun start ca. kl. 16.00 (banen stenger 
derfor litt før lunch) som inngår i torsdagsmatchen med egen 
påmelding.

Selve markeringen vil finne sted i peisestuen og på terrassen kl. 
15 hvor klubben også har invitert noen eksterne gjester. Alle 
medlemmer er velkommen til å delta på markeringen. Det vil bli 
en enkel servering.

Tutta
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Tutta

Marita Engzelius har i samarbeid med Oslo Golfklubb 
bygget opp Team Engzelius!

Livet som nyetablert golfproff byr på mange utfordringer. Marita 
er i full gang med å videreutvikle sin golf til nye høyder, men det 
er svært krevende å etablere seg i verdenstoppen da dette krever 
tålmodig arbeid over en periode der det er få sponsorer og høye 
utgifter. Marita håper Team Engzelius kan bidra til å muliggjøre 
en full proffsatsning og at ikke anstrengt økonomi skal sette 
begrensninger for hennes sjanser til å lykkes. I år satser Marita 
fullt på Symetra Tour i USA, hvor målet er topp 10 på rankingen. 
Midlene fra Team Engzelius øremerkes Maritas utøverfond, og 
brukes til dekning av hennes utgifter i forbindelse med trening og 
turneringer.

Ubetalt kontingent=sperret for spill!

Medlemmer som ikke har betalt 
kontingenten er nå sperret for spill i 
GolfBox. Send en e-post til elin@oslogk.no 
med kopi av kvittering dersom det haster å 
få tilgang til banen.

Vi minner også om at ubetalt kontingent oversendes til Contar 
inkassoselskap dersom inkassovarsel ikke betales innen fristen.

Har du endret adresse?  
En del av fakturaene er kommet i retur til oss pga feil adresse. 
Medlemmer dette gjelder forsøker vi å kontakte per e-post eller 
mobilnummer for å få korrekt adresse slik at kontingenten 
kommer frem. 

Oppdater din adresse i GolfBox
Adressen kan du selv oppdatere når du er innlogget i GolfBox 
under “Rediger profil”. 

plass.
Suzann Pettersen startet dagen ett slag bak teten, men endte til slutt 
ni slag bak Stacy Lewis, som vartet opp med en maktdemonstrasjon 
av de sjeldne.
Lewis rundet av turneringen med en runde på hele syv under par, 
og sikret med det seier med seks slag på nærmeste utfordrer, Meena 
Lee fra Sør-Korea. Dermed klatrer hun fra tredje- til andreplass på 
verdensrankingen, mens Tutta blir liggende på fjerdeplass.
 
2014 har vært et suksessårs for LPGA-touren så langt. Touren er 
mer og mer populær, mye takket være at tourens mest populære 
profiler har innkassert seiere i år. Til tross for den sør-koreanske 
invasjonen i kvinnegolfen, var Lewis seier den femte amerikanske så 
langt på LPGA-touren i år.
 - Mer enn noe annet føler jeg lettelse akkurat nå. Jeg har kommet 
så nære mange ganger de siste månedene, sa Lewis etter seieren.

Oslo-golferen gjorde comeback etter en måneds skadeavbrekk i 
med en 28. plass i forrige ukes Swinging Skirts LPGA Classic. Etter 
turneringen falt hun fra andre-, til fjerdeplass på verdensrankingen, 
men nå virker Tutta klar til å legge en trøblete start på sesongen bak 
seg.
I torsdagens åpningsrunde av North Texas LPGA Shootout klinte 
hun til med en runde på fem under par. Det holder til ensom 
ledelse, tett etterfulgt av Caroline Masson, formsterke Michelle Wie, 
Cydney Clanton, Christina Kim og Dori Carter.

Team Engzelius

Medlemskategorier
Medlemskap  Pris pr. år
Privat medlem kr. 1.000,-
Privat Medlem VIP kr. 5.000,-
Bedriftsmedlem kr. 15.000,-

«Jeg håper så mange som mulig vil være med meg på denne 
reisen. Jeg ønsker å være et godt forbilde for barne- og 
ungdomsspillerne våre og jeg vil vise at det er mulig å nå sine 
drømmer om man bare jobber hardt nok. Proff livet bringer 
med seg mange nye utfordringer, men jeg gleder meg til å kunne 
mestre dem og jeg setter uendelig stor pris på all den hjelpen 
jeg kan få! Jeg håper jeg kan gjøre klubben min, men også hele 
golfnorge stolte. Det skal i alle fall ikke stå på innsatsen!» 

Marita

Medlemsfordeler
• Alle medlemmer vil hver måned få en oppdatering på hvordan 

Marita har det, hva hun har gjort, hennes tanker om resultater 
og planene fremover mot neste måned.

• Alle medlemmer vil være med i trekningen av flotte premier.  
F.eks Pro V1 baller, Greenfeebilletter til Oslo GK, plass i Team 
Engzelius Challenge på Bogstad etc.

• VIP medlemmer får i tillegg
• «Årets Team Engzelius effekt».  For 2013 og til og med juni 

2014 gjelder Abacus Piquet golfskjorte m/logo.
• Deltakelse i sommerens Team Engzelius Challenge på 

Bogstad Golfbane.  
Marita vil her spille med alle grupper samt ha aktiviteter 
hvor hun er med.

• Bedriftsmedlemmer får i tillegg
• 3 plasser i sommerens Team Engzelius Challenge på Bogstad.
• Tilbud om eget foredrag for ansatte: «Fra amatør til proff!»  

Fokus på måloppnåelse, positiv tenking og ny generasjon 
toppidrettsutøvere.

Bli medlem i Team Engzelius 
Klikk deg inn på klubbens nettsider (oslogk.no) Velg deretter 
Medlem-Team Engzelius.

Plakat som henger i klubbhuset
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Ta vare på banen

Gjenta
punkt 3 og 4 
rundt hele  

nedslagsmerket  
som da blir slik

Takk for hjelpen!

1 2 3

4 5

6 7 8

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.

Et korrekt reparert nedslagsmerke er borte på et par dager
Nedslagsmerker som ikke repareres riktig og med én gang vil bidra til ujevne greener og en dårligere spilleopplevelse. Et 

korrekt reparert nedslagsmerke er leget på et par dager.

Nytt
nedslagsmerke

Trykk greengaffel ned i 
midten

Trykk greengaffel ned 
rundt kanten

Bend greengaffelen inn 
mot midten

Press  nedslagsmerket 
ned med en putter

Borte
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tør derfor be alle om å unngå å transportere seg inn på greenene via 
fronten på greenene. 95 prosent av det nylagte gresset ligger der. Gå 
rundt og inn fra sidene. Gresset som er lagt ut representerer store 
verdier og det er således av felles interesse at dette blir ivaretatt på 
en best mulig måte. Områdene blir merket med en heltrukket hvit 
strek i forkant og punktvis rundt slik at området er definert.  Videre 
står det GUR pinner i midten på områdene.
Områdene er betraktet som GUR med spilleforbud og skal 
håndteres som det. Dvs. at ballen hentes ut og droppes utenfor.

Dagvanning på nylagt gress
Vi er fortsatt nødt til å praktisere dagvanning av de nylagte 
områdene når det ikke kommer naturlig nedbør i en periode 
fremover inntil torven har fått rotfeste. Vi beklager evt. heftelsen 
dette måtte få.

Ved siden av de normale vedlikeholdsrutinene som klipping, 
gjødsling og dressing har vi blant annet utført følgende før 
baneåpning:

• Renovert greenbunkerene på hull 2 og 4.
• Supplert sand i de fleste bunkerne. Tot. 150 tonn.
• Torvet nytt gress i forkant av nesten alle greener. 

Tot: ca. 850 m2
• Torvet kjølevannstrasen  over fairway 9 og området nede ved 

tee 17. Dette utgjør ca. 1000m2
• Mye tid er også gått med til å reparere små mekaniske skader 

etter snøbrøytingen av greener i vinter. Dette har utgjort  Tot:. 
ca. 25 m2 fordelt på mange små flekker.

• Samlet løv og kvist fra alle arealer på banen.
• Funksjonstesting av vanningsanlegg samt justert sprinklerhoder 

til vanningsanlegget etter telehiv.
• Igangsatt tiltak for å gjøre området rundt driving range mattene 

mer innbydende. Kombinasjon bruk av ferdiggress, kunstgress, 
beplantning og ny asfalt skal sørge for en hyggeligere atmosfære 
der nede.

Jeg er stolt av den mobilisering og innsats banepersonalet har lagt 
ned av tid i arbeidet med å forsere frem banekvaliteten til en rekord 
tidlig baneåpning.

Lykke til med golfsesongen.

Vennlig hilsen John Riiber

Baneavdelingens hjørne

Etter en fantastisk påske med gode temperaturer har 
vi nå fått en mer naturlig utvikling med  langt lavere 
temperaturer. De siste fjorten dagene har det vært kaldt 
(0-8 grader) og veksten har stoppet litt opp. Vi har 
likevel fått en rekordtidlig start på sesongen på Bogstad 
i år. 

Det er hyggelig å kunne vise hvilket potensiale banen har dersom 
vi kommer ut av vinteren uten vinterskader. Når vi kan skilte med 
juniforhold i slutten av april kan vi ikke annet en å si at vi har fått et 
godt utgangspunkt for resten av sesongen.  
Å rigge opp banen for spill etter vinteren tar tid. Det er mange 
småting som skal på plass før spilleopplevelsen er 100 prosent på 
alt. Vi er på god vei, men trenger stabil varme for at vi skal ta de 
siste stegene. Vi ønsker selvfølgelig å fremstå best mulig når vi først 
har åpnet. Det er vi alle tjent med både sportslig og økonomisk. En 
sen påske og en tidlig vår skapte en ekstra utfordring med tanke på 
fremdrift i en hektisk periode. Vi løste det etter beste evne og håper 
alle er fornøyd med det utgangspunkt vi har skapt nå. 

Til tross for at alt ser grønt og fint ut nå vil det ta tid med varmt 
vær før gresset blir slitesterkt og robust med et godt rotsystem. 
Greenene fremstår med bra plantebestand, men vi trenger ytterligere 
respons på utført støttesåing for å møte spillebelastningen fremover. 
Hastigheten på greenene ligger pt. på ca. 8,5 på stimpen. (Det vil 
naturligvis variere litt fra dag til dag grunnet nedbørsvariasjoner.) 
Greenene er ikke superraskeraske, men de er ærlige. Vi trenger mer 
varme og tid før vi begynner å justere klippehøyden ytterligere ned. 
Greenene klippes i dag på 3,3 mm. 

Vi må ikke glemme at vi fortsatt er i starten på mai. Vi hadde snø 
i luften i går 8. mai.  Teestedene og fairwayene fremstår med bra 
kvalitet. Dagens standard hadde vi ikke før nærmere midten av 
juni i fjor. Årsaken til de store forskjellene ligger først og fremst i 
kombinasjonen en kortere vinter med snødekke (2 mnd. i år kontra 
4,5 mnd. i fjor), samt en god timing på en preventiv soppsprøyting 
som vi utførte rundt årsskifte.

Unngå å entre green via fronten – gå rundt og inn fra siden
Vi har fortsatt noen utfordringer ifb. med en tidlig vår-åpning. I 
forkant av alle greener er det torvet inn nytt gress som pt. ikke har 
fått tilstrekkelig med nye røtter. Gresset er således sårbart og tåler 
svært lite belastning i form av tråk og annen maskinell slitasje. Vi 
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Samordning av klubbens lover
Per Foseid informerte om arbeidet som er lagt ned for å samordne 
klubbens gamle lover med den nye lovnormen klubben er pålagt å 
følge. Etter Pers presentasjon tok Lars Musæus ordet og foreslo noen 
endringer. Lovforslaget ble deretter enstemmig vedtatt med Foseid 
og Musæus endringer.

Budsjett
Niels informerte om budsjettet for 2014 og åpnet deretter for 
spørsmål. Ett av spørsmålene var om det var satt av penger til 
nedbetaling av lån. Svaret var nei, men at klubben nedbetaler 
frivillig etter evne og vi har nedbetalt nesten kr 5mill i løpet av de 
siste 5 årene. Klubben har avdragsfrihet frem til t.o.m. 2016. Etter 
spørsmålsrunden ble budsjettet enstemmig vedtatt som fremlagt.
Organisasjonsplan
Det kom spørsmål fra salen om styret hadde diskutert om styrets 
medlemmer burde vær en del av komiteene i klubben. Svaret 
ordstyrer ga var at nettopp det har vært diskutert mye, og styret har 
konkludert med at styrets medlemmer ikke skal være komiteledere, 
men observatører i komiteene. Komiteene skal formelt rapportere til 
styret gjennom administrasjonen, men har anledning til å komme 
på styremøtene for å informere. 
Organisasjonsplanen ble godkjent, med tillegg av en ny stiplet 
«boks» kalt Rådet.

Rapport fra Årsmøtet den 11. mars

Tirsdag 11. mars ble årsmøtet i Oslo Golfklubb avholdt 
i treningslokalet. Ca. 60 medlemmer møtte opp. 

Styreleder Jan Aaseth åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. 
Deretter ble klubbens avdøde medlemmer hedret med ett minutts 
stillhet. Jan Aaseth ble valgt til ordstyrer og han loste årsmøtet 
gjennom styrets beretning og besvarte det ene spørsmålet som kom.

Deretter ble komitérapportene gjennomgått. Leder i 
junioravdelingen, Jan Wojtaszek, presenterte arbeidet som gjøres i 
de forskjellige juniorgruppene og hvilken filosofi det arbeides etter. 
Jan avsluttet presentasjonen med å informere om NGSs sportslige 
plan som slår fast at en primærprosess i en golfklubb er å rekruttere, 
ivareta og utvikle golfspillere på alle ferdighetsnivåer.
Per Pettersen ga styret ros for å ha inntatt seniorkomiteens rapport 
i årsdokumentet. Han oppfordret også styret til å finne en løsning 
hvor både dame – og seniorkomiteen ble inkludert i klubbens 
offisielle komitéstruktur.

Heder og ære
Avtroppende styremedlem 
Per Foseid fikk både ros, 
blomster og plakett av 
styreleder Jan Aaseth.  Lars 
Olaf Sterud, avtroppende 
leder i Treningskomiteen, var 
ikke til stede på møtet, men 
ble likevel hedret med plakett 
og ros. Klubbmesterne ble 
deretter ropt opp og premier 
utdelt til de tilstedeværende 
som var Marita Engzelius, 
Anne-Marie Giørtz og Trond 
Haug.  Sofie Kjus-Huseby, 

Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth, Jarle Volden, Knut Skabo var 
ikke til stede men fikk velfortjent applaus. Nicoline Engstrøm ble 
tildelt gullbragdmerket. Nicoline var ikke til stede, men pappa Ole 
Engstrøm takket på vegne av henne. 

Revidert regnskap og revisors beretning
Niels Vik leste opp sekkeposter i regnskapet, både for konsernet 
(baneselskap og idrettslaget), idrettslaget og baneselskapet, 
henviste til notene, revisors beretning og kontrollkomiteens 
rapport.  Årsmøtet vedtok regnskapene med noter for konsern og 
idrettslag.  Baneselskapets regnskap til ble deretter tatt etterretning.

Marita Engzelius ble hedret for sin seier 
i dameklassen i klubbmesterskapet.

Valgkomiteens leder, Einar Skogstad, 
presenterte komiteens innstilling.

Valg
Einar Skogstad, leder for valgkomiteen, presenterte komiteens 
innstilling og styrets nye medlemmer ble valgt for ett år. Det nye 
styret er som følger:
Jan Aaseth – styreleder 
Keith Woods – nestleder 
Anne Riddervold – styremedlem (ikke på valg) 
Jens-Ove Hagen – styremedlem (ny) 
Camilla Raanaas Juell- styremedlem (ikke på valg) 
Lars Olaf Sterud- styremedlem (ny) 
Cecilie Ditlev-Simonsen- varamedlem (ny)
Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt og består nå 
av Ragnvald Risan (leder), Anette Bech, Per Foseid og Pål Solberg 
(vara).

Jan Aaseth avsluttet med å takke for tilliten og ønsket medlemmene 
velkommen tilbake i mai.
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Fugl på banen - Kvinand

Kvinand (Bucephala clangula) er en liten and som er 
rask til å ta til vingene når de synes mennesker kommer 
litt for nær. Det virker som det er blitt flere kvinender i 
Bogstadvannet i de senere år.

På våren samles de gjerne i små flokker og på vårparten i år er det 
observert iallfall 12 ender, som opptrer i par, ofte i vannet til venstre 
for 13. fairway og utenfor 14. green.
Kvinender tilhører de såkalte dykkendene. De har et påfallende 
stort hode i forhold til kroppen og en steil panne, som gir hodet 
en trekantet profil. Hunnene blir omkring 39 cm, mens hannen 
kan bli omkring 49 cm. De veier fra 600 til1000 gram. Hannen 
er sortgrønn i hodefargen og har en karakteristisk hvit kinnflekk 
på hver side av nebbroten. Hunnen er mer brunsort i hodefargen 
og kinnflekkene er mindre definerte. Hos hannen er buken og 
buksidene glinsende hvite, mens hunnen er mørk gråspettet. 
Det norske navnet kommer av hannens karakteristiske kvinende 
vingelyd under flukt.
 
Kvinanda er en såkalt hullruger som kan hekke på steder som ligger 
opp mot 3 kilometer fra vann. Den plasserer somregel reiret i et 
hult tre. Ellers hekker den ofte i holker som er hengt opp spesielt 
for kvinand og ugler. Kvinendene legger vanligvis 8–12 blågrønne 
egg. Når ungene er klekket, hopper de ut fra reirhullet, gjerne 8–10 
meter over bakken, og følger etter moren til et vann i nærheten. 
Endel overvintrer i Norge, ved åpent vann, men store deler av den 
norske bestanden overvintrer rundt Nordsjøen, bl.a. i de grunne 
havområdene rundt Danmark.
De er mye mer sky enn f.eks. stokkender, og tar til vingene når de 
ser mennesker, selv på ganske lang avstand. 

Bilde: Kvinand, hunn (t.v.) og hann. Foto: Wikipedia 

Anleggskomiteen har laget et nytt system for 
flaggplasseringer for baneavdelingen. Målet er økt 
variasjon på golfbanen, fordelt slitasje på greenene, og 
en jevn fordeling av vanskelighetsgrad på banen.

Hver enkelt green har blitt inspisert og oppmålt av 
anleggskomiteen, der vi har lagt vekt på at flaggplasseringene skal 
være fornuftige, utfordrende og tilgivende, samtidig som de skal 
være tilpasset en hastighet på greenene som passer ondulasjonsnivået 
på greenene.

Det har blitt laget 9 definerte flaggplasseringer for hvert hull. 9 
forskjellige plasseringer gjør det enkelt å fordele 6 lette, 6 middels 
og 6 vanskelige plasseringer per runde på rullerende basis. En 
annen årsak er vi ønsker å tilby spillere som spiller på faste ukedager 
i uken en variert bane fra runde til runde. Jo flere forskjellige 
flaggplasseringer, dess mer variasjon på golfbanen.

De 9 flaggplasseringene vil rulleres. Dersom hull 1 er lett på en gitt 
dato, vil det være middels dagen etter og vanskelig to dager senere. 
Tre dager senere er hull 1 lett igjen, osv.

For hver dag vil det være et repeterende mønster med lett, middels 
og vanskelig flaggplassering. Det vil si at hvis hull 1 er lett, så vil 
hull 4, 7, 10, 13 og 16 også være lette. På denne måten får vi en 
jevn variasjon på banen. Vi unngår også at alle par 3 og par 5 får 
generelt lette eller vanskelige dager. De definerte flaggplasseringene 
gir rimelig lik lengde fra dag til dag, selv om dette er veldig krevende 
å oppnå når man skal ta hensyn til fordelt spillslitasje.

Spillslitasje er viktig å ta hensyn 
til. I tillegg er det viktig at 
hullene ikke settes på nøyaktig 
samme sted eller overlapper 
et tidligere hull som ikke har 
grodd igjen skikkelig. Derfor 
får greenkeeperne tillatelse 
til å variere hver enkelt 
flaggplassering med en radius på 
1 meter. Det gir greenkeeperne 
over 3 m2 å plassere hullet på, 
hvilket bør være tilstrekkelig 
gjennom sesongen. Dermed 
vil lengden på plasseringen ha 
et slingringsmonn på 2 meter, 
men i gjennomsnitt vil det være 
veldig nøyaktig.

Lyst på jobb som Marshall?

Vi trenger deg som kan bruke noe tid med 
å hjelpe klubben å holde orden på spillet 
på banen. Oppgaven er i hovedsak å hjelpe 
golferne, passe på farten i spillet, påse at nedslagsmerker / divots 
blir reparert og annet for å hjelpe spillets gang. Jobben kan deles 
på flere. 
Gi oss beskjed hvis du kan tenke deg å bidra i arbeidet.

Interessert?
Ta kontakt med daglig leder Niels Vik, vik@oslogk.no.

Flaggplasseringer
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Under er et eksempel på «Dag 1»: 

Eksempelet viser at hull 8 (fra v. mot h.) er plassert midt på greenen, 
hull 6 er nesten helt i bakkant og hull 17 er nesten helt i forkant.

Alle varianter mellom «nederst» og «øverst» vil tilsvare prosentvis 
hvor langt innpå greenen hullet er plassert. Baneavdelingen har fått 
utdelt et diagram som viser nøyaktig hvordan lengdeindikatoren 
skal plasseres, slik at det skal være nøyaktig og forutsigbart.

Når vi har målt opp greenenes dybde, har vi definert forkant av 
greenen som den delen av greenen som er nærmest en ball i midten 
av fairway ved 150 meters merket. 

Flaggplasseringer

Hullenes plasseringer
I våre betraktninger rundt flaggplasseringene har vi tatt med 
følgende faktorer som en del av vurderingen om lett/middels/
vanskelig plassering:

• Greenens utforming
• Hvor utfordrende det er å få ballen til å stoppe på greenen ved 

innspill
• Nærliggende hindringer som bunkere og vannhindre, samt trær 

og rough
• Hvor enkelt eller ikke det vil være å chip’e til flagget fra rundt 

greenen
• Lengden på innspillet og bredden på landingsområdet
• Hvorvidt det går an å trille en ball inn mot hullet fra litt 

avstand eller ikke

På noen hull vil en lett og en vanskelig plassering kunne være ganske 
nære hverandre. For eksempel hull 6 har en «falsk forkant» på 
greenen, der det kan være meget vanskelig å komme nærme et hull 
som er «veldig kort», mens et hull som er midt på det nedre nivået 
er vesentlig enklere å spille til.

Vi håper at medlemmene vil oppleve tiltaket som positivt, at banen 
får økt spillkvalitet og at det samtidig kan lette arbeidsoppgavene til 
greenkeeperne. 

«Dagens hullplasseringer» vil være tilgjengelig på oppslagstavlen 
eller ved startboden, ta en kikk på den før du spiller!

Lengdeindikatorer på 
flaggstenger
Våre flaggstenger har mørkeblå 
og hvite felt på stangen. De 
to midterste feltene benyttes 
til å indikere hvor langt innpå 
greenen hullet er plassert. 
Hvis lengdeindikatoren 
dekker over midten av de to 
feltene, står flagget plassert 
«på midten» av greenen i 
lengderetningen (den samme 
lengden som på scorekortet 
og «senter» lengdeanvisning 
på vanningslokk). Dersom 
lengdeanviseren står plassert 
øverst på det øvre av de to 
midterste feltene, er hullet 
plassert «i bakkant» - 3 meter 
kortere enn bakkant av greenen, 
og står lengdeanviseren helt 
nederst på det nedre feltet av de 
to midterste feltene, er hullet 
plassert « i forkant» - 3 meter 
lengre enn forkant av greenen. 
Vi har konkludert med at alle 
flaggplasseringer skal være minst 
3 meter fra greenkanten.

Klubben minner om at det er forbudt å parkere i Ankerveien ned 
mot driving rangen. Parkeringsselskapet som overvåker at forbudet 
blir overholdt er stadig i området.

Parkeringsforbud i Ankerveien
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Tur til Tyrkia med Stephen og Julian

Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo Golfklubb 
anledning til å ønske inn ett nært familiemedlem basert på egen 
ansiennitet i klubben. Familieventelisten gir aktive medlemmer 
i klubben anledning til å ønske inn ett nært familiemedlem i 
nedadgående og oppadgående familielinje. Fristen for aktive 
medlemmer til å føre seg og sitt familiemedlem opp på listen er
1. november 2014.

Før den 1. november 2014 kan aktive medlemmer, på vegne av 
forelder, besteforeldre, ektefelle, samboer, barn eller barnebarn, søke 
om medlemskap i Oslo Golfklubb. Listen blir deretter rangert etter 
ansiennitetsprinsippet som er beskrevet nedenfor. Det anses som 
en selvfølge at alle som setter seg på familieventelisten takker ja til 
medlemskap hvis medlemskap blir tilbudt.

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

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

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

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

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

Slik går du frem for oppføring på familieventelisten 
Oppfyller du kriteriene nevnt ovenfor, send en e-post til post(at)
oslogk.no, med følgende informasjon:
1. Aktivt medlem:
- Navn og 
medlemsnummer. 
- Antall komitéår 
- Adresse 
- Familierelasjon

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

Familieventeliste 2014

En gjeng fra Oslo Golfklubb åpnet årets golfsesong 
i mars med en tur til Belek i Tyrkia sammen med 
Stephen og Julian. Denne gangen bodde vi på Gloria 
Golf med to flotte golfbaner.

Tyrkias kronjuvel i golfsammenheng er uten tvil Gloria Golf i Belek 
stod det i markedsføringen av turen. Og det stemte. Vi spilte på to 
flotte golfbaner som hørt til hotellet, Old- og New Course.  Meget 
bra baner, med en del vann, massevis av bunkere og store greener. 
Alt var i nydelig stand. Dette var absolutt ingen lette baner å spille, 
men en fin utfordring. I tillegg til de to banene fikk vi utfolde oss på 
virkelig flotte treningsområder.

Trening og konkurranser
Som deltakere på turene til Stephen og Julian ligger vi ikke på 
latsiden. Hver dag var det tidlig opp om morgen og hver dag var det 
trening og konkurranser. Driving range var første post på agendaen. 
Deretter pitching og putting, lang pitching og til slutt bunkere. 
Banespill var siste post på programmet. Alt under kyndig veiledning 
av to meget tålmodige proer. Det var alltid noe å lære, selv for 
”gamle rever”.

Maten var god og mulighetene mange
Vi bodde på et flott hotell som kunne by på både fiskerestaurant, 
italiensk restaurant og en internasjonal variant. Maten vi fikk 
servert var alltid lekkert anrettet. Til frokost var det 2 store 
buffetrestauranter som også serverte lunsj og middag.  Det bugnet 
av absolutt alt vi kunne ønske oss. 

Det var en meget hyggelig og lærerik tur. Stephen og Julian er alltid 
positive, omtenksomme og hjelpsomme.

Puttetrening med Julian.

Noen av turdeltakerne klare for lunch.
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Det var en gang

I år har banen åpnet rekordtidlig. Tar vi et tilbakeblikk til juni 1951 var det helt andre 
forhold. Teksten er hentet fra bladet Golf, nærmere bestemt utgave nr. 2 som ble utgitt i 
juni 1951. Bladet ble utgitt av Oslo Golfklubb.

Bogstad
Bogstad åpnet i pinsen med provisoriske tee-er og 
greens, til tross for pessimistenes spådommer om at 
sneen skulle ligge til over olympiaden. Mange av 
klubbens medlemmer så gjerne at Stortinget utsatte 
alle helligdagene i mai til juni så en kan slippe 
å måle snemengden tre ganger i uken et annet 
år. Og er ikke for øvrig alle disse helligdagene 
innstiftet for at en skal få anledning til å friste opp 
golfkunnskapene etter en lang vinterdvale? 
De mest energiske av O.G.K.s medlemmer reiste 
til Sarpsborg for å prøve lykken, mens de andre 
gikk på ski på Bogstad.  Ære være våre venner 
på de sydlige breddegrader som lot så mange av 
oss få lov til å begynne sesongen litt tidligere. 
Kom sesongen sent til Bogstad, kom den i 
hvert fall godt, i skrivende øyeblikk har det 
ikke vært en eneste regnværsdag, drivende 
ruller langt, og det serveres meget god 
score.

Det lyktes amerikanerne og engelsk-
menn å bli enige til en forandring, fra 
neste år gjelder de samme golflovene 
over hele verden. De viktigste 
punktene i overenskomsten:

• De små engelske ballene kan 
brukes i U.S.A.

• Lost ball, unplayed ball og ball Out 
of Bounds straffes med tap av slag og distanse.

• Stymie avskaffes.
• Amerikanske puttere kan benyttes i England.

De tre siste punktene vedkommer oss på Bogstad og er 
etter min mening meget heldig, og da kanskje i særlig 
grad punkt 4. Jeg tror nemlig disse puttene vil egne seg 
godt på våre vanskelige greens.



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo Golfklubb

Pro Shop’s corner

Fv. Julian, Anthony, Stephen og Jayne.

Demodager
Demodag arrangeres i tiden fremover.
Først ut er Wilson, deretter står Titleist, Calloway, 
Taylor Made, Ping og Nike for tur.

Ukens tilbud
Benytt deg av ukens tilbud! Legg turen innom pro 

shop og gjør et kupp

GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO

Bestill protime på klubbens nettsider

Klubbens fremragende trenerteambestående av Carro, 
Fredrik, Julian og Stephen tilbyr medlemmer og ikke-
medlemmer å bestille pro-time via nettsidene.

Probooking finner du under “Kurs og trening” på klubbens nettside 
www.oslogk.no. Tider som er markert med grønt er ledig for 
booking.  Alle som bestiller protime må møte opp utenfor Pro-Shop 
hvor betaling gjennomføres før timen starter. Én protime består 
av 25 minutter og timesprisen er kr. 350,-. Når timen bestilles kan 
man velge mellom temaene nærspill, banespill og driving range.

- Det er mange gode grunner til å ta en protime for både den 
erfarne og uerfarne golfer. Tips og små endringer kan være med 
å ta golfopplevelsen til nye høyder, sier Stephen, head pro i Oslo 
Golfklubb.

For å kunne bestille time må man være innlogget på 
nettsiden. Medlemmer kan logge seg inn ved hjelp av 
brukernavn=medlemsnummer og passord=medlemsnummer+fødsel
sår. Ikke-medlemmer må registrere seg først. 

Skulle man måtte avbestille en time har klubben satt en 
avbestillingsfrist på 24 timer før timen starter. Dette gjøres ved at 
man enten logger seg inn på nettsiden, under “Min side”, velger 
“Min pro-booking” og sletter timebestillingen. Alternativt kan man 
ringe Pro-Shop på tlf. 22 50 54 92.


