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Daglig leder Niels Vik.

Leder

En fantastisk sesong er 
ubønnhørlig på vei mot 
slutten. Noen få uker frem 
i tid vil frosten ha kommet 
for alvor og banen blir 
stengt slik at banestaben 
kan forberede banen for 
vinteren. Før den tid har vi 
likevel noen få uker med 
golf på en fantastisk bane.

Banen har holdt utrolig god stand fra sesongåpning i slutten av 
april. Vi har mottatt skryt fra alle kanter for kvaliteten, både norske 
og utenlandske tilreisende. Journalister fra forskjellige golfmedier 
skryter av banen i sine medier etter besøk her. Det er gledelig 
annerkjennelse til banestaben.

Etikette på banen
Medlemmene i golfklubben er en broket forsamling med en ting 
felles: golfen. Det er derfor viktig at alle føler ansvar for banen og 
følger etiketten slik at alle kan glede seg over det fine anlegget. I den 
senere tid virker det som en del har glemt hvordan vi vil det skal 
være på Bogstad. La meg friske opp hukommelsen:

• Vi drar aldri tralle eller bag opp på greenen.
• Vi drar aldri tralle eller bag opp på tee-stedet.
• Vi drar aldri tralle mellom green og greenbunker.
• Vi reparerer alltid nedslagsmerker på greenen (eget og/eller 

andres).
• Vi har ikke med hund på banen.
• Vi legger alltid tilbake oppslått torv på fairways og tråkker hardt 

ned.
• Golfbil og tralle skal alltid plasseres i god avstand fra greenen.
• Følg klubbens dress-code.

En golfrunde skal ta 4 timer
Vi registrerer også at en golfrunde tar lengre tid nå enn før 
sommeren. Da klarte de aller fleste å komme seg rundt på 4 timer 
eller mindre, nå går det ofte 4 ½ eller enda lengre tid. Det er ikke 
slik vi ønsker det. En runde golf på Bogstad skal normalt ikke ta 
mer enn 4 timer. Her noen tips for å spare tid:

• Se og ta merke av hvor ball går ut i høy rough (let på riktig sted).
• Den som er klar slår fra tee (ready golf i friendly games).
• Ikke marked den siste putten på 25 cm – fullfør med en gang.
• Vær klar til å slå når det blir din tur (bedøm avstand og køllevalg 

mens andre slår).
• Plasser bag ved siden av green slik at du får kortest mulig vei til 

neste tee.

Økonomi
Økonomisk har dette vært en glimrende sesong. Alle salgsmål 

er nådd, greenfeebudsjettet er nådd og kostnadene holdes totalt 
sett innenfor budsjettet. Vi nedbetalte kr 500.000 på lånet i 
april og vil nedbetale ytterligere på vårt store lån i slutten av 
oktober. Alt er likevel ikke helt rosenrødt; det er fortsatt en del 
medlemmer som ikke har gjort opp for seg. De aller fleste er 
oversendt inkassoselskapet vi bruker. Vi har også noen ubetalte 
treningsavgifter fra barn/ungdom i trening. Dette burde være helt 
unødvendig og vi må dessverre ta nødvendige grep for å unngå dette 
i fremtiden selv om det betyr at noen ikke får trene mer. Vårt ansvar 
er for de som oppfyller alle sine forpliktelser, ikke gratispassasjerene.

Mange gode resultater
Sportslig sett har ungdommene som trener her levert bra. Mange 
gode resultater har vi fått i den senere tid. Vi har i år hatt 200 barn 
i organisert trening i sommerperioden i tillegg til golfcamper. Dette 
er flott og en sikker vinner i rekrutteringsarbeidet for fremtidige 
medlemmer. Idrettssjef Jan Wojtaszek har nylig presentert et 
opplegg for bærekraftig utvikling av vårt juniorprogram som styret 
ga sin tilslutning til. Dette betyr at klubben vil fortsette å satse 
på ungdommen, tilrettelegge for mestring for både rekrutter og 
satsingsgrupper.

Suzann Pro Challenge
Suzann Pro Challenge ble nok en gang arrangert på en utmerket 
måte. Vårt korps av frivillige skal ha stor honnør for all tid og 
engasjement som legges ned for klubbens beste. Synd det ikke kom 
flere tilskuere enn de ca. 2000 vi estimerte var her. For Suzann og 
hennes kollegaer gikk dagen fint og ble toppet med et fantastisk 
resultat av auksjonen under middagen lørdag kveld. Kr 1.885.000 
ble overrakt Right to Play etter endt auksjon.

Bogstad Vinterparadis
Bogstad Vinterparadis planlegger offisiell åpning av skøytebanen 
lørdag 13. desember. Det er fortsatt mye gjenstående arbeider 
og ingen ting skal skjære seg for at den tidsplanen skal holde. Vi 
krysser fingrene for at alt går etter planen. Av gjenstående arbeider 
kan nevnes følgende: Grave opp ved driving rangen og strekke 
vannrørene fra Bogstadvannet de siste 5-6 meterne frem til og 
inn i det tekniske bygget, grave og strekke de siste kjølerørene fra 
kunstisbanen frem til og inn i det tekniske bygget, Hafslund skal 
grave og strekke elektriske kaler fra trafo i Ankerveien og frem 
til og inn i det tekniske bygget til en ny trafo som skal inn der, 
aggregatene som er bestilt skal settes sammen og leveres på plass 
inn i det tekniske bygget, lys skal kobles fra trafo i teknisk bygg og 
til lysmastene rundt banen, det skal graves og installeres en pumpe 
pluss strømtilførsel i et lite bygg under bakken nede ved 17.tee og til 
slutt skal alt testes – system igangsettes og vann fryses til is.

Takk for en fantastisk sesong, håper alle hadde gode opplevelser på 
Bogstad i år!

NV
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Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth

Vi kan se tilbake på en 
sesong med en  historisk 
tidlig start, meget gode 
forhold på banen mange 
fornøyde medlemmer, 
samarbeidspartnere 
og gjester. Det har 
vært gjennomført 
et omfattende 
turneringsprogram og 

medlemsaktiviteten har vært stor. Klubben går nå inn i 
en roligere driftsmessig fase, men den går absolutt ikke 
i dvale. Det vil som vanlig være god aktivitet i klubbens 
lokaler. Sesongen skal evalueres, budsjettene skal 
utarbeides og neste sesong skal planlegges.

Ekstraordinært Årsmøte vedtok med drøye 90 prosent flertall 
styrets forslag om å akseptere tilbudet fra Norges Golfforbund om 
å være vertskapsbane i en eventuell søknad for å få Solheim Cup 
(SC) til Norge i 2019. Styret gikk gjennom ulike aspekter ved 
arrangementet som påvirker klubben, mens tidligere styreleder, 
Einar Skogstad, som er engasjert av NGF for å skaffe penger til 
arrangementet, gikk gjennom tidslinjen og finansieringsplanen. 
For OGK er kostnadene ved arrangementet fra akseptert 
søknad til gjennomført turnering estimert til kr 1-1,2m på tapt 
greenfee, kjøpt greenfee for medlemmer og noe gressarbeider 
ifm publikumstilrettelegging av banen. Inndekningen av dette 
vil gjøres ved at sponsorpakkene som selges for SC inneholder 
samarbeidsavtaler med OGK. «Veien til Solheim» vil dermed 
gi en god mulighet for å etablere nye samarbeidspartnere med 
langsiktig inntektspotensial for klubben. Tar man i tillegg med 
markedsføringsverdien av status som vertskapsbane blir dette et 
meget positivt regnskap for klubben. Eventuelle inntekter fra selve 
arrangementet er usikre og ikke hensyntatt, men vil i så fall være en 
hyggelig overraskelse. 

Diskusjonen om nytt klubbhus vil være separat fra SC-prosjektet 
og vår status som potensiell vertskapsbane avhenger ikke av dette. 
Det er fremdeles et godt stykke igjen til SC-avgjørelsen eventuelt 
går i Norges favør. Først må pengene skaffes, deretter må Norge 
vinne i hard konkurranse med andre søkere. Avgjørelsen om dette 
tas mot slutten av 2015. OGK vil delta med frivillige i komiteer og 
styringsgrupper gjennom hele prosessen, og vi krysser fingrene for at 
pengene kommer på plass før søknadsfristen på vårparten 2015.

Suzann Pro Challenge (SPC) ble gjennomført første helgen i 
september med meget gode forhold og god stemning. Det var 
en merkbart større interesse i år fra bedrifter som ønsket å delta 
på pro-am arrangementet i forkant av dysten mellom jentene. 
Banketten etter arrangementet var også vesentlig større enn i fjor, 
og pengesummen som ble hentet inn til Right to Play gjennom 
auksjonen under middagen var rekordhøy. På tross av den vesentlige 
økte interessen fra bedrifter og markedsføringstiltak i mediene og 
på Aker Brygge, var publikumsoppslutningen en del mindre enn i 
fjor da jentene konkurrerte på lørdagen. Spørsmålet er om dette er 
tilfeldig, om markedsføringen i forkant bommet eller om golf og 
golfens store profiler rett og slett ikke er interessante nok for verken 
norske golfspillere eller publikum generelt.

De fleste er vel ganske enige i at dekningen av golf i mediene 
er svært laber, men man må forutsette at mediene er bevisste og 
kyniske ift publikumsinteresse. Man profilerer og dekker det som 
selger, og da er det tydelig at golf vurderes et godt stykke under de 
fleste andre idretter. For oss golfere er det uforståelig at fotball langt 
ned i divisjonene får vesentlig bredere dekning når vi er representert 
i verdenstoppen med Suzann, har den høyest rankede 15-åringen 
i Europa med Kristoffer Reitan, i tillegg til en god del andre 
stortalenter både på herre- og damesiden. Man kan selvsagt snakke 
om høna/egget problematikk og at publikum ikke er interessert 
fordi det ikke skrives om golf og at de ville blitt det hvis det hadde 
vært bredere dekning. Men er det virkelig slik at norske golfprofiler 
rett og slett ikke appellerer til publikum slik mediene synes å mene? 
Trenger norsk golf og norske golfprofiler bistand fra profesjonelle 
merkevarebyggere for å komme gjennom til massene? Jeg har ikke 
svaret, men det er tydelig at strategien som gjennomføres ikke 
fungerer optimalt.

Klubben prøver så godt det lar seg gjøre å benytte våre 
profiler i vår merkevarebygging og i markedsføringen overfor 
samarbeidspartnere og publikum. Vi er unike i norsk sammenheng 
gjennom å ha tatt den store avgjørelsen om baneoppgraderingen for 
å skaffe oss et unikt kvalitetsprodukt, samt at vi har en av verdens 
beste kvinnegolfere i våre rekker oppfostret i vårt miljø og gjennom 
våre juniorprogram. Det er viktig for klubbene at suksessrike 
profesjonelle virkelig ønsker å gi noe tilbake til egen klubb som har 
bidratt til suksessen. Suzann er en slik person noe klubben setter 
svært stor pris på. Da vi arrangerte høstmiddagen for våre viktige 
samarbeidspartnere deltok Suzann og holdt et lengre innlegg om 
profflivet og hva som har bidratt til hennes suksess. Dette var svært 
godt mottatt og Styret er svært takknemlig for at Suzann tok seg 
tid til dette i et hektisk program og bidro til å styrke klubbens 
relasjoner ved å bidra med noe helt unikt.

Styret vil som vanlig benytte høsten og vinteren til å evaluere 
sesongen og klubbens drift for å se på mulige forbedrings- og 
effektiviseringstiltak. Det har vært stor aktivitet og i forbindelse 
med medlemsopptaket vil vi vurdere spillestatistikken og 
turneringsavviklingen. Det er viktig at medlemmene har tilgang 
på nok spilletid og vi vil derfor også denne sesongen kartlegge 
spillemønsteret til medlemsmassen som er i endring aldersmessig og 
aktivitetsnivået i ulike deler av sesongen. 

Nå går sesongen mot slutten og banen vil stenge i midten av 
oktober for å få tid til å gjennomføre nødvendige forberedelser til 
overvintringen slik at vi kan få en best mulig bane tidligst mulig 
neste sesong. Nyt de siste ukene av årets sesong så ofte dere kan på 
de strålende baneforholdene Bogstad fremdeles byr på. 

Hilsen Jan
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12 deltakere over 80 år 
møtte opp i god tid før 
kl. 10:00 for å delta i 
turneringen «Vi over 80».  
Etter hvert som spillet 
gikk sin gang tittet solen 
frem og en god og varm 
vinner kunne til slutt 
kåres.

TEKST OG BILDER:
SIV LESCHBRANDT

Mens klubbmesterskapet 
for juniorer og Golf Camp 
la beslag på de første 9 hull 

spilte klubbens eldste medlemmer de siste 9 i turneringen «Vi over 
80».  Dagen startet med regn og vind. Else Marie Reed, en av de 3 
damene som deltok, var litt skeptisk til været.
- Det blir så mye tyngre og ballen ruller så mye dårligere når 
det regner, da gjelder det å slå så rett som mulig og holde seg på 
fairwayen, sa hun før start.
Etter målgang hadde hun følgende å legge til: «Det var veldig 
hyggelig i dag. Jeg syns denne turneringen er så bra. Skjønner ikke 
hvorfor andre klubber ikke gjør noe tilsvarende».

Avholdte turneringer

Familiematch 2014

- Utrolig morsom turnering og at jeg som far kunne få spille på lag 
med Nicoline som jeg normalt bare ser spille. Etter 3 spennende og 
jevne matcher kom dagen da vi skulle møte far og sønn Berggren i 
finalen.  Matchen var ganske jevn de første 9 hullene, men på hull 
15 og 3 hull igjen var seieren klar, forteller Ole A. Engstrøm.

Klubben gratulerer Nicoline og Ole med seieren.

Nicoline Engstrøm Skaug sammen med Ole A. Engstrøm.

Vi over 80

Årets vinner som får navnet inngravert 
på pokalen ble Leif Astor Svendsen.

I det første flight var ferdigspilt dukket solen opp, i alle fall av og til. 
- Jeg spilte så bra og satte nesten alle putter uansett hvor langt unna 
de lå. Når solen dukket opp turte jeg rett og slett ikke å ta av meg 
jakka i frykt for at det skulle påvirke spillet, fortalte en varm og 
fornøyd Leif Astor Svendsen.

Årets eldste deltaker var Kalle Staubo. Han fylte 91 år i januar. 
- Jeg er ikke fornøyd med spillet i dag. Jeg hadde en fin runde i går 
på 18 poeng, men i dag var det elendig, sa Kalle.

Scorene ble regnet ut mens den tradisjonelle «Vi over 80-kaka» 
ble servert i peisestuen. Årets vinner, som får navnet inngravert på 
pokalen, ble Leif Astor Svendsen med 21. poeng. Gratulerer!

På andre plass kom Else Marie Reed med 16 poeng, mens Marit 
Svendsen tok 3. plassen også hun med 16. poeng. Her var det hcp 
som avgjorde plasseringen.

Gratulerer til alle deltakere og vinnere!

GeCe pokalen

GeCe pokalen som ble spilt 23. og 24. august er 
en match mellom damelag fra Oslo Golfklubb og 
Gøteborg Golfklubb. Annet hvert år spilles turneringen 
på Bogstad og Hovås. I år gikk matchen på Bogstad og 
alle de 24 damene storkoste seg på fin bane i all slag 
vær.

TEKST: SIV LESCHBRANDT

- Vi ledet med 1 poeng etter to runder lørdag om jeg ikke husker 
feil, men siste dagen vant vi 9 av 12 singelmatcher, forteller 
turneringsleder Anne Helmer. Sluttresultatet på søndagen ble 15-9 
til Oslo Golfklubb. 

Oslo Golfklubbs bane viste seg frem for damene i all sin prakt, men 
været varierte med både stekende sol og skikkelige regnskyll.
- Vi stod i sol. Samtidig kunne vi høre regnet komme plaskende 
over Bogstadvannet. Magisk!!, forteller Kristin Julie Klæboe som 
deltok på laget til Oslo GK.
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Avholdte turneringer

Oslo Lag bestod av: Anne Helmer, Christina Kjellevik, Kristin Julie 
Klæboe, Jannicke Støa, Erica Blakstad, Evy Therese Otterbeck, 
Trine-Lise Biermann, Mette Bye, Anne Line Bakkevig, Reidun 
Dybwad og Anita Cecilie Strindberg.

OGK Nytt gratulerer damene fra Oslo GK som vant GeCe pokalen 
som i år ble spilt for 64. gang!

Klubbens beste juniorer

Mandag 11. og tirsdag 12. august ble 
klubbmesterskapet for juniorer avholdt. Gode 
resultater, eksemplarisk oppførsel og ruskevær er noen 
stikkord som kan nevnes.

TEKST: MARIUS THORP

I klubbmesterskapet for juniorer var spillerne fordelt i 4 klasser: 
gutter, jenter, yngre gutter (opp til 14år) og yngre jenter (opp til 
14år). Det var på forhånd meldt skikkelig ruskevær, men vi slapp 
heldigvis unna det aller verste og kunne gjennomføre turneringen 
etter planlagt tross en god del vind.
I klassen yngre jenter var det 4 deltagere i år, Cornelia Karlsson, 
Selma Ditlev-Simonsen, Maria Xenia Lindberg og Victoria Synnøve 

Davies. Det ble suveren seier til Cornelia foran Selma, Maria og 
Victoria. 
Hos de yngre gutta var det et ungt talent som skilte seg ut. 13 år 
gamle Sander Akeren fullførte de to rundene på imponerende 88 
og 80 slag. Spesielt siste runden på 80 slag (+8) var en strålende 
prestasjon. Sander hadde faktisk kommet topp 10 i gutteklassen 
også. De som okkuperte de neste 5 plassene var følgende; Aksel 
Heider Almaas, Mika Kraas, Casper Faarlund, Fredrik Wolff og 
Aksel Foss Stene. Det er godt å se at det spirer og gror blant de 
yngre her på Bogstad.

Yngre jenter & jenter.

Yngre gutter

Jenteklassen besto av to deltagere, Emilie Ølstad og Thea Elise 
Wakeford-Wesmann. Det ble en tett og jevn kamp mellom de unge 
jentene, men det var Thea som stakk av med seieren etter en veldig 
bra 81 (+9) runde på tirsdag. Thea vil motta sin pokal samt heder 
og ære på årsmøtet ved slutten av sesongen. Neste år håper vi på 
enda fler jenter i denne klassen. 

I klasse gutter ble det tilslutt veldig spennende. Etter 27 hull så det 
ut til at Aleksander Øverli hadde grei kontroll på resten av feltet. 
Likevel satt Tomas Skajem inn ett ekstra gir og la en god del press 
på Aleksander i løpet av de siste 9 hullene. Så mye press at Øverli 
måtte sette en litt nervøs putt fra en meter på det siste for å dra 
i land seieren. 3 plassen var det Sander Henden som knep foran 

Henrik Skogseth. Disse gutta 
var likt etter 36 hull, men 
Sander gikk foran på bedre siste 
18. Totalt var det 14 deltagere i 
gutteklassen, bra!

Turneringsadministrasjonen 
vil takke alle spillerne for 
deltagelsen og får eksemplarisk 
spill og oppførsel. Vi håper enda 
flere vil ha mulighet til å delta 
neste år, slik at vi kan skape 
enda mer blest rundt KM Jr.

Sander Henden, Aleksander Øverli & 
Tomas Skajem.
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Torsdag 28. august, i strålende solskinn, ble årets finale 
i Bogstadpokalen spilt mellom Per Kristian Winge og 
Tim Bye.

TEKST OG BILDER: MARIUS THORP

Det ble en jevnspilt og 
spennende finale i år, som 
ikke ble avgjort før hull 17. 
Per Kristian var opp tidlig i 
matchen, men Tim kjempet 
seg tilbake og var 1 opp etter 9 
spilte hull. På de første hullene 
på siste ni snudde Per Kristian 
det til sin fordel igjen og ledet 
med knappest mulig margin 
etter 13 hull.

På det 14 hullet var Per Kristian 
uheldig og slo i vannet på 
innspillet, noe som gjorde at 
matchen var A/S etter 14. Derfra 
og inn tok Tim kommandoen, 
vant hull 15 og deretter hull 
16 med en lang putt for birdie. 
Med 2 opp, 2 igjen og et slag på 
Per Kristian på hull 17, kunne 
Bye dele hullet og matchen ble 
avgjort med 2/1 til Tim.

Vi gratulerer finalistene og Tim Bye med seieren i årets utgave av 
Bogstadpokalen.

Avholdte turneringer

Klubbmesterskapet

Årets klubbmestere ble Einar Skogstad, Dorthea Forbrigd, Jeppe Nielsen, Trygve 
Sundbø og Anne-Marie Giørtz.

Bogstadpokalen 2014

Klubbmesterskapet ble spilt lørdag 30. og søndag 31. 
august. Begge dager  under fine forhold på Bogstad. 
Over 90 av klubbens medlemmer stilte til start og 
kjempet i fem forskjellige klasser.

TEKST: ERIK WOODS

I herreklassen ble det en meget spennende duell mellom Jeppe 
Broch Nielsen og Frederick Magnussen. Spillerne lå helt likt etter 
54 hull og alt måtte avgjøres i et omspill. Jeppe avgjorde på det 
første omspillshullet og sikret seg tittelen klubbmester for andre 
gang. Aleksander Øverli tok tredjeplassen.

I dameklassen var Dorthea Forbrigd og Celine Karlung suverene. 
Dorthea ble klubbmester tre slag foran Celine. Thea Wakeford-
Wesmann ble nummer tre. 

Tidligere styreleder, Einar Skogstad, stakk av med seieren i klassen 
Senior herrer. Christopher Connor tok andreplassen foran Tom 
Kristensen. 

Anne-Marie Giørtz vant klassen Senior damer foran Anniken 
Munch og Christina Kjellevik.

I klassen Eldre senior herrer vant Trygve Sundbø slaget foran Ola 
Dybwad-Olsen. Lars Musæus kapret tredjeplassen. Hele 25 spillere 
stilte i klassen – bra!

Oslo Golfklubb gratulerer klubbmesterne Dorthea, Anne-Marie, 
Jeppe, Einar og Trygve! 
Takk til samtlige spillere for flott innsats. Årets påmelding var god – 
neste år håper vi at enda flere stiller. Takk for en fin helg!

Svenskene ble for sterke i år

Göteborgs Golf Klubb gikk av med seieren i årets 
utgave av  Shakerpokalen, spilt på Hovås, utenfor 
Göteborg.

TEKST: ANDERS TAUCHER

Etter at Oslo Golfklubb ble stiftet i 1924 fikk klubben hjelp 
av venner i Sveriges eldste golfklubb, Göteborgs Golf Klubb, i 
forbindelse med byggingen av banen på Bogstad. Som takk for 
denne hjelp overrakte Oslo Golfklubb en cocktail-shaker i sølv til 
sine svenske venner. Svenskene svarte med å sette opp shakeren 
som en vandrepokal til en årlig turnering mellom våre to klubber, 
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Avholdte turneringer

Suzann Pro Challenge 

Suzann Pro Challengeog dermed ble Shakerpokalen født i 1928. Hvert år siden den 
gang, med unntak av årene under og rett etter krigen, har klubbene 
kjempet om den gjeve pokalen.

I år gikk Shakerpokalen av stabelen 6.-7. september, på Sveriges 
eldste bane i Hovås, utenfor Göteborg. 12 mann fra hver klubb 
spilte 54 hull med bestball-, foursome- og singlematcher for å kåre 
en vinner. Etter å ha tapt de tre foregående matchene på bortebane 
med minst mulig margin, og vunnet på hjemmebane med klare 
sifre, var laget fra Oslo optimister før bestballene på lørdag morgen. 
Dessverre ble det nokså raskt klart at svenskene hadde forberedt seg 
godt, og guttene fra Oslo ble til slutt sendt hjem med et forsmedelig 
klart tap i bagasjen. Dermed er stillingen etter 86 år, og 78 avholdte 
Shakermatcher, 42 – 36 i favør GGK.

Det norske Shakerlaget kan bare takke for et fantastisk arrangement, 
gratulere våre svenske Shakerbrødre med seieren, og starte treningen 
til neste års match. På Bogstad skal svenskene i hvert fall få slite.

PRO-AM Golfshow på Aker Brygge

I oppkjøringen til Suzann Pro Challenge på Bogstad ble det i uken 
før arrangert en daglig puttekonkurranse på Aker Brygge. Alle som 
ønsket kunne prøve seg med putteren. Personen som puttet best ble 
dagsvinner. Dagsvinneren gikk så videre til finalen som ble arrangert 
på kvelden fredag 5. september. Golfproffene som Suzann «Tutta» 
Pettersen hadde invitert til SPC deltok og Halvard Flatland var 
konferansier.

Klubbens egen idrettssjef, Jan Wojtaszek, vant puttekonkurransen 
og som den gentleman han er donerte han like gjerne premien til 
Right to Play. 

Shoot-out på hull 9
5. september startet med Kjendis shoot-out på hull 9. Kjendiser fikk 
prøve seg på innspill fra 100 meter på hull 9. Som det fremkommer 
av bildet var det mange som ville se kjendiser som Kjetil Abndré 
Aamodt, Jon Carew og Jon Almås konkurrere mot Tutta. 

Proff mot amatør

Neste post på programmet fredag den 5. september 
var golfklinikk med Tutta og Caroline Martens som 
villig ga bort gode tips til spillerne som skulle delta 
påfølgende Pro-Am turnering.

Som i de foregående årene holdt Suzann «Tutta» Pettersen en 
halvtimes golfklinikk for spillerne som skulle delta i Pro-Am 
turneringen. Sammen med Caroline Martens snakket hun om 
oppvarmingsrutiner og ga gode tips til de fremmøtte. Golfklinikken 
ble en lærerik og morsom seanse. Det inspirerte helt sikkert flere av 
de som skulle delta i Pro-Am like etter for der ble levert meget gode 
scorer.

Golfklinikk med Suzann og Caroline Martens.

Suzann Pro Challenge
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Avholdte turneringer

Suzann Pro Challenge 

Ca. kl. 10:30 gikk Pro-Am turneringen av stabelen for 
samarbeidspartnere og viktige bidragsytere. Flere av lagene 
imponerte med lave score i Texas Scramble varianten. Hvert lag 
besto av fire spillere, i tillegg fikk de selskap underveis av én av 
verdensstjernene som skulle delta i selve Suzann Pro Challenge 
dagen etter. Laget som spilte best og som dermed stakk av med 
seieren var «BMW 1». På andre plass kom «Mitt Dekkhotell» 
etterfulgt av «P4 3».

Suzann Pro Challenge 

Verdensstjerner på Bogstad

Stjernene på Bogstad. Fv. Sandra Gal, Anna Nordqvist, Jessica Korda, Paula Creamer, 
Natalie Gulbis, Tutta, Lexi Thompson og Caroline Martens.

Lørdag den 6. september fikk golfentusiaster se noen av 
verdens beste kvinnelige golfspillere under Suzann Pro 
Challenge. Nok en gang ble et betydelig beløp samlet 
inn til den veldedige organisasjonen Right to Play.

FOTO: SVEN GJERULDSEN

Årets utgave var en Solheim Cup variant hvor Europa spilte mot 
USA. Tutta hadde med seg landskvinnen Caroline Martens på laget. 
Svenske Anna Nordqvist og tyske Sandra Gal utgjorde det andre 
europeiske laget. På de amerikanske lagene stilte verdensstjernene 
Paula Creamer og Lexi Thompson, og Natalie Gulbis og Jessica 
Korda.

Spillerne og publikum koste seg på Bogstad – været var bra og 
baneforholdene ypperlige. Mye god golf ble spilt, spesielt av Sandra 
Gal som vartet opp med hele ni birdies. Hun og Nordqvist vant 
årets utgave suverent mye takket være birdieshowet fra den tyske 
stjernen.
–Det var en fantastisk dag på Bogstad. Bra med mennesker og en 
fin atmosfære. Jentene er i kjempeform og fornøyde, sa en henrykt 
Tutta etter runden.

Turnering til inntekt for Right to Play
Hovedformålet med turneringen var veldedighet og Suzann’s ønske 
om å gi noe tilbake til mennesker som ikke har det like bra rundt 
omkring i verden. Med hennes store engasjement rundt barn og 
ungdom var valget av Right to Play helt naturlig. Suzann hyllet 

publikum etter runden og takket alle for ”hjelpen”. For tredje 
året på rad ble det samlet inn ett betydelig beløp til den veldedige 
organisasjonen. Målet var å nå én million kroner, men det faktiske 
beløpet endte på hele 1,88 millioner kroner.

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

Takk!

SPC krever store ressurser og hadde det ikke vært for 
de som stiller opp på frivillig basis hadde det ikke latt 
seg gjennomføre. 

- Jeg vil rette en stor takk til alle de frivillige som stilte opp og 
gjorde arrangementet mulig nok en gang, sier Erik Hagen som er 
ansvarlig for de frivillige.

Rigging, billettsalg, hospitality, transport og parkering er bare noen 
av oppgavene som de frivillige tok hånd om. 
- Alt gikk på skinner. Mange av de som stiller opp har deltatt 
tidligere år. En bedre gjeng en den vi hadde i år skal man lete lenge 

På bildet kan du se mange av de som stilte opp som frivillige i år. Dessverre så fikk 
vi ikke med de som jobbet med parkering og billettsalg da de var opptatt med sine 
arbeider.
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Inspirert av en ildsjel 
i Drøbak golfklubb 
inviterte Seniorkomiteen 
med Torgrim Rolfsen i 
spissen til matchplay for 
senior herrer. 
- Vi håpet med denne 
spennende spilleformen å 
få flere deltagende seniorer 
i alderen 55 +, forteller 
Torgrim.

Det ble spill i to klasser. Klasse 
1: hcp 0 – 17,9 og klasse 2: hcp 

18,0 – 36,0. Det har vært stor oppslutning med 54 påmeldte fordelt 
på de to klassene.

I semifinalen måtte Terje Foss bite i gresset for Asbjørn Ramnefjell, 
mens ballkollegene Ola Dybwad-Olsen og Per Pettersen måtte til 
20nde for avgjørelse. Asbjørn var nesten utilnærmelig i finalen, han 
vant «bare» 4/3 over Ola. Asbjørn gikk to under par!

Avholdte turneringer

Suzann Pro Challenge 

Upper Ten

Foran fv. Knut Olborg, Per Antzen, Erik Jensen. Bak fv. Bjørn Bogerud, Bjørn Inge 
Kristvik, Tor Linaae, Richard Furuholmen og Torgrim Rolfsen.

etter, forteller Erik fornøyd. 
Onsdag 17. september ble alle de frivillige invitert til å delta i SPC 
Volunteer Open, som takk for at de satte av tid til å bistå under 
arrangementet.

Suzann Skills Challenge

TEKST OG BILDE: ELIN PETTERSEN

De siste to årene har NGF hatt ekstra fokus på å bedre 
basisferdighetene blant 13 – 16 åringer. Turneringen Suzann 
Skills Challenge skal være et konkurransekonsept med formål 
om å utvikle utøvere på nivået under de aller beste. Konseptet 
baserer seg på NGFs sportslige plan der øvelser for å oppnå bedre 
basisferdigheter er grunnlaget for en fortsatt god utvikling. Suzann 
Skills Challenge inneholder både fysiske øvelser og golføvelser, i 
tillegg til banespill.

Hvert RKS (Regionalt Kompetansesenter) stiller med 4 
representanter. Det finnes til sammen 6 RKS i Norge. I år hadde vi 
med Robin Stadheim (15 – 16 årsklassen), Magnus Boland Haugen 
(13 – 14 årsklassen), Anna Cathrine Krekling (15 – 16 års klassen) 
og Linnea Roka-Aardal (13 – 14 årsklassen). Spillerne ble tatt ut 
etter at vi hadde gjennomført uttakssamling for interesserte spillere i 
denne aldersklassen.

Suzann Skills Challenge ble avholdt søndag 7. september i strålende 
vær. Etter en lang dag med gjennomføring av alle øvelsene og 
avholdt 9 hull spill på Soon GK var det svært jevnt i toppen på 
resultatlisten. Etter playoffs i flere av øvelsene vant RKS Sørlandet 
en knapp seier foran RKS Østlandet Vest. Vårt RKS avanserte da 
fra 4. plass i fjor til sølvplassen i år, noe spillerne var svært fornøyd 
med. 

Upper Ten ble spilt mandag 15. september. Turneringen går 
over 9 hull og det spilles stableford. I tillegg er det lagt inn en 
puttekonkurranse på treningsgreen. Tre poeng går til den som klarer 
å putte rett i koppen, to poeng til den som klarer det på 2. forsøk og 
til slutt ett poeng til den som klarer koppen på tredje forsøk.

Det kan avsløres at to spillere fikk 21. poeng. Mer informasjon og 
premiering på seniorkomiteens årsmøte;-).

Matchplay Senior Herrer

Asbjørn Ramnefjell
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Avholdte turneringer

Asbjørn Ramnefjell får dermed første napp i vandrepokalen som ble 
gjenoppsatt av Torgrim Rolfsen. Det skal nevnes at Torgrim vant 
pokalen for 40 år siden i «Annonsør Cup» på Bogstad.

I klasse 2 vant Torgrim Rolfsen 8/7 i finalen mot Odd Johan Moen. 
Vandrepokalen i den klassen er et tinnkrus.

Aalborgmatchen

TEKST: PER FOSEID

Matchen ble spilt 12.- 14. september under strålende 
forhold. Dessverre kunne danskene kun stille lag med 
8 mann i år (normalt skal være 12). De var forsvarende 
lag og var ekstra motivert til å bringe den gamle 
skipsklokken med seg tilbake til Aalborg. Slik gikk det 
ikke.

Fredag startet med foursomes som vi vant komfortabelt  3 mot 1. 
Fourball (bestball) lørdag ble også vunnet med samme resultat. Før 
singlematchene på søndag ledet derfor OGK med 6 – 2. Hvis vi da 
klarte å ta 3 ½ poeng, ville matchen være vunnet. 

Søndagen kunne ikke blitt bedre; supert vær, 5 matcher vunnet og 
én all square og vi vant årets Aalbogmatch med i alt 11 ½ mot 4 ½ 
poeng og klokken er tilbake i VÅR peisestue.
 
Per Foseid takket av som kaptein etter 17 år og overlot ansvaret til 
Trygg Thu. Trygg får med seg Tim Bye som vicekaptein. Alle tre 
vant alle sine matcher og avsluttet, henholdsvis innledet, derfor med 
stil.

Med det været vi hadde og med den banen vi presenterte, reiste 
danskene hjem søndag ettermiddag ganske fornøyde – tross alt. 

Wahlstrøms Pokal

I strålende høstvær ble den årlige juniorturneringen 
Wahlstrøms Pokal arrangert på Bogstad lørdag 20. 
september. I underkant av 70 ivrige juniorspiller 
konkurrerte i fem forskjellige klasser.

TEKST OG BILDER: ERIK WOODS

I klasse A Gutter ble det spilt netto slag, og det ble meget jevnt i 
toppen. Oslo Golfklubbs Fredric Holme imponerte og vant med 
en nettoscore på -2 (+1 brutto). Han vant slaget foran Robin 
Stadheim (Haga GK). Henric Bjelke (Ballerud GK) ble nummer 
tre. Oslo GKs Adam Åberg endte på fjerdeplass på samme score som 
klubbkompis Fredrick Bjørn-Hansen Wolff som ble nummer fem.

I klasse B Jenter deltok de eldste jentene, også i denne klassen ble 
det spilt netto slagkonkurranse. Oslo Golfklubb tok de to første 
plassene – Thea Wakeford-Wesmann vant med nettoscore på -1, 
slaget foran klubbvenninne Lena Kraass. Linnea Roka-Aardal 
(Kjekstad GK) ble nummer tre.
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Avholdte turneringer

I klasse C Gutter spilte de fire deltakerne stableford. Ballerud 
Golfklubb tok de to øverste plassene, Martinius Lie-Petterson vant 
foran Jonas Due. John Kristian Nordli tok tredjeplassen. I klasse 
D Jenter ble det spilt stableford over 18 hull. Maria Lindberg vant 
klassen som eneste deltaker.

De yngste deltakerne i årets Wahlstrøms Pokal spilte 9 hull 
stableford. Flere ivrige jenter og gutter viste golfglede og hadde en 
topp dag på Bogstad. Oslo Golfklubbs Celine Ustgård vant klassen, 
ett poeng foran klubbvenninnen Caroline Tamburstuen. Marcus 
Wahlund (Hauger GK) endte på tredjeplass.

Oslo Golfklubb takker samtlige spillere for flott innsats og 
gratulerer klassevinnerne. Vi ønsker velkommen tilbake neste år. Da 
ønsker vi å se enda flere spillere til start!

Per Teigen

Årets Per Teigen: Henning A. Larsen!

Henning A. Larsen vant 
årets Per Teigen pokal. 
Han var suveren under 
søndagens finalerunde 
på Bogstad. Han får nå 
egen parkeringsplass foran 
klubbhuset gjennom hele 
neste års sesong.

TEKST OG BILDE: ERIK WOODS

Per Teigen spilles gjennom hele 
sesongen og det ble i alt spilt 
16 tellende torsdagsturneringer. 
173 av klubbens medlemmer 
hadde gjennom sesongen 

tellende runder i årets Per Teigen Finalistene fikk med seg snittet av 
sine fem tellende stablefordscorer inn i finalen som ble spilt søndag 
21. september. Poengsummen i finalen ble lagt til snittscoren, og 
summen utgjorde finalistenes totale score.

Alt var duket for spennende finale. Per Jørgen Eitzen hadde best 
totalscore på sine tellende runder gjennom sesongen. Han tok med 
seg med et snitt på 36,4 poeng inn i finalerunden, og hadde med 
det en knapp ledelse. Ni spillere stilte til start og kjempet om pokal 
og parkeringsplass. Henning A. Larsen leverte en solid finalerunde 
på 38 poeng og sikret seg seieren. Klubben gratulerer Henning med 
flott spill gjennom hele sesongen og som vinner av årets Per Teigen! 
Nå kan Henning parkere bilen på egen parkeringsplass gjennom 
hele neste års sesong.

Søndagens øvrige finalister var: Per Jørgen Eitzen, Anne-Marie 
Giørtz, Per Arvid Sveum, Kristin Julie Klæboe, Anthony Newey, 
Anne Riddervold, Benjamin Giørtz og Jan Aaseth.

Intervju med Per Anders Rangul

Flere må bruke oss mer

Per Anders Rangul har drevet restauranten i nærmer 2 
år. OGK Nytt har tatt en prat med ham for å finne ut 
hvilke erfaringer han har gjort seg i denne perioden.

Hvordan vil du oppsummere de to sesongene du har drevet 
restauranten på Bogstad?
- Intens! Det er en stor belastning å ha åpent 15 timer i døgnet i 150-
160 dager i strekk. Det kan kanskje virke som en smal sak, men det er 
utrolig mange småting som skal stemme. Personalet, bestillinger, møter, 
befaringer, det offentlige, kontrakter mm. Men så blir det jo desto 
roligere på vinteren. Har begynt å få inn litt selskaper nå frem mot jul 
og det skal bli hyggelig!

Hva vil du si er den største utfordringen med å drive 
restauranten?
- Det flere ting som kan være krevende med å drive på en golfklubb.  
Det vanskeligste er kanskje at det er så mange ønsker. Steker vi opp litt 
vafler kan du banne på at de neste som kommer, ikke vil ha de, men 
heller vente på nystekte. Og de som kommer i full fart ikke skjønner 
at vi har noen oppstekte. Vi må ha stort fokus på svinn. Vi kan ikke 
kaste 10 baguetter, 5 vafler og 5 pølser hver dag. Til det er det for små 
marginer.
En dag går det kanskje bare 5 retter fra kjøkkenet, neste dag 50, og 
dette selv om det er fullt på banen begge dager. Dette gjør det vanskelig 
å ha fersk fisk, blåskjell mm. fast på menyen.

Hvilke planer har du måtte skrinlegge?
- Har vel ikke skrinlagt noe, men skjønner at det tar tid å bygge 
noe opp.  Mange sier: se til Sverige, der er tilbudet så mye bedre og 
billigere. Ja det er nok det, men i Sverige spiser alle varm lunsj og 
lønnskostnadene er lave. Jeg har jo hatt noen svenske gjester disse 
sesongene og de spiser vaffel ETTER de har spist lunsj og ler av 
normenns matvaner og matpakker. Hadde jeg hatt flere svenske gjester 
hadde det nok gått mye bedre.  Det virker også som det er vanskelig for 
naboer å gå over parkeringsplassen da klubben fortsatt for mange virker 
lukket.
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camp i uke 33 og de har ikke noe i mot å tilbringe en uke av 
sommerferien på golfcamp.
- Vi har alle tre deltatt på golfcamp før og det beste med golfcamp 
er å bli kjent med andre barn som kommer fra andre skoler og å ha 
det gøy hele tiden, forteller de tre.

Det var plass til 22 barn og unge på campen i år og to av klubbens 
faste trenere, Maria Jonsson og Julian King, legger seg i selen for 
at barna skal ha en lærerik, variert og morsom uke. Deltakerne blir 
inndelt i aldersbaserte grupper som tilbringer det meste av dagen 
sammen. Når det er tid for mat samles hele gjengen, samtidig som 
Julian får fart på grillen. At deltakerne også lærer å være tålmodige 
og fokuserte er det ingen tvil om. På nesten magisk vis stiller barna 
seg opp på rekke, bak streken, for å få tildelt pølse eller hamburger. 
- Vi har lært av Julian at vi må stille oss på rekke for å få mat. Nå var 
vi så sultne alle sammen at vi var nok ekstra flinke for å få mat fort, 
forteller Leonora.  – I går fikk vi taco og i dag fikk vi pølser, de beste 
pølsene jeg har smakt noen sinne, legger Nicoline til. 
Det er ikke helt ufarlig å ferdes på en golfbane så sikkerhet på banen 
er også et tema under golf camp. 
- Vi har lært at vi ikke skal begynne å titte oss rundt og se etter 
ballen dersom noen roper «fore». Vi skal heller dukke med en gang, 
gjerne bak golfbagen, forteller Ulrik. 

Intervju med Per Anders Rangul

Hvordan vil du beskrive gjennomsnittskunden din?
- Det er mange forskjellige folk som kommer innom, men hvis jeg må 
prøve meg på noe de fleste har til felles må det være travel. Og de aller 
fleste er veldig hyggelige!

Hvilke planer har du for neste sesong?
- Være mer på kjøkkenet og lage flere småretter og husmannskost!

Hvert år får restauranten tilbakemeldinger fra medlemmer i den 
årlige medlemsundersøkelsen. Hvilke tilbakemeldinger har du 
fått?
- Her er det mange meninger: De negative går for det meste på utvalg 
og interiør. De positive går på hyggelig betjening, god mat og baguetter. 
Og veldig mange, med unntak av ett medlem, synes vi spiller fin 
musikk. Det er ofte at man ser noen foran disken stå og «jamme» til noe 
vi spiller, og det er veldig gøy.

Hva skal til for at restaurantens tilbud til golferne skal bli 
bredere?
- Flere må bruke oss mere og så må jeg få arrangere litt selskaper i 
golfsesongen. Da blir det mindre fokus på å holde kostnadene nede og 
man får mer gjennomstrømming av råvarer. Så bestill selskap hos oss, 
med jobben eller privat J.

Til slutt, har du en morsom historie å fortelle?
Ja, her kommer en liten golfvits!

En mann stavret seg inn på legevakta med flere stor kvestelser, 2 
blåveiser, armen i fatle og et nr. 4-jern knyttet stramt rundt halsen. 
Selvfølgelig ble legen forskrekket og spurte hva som hadde hendt. 
«Jo, sa mannen. Jeg hadde en rolig runde med golf sammen med min 
kone, da vi ved et vanskelig hull, greide å slå ballen bort på et jorde 
hvor det gikk noen kuer.... Vi gikk for å se etter den, og etter en stund la 
jeg merke til at en av kuene hadde noe hvitt i bakenden.  Jeg gikk bort 
til kua og løftet på halen, og der var ballen med min kones monogram 
på, midt i baken til kua. Det var da jeg gjorde den store feilen». 
«Hva gjorde du?», spurte legen. 
«Jo jeg løftet på kuas hale og ropte til min kone: Hei, denne ser ut som 
din!»
«Jeg husker ikke mye etter det.....»

GolfCamp

Gøy på Golfcamp
Det gøyeste på golfcamp er å få nye venner, mener 
Leonora Albertsdottir, Nicoline Sartz-Lunde og Ulrik 
Andersen. Alle 3 deltok på golfcamp den siste uken før 
skolestart.

TEKST OG BILDER: SIV LESCHBRANDT

Hver sommer arrangerer Oslo Golfklubb Golfcamp for barn og 
unge. Én camp ved skoleslutt og én før skolestart.  Dagen starter 
med at barna møter opp kl. 09:00 utenfor klubbhuset. Når alle 
deltakerne er på plass settes dagens aktiviteter i gang. Driving range, 
nærspill på treningsområder ute på banen og spill på Nordhaug er 
noen punkter som gjengen skal innom i løpet av uka.  
Nicoline (10), Leonora (10) og Ulrik (11) deltok alle på Golf 

Fv. Nicoline Sartz-Lunde (10), Leonora Albertsdottir (10) og Ulrik Andersen (11).
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Baneavdelingens hjørne

Sesongen er snart på hell etter en sommer/høst med 
fantastisk vær og spilleforhold. I arbeidet med å få 
Solheim Cup til Oslo Golfklubb og Norge i 2019 
kunne vi nesten ikke fått en bedre ramme enn den 
vi fikk vist frem under årets Suzann Pro Challenge. 
Fint vær og noen fantastiske spillere som bød på seg 
selv med flott spill på banen. Suzann Pro Challenge 
samlet inn nesten 2 millioner kroner til barn og unge 
som mangler det meste i livet. Det er et privilegium 
å kunne få lov til å bidra litt ekstra med å legge 
forholdne til rette for denne type formål. «Suzann og 
hennes management er imponerende flinke».  «All 
in» er vel et dekkende uttrykk som Suzann bruker når 
hun er engasjert. Vi gleder oss allerede til neste års 
arrangement.

Vi går snart inn i den viktigste fasen hvor alt forebyggende arbeid 
som skal sikre en god overvintring, og forhåpentligvis en god og 
tidlig vårstart legges. Erfaringsmessig har vi aldri hatt god tid på 
gjennomføringen av dette arbeidet på høsten, noe vi også fikk erfare 
og bekreftet i fjor. Konsekvensene av å holde de ni siste hullene 
oppe en uke ekstra, ble dessverre at vi ikke fikk luftet de siste 
greenene mens forholdene var gode og vi hadde ledig kapasitet. 
Det hele endte med en merkostnad tilsvarende en god greenfeeuke 
på sommeren for å fullføre jobben på et senere tidspunkt under 
forhold som faglig sett ikke var de beste. Jeg tror alle som var 
involvert i denne prosessen har forstått at dette ikke var noen god og 
bærekraftig løsning for fremtidig forvaltning av et kvalitetsanlegg.

Parallelt med sesongavslutningen går vi nå aktivt inn i en hektisk 
periode med evaluering av årets sesong og planlegging av neste med 
fokus på neste års rammebetingelser og budsjett. Dette er en prosess 
som er tidkrevende fordi mange er involvert før budsjettforslag blir 
presentert for styret i slutten på november. Først da er det mulig å 
senke skuldrene å samle inntrykk av en begivenhetsrik sesong.

Vårt hovedfokus nå blir rettet mot tiltak som skal sikre oss en 
god overvintring for gresset gjennom blant annet:

• Forebyggende soppbekjempning i form av duggfjerning på alle 
arealer. Dette er en prioritert oppgave som blir gjennomført syv 
dager i uken for å hindre soppskader.

• Sørge for optimalt/rent klipp med nyslipte klippeaggregat. (Svakt 
klipp hvor gresset blir revet av isteden for klippet skaper sårflater 
hvor sopp etablerer seg fort.)

• Aktivt bruk av SubAir på greener for å gjøre overflaten så tørr 
som mulig. Vannfilm/dugg bidrar til smittepress.

• Kjøre ut avspenningsmiddel på greener, teesteder og fairway. 
Bidrar til tørrest mulig overflate før vinteren. Overskuddsvann 
transporteres hurtigere gjennom sandprofilen ved bruk av 
avspenningsmiddel. 

• Dresse og lufte greener, teesteder og fairwayer.
• Fjerne evt. slitt gress på forgreener hvor nytt gress blir lagt til 

våren. 
• Den siste forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og 

fairway vil bli utført så tett opptil første snøfall som mulig.
• Dorment gjødsling av greener, teesteder, fairway og semiruff. 

Sikrer litt ”matpakke” gjennom vinteren. Viktig sett i forhold til 
å begrense vinterskader. Sterke gressplanter klarer mer stress over 
lengre tid under evt. is dersom det finnes næringsreserver.

• Løvblåsing og oppsamling av løv på alle arealer samt tømming av 
vanningsanlegg.

• Skjære rundt spredere og ventilkummer.
• Bytte fra sommerkumlokk til vinterlokk med større hull på 

fairway og ruffarealer.
• Merke ut alle ventilbokser og filtreringskummer med røde staker.
• Ta inn og vaske baneutstyr, ballvaskere, teeskilt, teeklosser etc. 
• Vaske ned alle maskiner og rydde og vinterlagre utstyr.
• Gjerde inn greener og teesteder.
• Utføre tiltak som begrenser evt. overflatevann i å komme inn på 

greener.
• Gjennomføre høstens dekkskiftsesong. 
• Gjennomføre oppgraderingsoppgaver i form av noe 

terrengendring/drenering i landingsområde på hull 1 mellom 
de to fairwaybunkerene slik at brønnen som står der blir 
midtsentrert. På hull 15 trengs det terrengendring samt montasje 
av en ny brønn til høyre for fairway slik at overflatevann tas før 
det renner over fairway og med i brønn på nedsiden av fairway.

Dette er arbeidsoppgaver som er helt avgjørende at blir utført under 
faglig sett gode forhold for å sikre en best mulig vårstart. Tiden går 
fort og arbeidsoppgavene er mange.

Nedslagsmerkekampanje utført i høst
Vi har under høstens gang gjennomført en nedslagsmerke kampanje 
ved startboden som har tatt utgangspunkt i å kartlegge og veilede en 
korrekt reparasjon av nedslagsmerker. Resultatene som ble avdekket 
viser alarmerende tall. Grovt anslått så reparerer nesten 50 prosent 
av de som deltok i den praktiske undersøkelsen nedslagsmerkene 
feil. Undersøkelsen viser helt klart at vi trenger en tydeligere å bedre 
kontroll og etterutdanning på dette feltet. Dersom vi ikke tar tak i 
dette omgående vil greenkvaliteten forvitres fort i form av invasjon 
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av det ettårige gresset som vi har brukt millioner på å bli kvitt. 
Feilreparerte nedslagsmerker som fremstår som bare fem kroninger 
er den beste spireplassen for det ettårige gresset som fortsatt fines i 
randsonene og i ruffarealene på banen. 

Til slutt vil jeg igjen gjerne få takke alle bidragsyterne i 
baneavdelingen for den jobben dere gjør hver dag for at banen skal 
fremstå så innbydende som mulig for våre medlemmer og gjester. 

Jeg ønsker medlemmene en fortsatt fin høst med gode 
golfopplevelser de siste ukene før vi stenger.

Vennlig hilsen John Riiber

Fugler på banen

Baneavdelingens hjørne

Canadagås (Branta canadensis)

TEKST: HANS KRISTIANSEN

Dette er vel kanskje de minst velsette flyvende gjestene på Bogstad, 
på grunn av at de opptrer i store flokker på hullene nær vannet, 
og legger ifra seg store mengder ekskrementer, rundt 800 gram i 
døgnet pr. fugl. Ekskrementene inneholder en type bakterier som 
kan gi diaré hos mennesker, så pass på hvis du får noe på ballen! 

Canadagås er en nord-amerikansk fugleart som er satt ut i Norge 
først på 1960-tallet. De har høy tilpasningsevne. Den totale 
hekkebestanden er i dag flere tusen par. I august kan bestanden være 
oppe i flere titusen individer. 
Fuglene hekker først 2 til 3 år gamle, de holder ofte sammen i par 
hele livet, som kan være over 20 år. Canadagås legger 4-7 egg som 
ruges i 26 -28 dager, ungene er flyvedyktige etter 8 uker. 

De trekker ofte langt mellom hekke- og vinterområdene. Mange 
nord-europeiske bestander holder seg imidlertid enten nær 
hekkeområdene hele året mens andre trekker til nærmeste kyst- eller 
fjordområde utenfor hekketiden. 
Voksne fugler veier mellom 5 og 7 kilo og trenger lang “rullebane” 
for å lette. En voksen fugl er ca. 95 cm stor. Den har hvit 
strupeflekk, sort hode og hals. Både nebb og ben er sorte. 

Banen stengt ved morgenfrost

Høsten er her og sjansen for frost på banen om 
morgenen øker. I tiden frem til banen stenger (vanligvis 
medio oktober) holdes banen stengt i morgentimene 
dersom det er frost.  Spillere som har bestilt starttid 
som berøres av frosten mister dessverre dennen.

Banemannskapet vil fortløpende vurdere når banen kan åpne og 
informere om dette på klubbens nettside.

Hvorfor stenger banen når det er frost?
Når et menneske eller en hund tråkker på frossent kortklipt 
gress knekker gress-stengelen nederst ved jordoverflaten og 
cellestrukturen ødelegges. Når dette skjer dør gresset.  Etter et par 
dager blir gresset brunt og man får brune flekker der hvor gresset 
har blir tråkket på.
Dette er grunnen til at de fleste golfklubber holder banen stengt på 
frostfulle morgener, til frosten har smeltet. Husk at en firerball kan 
lage hundrevis av fottrykk på en green, og skadene kan bli store.
I perioden fremover er derfor fare for at banen holder stengt om 
morgenen inntil frosten har sluppet taket.

Frost på banen.

Dekkskiftet starter opp 
for fullt mandag 
13. oktober med 
åpningstid på hverdager 
fra 07:00-20:00. Helger 
holder vi stengt. Det vil 
også være mulig å skifte 
dekk før 13. oktober, 
men kun mellom
kl. 07.30-15:00.

Book i god tid
Av erfaring vil det være klokt å booke i god tid, da det som 
regel vil være opp mot en ukes ventetid under det verste 
trykket.

Nye dekk?
Dersom du trenger nye dekk til bilen din, kan vi også ta 
hånd om dette. Vi har meget gode priser på merkedekk som 
Nokian, Michelin, Dunlop, Pirelli, Continental, m fl.

Dekkskift når du på tlf. 22 50 76 00.

Dekkskift - tlf. 22 50 76 00
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Medlemsundersøkelse

Medlemmers tilbakemelding er gull verdt for klubben. 
Sett av tid til å svare på medlemsundersøkelsen som du 
mottar like etter at banen stenger. Undersøkelsen er 
web-basert og sendes ut per e-post.

Den årlige medlemsundersøkelsen vil som vanlig sendes ut når 
banen stenger*. Banen, klubbdrift, juniorsatsing, kommunikasjon, 
restaurant og Pro Shop er alle temaer i undersøkelsen. Rapporten 
basert på svarene vi får gir klubben et godt utgangspunkt for 
å se om vi har nådd våre mål og for den videre planleggingen. 
Innspillene du gir vil bli lyttet til.

Tidligere år har oppslutningen om undersøkelsen vært god og vi 
håper trenden fortsetter. Undersøkelsen sendes til alle medlemmer 
som er registrert med e-postadresse i GolfBox. Er du usikker på 
om du er registrert med en e-postadresse eller hvilken e-postadresse 
som er registrert kan du logge deg inn i GolfBox og ta en titt 
under menyvalget «Min profil». Alternativ kan du ta kontakte 
administrasjonen (post@oslogk.no).

* Når banen stenger for sesongen er foreløpig usikkert, men det vil bli annonsert på 
klubbens nettsider.

Årets medlemsundersøkelse kommer snart

Reparerte nedslagsmerke og vant premie!

Tone Ruud og Elisabeth Bamrud vant hver sin 
ukespremie fordi de vet hvorfor det er viktig å reparere 
nedslagsmerke.

TEKST OG BILDER: SIV LESCHBRANDT

For å få satt fokus på hvor viktig det er at spillerne tar seg bryet 
med å reparere nedslagsmerker og helst på riktig måte satte klubben 
opp en «stand» med ferskt gress og en tilhørende quiz-øvelse. I de 
to ukene hvor kampanjen pågikk var 150 spillere innom. Noen 
demonstrerte at de allerede kunne reparere nedslagsmerket på 
riktig måte, mens andre (ganske mange faktisk) måtte justert sin 
reparasjonsteknikk før de kunne slippes ut på banen. Deltakerne 

Fokus på nedslagskamerker

som svarte riktig på alle spørsmålene i en quiz, ble med i trekningen 
av en ukespremie. Tone og Elisabeth vant premien hver sin uke 
og fikk dermed et gavekort til bruk i Pro Shop, restaurant eller på 
bilvask. 

- Jeg leste om kampanjen på 
nettsiden og tenkte at det måtte 
jeg være med på, fortalte Tone. 

Fakta om nedslagsmerker
Oslo Golfklubb brukte 
65 millioner kroner på 
baneoppgraderingen i 2008. 
Det er store verdier klubben 
ber spillerne om å være med å 
ta vare på gjennom blant annet 
å reparere nedslagsmerker. 
Et nedslagsmerke som ikke 
blir reparert blir i løpet av 
noen timer blir en 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. 

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.

Tone Ruud - en fornøyd vinner av uke 1.

Elisabeth Bamrud trakk det lengste 
strået i uke 2. Her er hun sammen med 
Erik Jensen.
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Kurs med Carro Team Engzelius

Lærerikt på golfkurs

Damene øver på slag på driving rangen under kyndig veiledning av Caroline 
Diethelm.

I denne sesongen har klubben hatt fokus på å sette opp 
flere medlemskurs enn det som har vært vanlig tidligere 
år. Spesielt viktig har det vært å gi et tilbud til damene 
i klubben.

TEKST: SIV LESCHBRANDT
BILDE: CAROLINE DIETHELM

Laila Aaserud var en av de 8 damene som deltok på kurset som ble 
satt opp for «damer med hcp over 18». Deltakerne fikk 4 timer 
fordelt på to dager sammen med Caroline Diethelm som vanligvis 
trener eliteutøverne i klubbens juniorsatsing. Damene fikk en 
grundig innføring i såkalt GUBBS som står for grep, oppstilling/
uppställning, ballplassering, balanse og sikte. 
- Vi fikk et utrolig godt instrument å ta utgangspunkt i via 
«GUBBS».  GUBBS har gitt meg et stort løft i forhold til å 
forberede meg til selve svingen, både for jern og woods. Jeg har 
fått mindre feilprosent og bedre balltreff. Jeg vil anbefale andre 
medlemmer å delta på kurs. Jeg fikk full valuta for pengene, forteller 
Laila.

Å delta på kurs kan være viktig for å utvikle seg som golfer, men 
muligens like viktig er det sosiale utbytte deltakerne får ved å bli 
kjent med andre golfere.
- Som følge av kurset ble det etablert en hyggelig golfvenninnegjeng 
som nå har spilt flere runder sammen og som kan hjelpe hverandre 
til å jobbe videre med det vi lærte på kurset, legger Laila til.

Damenes utvikling var det ingenting å si på. 
- Det var fantastisk å se så mange ivrige damer som ville utvikle seg. 
Damene hadde en rask utvikling og på slutten av kurset mestret de å 
slå en fin høy wedge som stoppet ganske raskt. Heftig å se, forteller 
Caroline.

I årets sesong har klubben arrangert flere kurs enn vanlig.  Sesong 
2014 nærmer seg dessverre slutten, men klubben planlegger å tilby 
flere og varierte kurs til klubbens medlemmer i sesong 2015 og 
håper at medlemmer tar del i kursene som settes opp.

Ber om støtte

Marita Engzelius startet 
sin proffkarriere i 2013 
og veien til toppen er tøff, 
også økonomisk. Med 
indikasjoner om redusert 
støtte fra NGF i 2015 ber 
hun klubbens medlemmer 
om hjelp.

Livet som nyetablert golfproff 
byr på mange utfordringer 
og i 2013 ble Team Engzelius 
etablert for å hjelpe Marita og 
hennes proffsatsing.  Marita er 
i full gang med å videreutvikle 
sin golf til nye høyder, men det 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. Midlene fra Team Engzelius øremerkes Maritas utøverfond, 
og brukes til dekning av hennes utgifter i forbindelse med trening 
og turneringer.

Marita har selv skrevet en bønn til klubbens medlemmer om hjelp 
og støtte. Brevet er gjengitt i sin helhet her:

Foto: Tore Afdal/Norsk Golf

Kjære medlem av Oslo Golfklubb 

Jeg skriver til deg som Oslo-medlem fordi jeg trenger din støtte i 
golfåret 2015.

For å kunne fortsette min satsning i USA mot LPGA, er jeg helt 
avhengig av å få inn nok midler til å dekke mine utgifter. Det 
siste året har vært tøft økonomisk, og med klare indikasjoner 
om vesentlige kutt i den økonomiske støtten fra NGF for 2015, 
trenger jeg hjemmeklubben min i ryggen. Jeg har sammen med 
Oslo Golfklubb utviklet Team Engzelius. Dessverre er antall 
medlemmer i mitt lille støtteteam foreløpig lavt, men jeg håper 
at Team Engzelius etter hvert kan sammenliknes med Birde- og 
Eagles klubbene til mine proff-kollegaer i andre norske klubber.

Team Engzelius er bygget på «alle monner drar» prinsippet, og 
dere skal vite at jeg verdsetter hvert enkelt bidrag svært høyt! 
Jeg håper du vil være med meg som medlem i Team Engzelius – 
enten som privat sponsor (NOK 1.000), privat VIP sponsor med 
invitasjon til deltakelse i den årlige Team Engzelius Challenge 
på Bogstad (NOK 5.000) eller bedriftssponsor med inntil 3 
deltakere i samme turnering (NOK 15.000).

Du kan enkelt gi din støtte ved å melde deg inn i Team Engzelius 
via www.oslogk.no/medlem/team-engzelius. Her finner du også 
mer informasjon om Team Engzelius. Pengene settes rett inn 
på mitt utøverfond for golfrelaterte utgifter. Om noen av dere 
skulle kjenne en potensiell sponsor, så er tips om dette også svært 
kjærkomment

Fortsetter utviklingen min som i år, så blir dette veldig bra og 
moro! Jeg håper du har lyst og anledning til å støtte meg i min 
videre satsning.

Beste golfhilsener
Marita Engzelius
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BIG

Bogstad Innegolf åpner medio oktober

Når utendørssesongen på Bogstad er over åpner 
Bogstad Innegolf sine dører. Fra midten av oktober tar 
Tom og Stephen i mot nye og gamle kunder.

- Her er alle velkommen uavhengig om du er medlem i Oslo 
Golfklubb eller ikke. Både små og store er hjertelig velkommen til 
å spille en 9 eller en 18 hulls runde på simulatorens 36 anerkjente 
baner, forteller Tom Olsen som driver BIG sammen med Stephen 
Newey.

Kaldere vær er ingen grunn til å legge golfen på hylla. I BIG kan 
du slå fulle slag på driving rangen eller øve på putting og chipping. 
Skulle du ha behov for profesjonell hjelp tilbyr Stephen pro-timer. 
- Vi håper flere medlemmer tar opp simulatorspill og dermed holder 
golfformen vedlike frem mot neste sesong, forteller Tom.

Det tilbys simulatorgolf flere steder i Oslo-området. BIG skiller seg 
ut med den lune og koselige atmosfæren. 
- Det er kun plass til to simulatorer så stikkord for BIG er koselig, 
sosialt og uhøytidelig. Her kan du spille med venner og ta en kopp 
kaffe mens du venter, legger Tom til.

For reservasjon av spilletid ring Tom på tlf. 959 08 070 eller 
Stephen på 920 23 450. Alternativt kan du ringe 22 73 17 60 (kun 
etter at BIG har åpnet).
Åpningstidene er fra 10:00-20:00 på hverdager. Lørdag og søndag 
fra 10:00-18:00. 

Velkommen!
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Solheim Cup 

De første hindrene frem mot et Solheim Cup (SC) 
på Bogstad er forsert. Oslo Golfklubbs bane ble i juli 
valgt som vertskapsbane dersom Norge får tildelt 
arrangementet. På klubbens ekstraordinære årsmøte 
i september ble styrets ønske om å arrangere Solheim 
Cup vedtatt. Men det er nå selve jobben starter. Einar 
Skogstad er mannen som har fått tilliten fra Norges 
Golfforbund til å skaffe penger nok slik at NGF vil søke 
LET om å få turneringen til Norge. En stor oppgave for 
en stor mann! 

Solheim Cup er den største og mest prestisjefylte kvinneturneringen 
innen golf. Turneringen har en enorm publikums- og 
mediainteresse, kanskje 4-6 ganger mer enn det ski VM hadde i 
2011 ble det sagt på ekstraordinært årsmøte. Ikke så rart at Norges 
Golfforbund, sammen med golf-Norge for øvrig, ser hvilken 
positiv effekt det kan ha på golf i et land som tradisjonelt er mer 
interessert i andre idretter. Det vil antagelig gi golf og kanskje 
spesielt kvinnegolf i Norge en enorm vitamininnsprøytning. Men 
veien frem er fortsatt lang og for at NGF i det hele tatt skal sende 
inn sin søknad til LET (Ladies European Tour) må det legges 60-80 
millioner kr. på bordet innen årsskiftet.

Einar Skogstad, tidligere styreleder i Oslo Golfklubb, er mannen 
NGF har engasjert for å skaffe pengene til veie. OGK Nytt har tatt 
en prat med Einar for å høre hvordan han tenker om oppgaven han 
har fått.

Gratulerer med medlemmers ja til Solheim Cup. Var du noen 
gang usikker på hva utfallet skulle bli på det ekstraordinære 
årsmøtet? 
- Jeg var vel egentlig ganske sikker på at dette ville gå veien, men 
man kan ikke ta noe for gitt før resultatet faktisk foreligger.

Skal skaffe ca. 70 millioner

Einar Skogstad under en runde på Bogstad i år.

Karsten Solheim fra Bergen er opphavsmannen til Solheim Cup. 
Jeg vet du har vært i kontakt med familien. Hva syns de om at 
det jobbes for å få SC hjem til Norge?
Vi har laget en film om å “Bring the Solheim Cup back to The Land 
of Solheim». Denne har vi vist til Solheim-familien. De er veldig 
positive og støtter Norge i søknaden om arrangementet. 

Hvilke positive effekter mener du golf-Norge kan nyte godt av 
dersom vi får Solheim Cup til Oslo Golfklubb? 
- Solheim Cup blir en «reise» frem mot 2019 og det vil bli arrangert 
flere LET turneringer rundt om i landet som vil bringe fokus på 
jentegolfen og golfsporten generelt i Norge. At OGK eventuelt skal 
arrangere vil gjøre at mange får anledning til å se turneringen. Dette 
blir den første Solheim Cup som blir arrangert i en hovedstad!

Det er sikkert mange av klubbens medlemmer som henvender 
seg til deg med spørsmål. Er det noe spesielt de ønsker å få 
klarhet i eller er bekymret for? 
- Det er to ting de har hengt seg opp i og det ene er Økonomi. De 
er bekymret for at OGK må bruke penger på SC. Medlemmene 
har allerede brukt 65 millioner på å sette anlegget i stand til å 
arrangere SC. Mer en dette er det ingen som forlanger. Det andre 
er at medlemmer er bekymret for at administrasjonen bare vil jobbe 
for SC og ikke for medlemmene. OGK har mange resurs personer 
som er villige til å jobbe frivillig for å få SC til klubben. Det er disse 
personene som skal gjøre jobben og ikke administrasjonen. 

60-80 millioner kroner skal legges på bordet før NGF eventuelt 
vil sende sin søknad. Hvordan skal pengene skaffes og hva skal 
millionene brukes til? 
- Det koster ca. 90 millioner å arrangere SC. Rolex og Ping stiller 
opp med ca. 30. LET skal ha en «Rights Fee» og resten er direkte 
utgifter. Spillerne skal ikke ha noe betalt for dette, men alle utgifter 
til spillerne og deres familier skal dekkes. Dette må bli et spleiselag 
mellom Norske og utenlandske bedrifter, Oslo Golfklubb og Stat 
og Kommune. Oslo Golfklubb har allerede bidratt med kr 65 
millioner for å få anlegget klart og i stand til å arrangere Solheim 
Cup. Nå må Stat og Kommune komme opp med samme beløp som 
en garanti for at dette arrangementet blir noe av. Det som er sikkert 
er at finansieringen MÅ være på plass når søknaden går inn neste 
vår. Er den det tror jeg presset fra Solheimfamilien samt at Norske 
myndigheter er med på dette vil veie tungt. Ingen ting er sikkert, 
men vi har jo klart vanskelige ting før så hvorfor ikke!!

Hvilken positiv effekt mener du SC kan ha for Oslo Golfklubb?
- Det er mange fordeler ved å være en Solheim Cup klubb. OGK 
har vært veldig flinke til å knytte til seg samarbeidspartnere og disse 
bidrar med ca. 4-5 millioner per år. Dette er MYE. Alle norske 
klubber og mange norske forbund misunner oss dette. Ved å skulle 
arrangere SC i 2019 vil disse samarbeidspartnerne og også nye se 
verdien i å samarbeide med OGK. Dette vil være med på å sikre 
inntektene i lang tid fremover. Et bortfall av 2 millioner kroner ville 
koste hvert voksne medlem ca. kr 1200 per år i økte kontingenter.

Golf er ikke den mest populære sporten i Norge. Ser vi på tall 
fra Solheim Cup i 2009 fra Illinois hadde turneringen 120 000 
tilskuere. Dette antallet er rekord i Solheim Cup sammenheng. 
Hvor mange tilskuere er det lov til å håpe på dersom Oslo 
Golfklubb får være vertskapsbane i 2019?
- Ser vi på tallene fra tidligere SC arrangementer tror jeg vi kan 
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forvent oss ca. 10.000-15.000 besøk fra USA fordelt på 3 dager. 
Sverige vil sikkert ha deltagere i SC 2019 og derfor ville mange 
komme derfra. Danmark og Tyskland vil sikkert også ha deltagere 
samt hele det UK + Skottland, slik at det å regne med ca. 20-30.000 
per dag burde være realistisk. 

Det ligger en del forpliktelser ved å få tildelt arrangementet. 
Kan du si noe om hvilke forpliktelser dette er? 
- Vi må påta oss å arrangere flere LET turneringer i Norge i tiden 
fra 2016 og utover noe vi legger inn i kalkylene. At John Riiber 
kommer til å presentere en fantastisk bane tar jeg for gitt, han 
leverer bare bedre og bedre etter som årene går, han er en helt unik 
banesjef. 

La oss forskuttere og se for oss at pengene er i orden og NGF 
velger å søke. Hva kan du si om den videre konkurransen? Hvem 
konkurrerer vi med? 
- Vi konkurrerer med Tyrkia, Nederland og Skottland.

Rapport fra årsmøte

Det ekstraordinære årsmøtet ga sitt ja til styrets forslag 
om å arrangere Solheim Cup på Bogstad i 2019. Av 
de 49 medlemmene som møtte opp stemte 45 for 
forslaget.

1. juli valgte styret i NGF Oslo Golfklubb som vertskapsbane 
i konkurranse med Miklagard og Losby. På det ekstraordinære 
årsmøtet var turen kommet til at klubbens medlemmer skulle si sin 
mening.
- Styret har tatt initiativet til å være vertskapsbane for Solheim Cup, 
men det er dere som bestemmer om vi faktisk skal akseptere det 
tilbudet vi har fått fra NGF, sa styreleder Jan Aaseth.

49 av klubbens medlemmer møtte opp for å gi sin stemme. 
Forslaget som årsmøtet i går ga sin tilslutning til var: 
«Årsmøtet gir styret aksept for å arbeide sammen med Norges 
Golfforbund for å få arrangementet av Solheim Cup 2019 til Norge 
med Bogstad som vertskapsbane.» 

Ja!

Resultatet ble at 45 stemte for, 2 var i mot og 2 valgte å stemme 
blankt.

Solheim Cup 

Fakta om Solheim Cup

• Norske Karsten Solheim som ble født i Bergen i 1911 er 
grunnlegger av turneringen som ble spilt første gang i 1990 
på Lake Nona Golf & Country Club i Florida.

• Solheim Cup er kvinners svar på Ryder Cup og er en 
konkurranse mellom USA og Europa. 

• Turneringen spilles hvert andre år og konkurransen går 
over tre dager. De to første dagene består av fire foursome-
matcher og fire fourball-matcher. Den siste dagen avsluttes 
konkurransen med tolv single-matcher. Det første laget som 
oppnår 14,5 poeng vinner. Det deles ut totalt 28 poeng og 
hver seier i en match gir ett poeng. Deles matchen deles det 
ut et halvt poeng til hver.

• Det spilles annenhver gang i USA og Europa. Neste arrangør 
er St. Leon-Rot golfklubb i Tyskland i 2015. Deretter er 
det Des Moines Golf Club i USA i 2017, før Solheim Cup 
eventuelt tar turen til Norge i 2019.

• Suzann «Tutta» Pettersen har deltatt i syv strake Solheim Cup. 
Hun var med på laget da Europa tok sin aller første sier på 
amerikansk jord i 2011.
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Tyrkias kronjuvel i golfsammenheng 
er uten tvil Gloria Golf i Belek. Det er 
ikke bare det mest berømte ferieanleg-
get, men også ett av de aller største 
med flere 5-stjerners hoteller og 45 
herlige golfhull på anlegget ved det 
glitrende Middelhavet. En av banene – 
Gloria Old Course – er én av de eldste 
og mest velrenommerte i Tyrkia. 
Banen åpnet i 1997 og er fortsatt en 
favoritt blant skandinaviske golfere. 
Alt begynte for litt over ti år siden, 
da Tyrkias turistminister bestemte 
at man skulle skape et golfparadis og 
valget falt på Belek. Gloria Resort var 
en av de første banene i Belek, og kan 
skryte av å være et komplett anlegg for 
sol, bad og golf. 

 PGolfen: 
Gloria Golf Resort har 45 herlige hull 
som slynger seg fram i parklignende 
omgivelser med pinjetrær langs fair-
ways. Greener og bunkers er velstelt, 
og Gloria er et anlegg som oser av 
kvalitet. Ingenting er overlatt til tilfel-
dighetene og alt er i toppklasse. Banen 
varierer mye med kratt, vannhindre 
og velplasserte bunkers i en herlig 

blanding. Her er to 18-hullsbaner – 
Old og New – og 9-hullsbanen Verde. 
Old er ikke så gammel som det kan 
høres ut til; den ble åpnet i 1997 og 
New i 2005. Begge banene er park-
baner omgitt av pinjetrær. New er litt 
åpnere og anlagt rundt fire innsjøer, 
mens Old er mer omgitt av pinjeskog. 

 PBo: 
Man bor godt på Gloria. Vi bor på 
hovedhotellet Gloria Golf, som selvsagt 
er 5-stjerners. Hotellet ligger ved stran-
den og er forbundet med den ytre stran-
den med en liten bro. Det er heller ikke 
langt til golfbanen; det tar fem minutter 
å kjøre mellom hotellet og klubbhuset 
– fra dør til dør. Gloria Golf er et klas-
sisk golfhotell, og meget populært blant 
spillere. Maten er ypperlig, og restau-
rantutvalget stort med to bufférestau-
ranter og tre à la carte-restauranter 
med italiensk eller tyrkisk tilsnitt, 
samt en fiskerestaurant hvor bord bør 
reserveres allerede ankomstdagen. Der 
er også flere barer å velge mellom. I vel-
væreavdelingen ligger dessuten ett av 
Beleks beste hamam.

Bli med Stephen og Julian til herlige Gloria i Tyrkia! 21.- 28. mars, 2015

inkludert i prisen:
Fly Oslo, Gardemoen – Antalya t/r 
koffert og golfbag på flyet 
transfer fra flyplass – hotell t/r
7 netter på Gloria Golf resort*****
All inclusive på hotellet
5 greenfee på Gloriabanene
Golfskole med stephen og Julian 
rangeballer ved golfskolen

VAlGFrie tilleGG/AVslAG:
Enkeltrom: 1 495,-
Ikke golfere: -1 500,-
Avbestillingsforsikring: 300,-
Golfbagsforsikring: 180,-

Flytider:
21.mars
dy1262 Oslo,14h45  -  Antalya,19h50
28.mars
dy1263 Antalya,20h35  -  Oslo,23h55

påmeldinG:
For å bestille reisen, kontakt:
Christian Berg, Golf plaisir
Vær oppmerksom på at antall plasser er 
begrenset til 21. 
Bestillingen må være Golf plaisir i hende 
senest 15. oktober, 2014.

PRIS: 15 295,-

Tre ning sre i s e r  G o l f  P l a i s i r

golfplaisir.no | Tel: 22 47 50 69
Mobil: 928 08 800 

christian.berg@golfplaisir.no
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Familieventelisten 2014

Har du et nært familiemedlem som ønsker medlemskap 
i Oslo Golfklubb? Frist for oppføring på klubbens 
familieventeliste er 1. november.

Hvert år setter Oslo Golfklubb opp en familieventeliste for 
medlemskap i klubben. Listen gir aktive medlemmer mulighet til 
å ønske inn ett nært familiemedlem - mor/far, besteforelder, barn, 
barnebarn og ektefelle/samboer – som medlem i klubben.

Familieventelisten settes opp som følger
Nære familiemedlemmer defineres som:
- Forelder
- Besteforelder
- Ektefelle
- Samboer etter lovens forstand (samme adresse i minst 2 år)
- Barn
- Barnebarn

Svigerdatter/sønn, svigerforelder eller nevøer er ikke ansett som nært 
familiemedlem. Det kan bare søkes for ett familiemedlem i året. 
Det er kun aktive medlemmer (gjelder ikke Aktiv Sponsor) som kan 
benytte seg av muligheten familielisten gir. Medlemskategori Passiv/
PTA (passiv, tidligere aktiv) har ingen slik fordel.
Familielisten slettes etter opptak, så ønsker som ikke blir innfridd 
må eventuelt sendes inn på nytt året etter. Det anses som en 
selvfølge at det takkes ja dersom man får tilbud om medlemskap via 
familieventelisten.

Kostnader ved et eventuelt medlemskap
Innmeldingsavgiften vil være på totalt kr.40 000,- som faktureres 
i januar med forfall 2 uker etter. Ved behov og mot et gebyr på kr. 
1000,- tilbyr klubben en betalingsordning. Ordningen går ut på at 
kr. 20 000,- betales i januar/februar 2015 og de resterende 21 000,- 
betales i jan. 2016. Juniorer (t.o.m. det året man er 21) belastes en 
innmeldingsavgift på kr. 7000,- med forfall i jan/februar 2014. De 
resterende kr. 33 000,- av innmeldingsavgiften forfaller det året 
vedkommende fyller 22 år.

I tillegg til innmeldingsavgiften kommer årskontingenten basert 
på hvilken medlemskategori man ønsker. Det forventes ikke store 
endringer på kontingentsatsene i 2015. 
Mer informasjon om kontingentsatser finner du på klubbens 
nettside under: www.oslogk.no/medlem.

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.

1. Aktivt medlem:
• Navn og medlemsnr.
• Antall komitéår
• Adresse
• Familierelasjon

2. Familiemedlem som skal føres opp:
• Navn
• Adresse
• Fødselsdato
• E-post
• Mobilnr.
• Info. om vedkommende er oppført 

på administrativ venteliste 

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:

Oslo Golfklubb

NB! Viktige frister for medlemmer

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

 
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.

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.

Frist for innsendelse av studiedokumentasjon er 20. februar 2015. 
Studierabatt gjelder for medlemmer i alderen 22-28 år.
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TEKST: TORGRIM ROLFSEN
BILDE: SIV LESCHBRANDT

Oppslutningen om seniorgolfen på onsdagene har vært økende. 
En spørreundersøkelse før sesongen blant klubbens 512 potensielle 
seniorgolfere på herresiden (55 +), ga oss mange gode indikasjoner 
for medlemmenes ønsker, den bidrog også til å informere om 
planlagte aktiviteter. Svarprosenten lå på nærmere femti.

Takket være mild vinter og en første runde allerede 7. mai (med 
sne i luften), er det avholdt 19 onsdagsturneringer med et snitt 
på over 40 golfere hver onsdag. Det er Seniorpokalen som lokker 
konkurranseinnstinktet; summen av fem beste runder gjennom 
sesongen, uansett klasse. I tillegg premieres vinner av eclectic for 
hver klasse.

Nytt av året har vært Senior Matchplay. Den ble populær med 
tilsammen 54 deltagere i to  klasser. En gjenoppsatt stor sølvpokal 
fra 1970-tallet lokket flere på banen.

Shotgun bidrar til større deltakelse. Opprinnelig var vi tildelt 
én onsdag med shotgunstart, det ble senere to onsdager til. 
Samværet etter runden er like viktig som golfen selv; vi har mye å 
lære av hverandre. Tidlig planlegging blir viktig for å oppnå flere 
fellesstarter i 2015.

Seniorkomiteen har som målsetting å få med enda flere OGK-
golfere til aktiv deltakelse i 2015. Det være seg både i turneringer 
internt og også i regi av Norsk Senior Golf, men også som 
støttespillere til prosjektet «Golf som terapi». Det er under 
vurdering om vi skal bidra til å få i stand en vinterserie på simulator 
for OGK-golfere.

Senior herrer har sitt årsmøte etter endt sesong med innlagt 
puttekonkurranse før middag og premieutdeling for sesongen. 
Halvveis mot neste sesong møtes vi til Vinterputten i januar.

Foran: Knut Olborg, Tom Kristensen, Asbjørn Ramnefjell, Richard Berggren.
Midten: Richard Furuholmen, Ole Mørch, Kjell Kaspersen, Jan Kolstad, Arne 
Ramstad,  Børn Tore Larsen, Olav Marcussen, Per Eitzen, Per Arntzen, Noble 
Stibolt, Tor Linaae, Christian Sommerfeldt, Jan Erik Viul, Per Sundby, Erik Jensen, 
Arild Backer, Morten Rieker, Svein Thon
Bakerst: Per Gøran Erichsen, Torgrim Rolfsen, Espen Poulsen, Svein David Larssen, 
Kåre Lunde, Leif Astor Svendsen, Palle Iuel, Per Spilling, Staffan Wikström.

Senior herrer Blinkskudd fra banen

Evy Therese Otterbeck tok dette bildet av en helt ny andedam som 
oppstod etter et skikkelig regnskyll på damedagen tirsdag
9. september.

Palle Iuel tok dette flotte bildet onsdag 17. september. Bogstad Gård 
skimtes i bakgrunnen.

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.

Protimer med Julian
I golfsesongen jobber Julian 
i Pro Shop hvor han blant 
annet gir pro-timer 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.
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Det var en gang
…og nå i 2014, i klubbens 90års jubileum, kan vi feire enda en historisk begivenhet.

Gilbert Heron og Ragnar Halle var utvilsomt 
de mest markante og viktigste personlighetene 
de første tiårene i Oslo Golfklubbs historie. I 
år har de begge nok en gang gjort seg gjeldende 
i en historisk begivenhet. 1. mai 2014 kom 
nemlig deres felles tippoldebarn, Camilla, til 
verden. Dette ønsket vi å markere og med Jens 
N. Engelstad i spissen ble Camilla og hennes 
foreldre, Cathinka (oldebarn av Halle) og 
André (oldebarn av Heron), invitert til Oslo 
Golfklubb.

Stephen Newey donerte Camilla en golftime og 
styremedlem Anne Riddervold overrakte lille Camilla 
klubbens tre jubileumsbøker med følgende hilsen i 50-
års jubileumsboken:
«Dine tippoldefedre var de viktigste og mest markante 
personligheter i de første tiårene av Oslo Golfklubbs historie. 
Ragnar Halle som initiativtager til klubbens etablering, 
inspirator og sentral tillitsmann i en årrekke. Gilbert Heron 
som høyt respektert og populær head-pro i 29 år. Gratulerer 
med arven av deres verdifulle gener!»

Ragnar Halle 
I 1907 var en ung Kristiania-gutt, Ragnar Halle, i 
Aberdeen og tok der for første gang i en golfkølle. Der 
oppdaget han «den store facination ved golf». I 1912 fikk 
han anledning til å arbeide som «gentleman apprentice» 
hos en av Storbritannias ledende golfarkitekter, John 
F. Abercromby, under dennes arbeid med å utrede og 
bygge Addington Golf Course. Fra 1914 arbeidet han 
i London og fikk der anledning til å dyrke «denne 
altoppslukende interesse». Han lykkes med å få andre 
nordmenn innen shippingmiljøet i London interessert i 
golf, og til slutt var de en kjerne på 12 entusiaster som 

spilte golf så ofte som forholdene tillot det. Da han 
i 1921 endelig var tilbake i Norge tok han initiativet 
til en golfbane i Oslo-området hvilket resulterte i at 
Kristiania Golfklubb ble formelt stiftet av 40 fremmøtte 
den 13. juni, 1914.  Som initiativtager til det som ble 
golfbanen på Bogstad og 
Norges eldste golfklubb, 
med hans betydelige 
arbeid med og på banen, 
som styremedlem 
og styreformann og 
ikke minst som ihuga 
golfentusiast, kan man 
trygt si at han var en av de 
viktigste og mest markante 
personligheter i Oslo 
Golfklubbs historie. 

Gilbert Heron
Gilbert Heron fra Murcar i Skottland ble i 1926 ansatt 
som golfpro i Oslo Golf Klub. Med unntak av et kort 
opphold som pro i København fra 1928 til 1930 var 
han klubbens head pro frem til sin død i 1957. Han 
ble en institusjon i klubben og var alle medlemmers 
«Gibbie». Som den gentleman han var, var han alltid 
villig til å hjelpe de som måtte ønske det. Daværende 
redaktør av Golfentusiasten (forløperen til Norsk Golf ), 
Stein Schøll, skrev følgende om ham etter hans død: 
«Til dette nybrottsverk i en skog av novicer trengte vi 
nettopp en som elsket sporten for dens egen skyld, og 
som ikke i første omgang tenkte på arbeidsdagens lengde 
og personlig vinning. «Gibbie» virket i det stille, - når 
han ikke ga timer spilte han gjerne med de nye håp for 
morro skyld, og ga alltid diskrete råd og vink. Arild 
Wahlstrøm, Einar Bergsland og John Johansen, - er 
bare noen av de mange som har sin swing og golf fra 
«Gibbie». Han kjente 
alle og alles swing, han 
likte alle og alle satt pris 
på ham. Han kjente hver 
kølle i klubben og hadde 
ingen problemer med å 
finne eiermannen til en 
«løsgjenger». Han var en 
ønskepro!».

Krigen, og 4 års konsentrasjonsleir i Tyskland satte dype 
spor og han slet i det stille med dette helt til han døde 
en høstdag i 1957. Klubben fikk lov å bekoste hans 
begravelse, og hans minne er nær knyttet til Bogstad. 



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo Golfklubb

Først og sist med Tom Stiansen

1. Hva burde folk vite om deg? 
At jeg trives bedre på golfbanen enn på fjelltur med sekkJ.

2. Hvem er golfhistoriens mest imponerende? 
Kommer vel ikke utenom Tiger….

3. Hva rister vi på hode av om 10 år? 
At folk i det hele tatt røyka.

4. Hva er din mest unyttige kunnskap? 
All kunnskap er nyttig på en eller annen måteJ.

5. Hvem burde skjerpe seg? 
Siv Jensen (ref. morna Jens).

6. Tror du eller vet du? 
Jeg forholder meg helst til fakta, jeg vet.

7. Boken alle burde lese? 
Er ikke noe lesehest, så der må jeg si pass.

8. Gir du til tiggere? 
Nei

9. Hva er det rareste du har gjort for kjærligheten? 
HemmeligJ.

10. Hva er typisk norsk? 
Å være best! Var det ikke det Gro sa da?

11. Er du sjalu? 
Nei, er ikke av den sjalu typen.

12. Hvilket forhold har du til bruksanvisninger? 
Noe av det verste jeg vet, leser de alltid etter at jeg har 
begynt og det ender ofte opp med at jeg må starte på nytt, 
men heldigvis har jeg en sønn (Tinus 13 år) som er rå på 
bruksanvisninger, særlig på tekniske ting.

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

Takk til
alle som bidrar 
med tekst og 

bilder til bladet!

Vil du bli en sterkere og smidigere golfer i 2015?

Vi vet alle at en sterk kropp og god bevegelighet gir store 
fordeler på golfbanen. Vinteren er en fin tid å bruke for å 

komme i god fysisk form til neste golfsesong!

Tren så mye du vil på ToppGym
fra oktober og ut april (7 måneder) for kr 1.500,-.

Treningsstudioet ToppGym ligger i 2. etasje på ToppGolf 
senteret, i lyse lokaler med topp moderne apparater, og 
tilknyttet garderobe-anlegg. 

Ønsker du personlig veiledning, står våre dyktige 
personlige trenere til tjeneste. 

Medlemskapet gir deg eget adgangskort med tilgang til 
treningssenteret syv dager i uken i tidsperioden
06:00-23:00.

Tilbudet gjelder for inngåelse av nye avtaler med kr 1500,- i 
forskuddsbetaling. Abonnementet kan ikke fryses, og er 
gyldig fra 1. oktober 2014 til 30. april 2015.

Velkommen til trening!


