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Golf som Terapi
– Allsidig trening kombinert med glimrende
avstressing og hyggelige mennesker – gleder meg til
hver gang.
Arne

Hei Anja!
Bli litt bedre kjent med Anja Solevågseide som er ansatt av Norges
Golfforbund for å få flere kvinner til å spille golf.

Gull og grønne skoger på Bogstad;-). Bildet er tatt i slutten av november.

Leder

Nok et år er på vei inn i
historiebøkene. Frosten
har satt seg og anlegget er
klart for vinteren. Inne
er det stor aktivitet.

ønsker for 2016. Ingen får alt, prioriteringer foretas hvert år. Styret
har kommet med sine føringer og administrasjonen er nå i sluttfasen
av arbeidet med 2016-budsjettet. Styret vil fremme det endelige
forslag for årsmøtet i mars. 1000-kroners spørsmålet fra mange: Går
kontingenten opp mye? Vi forventer ingen stor endring, men styret
vil nok foreslå en liten økning.
Arbeidet med revidering av virksomhetsplanen går fremover. Vi
forventer heller ikke her de store endringene. Vi har gjennomført
samling med evaluering og planlegging for neste år. Dette er en
god samling hvor styret, tillitsvalgte og ansatte er med i tillegg til
at kjøkkendriver og Pro Shop er invitert med for å gi og motta
innspill. Samlingen sveiser oss bedre sammen og vi får større
forståelse for hverandres gjøremål og utfordringer. Det er både bra
og viktig.

Styret vedtok i oktober at vi skal
ta inn 100 nye medlemmer pr 1.
januar 2016. Som kjent skal 30
prosent av inntaket komme fra
familielisten. I år medførte det
Daglig leder Niels Vik.
at alle aktive medlemmer som
hadde satt seg på listen får sitt familiemedlem inn som medlem fra
nyttår. De resterende tas inn fra den ordinære ventelisten hvor store
og små, damer og herrer – alle står på samme liste kronologisk etter
oppføringsdato. De som kommer inn som medlem fra nyttår vil ha
ventet i 5–6 år. Vi ønsker alle velkommen og håper de får mye glede
av medlemskapet i golfklubben.

Neste års turneringsprogram planlegges. 1. utkast er klart til
behandling i turneringskomiteen. Av eksterne arrangement vi har
påtatt oss kan nevnes EM for piker (tilsvarende det vi hadde for
guttene i 2014) og NM-lag damer og herrer (som vinner av både
dame- og herreklassen i år spør NGF om vi vil være vertskapsbane
året etter). Begge arrangementene skjer i juli.

Tidligere i høst avsluttet NGF avtalene med alle de regionale
kompetansesentrene (RKS). De fikk det ikke til i alle regioner slik
de hadde håpet. Vi leverte veldig bra på de oppgaver vi hadde på
våre handlingsplaner. Konsekvensen for vår klubb er todelt; på den
ene side mister vi ca. kr 380.000 på inntektssiden, på den andre
så vil idrettssjef Jan Wojtazsek. og et par av trenerne få mer tid til
klubbens egne medlemmer. Som mange har fått med seg skal NGF
videreføre det regionale arbeidet med egne ansatte.

Bilvasktjenesten som ble utført av Alfred på parkeringsplassen er
avviklet. Hans avtale løp ut årets sesong. Den ble ikke fornyet av
flere grunner, men hovedårsaken var mangelen på tilgjengelige
parkeringsplasser for golferne. Det vil fortsatt være mange dager
med full parkeringsplass, men 4 prosent økning av kapasiteten,
som vi nå får, så blir det i alle fall litt bedre. Hvorvidt klubben på et
senere tidspunkt gjenopptar tilbudet vites ikke, men det skjer ikke
på parkeringsplassen.

Takk til alle som svarte på medlemsundersøkelsen (resultater er
gjengitt annet sted i bladet). Vi har brukt tilbakemeldingene i
planleggingen av neste år. Et lite spørsmål: Selv om vi har mottatt
540 svar, noe som er meget bra: Hvorfor er det så få yngre som tar
seg tid til å svare? (yngre her er x<40) Vi skulle gjerne visst hva dere
mener / ønsker også. Dere er tross alt klubbens fremtid.

Vi takker for i år og ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et
herlig godt nytt golfår.
NV

Vi skriver desember og budsjettprosessen har pågått en stund.
Mange oppgaver skal løses. Avdelingsledere melder inn behov /
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Styreleder har ordet
med golf har styret godkjent bygging av teesteder som gjør banen
4100 meter lang. Nye tee 41 vil bygges med samme standard
som øvrige teesteder for å samstemme med kvaliteten på banen
forøvrig, og byggingen vil skje gjennom de neste sesongene. Det
er allerede bygget 5 nye teesteder, hovedsakelig på første ni, som
vil kunne benyttes når de er torvet rett etter sesongstart.

Da er en fantastisk
sesong for lengst over
og forberedelsene til
neste sesong er i full
gang. Det har vært en
fin og mild høst som har
gitt banemannskapene
nødvendig tid og fine
forhold til å pakke inn
banen som nå er klar for
Styreleder Jan Aaseth
vinteren. Noen baner
i nærområdet holdt oppe noen uker lenger og noen
kunne sikkert ha tenkt seg at vi gjorde det samme.
Været er derimot vanskelig å spå og for å kunne åpne
neste sesong med strålende forhold fra første utslag er
for knapp tid til vinterforberedelser en risiko styret og
anleggskomiteen i klubben ikke ønsker ta. Nå ligger alt
godt til rette for strålende åpningsforhold forutsatt at
vinteren ikke byr på for store temperatursvingninger.

Endelig er kunstisanlegget på rangen i drift og det er stor aktivitet
hver dag, akkurat slik alle håpet på, ikke minst initiativtakerne
som unnfanget ideen en sen kveld for noen år siden og alle som
har strevet med å få realisert prosjektet i alt for mange år. Det
nye anlegget vil helt sikkert bidra til å øke skøyteinteressen og,
ikke minst, bidra til at de unge i bydelen kommer seg vekk fra
spillkonsollene og ut i fysisk aktivitet. Det har av ulike årsaker
vært en vesentlig tyngre prosess enn forventet å få prosjektet på
plass og man kan, selv med mange andre gode formål i byen,
stusse på hvorfor det skal være så usedvanlig vanskelig å få bevilget
nødvendige midler for å ferdigstille et udiskutabelt positivt
initiativ til glede for barn, ungdom og skøyteentusiaster i alle
aldre i en bydel med skrikende behov for idrettsanlegg. Det er nå
forhåpentligvis snart historie da det er søkt om midler til å fullføre
garderobedelen av driftsbygget. Vi får håpe at det nye byrådet som
har proklamert en satsing østover i byen, kan kanalisere noen få av
byens skattekroner til vinterparadiset slik at man endelig kan få et
fullverdig anlegg med garderober. Da slipper man en kostbar og
midlertidig brakkeløsning hvert år og får en range i to etasjer slik
forutsetningen var for samarbeidsprosjektet.

Planleggingen av neste sesong er i full gang og styret er godt
inne i budsjettprosessen. Komiteene oppsummerte sitt arbeid
på komitemiddagen i november og kan som vanlig berømmes
for strålende utført jobb. Klubbens frivillige skal ha stor takk for
innsatsen de legger ned for klubben, for uten denne innsatsen
er det ikke mulig å gjennomføre klubbens tette program. Etter
oppløsning av komiteene ved sesongslutt, reetableres de med nye
og «gamle» ildsjeler som tar fatt på planleggingen sammen med
den ansvarlige i staben. Alle som ønsker å bidra i komiteer og
ulike ressursgrupper er mer enn velkomne til å melde interessen
til administrasjonen. Turneringsprogrammet og spillestatistikken
er gjennomgått og nye medlemmer er invitert inn. Antall spilte
runder og den demografiske utviklingen i klubben muliggjør
som de siste årene, inntak av 100 nye medlemmer fra ventelisten.
Antall medlemmer vil da være omtrent på samme nivå som i fjor
og det skulle være god tilgjengelighet for medlemsspill, noe som
er en viktig prioritet for styret.

Da gjenstår det å ønske alle en riktig god vinter, god jul og
godt nyttår. Det er fullt mulig å få svingt køllene hos Stephen
på innegolfen i klubbhuset eller i treningslokalet på rangen.
Og hvis man trenger avveksling fra golfen bør man også finne
frem skøytene fra skapet og teste ut isen på vinterparadiset
sammen med barn eller barnebarn. Håper også at vi ser
mange av dere på årsmøtet i mars.
Hilsen Jan

		INNHOLD

Junioraktiviteten har vært stor gjennom sesongen og høst og
vintertreningen er i full gang med mange barn og ungdom på
kursene. Vårt trenerteam i samarbeid med Treningskomiteen
(TK) driver et solid arbeid for å skape golfere av godt over
200 barn og ungdom. NGF har dessverre valgt å legge ned
satsingen på regionale kompetansesentrene (RKS) som for
klubbens og vår regions del fungerte godt. De ønsker igjen
å satse sentralt ved å ansette egne forbundstrenere noe flere
klubber, bl.a. OGK, har fått erfare ved treneravgang. Vi
vil erstatte trenerne som har gått til NGF og fortsette vår
treningsvirksomhet med uforminsket styrke og med større
fokus på vår egen medlemsmasse.
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For å gjøre banen mer tilgjengelig og øke mestringsfølelsen og
golfgleden for de yngre, de eldre og de som akkurat har startet
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Golftinget 2015

Hvert andre år avholder Norges Golfforbund
sitt offisielle «Ting». Årets Ting ble avholdt på
Gardermoen 14. og 15. november.
TEKST: NIELS VIK
BILDER: NGF/WARD

være medlem av en klubb tilsluttet NGF. Gjester fra utlandet
unntas. Ellers kan det nevnes at NGF skal vurdere den såkalte
«greenfeeoverenskomsten», den som betyr at medlem av en klubb
har rett til å spille på annen klubbs bane (i greenfee tid) mot å betale
en greenfeeavgift, med tanke på å oppheve /endre den. Innstilling /
forslag skal fremmes på Tinget om to år.

Det er dessverre mange klubber som ikke deltar, bare 63 av 175
klubber var representert. Om det er liten interesse for hva som skjer
sentralt eller dårlig økonomi vites ikke. To av våre styremedlemmer
deltok i forhandlingene.
Golf-Norge opplever fortsatt en liten nedgang i antall medlemskap;
1.638 det siste året. Det er fortsatt over 100.000 medlemskap
tilknyttet klubbene som er medlem av NGF. Nedgangen flater ut og
NGF er optimistiske i forhold til den kommende periode og regner
med en tilgang på noen tusen medlemskap pr år.

Avslutningsturneringen

Idrettslig er det nå en håndfull proffer, med Suzann Pettersen som
den beste, som klarer å leve av golfen. NGF har nylig inngått en
meget stor flerårig samarbeidsavtale med Narvesen som gir muskler
til å ansette 7–8 personer i NGFs idrettslige apparatet for å drifte
dette som et av de mest profesjonelle i verden.
Forbundsstyret presenterte en revidert virksomhetsplan uten at
den fikk nevneverdige kommentarer på Tinget. For folk flest er
dette et teoretisk dokument som de ikke føler angår dem, men
hovedessensen er at det skal satses på ivaretagelse, bedring av
klubbøkonomien og at jenter/kvinner skal prioriteres. Et nytt
jenteprosjekt skal iverksettes.

Fv. Martin Ramstad, Anne Riddervold, Eline Sofie Askeland. Her sammen med leder
i turneringskomiteen Erik Hagen.

At kvinner er i fokus viste også valget til nytt styre. Golfforbundet
har for første gang fått en kvinnelig president i Marit Wiig. Marit er
ingen nykommer i idrettsverdenen. Hun var kun få stemmer fra å
bli valgt til visepresident i Norges Idrettsforbund for en tid tilbake.

Avslutningsturneringen ble holdt lørdag 10. oktober
med shotgunstart kl. 11.00 og det på en bane som
fortsatt var i fantastisk stand.

Resten av styret ble gjenvalgt. Det er nå en 50 prosent kvinneandel
i NGFs styre.

TEKST: METTE C. BYE

Spilleformen var Texas scramble med 4-mannslag, og det var
forskjellige konkurranser underveis som closest – to – pin på alle par
3 hull, lengste drive på 17. og retteste drive på hull 4. Ellers var det
kast på par 5 hullene og ekstra store hull på alle par 3 hull.

Økonomisk sliter NGF. Begge de foregående år gikk med betydelige
underskudd, ca. kr 2 millioner mer enn det planlagte underskuddet.
Prognosene for 2015 viser også et underskudd på mange hundre
tusen kroner. Egenkapitalen er fortsatt OK, men trenden må snus i
løpet av få år med mindre den skal forsvinne helt. Medlemsavgiften
fra klubbene ble økt med kr 13,- pr medlem i alderen 20 år og eldre.

Etter turneringen ble det servert gryterett og dessert med påfølgende
premieutdeling på terrassen. Førstepremien gikk til team 17 som
bestod av Martin Ramstad, Anne Riddervold, Martin Beck-Olsen
og Eline Sofie Askeland med netto 56.4 slag (Brutto 64 slag –
SH 7,6 = 56,4).

Kun få forslag var meldt inn fra klubber. Viktigst er kanskje at
fra nå må alle som spiller på NGF-slopet bane (vi har en slik)
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Turneringer
Bogstadpokalen 2015

Bli med på Vinterputten!

Bildet er fra damenes vinterputt i januar 2015.

Tirsdag 12. januar kl. 10.00 finner Damenes vinterputt
sted i treningslokalet. Alle golfhungrige damer bes
møte opp med putter og godt humør! Det blir spill,
enkel bevertning og premiering.

Foto: Tor Oddvar Torve.

Bogstadpokalen er en tradisjonsrik turnering som
spilles gjennom hele golfsesongen. Spillerne møtes
i matcher én mot én, helt til vinneren blir kåret.
I år stod det 29 spillere på startlisten. 2. oktober
ble finalen spilt.

Bildet ble tatt 19. august 2015.

Onsdag 13. januar kl. 11.00 er det Senior Herrer sin
Vinterputt som står for tur.

Spilleformen er Matchspill med 3/4 HCP og etter mange tøffe
matcher og harde bataljer var det Kristin Julie Klæboe som kunne
heve pokalen for 2015! I matchfinalen som hun spilte mot Dag
Hjarrand vant hun 4/2.

• Ta med putter og innesko.
• De 16 beste etter 18 hull kvalifisering går videre til
utslagsturnering.
• Fine premier.
• Det blir servert kaffe og kringle.

I statuttene kan vi lese at den opprinnelige pokalen ble satt opp av
Westye P. Egeberg i 1926. Betingelsene den gang var at pokalen
kunne vinnes til odel og eie etter 3 seire. Det klarte Olav Heyerdahl
i 1952 og Olaf Eie i 1976. En ny pokal ble satt opp i 1977 av Lucy
Høeghs Premiefond. I 1997 kunne Kim Vinter ta pokalen med
hjem for godt. Den ble igjen satt opp av Ove og Westye Høegh
denne gangen som evig-vandrende.

Vi håper på godt fremmøte til noen hyggelige timer sammen
i det nye året.

Oslo Golfklubb

Frem til 2005 var turneringen forbeholdt menn. Etter den tid har
også kvinner fått anledning til å delta og klubben har den store
gleden av å gratulerer Kristin med seieren!

– et fantastisk sted å være!
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Nyutdannede trener 1 ressurser

VIKTIGE FRISTER
Klubben styrer etter lover vedtatt av Årsmøtet. I lovverket
står det oppført noen frister det er viktig at du som medlem
overholder.
Endring av medlemskategori
Skal du endre medlemskategori gjeldende fra og med
1. januar 2016 må skriftlig melding* sendes til klubben innen
31. desember 2015.

Bildet er tatt under golfcamp sommeren 2014. Nicolay Thune til venstre og Bernard
Slagsvold til høyre.

Vi har gleden av å kunne gratulere Nicolay Thune
og Bernhard Slagsvold med vel gjennomført trener 1
utdanning.

Utmelding av klubben
Skal du melde deg ut av klubben fra og med 1. januar 2016
må skriftlig melding* sendes til klubben innen
31. desember 2015.

Utdanningen omfatter grunnleggende golfteknikk, lære om
golfaktiviteter, idrettsfag, pedagogikk, organisasjon og praksis.
Kurset er på totalt 50 timer. Trenerteamet i Oslo GK er opptatte
av å videreutdanne og utvikle alle våre trenerressurser og vi ønsker
Nicolay og Bernard velkommen ombord.

Er du junior i 2015 og fyller 22 år i 2016?
Alle medlemmer som fyller 22 år i 2016 vil fra 1. januar 2016
bli seniormedlemmer med tilhørende kontingentsatser.
Aktiv Junior blir Aktiv, Passiv Junior blir Passiv.
Mer informasjon om kontingentsatser finner
du på klubbens nettside under menyvalget «Medlem».
Student og i alderen 22–28 år?
Hvis du er i alderen f.o.m. 22 t.o.m 28 år og skal studere i
2016 kan du nyte godt av studierabatten klubben tilbyr. Det
eneste klubben krever for å innfri rabatt er at du innen 20.
februar 2016 sender klubben dokumentasjon som bekrefter
studietilværelsen.
Gyldig dokumentasjon er:
– kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet.
– kopi av studiebevis med kvittering for betalt semesteravgift
gjeldende for 2016.
Det er verdt å merke seg at studentdokumentasjon må sendes
til klubben hvert år innen 20. februar.
*E-post eller brev.

Takk til alle som bidrar med
tekst og bilder til bladet!
Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post: siv@oslogk.no
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Golf som terapi
til overs og for brukerne er det en fin måte å komme inn i et sosialt
miljø. En senior i Jæren Golfklubb uttrykte det slik «Dette er jo like
mye terapi for oss som for brukerne», sier Olav.
Siden prosjektets begynnelse er det skaffet til veie nærmere 7.
millioner hvorav mesteparten kommer fra Rådet for psykisk
helse, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og ikke minst
familieselskapet til Kjell Inge Røkke.
I dag er 25 grupper i virksomhet fordelt rundt omkring i landet fra
Bodø i nord til Sarpsborg i sør. Hver gruppe består av 6–10 personer.
I 2015 fikk styret Oslo Golfklubb en henvendelse fra prosjektet
med spørsmål om en gruppe kunne få anledning til å trene på
klubbens treningsområder. Bakgrunnen var at prosjektet hadde fått
en bevilgning fra Christian Ringnes Stiftelsen for å sette i gang en ny
gruppe med deltakere fra daginstitusjoner i Oslo Kommune.
– Styret og seniorgruppa i Oslo Golfklubb brukte ikke lang tid på
å ønske gruppen velkommen og treningen ble satt i gang rett før
sommerferien, sier Olav.
Når golfsesongen er over trenes det videre i Innegolfens to
simulatorer. Her tilbringer de tid hver fredag og klubbens head pro,
Stephen Newey, står for opplæringen.
– Golf er en idrett som passer for absolutt alle uavhengig av alder,
ferdighet og helse. I golfen konkurrerer man bare mot én person,
nemlig seg selv, forteller en entusiastisk Stephen.

Fv. Tor Aanestad og Olav Marcussen er to av personene bak prosjektet «Golf som Terapi».

Golfidretten har en positiv effekt når det gjelder fysisk
helse. Prosjektet «Golf som Terapi» viser at golf også
har en svært positiv effekt for mennesker med psykiske
helseplager.

Det endelige målet er at brukerne skal få en mestringsopplevelse og
et innpass til et sosialt nettverk som kan bidra til at de får lyst og
evne til å begynne på skolen igjen eller komme seg ut i arbeidslivet.
Nylig fikk prosjektet en betydelig bevilgning gjennom Rådet for
psykisk helse for å kartlegge nærmere resultatene etter 10 års drift.
– Rapporten vil blant annet søke å gi svar på i hvilken grad det har
en samfunnsøkonomisk betydning og hvordan det har gått med
deltakerne i prosjektet, avslutter Olav.

TEKST OG BILDE: SIV LESCHBRANDT

Det er 5 personer, alle på frivillig og ubetalt basis, som står bak
prosjektet «Golf som Terapi». To av dem er Tor Aanestad og Olav
Marcussen, som begge er medlemmer av Oslo Golfklubb.
– I Prosjektet bruker vi golf som virkemiddel og hovedmålsettingen
er at golf skal bli et godt behandlings- og aktivitetstilbud. Vi ønsker å
skape et grunnlag for brukerne slik at de får en bedre fysisk og psykisk
helse, en sunnere livsstil og en bedre hverdag, forteller Olav Marcussen
som er prosjektleder og har vært med siden prosjektet så dagens lys.
Det hele startet med at Leif Roar Falkum som er Spesialist i
psykiatri, begynte å spille litt golf på Golfsenteret på Sandaker. Han
oppdaget raskt at golf hadde noen kvaliteter som kunne være bra for
mennesker med psykiske lidelser.
– Golf inneholder mange elementer som har en positiv effekt på
mennesker med f. eks. angst, depresjon eller rusmisbruk. Det å ha
en avtale med en fast gruppe kan bidra til at «dørstokkmila» blir
overkommelig. Når gruppen spiller golf får man mosjon og frisk
luft. Ikke minst er mestringsfølelsen og gleden ved et godt slag
viktig, forteller Olav.

Sitat bra brukerne:
«Ukens høydepunkt. Gleder meg til hver fredag.
Hjelper meg mye i hverdagen».

Erik

«Allsidig trening kombinert med glimrende avstressing og hyggelige
mennesker – gleder meg til hver gang».
Arne
«Fredagsgolf gir en fin avkopling. Det å kunne prestere gjør meg
i bedre humør og får meg til å forstå at man kan prestere selv om
man sliter.»
Tormod

Psykiske lidelser rammer mer enn hver tredje nordmann en eller
annen gang i løpet av livet og stadig flere langtidssykemeldes og
uføretrygdes på grunn av dette. Totalt har mer enn 600 personer
deltatt i opplegget siden starten i 2005 og resultatet har vært
oppløftende. I perioden 2005–2011 viste en undersøkelse at av 300
brukere som hadde vært med i prosjektet endte 75 prosent opp med
å ta grønt kort og 50 prosent ble medlemmer i en golfklubb.
– Prosjektet er delt inn i tre faser hvor fase to har som målsetting at
brukerne skal bli medlem i en golfklubb og at klubbens seniorer skal
ta ansvar for at de trives. Seniorene er en gruppe som ofte har litt tid

«Kommer bort fra hverdagen. Får noe annet å tenke på. I tillegg
får jeg et ypperlig aktivitetstilbud.»
Ronald
«Det er blitt en hobby for meg. I tillegg til en fin aktivitet
og jeg får noe positivt å gjøre».
Bjørn
Du kan lese mer om prosjektet på www.golfsomterapi.no
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Rapport fra medlemsundersøkelsen

Takk for hjelpen, kjære medlem

Golfetikette med størst fokus på nedslagsmerker
Golfetikette med hovedtrykk på nedslagsmerker har vært et tema
en stund og vil det være i tiden fremover. Klubben ønsker at alle
medlemmer og gjester skal etterleve etikettereglene og på den måten
bidra til økt spillekvalitet, forutsigbarhet og sikkerhet for alle som er
ute på banen.

Tusen takk til alle som tok seg tid
til å besvare medlemsundersøkelsen
tidligere i høst. Deres besvarelser
er svært viktige for oss og gir oss
retning for hva vi skal fokusere på
i tiden fremover. Vi har fått mange
konstruktive innspill og kommentarer som vi tar med
oss når golfsesong 2016 skal planlegges.

På spørsmål om hvor mange nedslagsmerker medlemmene reparerer
i løpet av en runde golf, svarte 22,4 prosent «19 eller mer», mens
25,9 prosent svarte «11–18». Ved en nærmere titt på hvem som
faktisk reparerer flest, kom menn i alderen 41–50 år best ut. 35,7
prosent svarte «19 eller mer». 41,9 prosent av kvinnene svarer at de
reparerer «1–5» i løpet av en runde, men 13,7 prosent reparerte «19
eller mer». Damer – husk at dere er bedre enn dere tror ;-)!

TEKST: SIV LESCHBRANDT

Det er alltid spennende for ansatte, tillitsvalgte og styret når
medlemmers svar på årets undersøkelse tikker inn og vi etterhvert
kan danne oss et bilde av om vi har lykkes med å bevege oss i ønsket
retning eller nådd uttalte mål.
Service er et område hvor klubben har høye ambisjoner om
å score høyt og på den måten bidra til at vi beveger oss i
retning av visjonen: «Et fantastisk sted å være». Vi som jobber
i administrasjonen har hatt et lite internt mål om å prøve å slå
Pro Shop, men dessverre må vi atter en gang se oss slått av Jayne,
Stephen og Anthony som fikk en score på 5,75 på en skala fra 1–6,
hvor 6 er best. Verdt å nevne er at startere dro av gåre med en score
på hele 5,51.
Selve banen
Klubbens største konkurransefortrinn (i tillegg til beliggenhet)
er kvaliteten på banen og store ressurser settes hvert år inn på å
holde standarden på et høyt nivå. Medlemmenes tilbakemelding
på banens grønne flater er litt lavere enn fjoråret. Noe som etter
all sannsynlighet skyldes værforholdene, da overvintringen før
sesongstart 2014 var den beste vi har hatt på 20 år.

Vi benytter også anledningen til å takke for alle gode innspill og
kommentarer til hvilke tiltak vi kan iverksette for å få flere medlemmer
til å alltid reparere nedslagsmerker. Mange av ideene er allerede
diskutert og vil være å gjenkjenne når banen åpner våren 2016.
Påstanden «Spiller skal alltid legge tilbake oppslått torv på teested.»
var den etiketteregelen som de fleste svarte feil på i undersøkelsen.
Det riktige svaret er at oppslått torv (eller divots) ikke skal legges
tilbake på teested. Grunnen til det er at løs masse vil skape et
ujevnt underlag for spillere som kommer etter. Istedenfor vil
banemannskapet ta seg av skaden og reparere med en sand- og
frøblanding.

Fairwayene troner øverst med en score på hele 5,6. I 2014 var tallet
på 5,71. Greene fikk en score på 5,56 tett etterfulgt av teestedene
som fikk en score på 5,52. Det området som medlemmene er minst
fornøyd er roughen som scorer 4,84.

På spørsmål om hvor medlemmer finner informasjon om
turneringer er det tett løp mellom GolfBox og klubbens nettside.
På 3. plass kom «informasjonsmailene som sendes jevnlig.».
Driving rangen
Driving rangen kunne ikke åpne i takt med banen for øvrig noe
som kanskje påvirket antall besøk på rangen i år. 37,8 prosent av
medlemmene svarer at de har besøkt rangen 1–5 ganger, mens
25,3 prosent svarer «ingen».
Treningstilbud
Klubben har fokus på å øke treningstilbudet gjennom protimer
og kurs. I årets undersøkelse har vi derfor prøvd å stille spørsmål
som skal bidra til at vi legger listen på riktig nivå med tanke på
tilgjengelighet, tema og tidspunkt. Først og fremst kommer det frem

Bildet er tatt av Palle Iuel høsten 2015.
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Rapport fra medlemsundersøkelsen
Hvem er det som har svart?
Ser vi på tallene fra undersøkelsen får vi følgende informasjon om
hvem som har svart:
• 76 % av respondentene er menn
• 93 % er aktive
• 70 % er over 50 år
• 67,5 % har hcp 20 eller lavere
• 67,8 har vært medlem i 11 år eller mer
Spørsmålene som vi bør stille oss er om undersøkelsen favner alle
grupper innenfor medlemsmassen? Hva mener klubbens Passive
medlemmer, eller ville vi ha fått andre svar om man kun rettet seg mot
damer under 50? Svarene på dette foreligger ikke i skrivende stund,
men vi som jobber for at klubben skal være et «Et fantastisk sted å
være» vil i tiden som kommer søke å finne noen av svarene på dette.
at medlemmer foretrekker protimer fremfor kurs, selv om denne
tendensen er noe mindre hos damene enn blant mennene. Damene
er generelt mer positive til kurs, protimer (også om vinteren) og en
fast treningsdag og tidspunkt.
Hva skal til for at du besøker restauranten mer?
At restauranten er en viktig miljøfaktor i en golfklubb er det ingen
tvil om. Det er menneskene som skaper et godt miljø og da må
mennesker tilbringe tid og penger der. Spørsmålet er hvordan vi kan
få det til? På spørsmålet «Hva skal til for at du besøker restauranten
mer?» svarte 46,6 prosent at et større utvalg av småretter som
pai og quiche er viktigere enn bedre utvalg på middagsmenyen,
hyggeligere lokaler og flere kaffevarianter. 47,2 prosent svarte «Helt
uenig» på spørsmålet om klubben bør øke kontingenten med et
restaurantforskudd som aktive medlemmer kan bruke i løpet av
sesongen. På den andre siden av skalaen svarte 14,6 prosent «Helt
enig». Resten fordelte seg jevnt mellom de to ytterpunktene.
Hvordan øke salget i Pro Shop?
Som butikk ønsker Pro Shop å øke salget av sine golfprodukter. På
spørsmål om hva medlemmene mener shoppen bør gjøre for å få det
til, svarte 32 prosent «et bredere vareutvalg». 28 prosent mente at
større lokaler ville gjøre susen, mens 22 prosent mener lavere priser
er en løsning. Mange innså kanskje sin egen begrensning siden 42
prosent ikke hadde noen formening.
GEO sertifisering - klubben satser på miljø
Oslo Golfklubb ble i 2013, som den første golfklubben i Norge,
miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO).
Det betyr at klubben innfrir en rekke miljøkrav når det kommer til
energiforbruk, forurensing, vann, nærmiljø og natur. Vi ville vite
hva medlemmene mener om miljøsatsingen og spurte «I hvilken
grad mener du at miljøsatsingen er riktig for klubben?». På en skala
fra 1–6 hvor 6 = «Svært stor rad» og 1= «Svært liten grad» befinner
71 prosent seg på den positive siden av skalaen. 29 prosent i «svært
stor grad».

Frist for innsendelse
av saker til Årsmøtet!
Årsmøtet i Oslo Golfklubb skal avholdes i begynnelsen av mars
2016. Frist for innsendelse av saker er 31. desember.

Hvor fornøyd er medlemmene i klubben?
Medlemmene som svarte på årets undersøkelse er fornøyde med
medlemskapet sitt i klubben. 65,5 prosent svarte «Svært fornøyd»
på spørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med å være
medlem i Oslo Golfklubb?» 25,7 prosent svarte «Ganske fornøyd»,
mens 5,6 prosent svarte «Hverken misfornøyd eller fornøyd».

Sakene kan sendes til vik@oslogk.no.
Dato for årsmøte vil bli lagt ut på klubbens nettsider så fort den
foreligger.
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Baneavdelingens hjørne
Årets sesong går over i historien som vellykket hva banen angår.
Dette til tross for en litt krevende vårstart med vinterskader samt
en rekordkald mai måned som krevde ekstraordinær innsats og
ressursbruk i prosessen med å gjenskape gode og ærlige spilleflater.
En offensiv linje med å gjenskape gode spilleflater på våren har vist
seg over tid å lønne seg når man ser hele sesongen under ett, også
rent økonomisk.
Vinter forberedelser
Når det gjelder banen har vi fått gjennomført stort sett alt vi har
planlagt for å sikre en best mulig overvintring selv om det har
tatt tid grunnet endrede værbetingelser underveis. I skrivende
stund håper vi fortsatt på mer tid med plussgrader som kan gi oss
mulighet til å sprøyte forebyggende mot sopp på alle banens arealer
tett opp mot jul. Det ville gitt oss en større trygghet sett i forhold til
en vellykket overvintring.
Aktiviteter utenom de faste rutinene
Vi har bygget nye teested 41 på hull 1, 3, 5, 7, 9 og 13. Disse er
i prinsippet klare for gresslegging til våren etter litt finshaping
og med en forventet spilleåpning i slutten av juni dersom alt går
som planlagt. Dette er utført for å gjøre banen noe kortere, mer
spillevennlig og derigjennom økt spilleglede for de yngste og eldste
i klubben.

SubAir
Det har i løpet av senhøsten blitt gjennomført div. reparasjonsarbeid
på SubAir og vanningsanlegg etter lynnedslag i sommer. Alle feil er
utbedret.
Studiebesøk
Vi gjennomførte studietur til Halmstad Golfklubb, en av Sveriges mest
profilerte golfanlegg i starten av november. Mest kjent som Solheim
Cup arrangør fra 2007 og banen hvor Suzann Pettersen befestet sin
rolle som eminent lagspiller i den prestisjefylte turneringen som har
fulgt henne gjennom hele karrieren. Banen er en klassikker med rike
tradisjoner og gode spilleflater så lenge været er stabilt.
Formålet med denne turen er å utveksle erfaringer gjennom å
sammenligne driften innenfor de ulike avdelingers kjerneområder
i jakten på evt. forbedringspotensialer. Vi (avdelingsledere+ adm.)
stilte vel forberedt til samtalene etter nærmere 5 timer i minibuss
tur/retur Halmstad. Turen var nyttig og ga oss verdifull kunnskap
om en klubb som har klart å snu en negativ økonomisk utvikling
til økonomisk vekst av betydelig størrelse gjennom aktivt eierskap i
alle inntektsbringende aktiviteter i hele klubbens interne og eksterne
virksomheter. Aktivt eierskap er muligens svaret på økonomiske
vekst også for Oslo GK i fremtiden.
Vi reiste hjem igjen etter en positiv dag med mange inntrykk som
også ga rom for ettertanke og diskusjoner. Dette i seg selv skaper
utvikling. Halmstad GK har i etterkant av vår befaring ytret ønske
om et tilsvarende studiebesøk hos oss på Bogstad neste sommer.
Hyggelig at søken etter gode prinsipper er gjensidig.

Inge Fjeldstad stod på tee 49 da dette bildet ble tatt den 1. desember.

Vi har gjennomført grovshaping av to nye bunkere til høyre
for green 1 og 1 bunker til høyre for green 5. Arbeidene vil bli
ferdigstilt med capillary concrete og sand til baneåpning.
Andre punkter verdt å nevne er:
• Vi har renset grøften til venstre for fairway 11 hvor det har
erodert store mengder sand fra lagringsplassen.
• Vi har ferdigstilt utvidelse av nytt lagerbygget ute ved hull 6.
Det blir en kjærkommen tilvekst sett i forhold til å kunne lagre
maskiner og utstyr som står ute nå.
• Dersom været tillater det og telen ikke blir for dyp skal vi gå i
gang med å utbedre trallestien fra green 14 og opp til Tee 15.
(Stien som er EL trallenes verste finde)

Vi ser frem til å arbeide under «ny revidert virksomhetsplan». Vi
er godt i gang med forberedelsene til neste års sesong. Årets sesong
er evaluert og nye mål og handlingsplaner for 2016 er utarbeidet
inkl. et behovstilpasset budsjett.
Jeg ønsker medlemmene en fortsatt god førjulsvinter og velkommen
til en spennende åpning neste vår.
Vennlig hilsen banesjef John Riiber

10

Fugler på banen
I forrige utgave av OGK Nytt fortalte vi om David
McGregor i baneavdelingen som har en lidenskap
for sommerfugler. Men det stopper ikke der. I denne
utgaven tar han for seg fugler han har sett og tatt bilder
av på banen. Som GEO-sertifisert golfklubb er Davids
dokumentasjon av mangfoldet et viktig bidrag når
resertifisering skal finne sted i 2016.
BILDER: DAVID MCGREGOR

I flere utgivelser av OGK Nytt har forskjellige fugler på banen blitt
presentert. Alt fra de vi opplever som plagsomme som Canadagjess,
til de vi opplever som veldig vanlige at de nesten ikke er verdt å
nevne som kråker og skjærer. Denne gangen er det en litt mer
spesiell krabat som har blitt avbildet, nemlig Bohemian Waxwings,
eller på norsk: Sidensvans. Fuglen er ikke å se i Skottland, så David
så fram til å få tatt den i nærmere ettersyn i Norge.
Bildet av dompap er tatt 11. november.

Den neste fuglen David har observert er dompap, en relativt vanlig
fugl i Norge. Han så seks par mens han jobbet med å fjerne løv i
området rundt klubbhuset.
– I Storbritannia er du heldig dersom du ser én eller to slike fugler.
Bestanden har hatt en tilbakegang på hele 36 prosent siden 1970
årene. Dette på grunn av tap av habitat til jordbruk og bebyggelse.
Fuglene jeg så i trærne hadde samlet seg for å spise frø som fortsatt
var å finne i trærne. Jeg har aldri sett så mange av dem på ett
sted samtidig og ble veldig begeistret. De ble værende i treet hele
dagen så når arbeidsdagen var over hentet jeg kamera og tok bilder
av dem før solen gikk ned. Hunnen er grå og hannen er rød. De
holder sammen som par, akkurat som svaner, og er veldig lojale mot
hverandre, avslutter David.

Bildet av sidensvans er tatt 7. november 2015.

Som første, og foreløpig eneste, golfklubb i Norge ble Oslo
Golfklubb miljøsertifisert i 2013 gjennom Golf Environment
Organisasjon (GEO). Det betyr at klubben innfrir miljøkrav på
områder som energiforbruk, forurensing, vann, nærmiljø og natur.

– Sibensvans kommer på besøk til Norge hvis været er mildt nok.
Første gang jeg la merke til den var fredag 30. oktober. Da jobbet
jeg på treningsområdet ved hull 4 denne dagen så jeg 12. Dagen
etter så jeg en flokk på 50 til 60 fugler, mens jeg jobbet på
16. tee. De fløy rundt i alle trærne på jakt etter innsekter. Lørdag
7. november var jeg heldig og klarte å ta noen bilder av dem i
trærne ved hull15. De holdt til på golfbanen i litt over en uke for de
forsvant, forteller David entusiastisk.

Et av punktene som er trukket fram som vesentlig for at
klubben skal få fornyet sertifiseringen i 2016 er at det biologiske
mangfoldet på banen må dokumenteres.
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Golfturister i Sør-Afrika
Stellenbosch Golf Club, som er den eldste banen i området, var
noe slitt, men den hadde et meget hyggelig klubbhus. Her spilte
vi sammen med et ektepar fra Skottland, og det var et hyggelig
bekjentskap. Mannen var medlem på Western Gailes Links: bare
herremedlemmer der! Damer kan inviteres med, og nylig var det
kommet dametoalett i klubbhuset! Tror vi skal planlegge en tur dit
i 2016!
Vi avsluttet vår «tour» med å spille på De Zalze Golf Club i
Stellenbosch. Denne banen har meget god layout og er i veldig god
stand. Banen anbefales på det sterkeste for de som besøker området.
Flott restaurant og meget god service.
Det er tydelig at golf i Sør-Afrika er viktig for turister. Vi bestilte
tee-off 4 måneder i forkant og selv ikke da kunne vi velge tider.
De Zalze Golf Club i Stellenbosch

Konklusjon:
Banemessig med hensyn på kondisjon på greener, fairways, bunkers
og rough: ingen baner som vi spilte på var i bedre stand enn vår
egen bane på Bogstad!
Men vi har fortsatt noe å lære: golfrestaurantene med stort utvalg og
meget gode priser imponerte oss, og «Half Way House» tiltalte oss.

TEKST OG BILDER: TRINE OG ERIK HAGEN

Rovos Rail tok oss fra Pretoria til Cape Town. Eierne markedsfører
togturene som verdens mest luksuriøse: ja, det kan nok stemme!
Storbyen Cape Town er en perle som absolutt er verdt et besøk.
Vi hadde et par dager
der før vi kjørte ut til
«Kapp det gode håp» på
veien til Erinvale Estate
Hotel & Spa i Somerset
West. Området ligger
noen kilometer sørøst
for Stellenbosch og har
de samme fantastiske
omgivelsene med høye
fjell, flotte vingårder
og ikke minst flotte
golfbaner.

Men Stellenbosch-området har mye mer enn bare gode golfbaner
å by på. Hyggelig mennesker – fantastisk natur – shopping –
kunstgallerier – utallige vingårder med vin og mat i verdensklasse!
Og fortsatt er det meste, untatt green fee, til meget godepriser!

Vi startet vår «Sunshine
Tour» på Steenberg
Golf Club. Et fantastisk
anlegg 30 minutter
øst for Cape Town by.
Konseptet med VinMat-Golf fortalte oss at
Steenberg var noe mer
enn bare en golfbane. Vi
hadde tidlig starttid og
kom til banen kl 07.30.
Servicen var upåklagelig, og de tilbød full frokost i «Half Way
House». Vi valgte å spille uten caddie og med en god baneguide
klarte vi oss bra! Banen var lettspilt, var lett å gå, hadde seig rough
og flotte, store greener.

De Zalze Golf Club i Stellenbosch

Hei Anja!
Golf Norge står over store utfordringer i tiden som
kommer. Grunnen til det er at færre og færre spiller
golf og kun 24 prosent av dagens golfere er kvinner.
Nå setter golf-Norge sin lit til tidligere daglig leder i
Ålesund Golfklubb, Anja Solevågseide. Hun har nemlig
fått jobben som prosjektleder for jenter, kvinner og
ivaretakelse og målet er å få flere til å spille golf.

Neste dag sto Erinvale Golf Club for tur. Det er en strålende Gary
Player Championship-bane i meget god stand. Bunkers og fairways
i verdensklasse og med kjempestore og ondulerte greener. Servicen
også her veldig bra, men synes dog det er merkelig at det ikke finnes
baneguide. Her hadde de også «Half Way House» med obligatorisk
10 minutters pause før de siste ni hullene.

I et intervju med NRK for kort tid siden sa du følgende «Eg har eit
brennande engasjement for å auke talet på kvinner frå rundt 24
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Heia Anja!
Hva tror du er viktige faktorer for at kvinner skal trives med golf?
– Jeg ser en klar sammenheng mellom trivsel og den ene av golfNorges verdier, det å være inkluderende. Å være inkluderende
handler om å se hverandre, skape følelsen av tilhørighet, bygge miljø
der alle føler seg velkommen og ivaretatt. Høres ikke det viktig ut
også for kvinner som skal finne seg til rette i vår idrett? Vi vet en
del om motivene til golfspill både for kvinner og menn, og det er
kanskje ikke uventet at kvinner legger enda mer vekt på det sosiale
aspektet, det å kunne mosjonere ute i frisk natur og det å ha en felles
aktivitet for hele familien. Også blant kvinner har vi alle kategorier
fra de som er, eller ønsker å bli best i verden, til de som vil ha en gøy
og meningsfylt aktivitet i hverdagen. Greier vi å sikre at alle disse
ulike menneskene føler seg like prioritert, så er vi inne på noe.
24 prosent kvinneandel har vi slått fast er for lavt. Oslo Golfklubb har
en kvinneandel på ca. 30 prosent. Hvilke positive effekter mener du en
økt kvinneandel i en norsk golfklubb vil gi?
– Å bli flere og bedre golfspillere er hovedmålet til hele golf-Norge.
Ettersom de fleste golfklubber har god plass til flere medlemmer vil
dette helt konkret påvirke klubbenes økonomi. I en undersøkelse
gjennomført for noen år tilbake ble det avdekket at en kvinnelig
golfspiller i snitt er villig til å bruke rundt 13.000 kr i året på sitt
golfspill, inkludert medlemskap, utstyr, mat i restaurant, greenfee og
lignende. Bedre økonomi vil gi større handlingsrom til å fokusere på
vår kjerneoppgave, å skape golfaktivitet.

prosent. Eg veit ikkje kor høgt tall eg vågar å håpe på, men pila skal i
alle fall peike oppover». Du starter ikke opp som prosjektleder før
1. februar 2016, men til tross for det, har du noen tanker om hvordan
du vil jobbe med klubbene for å få pilen til å endre retning?
– Gjett om jeg har mange tanker. Jeg tenker først at det er et
flott utgangspunkt når dette prosjektet er forankret i den nye
virksomhetsplanen som golf-Norge nettopp vedtok på Tinget.
I tillegg har faggruppe jenter og kvinner allerede gjennom
mange år lagt grunnsteinene i prosjektet, og det blir utrolig
spennende å komme i gang med de ulike delområdene som er
identifisert av dem. Vi i prosjektgruppen håper å kunne bidra til
et gjennomgående fokus i klubbene rundt jente-/kvinnesatsingen,
og jeg tror gode resultater vil komme naturlig når vi får til et
utviklende samarbeid. Samarbeid mellom oss som skal holde tråden
i dette arbeidet sentralt og klubbene, og også samarbeid klubbene
i mellom gjennom deling av erfaringer, synliggjøring av gode
tiltak og deling av suksesshistorier. Som hos dere i Oslo GK for
eksempel. Hva er det som gjør at dere har en kvinneandel langt over
landsgjennomsnittet? Er det noe andre klubber kan lære av?

Trekker vi oss litt ut fra golfen er det påvist at bedrifter med en
jevn kjønnsfordeling generelt er mer fremgangsrike, med høyere
avkastning på egen kapital og en styrking av egen merkevare.
Dersom vi tiltrekker oss flere kvinner og mødre, tiltrekker vi også
flere menn og fedre, flere barn og ungdom, og i neste omgang
kommer flere av bedriftene som tradisjonelt støtter idrettslag
der barn av ansatte er aktive. Det er med andre ord mange gode
argumenter som støtter dette fokusområdet.

Jeg er veldig glad for min bakgrunn fra klubbmiljøet, med et
støttende nettverk av kolleger som signaliserer at de har tro på
denne vekstmuligheten. Det ligger så mange idéer og svar ute i
golfklubbene. Jeg gleder meg til få være med på å stille spørsmålene,
tilrettelegge og koordinere engasjementet rundt satsingen.

I 2016 står golf på det Olympiske programmet. Siste gang var i 1904.
Både kvinner og menn skal konkurrere. Har du noen gode ideer til
hvordan klubbene kan utnytte denne muligheten for å ivareta golfen
lokalt og hvilke planer har NGF lagt i kjølvannet av at golf spilles
under OL?
– Jeg har ikke gjort meg opp noen direkte tanker rundt dette, men
det er klart at dette blir en unik mulighet til å profilere vår idrett til
hele Norges befolkning. Jeg er sikker på at flinke folk i NGF og i
klubbene kommer til å ivareta den muligheten på en god måte.

Golf sies å bli oppfattet som en idrett for godt voksne menn. Hva tror
du det er med golfen som gjør at menn er mer interessert i golf enn det
kvinner er?
– Siden jeg fremdeles snakker som daglig leder i Ålesund Golfklubb,
kan jeg vise til eksempler fra min egen klubb der vi rett og slett
ikke har vært gode nok til å tilpasse vår fantastiske idrett til
ulike målgrupper. Litt satt på spissen har det en tendens til å bli
aktiviteter, turneringer og baneoppsett slik vi alltid har gjort det,
golf er jo en tradisjonsrik sport. Når det i stor grad er menn som
driver golfklubbene, som frivillige og ansatte ledere, som trenere,
som greenkeepere og i andre relevante roller, da blir det kanskje et
visst maskulint preg over det hele? Jeg har klokketro på golf som en
idrett for alle. Men vi må passe på å sikre et attraktivt tilbud som
treffer like bredt som golfsporten fortjener. Vi må våge å tenke nytt,
og jobbe med de områder der vi ikke har utnyttet våre potensialer
optimalt enda.

Et prosjekt har ofte et planlagt mål og en bestemt tidsramme. Målet
er kanskje klart, men har du fått en tidsramme å forholde deg til som
prosjektleder?
– I utgangspunktet ønsker vi å se på dette som en kontinuerlig
og langsiktig satsing som resulterer i en mer omfattende
holdningsendring. Den opprinnelige prosjektbeskrivelsen skisserer
en ramme på 6 år. Det som i alle fall er sikkert er at vi på kort sikt
og sammen med klubbene kommer til å sette opp klare delmål, blir
enig i hvilke felles forventninger vi skal ha til prosjektet og sikrer en
trinnvis og god gjennomføring. Tenk å få være med på denne reisen.
SIV LESCHBRANDT
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Golftur til Portugal

Bli med Stephen på golfskole våren 2016 til

Marriott Resort Praia D`El Rey, Portugal
02. – 09. April 2016

Inklusive 6 runder golf og 4 dager med trening
og 7Stephen
netter inkl. på
halvpensjon
Bli Fly
med
golfskole våren

2016 til

Marriott Resort Praia D`El Rey, Portugal

med Stephen på golfskole våren 2016 til

Praia D`El Rey er cirka 1 time nord for Lisboa i vernet naturskjønt naturlandskap. Hotel med SPA ligger flott til
rundt golfbanen og med vakker utsikt over sjøen og en
lang–flott
02.
09.sandstrand.
April 2016
Området har flere restauranter og et lite supermarked samt shuttle som kjører på området og til Royal Obidos
Inklusive 6 runder golf og 4 dager med trening
Golfbane kun 10 minutter kjøring unna.

iott Resort Praia D`El Rey, Portugal
Fly og 7 netter inkl. halvpensjon

Flytider med TAP Portugal:
Praia D`El
Rey– er
cirka 1 time nord for09/04
LisboaLisboa-Oslo
i vernet naturskjønt
naturlandskap. Hotel med SPA ligger flott til
02/04 Oslo-Lisboa
19.15
22.20
13.30 – 18.30
rundt golfbanen og med vakker utsikt over sjøen og en lang flott sandstrand.
Området har flere restauranter og et lite supermarked samt shuttle som kjører på området og til Royal Obidos
Golfbane kun 10 minutter kjøring unna.

02. – 09. April 2016

Inklusive 6 runder Flytider
golfmed
ogTAP4Portugal:
dager med trening
02/04 Oslo-Lisboa
19.15 – 22.20
09/04 Lisboa-Oslo 13.30 – 18.30
Fly og 7 netter
inkl. halvpensjon

nord for Lisboa iMarriott
vernet
Hotel:naturskjønt naturlandskap. Hotel med SPA ligger flott til
5* resort med store rom med balkong og alle moderne fasiliteter
er utsikt over sjøen
og en lang flott sandstrand.
Innendørs og utendørs svømmebasseng, Kalyan SPA og treningsrom.
2 restauranter og sports bar samt restaurant og bar i klubbhuset.
er og et lite supermarked
samt shuttle som kjører på området og til Royal Obidos
På området finnes supermarked og de har shuttle på området.
Tillegg for rom med havutsikt.
ring unna.
Marriott Hotel:
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5* resort med store rom med balkong og alle moderne fasiliteter
Golfbaner
Innendørs og utendørs svømmebasseng, Kalyan SPA og treningsrom.
Praia del Rey, praktfull park og skogsbane og hvor hullene
2 restauranter og sports bar samt restaurant og bar i klubbhuset.
ute ved kysten minner om de beste linksbanene i
På området finnes supermarked og de har shuttle på området.
Irland og Skottland.
Tillegg for rom med havutsikt.
Par 72, lengde fra back tee 6467m, gul tee 5586m og rød tee 4783m.
Drivingrange, putting green, chipping og putting området.
Golfbaner
Praia del Rey, praktfull park og skogsbane og hvor hullene
Royal Obidos, siste banen Seve Ballesteros designet.
ute ved kysten minner om de beste linksbanene i
Championship bane, par 72.
Irland og Skottland.
Seaside - heathland bane med brede fairways og ondulerte greener.
Par 72, lengde fra back tee 6467m, gul tee 5586m og rød tee 4783m.
Stort og flottDrivingrange,
treningsområdet,
klubbhus med pro-shop, restaurant og
putting green, chipping og putting området.
terrasse med utsikt over banen.

09/04 Lisboa-Oslo 13.30 – 18.30

Royal Obidos, siste banen Seve Ballesteros designet.
Pris per person:
Kr. 12 850,Championship
bane,tillegg
par 72.enkeltrom Kr. 2 300,-

Seaside - heathland bane med brede fairways og ondulerte greener.
Inkluderer: Stort og flott treningsområdet, klubbhus med pro-shop, restaurant og

Flyreise
Oslo
– Lisboa
tur/retur
inkl. dagens flyskatt, setereservasjon, vanlig bagasje og golfbag
terrasse
med
utsikt over
banen.

Transport flyplass – hotell tur/retur

Opphold
netter i deltKr.
dobbeltrom
Garden/Golf
view
frokost og middag (ekskl. drikke)
Pris per7person:
12 850,- tillegg
enkeltrom
Kr. inkl.
2 300,
Adgang til SPA og treningsrom

5 runder
golf Praia del Rey og 1 runde Royal Obidos inkl. 4 dager golfskole
Inkluderer:

Flyreise Oslo – Lisboa tur/retur inkl. dagens flyskatt, setereservasjon, vanlig bagasje og golfbag
Pris er basert på minimum
16 deltagere.

Transport
flyplass – hotell tur/retur
Vi tar forbehold om
avgiftsendringer.
Depositum
Kr. 2 500,person
faktureres
ved(ekskl.
bestilling.
 valutakurs
Opphold 7ognetter
i delt dobbeltrom
Garden/Golf
viewper
inkl.
frokost
og middag
drikke)
Sluttfaktura 6 uker
avreise.tilAdministrasjons
gebyr Kr. 90,- belastes sluttfaktura.
 førAdgang
SPA og treningsrom
Dersom faktura skal
påfaller
kortselskapets
 belastes
5 runderkredittkort,
golf Praia del
Rey og
1 runde Royalgebyr.
Obidos inkl. 4 dager golfskole

balkong og alle moderne fasiliteter
mebasseng, Kalyan SPA og treningsrom.
BINDENDE PÅMELDING
01.deltagere.
Februar 2016
er basertINNEN:
på minimum 16
amt restaurant og barPris
klubbhuset.
Vii tar
forbehold om valutakurs og avgiftsendringer. Depositum Kr. 2 500,- per person faktureres ved bestilling.
Per mail ellerSluttfaktura
telefon til Stephen:
22 90,50 54
92
6 uker førsnewey@online.no
avreise. Administrasjonstelefon:
gebyr Kr.
belastes
sluttfaktura.
ed og de har shuttle
påDersom
området.
faktura skal belastes kredittkort, påfaller kortselskapets gebyr.
BINDENDE PÅMELDING INNEN:

01. Februar 2016

Per mail eller telefon til Stephen: snewey@online.no

g skogsbane og hvor hullene
beste linksbanene i
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telefon: 22 50 54 92

Innegolfen – et morsomt alternativ
og stoler til de som venter på tur og det serveres kaffe, pølser og
snacks. Uavhengig om du bare ønsker å spille litt alene eller liker å
konkurrere sammen med venner kan en tur innom Innegolfen være
en veldig hyggelig og sosial opplevelse.
Åpningstider og booking
Åpningstidene er fra 10:00–20:00 på hverdager.
Lørdag og søndag: stengt eller etter avtale.
Ønsker du å reservere tid ring tlf. 22 73 17 60.
Åpningstider i romjula:
Mandag 21. desember
Tirsdag 22. desember
Onsdag 23. desember
Julaften
1. juledag
2. juledag
Mandag 28. desember
Tirsdag 29. desember
Onsdag 30. desember
Torsdag 31. desember
1. nyttårsdag

Anthony Newey på driving rangen.

Innegolfen holder åpent for alle som ønsker å spille golf
også utenfor golfsesongen. Det er flere faste golfere som
benytter seg av tilbudet og som spiller til faste tider.
Andre dropper innom når de ønsker å slå noen slag
eller spille en runde. Kanskje dette er noe for deg også?
Du kan velge mellom 36 av verdens mest kjente baner. I tillegg til å
velge vanskelighetsgrad på banen kan du stille vind, klippehøyde og
velge tee-sted. Det er vanlig å velge «given puts» innenfor 2 eller 4
meter. Man kan også gi boost slik at ballen flyr enda litt lenger.

10:00–18:00
10:00–18:00
10:00–14:00
Stengt
Stengt
Etter avtale
10:00–18:00
10:00–18:00
10:00–16:00
10:00–16:00
Stengt

Ta En Protime MEd Julian

– Vi har det litt morsomt med spillerne av og til og gir dem en
boost uten at de er klar over det. Ofte syns de spillet er ekstra
givende da, ler Tom Olsen som driver Innegolfen sammen med
Stephen Newey.
Nærspillet oppleves ofte vanskeligere enn om man spiller ute, men
med litt trening lærer man seg ganske raskt hvordan maskinen
tenker. Har du havnet i roughen må du spille deg inn igjen på
fairway og har du vært så uheldig å havnet i bunker kan sandwedge
være riktig valg. Når det kommer til de lange slagene er det kanskje
dette som er morsomst å slå innendørs. Her er maskinene ganske så
nøyaktig. På samme måte er det fint å trene på driving rangen. Her
får du informasjon om lengde på slagene og skruen i balle. Her kan
man virkelig holde golfslagene vedlike gjennom vintersesongen.

Julian King som jobber i baneavdelingen i golfsesongen. Når
golfsesongen er over på Bogstad, endrer Julian igjen tilholdssted og
tilbyr protimer på Fornebu Indoor Golf Center. Timen bestiller du
via nettsiden www.figc.no eller ved å ringe Julian på tlf. 982 32 811.

Nærspill er det området hvor mange golfere med fordel kan øve mer
på. På maskinen kan du velge mellom nærspill med hindringer som
bunkers, onduleringer, oppover, nedover etc.

Julian har lang erfaring som pro ved Oslo Golfklubb. I tillegg til
faste kunder tar han i mot nye spillere i alle aldre uansett handicap.

Pro time
Har du lite golferfaring eller ønsker å beherske spillet bedre kan en
pro time med Stephen Newey anbefales. Innegolfen er en ypperlig
arena for instruksjon og øvelse. En protime varer i 25 minutter og
koster kr. 380,–.

«Jeg blir motivert når spillere opplever glede og mestring gjennom å
utvikle sin golf og bli bedre spillere. For å oppnå det tar jeg gjerne i
bruk det nyeste innen teknologi som V1 svinganalyseprogram».
Litt fakta om Julian:
• Jobber ved Oslo Golfklubb, baneavdelingen
• 4 årig PGA utdannelse
• 43 år

Sosialt og moro
Det sosiale aspektet er kanskje det viktigste - akkurat som det
er ute om sommeren. I Innegolfen er det dekket opp med bord
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Siste 9 med Håkon Särnblom

Pro Shop’s corner

1.

Hva burde folk vite om deg?
At jeg er like leken som alltid

2.

Hvem er golfhistoriens mest imponerende?
Jeg må nok bare si som mange andre Tiger Woods

3.

Hvor mange golfrunder har du spilt i år?
I år ble det vel ca 40 runder

4.

Hvem kunne du tenke deg å spille en runde golf med?
Skulle gjerne spilt en runde med Michal Jordan

5.

Hva er din mest unyttige kunnskap?
Ååå, de er det nok mange av . . .

6.

Hva er det beste med golf?
At det er så mange situasjoner og ulike slag som gjøres på en runde

7.

Boken alle burde lese?
Tja, litt ambisiøs bok, men lærerik. The House of Morgan

8.

Favorittjern i golfbagen?
Det varierer litt fra år til år, men det var vel 8’er jernet i år

9.

Beste golfbane?
Fancourt links George, Sør Afrika

God jul!
Stephen, Jayne og Anthony benytter anledningen til
å takke alle medlemmer for nok en flott golfsesong og
ønsker alle en riktig god jul.
Åpningstider
Hverdager fra kl. 10:00–16:00.
Fra og med onsdag 16. desember stenger Pro Shop for
julen. 5. januar vil den igjen være åpen.
Kontakt oss
For mer informasjon ring Pro Shop på tlf. 22 50 54 92
eller send en e-post til snewey(at)online.no.

Oslo Golfklubb
Oslo
Golfklubb
Bogstad,
Oslo
Bogstad, 0766
0766 Oslo
22
51
05
60
22 51 05 60
post@oslogk.no
post@oslogk.no
www.oslogk.no
www.oslogk.no
Redaktør: Siv Leschbrandt, siv@oslogk.no

