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Leder

Sommeren forsvant uten
at vi fikk noen varme
å skryte av. Mange
hevder at det har vært
en dårlig sommer, men i
spillerstatistikken ser vi
at den har vært glimrende
for golfspilling.

Ikke nok parkeringsplasser
Parkering er et problem for oss. Vi har ganske enkelt ikke nok
parkeringsplasser foran klubbhuset. Vi har tatt noen grep som
bedrer situasjonen litt, men det vil sannsynligvis fortsatt være mange
dager uten ledige P-plasser. Husk likevel at parkering i Ankerveien
er forbudt og medfører risiko. Et privat parkeringsfirma ilegger
bøter.
Økonomi
For dere som er opptatt av økonomi kan meldes at vi har nedbetalt
kr 500.000,- på vårt store lån i år. Forutsatt at de neste månedene
går som planlagt vil vi ytterligere nedbetale på lånet i slutten av
oktober. Salget er bra, greenfee er bra og med de samme forhold
resten av sesongen vil også disse budsjettmessige mål nås i år. På
den negative siden er det flere som ikke har betalt kontingenten.
Vi har dialog med noen, andre er oversendt inkassoselskapet for
inndrivelse. Alle er selvfølgelig sperret for spill i golfbox.

Aktiviteten på banen har
vært stor i sommer. Mange
Daglig leder Niels Vik.
turneringer og mye gjestespill.
Nå er vi tilbake til normalen og greenfeespill er henvist til de vanlige
tider med de vanlige priser.
Det vil i de kommende 3-4 uker være meget stor aktivitet på banen.
Samarbeidspartnere og bedrifter skal arrangere sine turneringer
innimellom alle klubbens egne turneringer. Til alle dere som
ikke spiller turneringer oppfordrer jeg likevel til å sjekke om
klubbturneringene trenger alle reserverte starttider – ofte blir noen
av dem frigitt til vanlig spill.

Klubbhuset
Klubbhuset er gammelt. Som tidligere skrevet har vi mottatt
en OPAK-rapport som indikerer store vedlikeholdskostnader
i løpet av de kommende 10 år. De største postene går på tiltak
som medlemmene ikke vil merke; kloakk/avløp, ventilasjon,
takreparasjoner og elektriske utbedringer. M.a.o. kjedelige penger.
Bygget er gammelt og er bygget på i 4-5 omganger. Det aller meste
av bygningsmassen er mer enn 50 år og et betimelig spørsmål er:
«Hvor mye lenger kan vi forvente å ha dette huset uten å koste på
MYE penger?» Oppfølgingsspørsmålet er: «Er det verd det, eller skal
vi vurdere et nytt bygg som kan stå i de neste +50 år?» Utfordringen
er ikke viljen eller løsningen, men finansieringen. Det er p.t. ikke
aktuelt å ta opp mer lån enn de kr 56 mill vi har. Styret har nedsatt
en liten gruppe som arbeider med saken. Det er ingen grunn til
bekymring. Styret vil ikke vedta noe av vesentlig karakter uten at et
årsmøte har gitt sin tilslutning.

Gode resultater på nasjonalt nivå
Vi arrangerte Norgesmesterskapet for juniorer i begynnelsen av
måneden. Tross 44mm regn natt til første spilledag var banen
i topp stand før start. De beste juniorene holder høyt nivå. Vi
gratulerer Kristoffer Reitan med Gull i eldste gutteklasse. Jarle
Volden og Dorthea Forbrigd kom også på pallen i sine klasser
– gratulerer! Det var ikke bare juniorene som bet godt fra seg i
sommer. Våre deltagere i NM-lag for damer/herrer, som ble spilt
i Stavanger var ganske enkelt best. Gull og Norgesmesterskap til
både damene og herrene. Vi gratulerer Stina Resen, Nicoline Skaug,
Celine Karlung, Kristoffer Ventura, Markus Leandersson, Mathias
Schjølberg, Marius Thorp og Aleksander Øverli med gull!

Fortsatt er det mange gode golfuker igjen på Bogstad. Vi oppfordrer
dere til å bruke anlegget helt frem til stengedato en gang i oktober.
Enjoy the game!

Ingen Solheim Cup på Bogstad
Norges Golfforbund bestemte seg for ikke å søke Solheim Cup
2019. Vi synes det var synd, men har forståelse for vurderingen.
Det var staten som ikke ville bidra med sin andel av kostnadene
og da følte ikke NGFs styre seg trygge på økonomien i prosjektet.
Hvorvidt NGF ønsker å søke om et fremtidig Solheim Cup vil
tiden vise. Jeg er glad for at klubbens styre er positive til å stille
Bogstad som vertskapsbane også i fremtiden.
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Styreleder har ordet
Selv med en kald sommer
og den skuffende
meldingen om at NGF
ikke vil søke om å få
arrangere Solheim
Cup 2019 på grunn av
manglende finansiering,
har det vært en fantastisk
flott sesong så langt,
akkurat som ventet. Vi er
Styreleder Jan Aaseth
blitt vant med baneforhold
som kan måle seg med det beste i Europa, takket
være et meget dyktig banemannskap som bevilges de
midlene som trengs for å holde banestandarden på det
høye nivået medlemmene ønsker og fortjener. Klubben
leverer således på det en golfklubb i hovedsak skal
levere på, nemlig gode golfopplevelser på fantastiske
forhold i en godt driftet klubb. Klubben har derimot
enda mer å by på for de som ønsker og har tid til å
engasjere seg i de ulike klubbaktivitetene.

sesongslutt, er etablering av en «pay and play»-korthullsbane på
Woxen-jordet i fokus. Dette vil være viktig for juniorsatsingen og vil
kunne bli et lavterskeltiltak for økt golfrekruttering. Vi har teamet
opp med ressurser i NGF for utarbeidelse av planer og prosess
overfor kommunen, og håper at vi får landet drømmen.
Et annet mer langsiktig prosjekt er nytt klubbhus hvor det har vært
invitert til flere idédugnader i ulike fora. En fersk OPAK-rapport
på det eksisterende klubbhuset konkluderer med at det i løpet av
neste 10 års periode blir nødvendig med opp mot kr 25 millioner i
vedlikehold og oppgradering. Det føles unektelig som penger ut av
vinduet i forhold til å bygge et nytt klubbhus tilpasset fremtidens
behov, helårsbruk og med vesentlig lavere vedlikeholdskostnader.
Selv om det er rasjonelt å bygge nytt, ønsker vi å få på plass en
finansieringsløsning med tippemidler, donasjoner og andre bidrag
eller sale-leaseback løsninger ettersom det ikke er ønskelig å øke
gjelden. Ressursgruppen jobber langsiktig, men det er et mål å få
til dette i god tid før klubbens 100 års jubileum. Medlemmene vil
selvsagt holdes orientert og bestemme når den tid kommer.
Flere av styrets og klubbens medlemmer har også vært involvert
i arbeidet med å få Solheim Cup til Norge i 2019. Selv om NGF
valgte å avslutte prosessen da tiden ble for knapp for stat og
kommune til å bevilge nødvendig midler, skal man ikke se bort fra
at det blir aktuelt å sikte seg inn mot arrangementet i 2023. Styret
vil i så fall være positive til at Bogstad skal være vertskapsbane i en
slik søknad.

Selv om klubben fungerer godt, banen er fantastisk og medlemmene
er strålende fornøyde, er det nok av oppgaver å ta tak i. Det er
derimot sannsynligvis slik at mange av våre omtrent 1400 aktive
medlemmer ikke ønsker annet av klubben enn muligheten til
å spille en runde på gode forhold når de av og til har tid. Etter
runden haster man hjem igjen, men med en flott golfopplevelse
innabords. I en hektisk hverdag er det fullt forståelig, for golf tar
jo en del tid, men det er synd ettersom klubben er tjent med et
bredt og aktivt klubbmiljø med sterk tilhørighet, godt samhold
og stor frivillighetsinteresse. Det er ikke det at vi ikke har et aktivt
klubbmiljø hvor svært mye skjer gjennom sesongen, det har vi
så absolutt. Det er derimot godt rom for at flere kan bidra til
miljøskapingen gjennom deltagelse i turneringer, frivillighetsarbeid
i komiteer og ressursgrupper, trening med proene og bruk av
restauranten for å nevne noe.

Da gjenstår det å gratulere våre spillere for den sterke innsatsen i
årets Norgesmesterskap. Med overbevisende gull for både damer
og herrer i lag-NM vil vi få æren av å være verter for neste års lagNM. I tillegg gjorde juniorene våre det sterkt i junior-NM som
med stor suksess ble arrangert på Bogstad. Ett gull, to bronser og
lovende takter fra andre unge OGK-spillere, gir gode indikasjoner
på at vi vil ha spillere som kan prege resultatlisten i årene fremover.
Juniorsatsingen vil fortsette med uforminsket styrke, men vi vil også
i årene fremover øke treningstilbudet til medlemmene.
Håper alle får en flott golfhøst!
Hilsen Jan

Vi har mange ressurssterke medlemmer med kompetanse som
klubben trenger, og styret har fokus på etablering av ressursgrupper
med tidsbegrensede arbeidsoppgaver og konkrete, avgrensede
mandater. Det er allerede etablert flere slike grupper som styret
har hatt god nytte av. I den forbindelse vil det jobbes med å få
enda bedre oversikt over kompetansen vi har i medlemsmassen,
og etablere en ressurspool som vi kan trekke på når ulike oppgaver
skal utføres. Det kan være juridisk sparring, sponsorssalg,
bygningsteknisk innsikt, merkevarebygging, strategisk planarbeid,
økonomiske vurderinger, guiding i politisk prosesser osv. Det er
mange aktuelle temaer og vi håper at vi kan lokke frem medlemmer
som er villige til å bidra til å utvikle klubben og ikke minst for å
skape en rekrutteringsbase for komiteer og styret med medlemmer
som har fått innsikt i klubbdriften. Ta gjerne kontakt med
administrasjonen hvis du ønsker å bidra.

Har du funnet en golfkølle banen?
Det hender at medlemmer glemmer eller
mister golfutstyr på banen. Heldigvis er det
mange som tar med utstyret og leverer det
til Pro Shop, men det er også mange som
antagelig glemmer at de har tatt med en
kølle eller lignende og lar den bli liggende i
golfbagen.
Klubben oppfordrer derfor alle som finner gjenglemt eller mistet
utstyr om å levere det i Pro Shop så fort runden er over.
Pro Shop tar hvert år vare på mye gjenglemt utstyr.
Ta kontakt om du savner noe. Tlf. 22 50 54 92.

Det er for tiden flere prosjekter som opptar styret og hvor vi har
engasjert interesserte og kompetente medlemmer. I tillegg til
revisjonen av klubbens virksomhetsplan som gjennomføres etter
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Bli med på Klubbmesterskapet!
fotballgolf og speedgolf som inkluderer bruk av “Segway”. Den siste
konkurranseformen består også av et golfelement. Deltakerne skal
konkurrere i å skyte ned golfballer med softgungevær. Publikum vil
bli strategisk plassert i bak et gjennomsiktig beskyttende dekke.
Hvilke kjendiser du vil kunne oppleve på Aker Brygge denne
dagene er foreløpig hemmelig.
Hovedintensjonen med Urban Golfshow og Suzann Pro Challenge
å samle inn penger til veldedighetsorganisasjonen «Right to Play».
Right to Play jobber for å sikre barns rettigheter til å leke, uavhengig
av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, sosial bakgrunn eller religion.
I fjor ble det samlet inn hele 1,8 millioner kroner.
Som i tidligere år arrangeres Suzann Pro AM på Oslo Golfklubb,
nærmere bestemt 28. august.

Dette er gjengen som ble Klubbmestere i 2014. Fv. Einar Skogstad, Dorthea
Forbrigd, Jeppe Nielsen, Trygve Sundbø og Anne Marie Giørtz.

Det nærmer seg tid for å kåre årets klubbmestere i de
ulike klassene. Klubbmesterskapet spilles lørdag 5.
september og søndag 6. september.

		INNHOLD

Oppslutningen om Klubbmesterskapet 2014 var god men klubben
håper på enda flere deltakere!
Det vil i år være en endring for herre og dame klassene. Tidligere
har disse vært spilt over 54 hull med to runder på lørdag. I 2015
vil det spilles over 36 hull, altså en runde på lørdag og en runde på
søndag. Vi håper at dette vil tiltrekke flere av våre medlemmer, slik
at vi kan få flest mulige til å delta.
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Styreleder har ordet

4 Bli med på Klubbmesterskapet!
		 Suzann Pro Challenge 2015

Meld deg på i GolfBox!

Suzann Pro Challenge 2015

5

Turneringer

16

Golfetikette

17 Golf i lyn og torden
		NXT LVL
18

Early Bird

19 Baneavdelingens hjørne
		 Hastighet på green
20 Regler på driving rangen
		 Fugl på banen
21 Ingen Solheim Cup på Bogstad
		Familieventelisten 2015
Suzann Pro Challenge, slik vi kjenner turneringen fra tidligere år,
har endret form. «Urban Golfshow» arrangeres på Aker Brygge
lørdag 29. august kl. 14:00.

22

Det var en gang

24 De siste 9
		 Pro Shop’s Corner

Det vil bli arrangert fire forskjellige konkurranser med innlagte
golfelementer. Publikum vil kunne oppleve Suzanns lag - Team
Norway - bli utfordret av norske kjendiser både i putting,
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Turneringer
Det ble i tillegg delt ut premie for slagkonkurransen ”Karin
Westblads fat” som ble spilt den 9.6. Vinner ble Inger Anne Berge,
med Grethe Thon på 2. plass og Anne-Lise Musæus på 3. plass.
Gratulerer – slagkonkurranse er krevende og gøy.

Rosa ball og damenes sommerfest

Tirsdag 16. juni ble lagspill-turneringen Rosa
Ball avholdt. Det ble også spilt individuell
stablefordkonkurranse. Solen strålte sammen med 39
spillere i rosa form. Kl. 18 var det tid for herlig middag,
sommerfest og premieutdeling.

St. Hanspokalen

TEKST OG BILDER: ANNE RIDDERVOLD

Rosa ball turneringen ble vunnet av: Bøbban Paus, Tove Busch
og Kari Tobiasson med 39 poeng. Mens dagens individuelle
konkurranse ble vunnet av Kari Tobiasson (klasse A) 37 poeng,
Inger Anne Berge (klasse B) 37 poeng og Tove Busch (klasse C) 32
poeng. Gratulerer til alle sammen for godt spill. Tradisjonen tro var
det premier til alle!

St. Hanspokalen ble spilt lørdag og søndag, 13. og 14.
juni og er en av Oslo Golfklubbs mest tradisjonsrike
pokalturneringer.
St. Hanspokalen er en singleturnering hvor det spilles
slagkonkurranse med fullt spillehandicap over 36 hull. Runde 1 ble
spilt lørdag 13. juni og 2. runde ble spilt søndag 14. juni.
St. Hanspokalen ble i sin tid oppsatt av Aasta Wahlstrøm og
følgende vinnere som får navnet inngravert på pokalen 2015 ble
Kristin Klæboe som vant dameklassen, mens Anthony Newey vant i
herreklassen. Gratulerer!

Fv. Bøbban Paus, Kari Tobiasson og Tove Busch

Kristin Klæboe
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Anthony Newey

Turneringer
Flest birdies (Sigaren) ble etter nøye gjennomgang vunnet av
Nikolai Hauger med birdie på 9. og 17. Flere med han hadde 2
birdies.

Old Star Cup
Fredag 19. juni var 78 Old Star´s samlet på Bogstad
for 42. gang. En strålende bane, flott sommervær og
mange fokuserte spillere er stikkord verdt å nevne.
Banketten ble som før – høy stemning og mange
knallharde vitser.
TEKST OG BILDER: ERIK HAGEN

I alt var det 8 debutanter som ble godkjent av Jury-formann og i år
deltok flere kvinner enn på mange år.
Årets Old Star ble Bent Ove Pedersen - Tennis og han var for
sikkerhetsskyld debutant. Han fikk dermed ett napp i Chris
Selbekks pokal som beste debutant. Debutanten slo til med 40
stablefordpoeng.

Erik Maler`n Jacobsen

Juryens ærespris gikk i år til Erik Maler`n Jacobsen for sin
utrettelige innsats for Old Star Cup og ikke minst at har deltatt alle
de 42 gangene!

Manndomsprøven 2015
Mandag 22. juni ble den tradisjonsrike
klubbturneringen, Big Horn Manndomsprøven,
arrangert. Det ble en solid test for alle deltakerne.

Helen Borchrewinck

Beste dame ble i år som i fjor Helen Borchrewinck – Håndball.
Lag konkurransene både netto og brutto slag ble vunnet av Ishockey
- som stilte til start med et godt lag og med flere ”long -hittere”.

TEKST OG BILDER: ERIK WOODS

Beste overall golfer, bto. slag, ble Geir Leknes.

Mandag 22. juni ble den tradisjonsrike klubbturneringen, Big Horn
Manndomsprøven, arrangert på Bogstad. Slagkonkurranse fra back
tee kan være en sann utfordring. Spesielt når Marius Thorp setter
opp banen slik han gjorde med alle teer flyttet så langt bak som
mulig og de fleste flaggplasseringer i bakre del av greenene.
Årets Manndomsprøve ble en og solid test for alle. Dessverre var
antall deltagere kraftig redusert fra tidligere år. Hva dette skyldes vet
vi ikke, men kanskje noen har litt for stor respekt for den lengste
utgaven av Bogstad? Turneringskomiteen håper flere i fremtiden ser
gleden det er å få testet seg skikkelig med lange og krevende hull.
Det var lenge stor spenning knyttet til hvem som ville ta andre- og
tredjeplassen. Jeppe Broch Nielsen leverte en god runde med birdie
på hull 18. Det sikret han andreplass, ett slag foran Pål Storaas som
kom på tredjeplass. Vinneren var suveren, Phillip Berggren. Han
vant fire slag netto foran nummer to. Phillip hadde knapt kommet
hjem fra skole i USA før han gikk ut og spilte en imponerende
runde, netto 69. Gratulerer Phillip!

Nikolai Hauger
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Midnight Cup, en mixed pokalklubbturnering med
røtter tilbake til 1930-tallet. Turneringen der man ikke
kan spille med ektefelle/samboer/fast partner, ble i år
spilt på selveste St.Hansaften i stedet for nærmeste helg.
TEKST:PER MOE/JENS ENGELSTAD

Påmeldingen var bra, 20 par, men det er god plass til enda flere.
Første utslag var klokken 19, deretter fulgte to og to par frem til
19.36. På tross av utrygg værmelding holdt det seg vindstille, varmt
og tørt under spillingen, i det hele tatt en praktfull kveld.

F.v. Jeppe B. Nielsen, Phillip Berggren og Pål Storaas.

Bogstad fra bakerste tee er en fantastisk opplevelse og en skikkelig
test. Basert på tilbakemeldinger på terrassen etter hvert som
spillerne kom inn, tydet det på at alle hadde hatt en god opplevelse
uansett score.
Før runden var det flere som snakket om tee og flaggplasseringer og
som spekulerte i hvilket hull som kom til å bli det vanskeligste. I
fjor var det noe overraskende hull 12, i år var det hull 16 som endte
med høyest snittscore i forhold til par (snitt score 5.71). Det skal
sies at det blåste sterkt rett imot og da er et utslag nesten 200 meter
over Bogstad vannet en skikkelig utfordring. Ikke få baller forsvant
i innsjøen. Hull 7 var lettest i fjor, så også i år med en snitt score på
4.57. Totalt ble det registrert nesten et historisk lavmål hva gjelder
birdier, kun 5.

Fv. Elisabeth Søhoel, Per Moe, Wenche Jahre og Hans Kristiansen

Det hadde kanskje noe av æren for de gode resultatene. Med
spilleformen greensome (begge slår ut på alle hull, deretter velges
ball og man spiller annenhvert slag på denne ballen) fikk vi følgende
resultater:
1. Anne Riddervold/Jens N. Engelstad, 23. p
2. Elisabeth Søhoel/Per F. Moe, 22. p
3. Tove Ringnes / Jon Storstein, 21. p

Neste år håper turneringskomiteen at enda flere melder seg på. En
runde fra tee 63 tåler man, lavt eller middels høyt handicap, ung
eller gammel – det er bare lek og moro.

Deretter fulgte Christin L. Dahl/Hans Fr. Harbitz, Marit Murstad/
Gunnar Skrautvol, Anne-Karin B. Ølnes/Per Foseid, Tove Busch/
Chr. Fr. Sommerfeldt, Wenche B. Harbitz/Bjørn A. Nordby,
Wenche Jahre/Hans Kristiansen, Turid Ingvoldstad/Sven-Erik
Sjøberg.

Stor takk til Big Horn for flotte premier til de tre som kom på
pallen.

Midnight Cup

Fv. Jens N. Engelstad, Anne Riddervold, Tove Ringnes og Jon Storstein

Premieutdelingen, med pokal og premier til alle, skjedde under
middagen som ble servert kl. 22.00. En stor takk til proshopen for
fine premier, og til kjøkkenet for en ildfull gryterett.

Fv. Anne-Karin Ølnes, Per Foseid, Wenche Berg Harbitz og Bjørn Nordby
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Turneringer
hull 19 før seieren over Skajems var i boks. I den matchen var
Skajems 3 opp med 3 hull igjen. I de to andre kvartfinalene vant
Huseth mot Biermann og Thu mot Askeland.

Ekteparmatchen

Korsen/Aaseth tok hjem Ekteparmatchen

Det var duket for semifinaler hvor den ene av matchene ble en
høydramatisk affære. Familien Kraass var dormie med 4 hull igjen
mot Pål- og Jannick Huseth men greide det nærmest utrolige
å vinne de 4 siste hullene for så å vinne hull 19. I den andre
Semifinalen vant Woods 5/4 over Trygg- og Helen Thu.
Lag 7 og lag 8 fra kvalifiseringen var kommet til finalen og det ble
en spennende match som bølget frem og tilbake. Matchen stod og
vippet og var all square etter 15 hull. På hull 16 hadde Kraass en
gyllen mulighet til å gå én opp etter at Lena hadde slått et perfekt
slag som havnet få meter fra pinnen. Det ble ikke birdie og de
to siste hullene gikk begge i Woods-guttas favør og vinnerne av
familiematchen 2015 ble til slutt Erik- og Keith Woods med 2/0.
Familiematchen og foursome er en morsom turnering og
turneringsform. Neste år håper klubben at flere lag stiller til start.

F.v Inge Fjeldstad, Lise Fjeldstad, Stine Korsen og Jan Aaseth.

Den årlige ekteparmatchen har også i år blitt spilt på
vårparten av sesongen. Det ble tilslutt styreleder Jan
Aaseth og hans Stine Korsen som seiret.
Den tradisjonsfylte Ekteparmatchen på Oslo Golfklubb ble også i
år gjennomført i stor stil. Det var rekorddeltagelse på kvalifiseringen
med hele 18 par til start. De 8 beste parene gikk videre til
matchspillet.
Etter kvartfinaler og semifinaler sto det to par igjen i finalen, Inge
og Lise Fjeldstad mot Jan Aaseth og Stine Korsen. Finalen ble spilt
17. juni under flotte forhold. Lagene fulgte hverandre tett gjennom
hele matchen og da de hadde gjennomført 18 hull var det ingen
vinner, dermed bar det ut på omspillshull.

Erik og Keith Woods

The International Trophy

På det 19. hullet avgjorde styreleder Aaseth og Stine til sin fordel og
tok dermed sin andre strake seier. Vi gratulerer vinnerne og spesielt
Stine som gjennomførte hele Ekteparmatchen mens hun var godt på
vei i graviditeten.
Så blir det spennende å se om de kan ta sin “tredje strake” neste år!

Seier til Woods i Familiematchen
Finalen i Familiematchen 2015 ble spilt mandag 6. juli.
Det ble spenning helt til slutt. Woods slo Kraass.
Totalt 11 lag stilte opp i kvalifiseringen 27. mai hvor de åtte beste
lagene gikk videre til matchspillet. Som ved en rekke tidligere års
familiematcher var det å spille kvalifisering og det å spille match to
helt forskjellige ting. De fire beste lagene i kvalifiseringen røk alle ut
i kvartfinalen. Kvalifiseringen ble vunnet av Thomas- og Fredrick
Wolff med Christian- og Jonne Skajem på andreplass. I kvartfinalen
røk begge nevnte lag ut etter meget jevne matcher. Lena- og Kai
Kraass slo Wolff-gutta 1/0 og Erik- og Keith Woods måtte ut på

Finn Morten Engzelius og Andreas Halvorsen (Larvik)
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Det ble en spennende avslutning på årets International
Trophy på Bogstad søndag 28. juni. Finn Morten
Engzelius (Oslo) vant nettoklassen, Andreas Halvorsen
(Larvik) vant bruttoklassen og Maiken Bing Paulsen
(Drammen) vant dameklassen.

Old Boys Championship 2015

TEKST OG BILDER: ERIK WOODS

Oslo Golfklubbs Finn Morten Engzelius vant nettoklassen med en
imponerende score på 21 under par. Finn Morten spilte god golf
over fire runder og senket seg fra 4,6 til 2,7 i handicap. Greg Skjeret
Coleman fra Ålesund ble nummer to på åtte under par netto. Lars
Sandvoll (Fana) tok tredjeplassen.
I bruttoklassen kjempet tre av landets mest lovende juniorspillere
om seieren. Før den siste runden skilte få slag Lars Sandvoll (Fana),
Andreas Halvorsen (Larvik) og Viktor Hovland (Drøbak). De to
førstnevnte var begge tre under par etter fire runder, og omspill
måtte til for å avgjøre turneringen. Halvorsen avgjorde til sin fordel
på det andre omspillshullet. Jarand Ekeland Arnøy (Fana) tok
tredjeplassen.
Anthony Newey (Oslo) endte på en fjerdeplass i nettoklassen, og en
femteplass i bruttoklassen.

F.v. Trond Haug og Knut Skabo

Old Boys Championship ble for 66. gang arrangert
på Bogstad helgen 18. – 19. juli. Over 70 norske
seniorspillere over 55 år stilte til start og konkurrerte
over 36 hull stableford. Oslo Golfklubb-spillerne Trond
Haug og Knut Skabo vant pokalene.
71 seniorgolfere stilte lørdag til start i en av Norges mest
tradisjonsrike seniorturneringer. Etter spillet var avsluttet lørdag
inntok spillerne den tradisjonelle middagen i klubbhuset.
Søndag morgen var det klart for andre og siste runde hvor spillere
startet samtidig i en shotgunstart. Været viste seg fra sin aller beste
side, og sørget for en fantastisk dag på Bogstad. Etter at spillerne var
kommet inn fulgte premieutdeling på terrassen.

F.v. Sofie Kjus Huseby, Maiken Bing Pausen og Cesilie Hagen

Maiken Bing Paulsen (Drammen) vant dameklassen foran Cesilie
Hagen (Drammen) og Sofie Kjus Huseby (Oslo). Neste år håper vi
at enda flere damer stiller opp.

I klasse A med handicapgrense på 11,4 ble det spilt uten
spillehandicap. Oslo Golfklubbs Knut Skabo vant og fikk Josef
Treiders Old Boys Pokal. Knut vant med 64 poeng, fem poeng
foran Drammen Golfklubbs Jan Andersen. Asbjørn Ramnefjell og
Eirik Hagen delte tredjeplassen.

Takk til samtlige deltakere for flott innsats. En stor takk rettes
også til banemannskapet, turneringskomiteen, Sony og Narvesen
som bidro til at arrangementet ble en stor suksess. Takk for i år –
velkommen tilbake neste år!

I klasse B og klasse C ble det spilt stabelford med fullt
spillehandicap. I førstnevnte klasse var det Jan Martin Lyng som
stakk av med seieren på 68 poeng. Det var to poeng foran nummer
to, Stein Oppedal. Michael Wong endte på tredjeplass. I klasse
C vant Oslo Golfklubbs Kaare Engebretsen på 69 poeng. Terje
Løkkeberg (Norefjell) tok andreplassen foran Per Arvid Sveum.
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I tillegg ble det spilt om Inez og Tom Høyers Pokal for beste
stablefordscore med fullt spillehandicap, uansett klasse. Vinner
av den tradisjonsrike pokalen ble Oslo GKs Trond Haug. Trond
spilte runder på 39 og 38 poeng og med 77 poeng totalt vant han
suverent.

200 i NSG Tour på Bogstad

27. og 28. juli var nær 200 seniorspillere fra over 40
klubber i aksjon på banen vår.
TEKST OG BILDER: STEIN OPPEDAL

Christian Fr. Sommerfeldt, Petter Balstad og Stein Oppedal er klare for middag
lørdag kveld.

Norsk Senior Golfs turneringer er populære. Populært er det også
å spille banen vår. Så når Tour’en kommer hit i juli, er det rift om
plassene. I år var feltet spredd over 2 dager, og alle påmeldte kvinner
og menn fikk plass. Med 3 i hver ball, og Christian Staubo som
hjelpsom og bestemt Course Marshall, lå total spilletid godt under
4,5 timer, til tross for at det ble spilt slaggolf.

Oslo Golfklubb gratulerer alle vinnerne og ønsker velkommen
tilbake neste år!
– Turneringskomiteen
TAKK TIL ERIK WOODS

Feltet var delt i 5 klasser etter handicap. I klasse 1 (hcp inntil 8,9)
vant Sigurd Thinn, Hauger GK, med 74 slag foran Eirik Hagen,
Haga, på 75. Asbjørn Ramnefjell (76) og Tom Kristensen (77)
fulgte tett på. I klasse 2 (hcp 9 til 11,9) snek Nils Bergei (83),
Drøbak, seg foran Robert Nilsen (83), Østmarka, på bedre siste
6. Sigmund Bjørkhaug, Losby, gikk på 87 slag og toppet kl 3 (hcp
12 – 15,9). I klassene 4 og 5 ble det spilt netto slag. Michael Wong,
Haga, vant kl 4 (hcp 16 – 19,9) med netto 72, og Arne Bendigtsen,
Mørk, kl 5 (hcp 20-36) med netto 78.

Old Boys Championship 18. og 19. juli hadde aldri kunnet
bli avviklet og gjennomført i så gode og støe former som Erik
Woods alene sto for de to vellykkede dagene på Bogstad.
Erik var der hele tiden. Som starter på 1ste tee, han kjørte
resultat- og nye startlister for søndag, og mestret alle små og
store avgjørelser som måtte tas, hele tiden omtenksom.
Erik skulle blitt takket for innsatsen etter premieutdelingen
søndag så alle kunne gitt ham en velfortjent lang klappsalve.
Nå kommer den i etterhånd. Måtte alle som var der gi ham sin
separate hyldest.

Herrene spilte fra 58 (kl 1,2,3) og 54 (kl 4,5) og damene fra 49. Det
var mange fornøyde fjes å se og veldig mange godord om banen.

Stor takk til Erik Woods fra Seniorkomiteen i OGK.
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Slaggolf, for de som ikke kjenner spilleformen: Dersom det ikke er
hullet ut på 4 slag over hullets par, plukkes ballen opp og det skrives
en score lik 5 over par. Da får ikke krisehull så stor påvirkning på
spillehastigheten.

Norgesmestere i Lag NM

Lyst til å bli med neste år?
Du finner mer informasjon på NSGs nettsider (seniorgolf.no). Der
kan du også melde deg inn og treffe mange hyggelige spillere, og få
mange gode tilbud om spill i inn- og utland. Hvis du er gammel
nok da. Kvinner må ha fylt 50, menn 55. Velkommen!
Takk til dere som bidro midt i sommerferien og sørget for et
vellykket arrangement!

Vandrepokalen 2015
Vandrepokalen 2015 ble spilt 1. og 2. august i flott vær
og med 48 deltagere fra hele østlandsområdet. Lørdag
var det løpende start og søndag shotgun. Det ble spilt i
2 klasser - A opptil 18,4 spilte netto slag og B fra 18,5
spilte stableford.
TEKST: METTE BYE
Vinnerlagene Lag NM 2015. Foto: Jostein Nordin

Det var premieutdeling på terrassen etter spill og vinner i A-klassen
ble Inger Thorp, Bærum Golfklubb med netto 143 slag og vinner i
B-klassen ble Camilla Raanaas Juell, Oslo Golfklubb med 72 poeng.

Lag NM dame/herre ble i år arrangert på Stavanger
Golfklubb. Det hele endte med at 8 av Oslo Golfklubbs
spillere kan smykke seg med Norgesmester tittelen.
Gratulerer!

Inntegning i vandrepokalen går til spilleren med beste
stablefordpoeng uansett klasse, (for vandrepokalen ble tidligere bare
spilt med en klasse med stableford) og i år gikk den til Inger Thorp
som fikk 73 poeng.

På morgenkvisten første turneringsdag åpnet herrene med
foursomerunder på 72 og 76 slag. Etter at ettermiddagens fourball
ble spilt på utrolige 58 slag (-12) endte dagen med at herrene ledet
med fire slag foran Sandnes.
På damesiden åpnet Stina Resen og Nicoline Engstrøm Skaug med
en 76-runde i foursome. Deretter leverte Stina og Celine Karlung en
god fourballrunde på 67 slag. Dette holdt til en 3. palss etter dag 1.
Dag 2 ble det spilt nye runder med foursome og fourball. Både
damene og herrene leverte og kunne se frem til avsluttende spill på
søndagen hvor herrene ledet med ett slag og damene med to slag.
Kristoffer Ventura ledet ann med en runde på 64 slag. Mathias
Schjølberg og Marius Thorp sto for de to øvrige tellende
singlescorene på henholdsvis 69- og 72 slag. Våre herrer tok NMgullet åtte slag foran Stavanger.
Nicoline Engstrøm Skaug og Stina Resen spilte søndag runder på
73- og 75 slag. Damene vant til slutt komfortabelt fem slag foran
Drøbak.
Klubben gratulerer de nybakte norgesmesterne: Stina Resen,
Nicoline Engstrøm Skaug, Celine Karlung, Marius Thorp, Markus
Leandersson, Mathias Schjølberg, Kristoffer Ventura og Aleksander
Øverli.

Inger Thorp og Camilla Raanaas Juell
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Camilla Vik på fjerdeplass i NM
Camilla Vik ble Oslo Golfklubbs best plasserte i
Norgesmesterskapet på Borre Golfklubb. Mesterskapet
ble arrangert 1. helgen i august. Camilla ledet etter to
runder, men endte tilslutt på en fjerdeplass. Stavangerspillerne Marthe Wold og Aksel Kristoffer Olsen ble
norgesmestere.
Camilla avsluttet med en runde på 74 slag (+1) siste turneringsdag.
Hun endte på fjerdeplass, tre slag bak Mariell Bruun fra Larvik GK
som tok bronse. Marthe Wold fra Stavanger GK vant suverent på
åtte under par. Renate Grimstad, Bergen GK, tok sølv.
I herreklassen var Sander Øverli Heden eneste Oslo GK-spiller som
klarte cuten. Sander delte 35. plassen. Aksel Kristoffer Olsen vant
komfortabelt med en totalscore på 16 under par.

F.v. Dorthea Forbrigd, Kristoffer Reitan og Jarle Volden.

Dorthea Forbrigd tok bronsemedalje i klassen for de eldste jentene
(JU19) etter en god avslutningsrunde på 73 slag (+1). Renate Hjelle
Grimstad (Bergen) ble norgesmester med en totalscore på par. To
slag bak var Celine Borge (Vestfold) som tok sølvmedaljen. Dorthea
delte tredjeplassen med Kristin Simonsen (Bergen) og Karoline
Lund (Losby).

Junior NM

Gull, bronse og bronse i Junior NM!

I den yngste jenteklassen (JU15) var Madelene Stavnar (Vestfold) og
Tina Mazarino (Kjekstad) helt likt før fredagens avslutningsrunde.
Madelene avsluttet sterkt med en runde på to under par, og vant
suverent. Franziska Sliper (Sola) tok sølv og Tina tok bronse.
Cornelia Karlsson delte femteplassen.
Eirik Einmo Thomassen (Moss & Rygge) vant yngste gutteklasse
(GU15) to slag foran Bård Skogen (Haugaland). Mikkel Antonsen
(Drøbak) tok bronse. Fredrik Toverud Andersen ble beste OGKspiller i klassen på en niendeplass. Casper Bjurhult Kennedy
(Nøtterøy) sto for en av dagens store bragder da han gjorde hole in
one på hull 7! Casper klinte til med driveren og gjorde for første
gang i klubbens historie hole in one på hullet.
Titleist Tour skrev følgende på sin facebookside om Junior NM;
”Oslo GK hadde lagt listen på verdensrekordhøyde når det gjaldt
å arrangere årets NM Junior 2015. Og klubben lyktes til fulle.
Banemannskapene hadde lagt ned et formidabelt arbeide både i forkant
og under selve gjennomføringen, og hele anlegget fremstod på nivå med
hva som oppleves ute på de profesjonelle tourene.”

Oslo Golfklubbs juniorer imponerte på hjemmebane,
og tok tre medaljer i de eldste klassene under Junior
NM på Bogstad. Kristoffer Reitan ble norgesmester.
Dorthea Forbrigd og Jarle Volden tok hver sin
bronsemedalje.

Det taler for seg selv. Oslo Golfklubb retter en stor takk til
alle frivillige, banemannskapet, ansatte i klubben og Norges
Golfforbund. Gratulerer til alle medaljevinnerne.

Kristoffer Reitan sikret seg norgesmestertittelen i den eldste
gutteklassen (GU19) da han vant to slag foran Jarand Ekeland
Arnøy (Fana). Kristoffer avsluttet med en runde på 70 slag (-2), og
holdt unna for Jarand som avsluttet med 68 slag (-4). Jarle Volden
delte tredjeplassen med Kenneth Andrè Johansson (Østmarka), og
sørget for to NM-medaljer til OGK i klassen.

3 under Junior NM
OGK Nytt stilte 3 utøvere under Junior NM følgende spørsmål
etter endt:
1. På en skala fra 1-10, hvor sliten er du nå?
2. Hvordan syns du det har gått under NM?
3. Hva syns du om golfbanen på Bogstad?
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Her er svarene vi fikk:

Felix Sliper, alder 17 år fra Sola Golfklubb
Henriette Eidsæther Syr, 19 år fra Losby Golfklubb

1. 2-3. Siden det bare er 18 hull så går det bra. Kanskje litt mentalt
sliten siden jeg ikke har spilt så bra.
2. De første rundene gikk veldig dårlig. 2. og 3. runden gikk bedre.
3. Helt nydelig. Vakreste og fineste golfbanen i Norge. Et lite
minus til fuglene som jeg traff ved hull 15. og 16.

1. Ca. 6 når det gjelder det fysiske. Mentalt 8. Føler at det ikke
gikk så bra.
2. Det kunne gått bedre. Litt skuffa er jeg.
3. Veldig fin! Den er alltid i god stand. Det er jo fugler her, men
det er jeg vant til.

Turneringer
Vikingpokalen

Emil Meling, 17. år fra Stavanger Golfklubb
1. 3 ca. Vi er jo vant til å gå 36 hull.
2. Ikke så fornøyd dessverre. Føler meg ikke helt i golfform.
3. Den er jo perfekt. Jeg trodde den skulle være fin og kjedelig,
men den er jo fin og kjekk. Dessverre regnet det litt, men det
kan man jo ikke gjøre noe med.

Fv. Vidar Thorstensen sammen med Joachim Lien

Vidar Thorstensen og Joachim Lien vant årets utgave av
Vikingpokalen etter en spennende finale.
13 lag stilte til start i årets Vikingpokal hvor det spilles foursome fra
back tee. Kvalifiseringen fredag 7. august skilte de åtte beste lagene
fra resten og kvartfinaler den påfølgende lørdag lørdagen var et
faktum.
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Etter velspilte kvartfinaler stod det til slutt fire semifinalister igjen
i kampen om søndagens finaleplasser. Stabell/Jensen fra Miklagard
Golfklubb og Thorstensen/Lien fra Oslo Golfklubb møtte opp tidlig
søndag morgen til tee off 08:12. Begge hadde levert henholdsvis den
nest beste og den beste kvalifiseringsrunden, så mer verdige finalister
kunne vi ikke fått.

Pokalturneringen «Vi over 80» ble første gang satt opp i 2004 av
Ebba Busch-Christensen. Siden den gang har turneringen blitt
spilt hvert år med unntak av 2008 da banen ble ombygd og 2013
på grunn av for få deltakere. Klubbens medlemmer som er født i
1935 eller tidligere kunne melde seg på og delta på denne stableford
turneringen over 9 hull.

De første ni hullene av finalen bar nok preg av litt anspenthet og
ønske om å kjenne på motstanderen(e). Lagene fulgte hverandre
tett, men det var Thorstensen/Lien som satte det første støtet med
2up etter ni spilte hull med seire på hull 8 og -9. Stabell/Jensen
svarte raskt med å vinne hull 10 og -11, og dermed var de tilbake
til utgangspunktet. Matchen vendte seg helt da Stabell/Jensen gikk
2up etter seier på 12 og 13 etter god putting. Thorstensen/Lien
svarte raskt med å vinne de neste tre hullene, og sikret seg tilslutt
seieren 2/1 med seier på hull 17.
Forholdene på banen var ekstremt bra og finalistene ønsker å
berømme banemannskapet for en dyktig jobb med banen.
Vikingpokalen holder et spennende format som krever mye
fokus fra spillerne. Det er nettopp dette som gjør foursome til en
spilleform der alt kan skje. Vi ser frem i mot neste år med fullt
startfelt!

Fv. Marius Thorp, Leif Astor Svendsen
og Niels Vik

Knut Olborg (tv) og Niels Vik

Fairwayene ble sanddresset denne dagen men det var likevel
en blid gjeng som samlet seg i restauranten for kaffe og kake.
Daglig leder Niels Vik stod for premieutdelingen sammen med
turneringsansvarlig Marius Thorp. Årets vinner, Bjørn Inge Kristvik,
er i topp golfform! Forrige uke spilte han onsdagsrunden til 41
poeng. I dag vant han med 17 poeng. Gratulerer!

Vi over 80
12 deltakere slo ut i turneringen «Vi over 80». Etter
spilte 9 hull ble det servert kake og kaffe i restauranten.
Bjørn Kristvik er i storform og vant med 17 poeng.

Leif Astor Svendsen, som vant pokalen i fjor, tok 2. plassen med 16.
poeng, mens Knut Olborg kom på 3. plass med 15. poeng.

Bjørn Inge Kristvik vant med 17 poeng.
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hovedstaden med fire inntegninger i pokalen får den med seg hjem,
og kun Stockholm og København hadde navnene sine på pokalen
før årets turnering. Stockholm med tre, og København med fire
inntegninger.

Klubbmesterskapet Junior

For Oslo GK skulle Anthony
Newey, Ole Martin Beck, Tim
A Bye og Kristin Julie Klæboe
spille tre singlematcher, to
på lørdag og en på søndag.
Fredagen gikk med til trening
og innspill, og vi gledet oss
veldig til å spille en fin, kort,
men likevel vanskelig bane,
og til forhåpentligvis å kunne
hanke inn seire i våre respektive
matcher.
Årets junior-klubbmestre fv. Sander, Cornelia, Thea og Jarle.

I første runde møtte vi
Sverige, som er kjent for
solide matchspillere og seriøse golfere. Vi fikk smake den svenske
styrken, og det ble en noe tung start med tre tap i herreklassene,
men seier i dameklassen. Etter lunsj og litt «pep-talk» møtte vi de
glade danskene, men heller ikke mot de klarte vi hale i land noen
seier i herrematchene, men vi fikk 1 poeng til i dameklassen. Etter
lørdagens to runder sto vi da igjen med 2 poeng, og sjansene for
inntegning i vandrepokalen var dessverre forsvunnet litt for fort.

Årets Klubbmesterskap Junior ble spilt over to runder
mandag 10. og tirsdag 11. august. 21 av klubbens
juniorspillere kjempet i fire forskjellige klasser. Cornelia
Karlsson, Thea Wakeford-Wesmann, Jarle Volden og
Sander Akeren er de nye klubbmesterne.
Jarle Volden vant den eldste gutteklassen på fire under par totalt.
Jarle avsluttet med en runde på 69 slag (-3), og vant fem slag foran
Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth. Robin Stadheim endte på
tredjeplass.
I yngste gutteklasse vant Sander Akeren. Sander leverte en god
førsterunde på 71 slag (-1). Han vant tilslutt fem slag foran Haakon
Michael Mathiesen og Herman Wibe Sekne.
Thea Wakeford-Wesmann og Cornelia Karlsson forsvarte fjorårets
titler. Thea vant foran Emile Ølstad. Cornelia vant foran Selma
Ditlev-Simonsen.
I jenteklassene var det kun fire påmeldte deltakere. Det er
for få. Klubbmesterskapet Junior er den mest prestisjefylte
klubbturneringen på Bogstad for juniorer i løpet av sesongen. Neste
år ønsker vi å se langt flere deltakere på startstreken.
Gratulerer til klubbmesterne Thea, Cornelia, Jarle og Sander!

Kristin Klæboe tar en selfie med Anthony i bakgrunnen.

På kvelden koste vi oss med en svært hyggelig middag og mange
gode historier og hendelser fra dagens spill. Etter desserten
annonserte den yngste svenske spilleren at vi alle skulle ut og spille
to-manns scramble over 3 hull, og at vi alle skulle gå sammen
i en 16-manns flight (!) Stemningen sto i taket, og det ble en
morsom, komisk og minnerik opplevelse i tussmørket på den finske
fairwayen, hvor myggen var publikum i tusentall...

Hovedstadsmatchen 2015
Torsdag 9.juli satte fire ivrige OGKere seg på flyet til
Finland for å representere Oslo GK i årets utgave av
Hovedstadsmatchen. Matchen mellom de fire nordiske
hovedstedene ble i år spilt på Helsinki Golfklubb.

Søndag morgen var det de finske hjemmespillerne vi møtte på tee.
Denne dagen sto Anthony for en imponerende opphenting etter å
ha ligget 5 ned i sin match. Han tok hull for hull og var all square
med 2 hull igjen. Også disse tok han, og kunne på hull 18 notere
2&0 og seier i sin match. Også Tim fikk smake på seier, og vant sin
match 2&0. Vi sto da med 4 poeng totalt.

TEKST: KRISTIBN KLÆBOE

Pokalen vi så gjerne skulle hatt et napp i er en flott sølvpokal, gitt av
det norske kongehuset og Kronprins Haakon Magnus. Den første
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De andre landene var nok alle bedre enn oss, og det var våre danske
venner som tok en knepen seier over Sverige med kun ½ poengs
margin. Helsinki endte på en tredjeplass. Det betyr at pokalen lever
i hvert fall ett år til, og det var de danske spillerne som fornøyde
kunne ta med seg pokalen på flyet hjem til København.
Vi takker for en minnerik, sosial og tøff konkurranse. Nye vennskap
ble knyttet, og vi gleder oss til å reise til Stockholm neste sommer
for igjen å kjempe for et napp i Kronprins Haakon Magnus’ pokal.
Resultater:
1. København:
2. Stockholm:
3. Helsinki:
4. Oslo:		

7 ½ poeng
7 poeng
5 ½ poeng
4 poeng

Bogstad på 4 timer
Klubben har et mål som lyder «Bogstad på 4 timer». Det er mye
man kan gjøre for å få til et effektivt spill. Og en av tingene er å
spille raskt og unngå unødvendig prøvesving og måling på green.
Andre tips: gå raskt opp til egen ball og slå når du er klar. Du
trenger ikke være lengst unna for å slå. Slå heller når du er klar og
når dine medspillere er klar over at du skal slå. På greenen fullfører
du korte putter. Man bør ikke ha behov for å markere og måle 30
cm returer.

Etikette ved spill!

Ta prøvesving utenfor tee
De aller fleste er også klar over grunnen til at det ikke er lov å ta
prøvesving på tee er fordi gresset er sårbart og at prøvesving sliter
unødvendig mye på gresset. Full prøvesving tas derfor utenfor tee.
Trekk traller i tråd med oppmerkede linjer
Område mellom bunker og green er ofte smale og blir derfor fort
slitt og skadet. Ikke trekk traller mellom bunker og green. Følg
oppmerkede linjer.

Hvordan man reparerer et nedslagsmerke og
golfetikette var tema første del av golfsesongen. Med
ferskt gress, golfball, greengaffel og quiz fikk flere
medlemmer frisket opp golfetiketten.
Etikettereglene, skrevne som uskrevne er en del av golfspillet.
Reglene forteller hvordan det er forventet at du som golfer oppfører
deg på banen. Konsekvensen av brudd på reglene er noe ingen
golfer er interessert i, nemlig dårligere banekvalitet, redusert
spilleopplevelse og økt fare for personskader.
Det er enkelt å følge golfetiketten og de fleste av klubbens
medlemmer gjør det. Noen vil derfor synes at det er unødvendig
å repetere reglene, men det er fortsatt de som ikke kjenner reglene
godt nok eller ikke bryr seg om dem. Klubben oppfordrer derfor
alle medlemmer til å overholde etikettereglene og på den måten ta
vare på banen, opprettholde spilleopplevelsen og øke sikkerheten.

Oppslått torv
Oppslått torv skal alltid legges tilbake på fairway og rough. Men
for at torven ikke skal tørke ut er det avgjørende at du tråkker den
skikkelig godt ned i underlaget, hvis ikke tørker den ut og jobben er
uten effekt.
Oppslått torv på tee skal ikke legges tilbake. Der skal det resås med
en sand og frøblanding.

Nedslagsmerker - gjør du det riktig?
Nedslagsmerker er et tilbakevendende tema. Både høye og flate
baller lager merker. I tillegg til å reparere med én gang må du gjøre
det korrekt. Når medlemmer demonstrerer hvordan de reparerer,
gjøres det for ofte feil. Ta derfor en grundig titt på de to bildene
nedenfor og kjenn etter om du virkelig gjør som klubben ber om.
Sett greengaffelen ned i utkanten av merket og bend den delen du
holder i inn mot merkets midtpunkt (se bildet til høyre). Gjør du
tilsvarende rundt hele merket pakkes det inn og du hindrer at andre
uønskede gressorter kommer til og skaper en ujevn gressflate.
PS! Du skal også reparere merker på fairway.

Rak bunkeren etter deg
Gjør du det slipper du å være den spilleren som andre irriterer seg
over når de havner i ditt bunkertråkk. Riven skal deretter legges
merd hodet i spilleretning (retning flagget). Da er det mindre sjanse
for at den ligger i veien for andre spillere.
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må søke ly så raskt som mulig. Dette gjelder både i turneringer og i
vanlig selskapsspill. Ett langt signal betyr stopp spillet, mens 3 korte
signal benyttes for å sette spillet i gang igjen når faren er over.

Andre viktige regler:
• Rop FORE så høyt du kan og med én gang du ser at ditt slag
kan være farlig for andre.
• Slipp gjennom raske flighter hvis du har ledig hull foran.
• Ta hensyn til andre spillere når de slår. Stå stille og ikke i
puttelinjen eller bak vedkommende som slår, vær stille, marker
ballen på green en hvis den er i veien for andre, holder du
flagget ikke la skyggen falle over puttelinjen foran eller bak
hullet.
Vinnere av quizkonkurransen ble
Alle som svarte riktig på en quiszøvelse ble med i trekningen av et
gavekort på kr. 500,-. Vinneren den første uken hvor konkurransen
pågikk ble æresmedlem Terje Foss. Andre uken var det Frode B.
Berntsen som vant gavekort.

Lynet sendte biter av bjerka langt av gårde.

Golfspill i lyn- og tordenvær

NB! Legg umiddelbart fra deg golfkøllen på stedet
En golfkølle er attraktivt for lyn. Legg den ubiddelbart fra deg. Du
kan hente den etterpå!
Lyn går alltid mellom to punkter, som for lynet er den korteste og/
eller enkleste veien, og det er ikke mulig på forhånd å vite hvor
nedslaget kommer. Ofte vil høye gjenstander være et utsatt punkt,
men også mennesker som befinner seg på et åpent område kan være
utsatt. I tillegg er metall attraktivt for lyn, idet metall er en god
leder (enkleste vei). Hører du signalhornet eller føler du deg truet av
mørke skyer på himmelen legg fra deg golfkøllene på stedet og søk
ly i klubbhus eller leskur. Golfkøllene kan du hente etterpå.

I løpet av sommermånedene er det ikke uvanlig
med tordenvær på Bogstad. Onsdag 24. juni fikk vi
oppleve et skikkelig uvær. Heldigvis kom alle spillerne
helskinnet fra det. Verre gikk det med bjerketreet på
hull 7.
Tordenværet som kunne oppleves denne onsdagen ved 14:00 tiden
var kraftig og spillerne ute på banen fikk oppleve hvor uforutsigbart
været kan være. Yr.no hadde meldt dets ankomst, men ikke før i
16:00-17:00 tiden. Heldigvis kom alle spillerne seg raskt av banen
og i ly. Hvordan det gikk med bjerketreet på hull 7 kan du se på
bildet nedenfor.

Ansvar for egen sikkerhet
En golfspiller har alltid ansvar for egen sikkerhet på golfbanen i
forbindelse med lyn og tordenvær. En spiller som opplever truende
skyer i nærheten uten at det er blåst i hornet (eller spiller har ikke
hørt hornet) må vurdere faren og eventuelt komme seg i ly for
været.

NXT LVL
- Ta ansvar for egen golftrening, oppfordrer klubbens
idrettssjef, Jan Wojtaszek. NXT LVL-metodikken
gir deg en god mulighet til selv å trene opp
golfferdighetene både når det gjelder nært og langt
spill, forteller Idrettssjef Wojtaszek.
Det er lange tradisjoner for å ta en protime for å bli en bedre golfer.
En pro kan sette fingeren på hva du gjør feil og vise deg hva du kan
gjøre for å bli en bedre golfer. Skal du få fullt utbytte må du øve
på det pro’en har lært deg og det er her NXT LVL kommer inn i
bildet. NXT LVL metodikken hjelper deg med å trene systematisk
og målrettet på egen hånd.
- Jeg ønsker at klubbens medlemmer skal åpne øynene for NXT
LVL, ta i bruk metodikken og øve systematisk på det man har
behov for. Dette kan man gjøre helt på egen hånd og jeg lover at
det vil gi mestringsfølelse og at gleden ved å spille golf bare bli enda
større, forteller Wojtaszek.

Grethe Glad Nybo foran bjerketreet like etter at uværet var over.

Golfspill i lyn og tordenvær
Som golfspiller ute på et stort åpent område og samtidig med en
golfkølle i hånda kan man være svært utsatt for lynnedslag.
Høres signalhornet skal spillet umiddelbart avbrytes og alle spillerne
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Early bird

«Back nine» en solfylt sommermorgen på Bogstad er
kanskje den flotteste golf man kan ha. Inspirert av det
gamle uttrykket «Morgenstund har gull i munn» går
jeg ofte ut ved 7-tiden. I følge det norrøne uttrykket
har den som står tidlig opp også størst sjanse for å få
en vellykket dag. Da har jeg også en duggfrisk bane for
meg selv.

Idrettssjef Jan Wojtaszek med NXT LVL skiltet som er satt opp på Stephens Corner.

På klubbens treningsområder er det satt opp NXT LVL skilt som
beskriver hvordan du kan legge opp egentreningen. På Stephens
Corner (ved hull 3) er det satt opp et skilt som forteller deg hvordan
du kan teste deg selv på chip fra 10 meter. Øvelsen går ut på at
du skal ha et visst antall chipper innen for en sirkel med radius fra
0,75 m og opp til 2 m. Radius avhenger av hvilket hcp du spiller til.
- Er man litt kreativ og ser for seg en slik sirkel kan man teste seg
selv og finne ut om dette er et punkt i golfspillet man bør øve mer
på, forteller Wojtaszek.

Det kan være yrende liv med
banemannskaper i aktivitet på
«front nine» når man slår ut,
men så snart man når Skoghullet
setter freden inn, bare avbrutt
av fossen ved Dødens dal og
litt fuglekvitter. Du får tid til å
nyte det praktfulle utsynet fra
andre slaget mot Odden ved
Bogstadvannet på alle sider
og med Marka i bakgrunnen.
Og slik fortsetter morgenturen
kanskje bare i selskap med en linerle eller to som vipper på stjerten.
Runden går som regel raskt unna og etter en dusj er jeg klar for
andre gjøremål, med nyladede batterier og spent på hva dagen vil
bringe!
Rasmus
Viktig informasjon til morgenfugler
• Spiller som slår ut før den offisielle starttidsbookingen åpner kl.
08:03 defineres som Early Bird.
• Spiller som slår ut før 07:30 skal gå fra Tee 10. Etter kl. 07:30
skal man gå fra Tee 1. Dette for å slippe å komme i konflikt med
banemannskapets klippetog.
• Spillere som slår ut før 07:30 må reservere tid 1,5-2 timer etter
spillets start for de siste 9.hull.
• Ved en eventuell shotgunstart f. eks kl. 09:00 må Early Birds gå
av banen ca. 10 minutter før turneringen starter.
• Dersom Pro Shop ikke er åpen før man slår ut skal man legge
betaling for runden i en konvolutt som er festet på veggen
utenfor tralleboden. Konvolutten putter du i brevsprekken
merket med Greenfee. Har du ikke kontanter, og ProShop er
stengt, kan du legge et bankort el. i konvolutten som bevitner
din intensjon om å betale etter endt runde.

Også på driving rangen er det satt opp NXT LVL skilt hvor man
kan måle lange jernslag og presisjonsslag. NXT LVL lar deg øve
på lengde og presisjon på en ryddig måte og gir deg inspirasjon til
å trene variert. Her er ikke alle avstandene eksakt tilrettelagt, men
er man kreativ så får man konfrontert virkeligheten godt nok til å
kartlegge hva som trenger mer fokus til neste treningsøkt.
- Jeg oppfordrer klubbens medlemmer til å benytte seg av
metodikken og trene målbart, også når du trener alene. Finn ut
hva som er ditt spills svakeste ledd og øv mer på dette. Jobber du
slik over en periode lover jeg at du vil øke mestringsfølelsen og økt
golfglede. Ikke nøl med å ta kontakt om noe er uklart, avslutter
Wojtaszek.
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Baneavdelingens hjørne
Tilbakemeldingene fra de arrangementene vi har hatt så langt i år
har vært unisont positive, både når det gjelder banekvalitet og den
tekniske gjennomføringen av turneringene.
Aktiv idrett og turneringer på høyt nivå er gøy og gir ekstra
inspirasjon og motivasjon for alle som er involvert.
Jeg håper fortsatt våre medlemmer og gjester får mange fine
golfopplevelser resten av sesongen. Vi gleder oss til å vise frem banen
vår i forbindelse med Suzann Pettersens veldedighetsarrangement
Suzann Pro Challenge hvor Suzann Pro Am skal arrangeres på
Bogstad den 28. august.
Vennlig hilsen John Riiber

Hastighet på green

Vi har hatt en hektisk, men begivenhetsrik sesong så langt. Banen er
kommet opp på et stabilt høyt nivå etter en kald start på sesongen.
Driving rangen fremstår nå endelig på samme nivå som banen
forøvrig etter et litt strevsomt prosjekt grunnet mye ustabilt vær
med mye nedbør som hindret fremdriften gjennom store deler av
prosjektet. I juli og starten på august har vi gjennomført et intensivt
vedlikehold på alle banens arealer i tillegg til turneringsspill på
høyeste nivå. Vi har fått dette til på en relativt smidig måte gjennom
god planlegging og logistikk.
•
•
•
•

Vi har i perioden dresset følgende:
Fairwayene med 800 tonn sand.
Greener og Teesteder med 60 tonn sand.
Bunkerne er tilført 100 tonn sand.

I forbindelse med dette arbeidet er lett lufting gjennomført
på de samme arealer. Disse arbeidene er helt nødvendig for å
ivareta drenerings funksjonaliteten, kvaliteten og forutsigbarhet
i anlegget. Dette fikk vi fullt ut erfart under Junior NM hvor vi
fikk nesten 50 mm med regn natt til andre spilledag. Banens ulike
dreneringssystemer inkludert SubAir tok dette imot på en måte som
muliggjorde fortsatt kvalitetsspill på høyeste nivå i god tid før første
Tee time samme dag. Dette gir trygghet med tanke på evt. større
arrangementer for fremtiden.

Greenhastigheten er raskest om morgenen like etter at
klippetoget er ferdig for dagen. Etter hvert som timene
går vokser gresset og hastigheten reduseres. Når det er
varmt vokser gresset raskt, gjerne 2-3 mm i løpet av et
døgn.
Greenene på banen til Oslo Golfklubb klippes 7 dager i uken. I
tillegg kommer tromling 1-2 ganger pr. uke. Klippetoget starter som
regel kl. 06:00 og avsluttes når tee, fairway og green er klippet.

Det sportslige nivået som ble vist frem under Junior NM på
Bogstad var meget imponerende. Når man for servert 9 birdies på
18 hull kan man bare si en ting og det er at dette er idrett på høyt
nivå med stor underholdningsverdi. Dette er talenter som virkelig
fortjener god backing og gode spilleunderlag fra tee to green. Det
fikk de på Bogstad denne gang og vi er stolte av å være vertskap
for morgendagens helter. Det er tydelig at det jobbes godt ute i
klubbene. Utfordringen til Norsk Golf blir først og fremst å sørge
for at disse talentene blir forvaltet på en langsiktig måte som sørger
for at disse også fortsetter etter endt junioralder.

Greenhastigheten påvirkes av næringstilgang, nedbør i tillegg til
lys og temperatur. De fleste av disse variablene påvirker ballrullen i
ganske stor grad. Det er derfor noen spillere kan merke til dels store
variasjoner i greenhastighet mellom morgen- og kveldsspill. Hvor
mye tregere avhenger av været. Ved godt og varmt vær kan gresset
strekke seg 2-3 millimeter i løpet av et døgn.
Ved store turneringer som f. eks The International Trophy søker
klubben å øke stimphastigheten noe, men det er ikke forsvarlig å
holde en for høy hastighet over lang tid da det vil påføre gresset et
stressnivå som i ytterste konsekvens vil medføre at store partier på
greenene må skiftes.

Vi har hatt stort spilletrykk og gode inntekter fra greenfeespill i
juli. Det viser at god kvalitet blir godt mottatt i et ellers krevende
golfmarkedet.
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Fugl på banen
Dressing av green
Etter International Trophy i år gikk banemannskapet i gang med
å lufte og dresse greenene. Erfaringsmessig tar det noen dager før
greenkvaliteten får et godt og rent klipp. Denne prosessen er helt
nødvendig for å opprettholde en bærekraftig standard på banen
gjennom hele sesongen.
Målet er å ha en så høy gjennomsnittsstandard på greenene som
mulig slik at vi kan levere en stimphastighet på rundt 9,2 for det
daglige klubbspill, men det kan til tider være utfordrende å få til.
Konklusjonen blir at de som ønsker superraske greener må spille
tidlig på dagen.

Regler på driving rangen

Måkereir på 13
På forsommeren var det ekstra mye skrik og skrål på hull 13 og 14.
Et måkepar hadde funnet ut at bjerketreet ved 100 meters merket
på hull 13 var et ideelt sted å bygge rede. De hadde rasket sammen
noe plantemateriale i en kløft i stammen i ca to meters høyde.
Der lå de på skift og fulgte nøye med hva som foregikk. Så snart
en spiller kom for å lete etter en ball i nærheten av treet, begynte
måkene å skrike. Hvis inntrengeren kom enda nærmere, tok også
den som lå på reiret til vingene og fløy rundt, mens den skrek av full
hals. Etter noen uker begynte ungene å bli flyvedyktige. De småløp
rundt på fairwayen og tok sine første, korte flyturer.
Det er sjelden måker legger reir i trær, somregel foretrekker de å
legge dem rett på bakken, og det er såvidt vi vet første gang måker
har bygget reir midt på banen. Så spørs det om de syntes det ble litt
vel mye uro av golfspillere på ball-leting og heller foretrekker en mer
uforstyrret beliggenhet neste år.

Det er forbundet med stor fare å slå ballen over
sikkerhetsnettet på motsatt side av driving rangen.
Golfere med de kraftigste slagene kan slå lenger enn det
rangen tillater.

Det har forresten vært svært mange unge måker rundt omkring på
banen i sommer. De liker seg på de brede fairwayene, der de har
kontroll på omgivelsene, mens de lærer seg å bli fullbefarne flyvere.

Driving rangen har en lenge på 200 meter, men golfere med de
kraftigste utslagene kan utmerket slå lenger enn det rangen tillater.
Klubben ber derfor om at alle som benytter seg av rangen ikke slår
ballen over nettet mot hull 8. Dette er forbundet med stor fare for
golfere som befinner seg på banen.

Mattyver
I sommer ble noen spillere ranet for matpakkene sine på banen.
Det skjedde ved benken over 8.green, der man venter på drivene fra
herre-tee på niende. Synderne var noen skjærer, som har lært seg å
åpne glidelåser!
De lukter seg frem til i hvilket rom på bagen maten ligger, så drar
de ned glidelåsen med nebbet og forsyner seg av baguetter og annet
spiselig. Skjærene spiser det meste de kommer over og, som dette
tilfellet viser, er de smarte.

Klubben ber alle om å respektere dette. Alle Woods er tillatt, men
blir noen tatt for å slå ball over nettet i rangens bakkant blir de
utestengt fra rangen resten av sesongen.
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Ingen Solheim Cup på Bogstad
Familieventelisten settes opp som følger
Aktive medlemmer må innen 1. november skriftlig sende beskjed
om at de ønsker ett nært familiemedlem inn i klubben. Nært
familiemedlem defineres slik:
•
•
•
•
•
•

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

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

Onsdag 12. august fikk klubben og resten av golfNorge tilbakemeldingen vi ventet på. Dessverre
gikk kke finansieringen av Solheim Cup gått i orden
og NGF besluttet derfor å ikke søke LET (Ladies
European Tour) om å få arrangementet til Norge i
2019.

Kriterier for rangering av listen
Det aktive medlems ansiennitet avgjør hvilken plassering man får
på listen. Eks. medlemskap i 20 år teller mer enn medlemskap i 10
år. Det gis tilleggs-ansiennitet for deltakelse i styreoppnevnt komité.
Eks. 4 år i banekomiteen gir 4 års tillegg til medlemsansienniteten.

Det koster å arrangere Solheim Cup (SC) og skulle det la seg
gjennomføre måtte det til et spleiselag mellom det offentlige samt
norske og utenlandske bedrifter. NGF mottok tirsdag 11. august
avslag på søknaden om statlig støtte.

Begrensning
Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års
karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem. Skal
denne regelen tre i kraft forutsettes det at familiekvoten fylles
opp av andre. 30 prosent av det antall nye medlemmer styret
bestemmer å ta inn hvert år skal komme fra familieventelisten.
Uten slik begrensning vil ett og samme medlem få inn 2-3-4-5
familiemedlemmer før andre får inn sitt første familiemedlem.

Oslo Golfklubb vant kampen om å bli vertskapsbane for Solheim
Cup i 2019 dersom Norge fikk arrangementet, i sterk konkurranse
med Miklagard GK og Losby GK.
- Jeg syns det er synd for det hadde vært så gøy å kunne vise frem
vårt fantastiske anlegg og det ypperste innen kvinnegolfen til resten
av verden. LET turneringer som var planlagt rundt omkring i landet
kunne ha bidratt til å rekruttere flere til norsk golf, sier daglig leder i
Oslo Golfklubb, Niels Vik.

Innmeldingsavgift og årskontingent
Innmeldingsavgiften er på kr. 40 000,- ved inngåelse av
medlemskap i 2016. Avgiften faktureres i januar måned. Personer
under 22 år betaler kr. 7000,- det året man blir medlem. De
resterende kr. 33 000,- forfaller det året man fyller 22 år.
I tillegg til innmeldingsavgiften kommer årskontingenten.
Årskontingenten fastsettes av Årsmøtet som avholdes i mars hvert
år. Årskontingent for 2015 finner du på klubbens nettside.

Solheim Cup er verdens største kvinnelige golfturnering og kvinners
svar på Ryder Cup. I turneringen som spilles annethvert år kjemper
Europa mot USA. Neste gang turneringen skal arrangeres på
europeisk jord er i 2023.

Slik går du frem for oppføring på familieventelisten
Ved oppføring på familieventelisten må klubben få tilsendt følgende
informasjon om deg og familiemedlemmet du ønsker inn:

Familieventelisten 2015
Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo
Golfklubb anledning til å ønske inn ett nært
familiemedlem basert på egen ansiennitet i klubben.
Fristen for aktive medlemmer til å føre seg opp på
listen er 1. november 2015.

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

Er du aktivt medlem kan du føre opp ett nært familiemedlem for
medlemskap i klubben. Når søknadsfristen har gått ut
(1. november) rangeres listen etter ansiennitetsprinsippet. Det er
verdt å merke seg at det anses som en selvfølge at alle som setter seg
på familieventelisten takker ja til medlemskap hvis medlemskap blir
tilbudt.

2. Familiemedlem som skal føres opp:
• Navn
• Adresse
• Fødselsdato
• E-post
• Mobilnr.
• Info. om vedkommende er oppført på
administrativ venteliste (liste som alle kan
føre seg opp på)
• Medlemskap i annen klubb

Informasjonen sendes til siv@oslogk.no.
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Det var en gang...
Slik så Oslo Golfklubb dagens lys
Takket være Ragnar Halle så Oslo Golfklubb dagens lys fredag 13. juni 1924. I et egen
skriv forteller Halle om veien frem til stiftelsesdato. Her er et sammendrag.

Da Ragnar Halle kom hjem fra London i 1921 ønsket
han å spille golf også i Norge. Sporten var foreløpig
mer eller mindre ukjent her hjemme. Etter å ha fått en
uoffisiell tillatelse av Forsvarsdepartementet til å anlegge
en provisorisk 3 hulls bane på et lite jorde på østsiden av
Sørkedalsveien vis a vis Nedre Huseby fikk han spilt litt
golf.

seg adskillig advarende røster, både privat og til og med
på trykk i «Sportsmanden» hvor undertegnede ble mindre
pent omtalt og karikert. Det ble endog hevdet at det var
upatriotisk å arbeide for golf i Norge hvor der var så lite
dyrkbar jord.»
Hans bror Birger Halle satte også ord på motstanden:
«Han fikk høre at den nuværende svenske konge, som
kronprins, hadde forsøkt å få istand en golfbane på
Hengsengen og at den første engelske Minister efter 1905
Sir Arthur Herbert også hadde arbeidet derfor, men begge
hadde måttet gi op. Chancen for sukcess for en ung og
ukjent mand kunde han derfor selv lett regne ut og for øvrig
var golf noe anstaltmakeri her hvor vi hadde vor skisport
om vinteren og seilsporten om sommeren. Det siste ble blev
ikke sagt direkte til golfentusiasten, men som et velment råd
ad omveie. Et andet var at chancene var minimale for å få
istand golf og at min bror vilde få all «blame» hvis det ikke
gik, men at hvis det utrolige skulde skje at det lykkes så fik
han s`gu ingen tak derfor. Så derfor eneste konklusjon: Gi
det op!»

Halle ble tilfeldig kjent med daværende generalkonsul
Snyder da sistnevnte tok kontakt da han fikk se et par
av golferne med golfkøller på ryggen ved Majorstuen.
Snyder var golfentusiast og ivret for at det skulle bli
satt fart i planene om en ordentlig golfbane. Sammen
med sine golfvenner etablert Halle en arbeidskomité.
Arbeidskomiteen dro på mange befaringer for å finne et
egnet sted for en golfbane. De dro av gårde så lang som
til Drammenselven i vest og Larkollen i øst, men stedene
de festet mest lit til var Øvrevoll og det som omtales som
«et senere bebygget gårdsbruk ved Røa».
Mens arbeidet pågikk var det flere som var negative til
arbeidskomiteens planer. Halle skriver «..og det hevet
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Bjerkoddlåven var klubbens første klubbhus.

Da Oscar Lütken, roervenn av Halle, spurte hvordan det
gikk fortalte Halle om sin skuffelse. Lütken fortalte da
om terreng på Bogstad som skaffet bestyreren dersteds
stadige bekymringer fordi jorden der var for grunn
og avlingene for miserable. Lütken og Halle tok dette
opp med bestyreren noe som resulterte i at godseier
Westye Egeberg ble interessert. Dette førte igjen til
utarbeidelse av et kontraktforslag datert 1. juni 1924
og gjaldt Maurhaugen, Fossumekeren og Bjerkodden
samt Bjerkoddlåven, til en avgift på kr. 5000,- pr. år.
Kontraktens varighet var gjeldende til utgangen av 1938,
og med følgende ordlyd:
«Hvis ved utløpet av denne fæstekontrakt eiendommen
fremdeles blir at benytte som golfbane, skal Golfklubben ha
preferancen som fortsat leier. Partene nærer nemlig haab om
at forholdet kan fortsætte op gjennem aarene.»
Fredag 13. juni 1924 ble den første generalforsamling
avholdt i Bjerkoddlåven. Ragnar Halle ble foreslått
som formann noe han ikke ønsket da han hadde spurt
skipsreder A.F. Klaveness om å ta denne stillingen den
første tiden. Skipsreder A.F. Klaveness sen. ble deretter
valgt til formann, Ragnar Halle takket ja til oppdraget
som viceformann og hans bror, Birger Halle, som
sekretær. Ut over dette var det 11 styremedlemmer.
Noen av disse begynte ikke å spille golf, og trakk seg
derfor snart fra styret. Men nye kom til og arbeidet med
den første 9. hulls bane og klubbhus i Bjerkoddlåven
fortsatte med Ragnar Halle i spissen.

Norsk golfs far, Ragnar Halle

Halles amerikanske golfvenn, R.L.B. Roessle, for øvrig
Direktør for Østlandske Petroliumskompani, tok
kontakt i februar 1924. Han hadde gått på ski forbi
Bogstadvannet og mente at der kunne være plass for en
golfklubb. (Dette stedet lå nordvest for Bogstadvannet).
Når snøen var borte ble det klart for Halle at dette var
det beste alternativet og Arbeidskomiteen bestemte seg
for å kontaktet godseier Westye Egeberg. Dessverre så
ble resultatet nedslående.
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Siste 9 med Finn Christian Jagge

8.

Favorittjern i golfbagen?
Det er ikke et jern som er favoritten. Driveren er og blir den
viktigste golf køllen i bagen.
En lang drive kan du leve lenge på! Har aldri hørt om noen som
ligger våken om natten og ønsker seg et skikkelig treff med 8ern…

9.

Beste golfbane?
Har lyst til å si Krokhol, men jeg har aldri hatt med meg nok
baller til å få spilt alle hullene…

Pro Shop’s corner
1.

Hva burde folk vite om deg?
Om de skal spille golf med meg, er det viktig å vite at det kan
komme baller i lav høyde med stor fart.. Spesielt fra bunkers..
Normalt ingen fare, bare vær oppmerksom..

2.

Hvem er golfhistoriens mest imponerende?
Resultater kan ikke diskuteres!
Mange mener det finnes forskjellige meninger om hvem som er/var
best…
Det finnes kun en liste:
Jack Nicklaus- 18 Major seire
Tiger Woods- 14 Major seire.

3.

Hvor mange golfrunder har du spilt i år?
Kun noen dessverre.. Har mistet litt gløden i det siste. Tar mye tid
med golf, og jobben er mer innbringende enn golf for meg (enda).

4.

Hvem kunne du tenke deg å spille en runde golf med?
Akkurat nå ville jeg gjerne spilt en foursome med Jordan SpiethJack Nicklaus og Suzann Pettersen

5.

Hva er din mest unyttige kunnskap?
Jeg har ikke så stor nytte kanskje av å vite Tippeliga tabellisten til
enhver tid, men jeg går allikevel inn og oppdaterer denne unyttige
informasjonen hver uke.
Jeg er heller ikke stolt av å vite omkretsen på en basketball,
(74,9–78 cm) men jeg blir liksom ikke kvitt kunnskapen heller…

6.

7.

Hva er det beste med golf?
Det beste med golf er at du kan spille sammen med alle, og at det
er en idrett jeg kan holde på med til jeg blir gammel. Eller, enda
eldre, er kanskje riktigere å si.
Boken alle burde lese?
«Fuglane» av Tarjei Vesaas. Du har ikke fått prøvd ut dine egne
grenser for tålmodighet og stayerevne, før du har kommet deg helt
igjennom den.

Høstsalget er i gang!
Fredag 21. august startet høstsalget i Pro Shop!
Ønsker du å sikre deg et godt kjøp bør du være
tidlig ute.
De mest populære varene og kurante størrelsene
blir raskt utsolgt.
Mer informasjon om salget, ring 22 50 54 92.
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