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Oslo Golfklubb er miljøsertifisert
Hva innebærer det?

Leder
Vinteren er ikke som
før med konstante
minusgrader og sne.
Nok en vinter opplever
vi kuldegrader/mildvær,
sne/regn om hverandre.
Banegutta har frest sneen
vekk fra greenene og et
2-5 cm porøst islag ligger
Daglig leder Niels Vik.
oppå gresset nå. Det skal
bli spennende å se hva resten av vinteren gjør med
banen. Mens vi venter på våren er det full aktivitet med
planlegging av kommende sesong for oss på kontoret.
Vi fikk 99 nye medlemmer i år. Ventetiden for medlemskap er nå
ca. 5 år. Innmeldingsavgiften er fakturert og pengene kommer inn.
Denne uken fakturerer vi ventelistegebyret til de snaut 1600 som
ikke ble tatt inn som medlemmer pr nyttår.
Det skjer noen utskiftinger av medarbeidere før kommende sesong.
Simon Augustsson slutter i banestaben til påske, Elin Pettersen
sluttet i administrasjonen før nyttår og Julian King slutter i proshopen før sesongstart. I tillegg skal det engasjeres noen nye
trenerressurser i idrettsavdelingen. John Riiber har opplegg klart
for nytt personale i banestaben. I administrasjonen kommer ny
deltidsarbeider på økonomi /regnskap i løpet av februar og prosess
for å skaffe trenerressurser til idrettsavdelingen/pro-shop er igangsatt
og kommet langt. Navn på alle de nye skal være klart før påske.
På tampen av fjoråret hadde ansatte i klubb, restaurant og proshop
en samling hvor sesong 2014 ble evaluert og nye mål for 2015
ble utarbeidet. Dette var en meget produktiv samling med stor
takhøyde. De respektive avdelingers mål og planer vil følges opp
gjennom sesongen.
Styret ba i fjor høst om at det skulle utarbeides en
merkevareplattform for klubben. I arbeidet med dette har
vi fått stor hjelp fra styremedlem Cecilie Ditlev-Simonsen.
Hun har ledet prosessen gjennom en kreativ workshop og en
oppfølgingssamling. Vi har satt både bilder og tekst på hvordan
vi mener klubben fremstår i dag samt hvordan vi ønsker å bli
oppfattet i fremtiden. Det er ambisiøse tanker som nå spilles inn
til styret. Prosessen går videre og styret har når dette leses hatt sin
runde og kommet med sine innspill før arbeidet fortsetter utover
våren. Merkevareplattformen vil gi viktige innspill til klubbens
Virksomhetsplan som skal fornyes i løpet av våren. Arbeidet med
fornyet virksomhetsplan vil informeres om senere i år.

Våre inntekter kommer i hovedsak om våren. Klarer banestaben å
levere et godt produkt vil greenfeeinntektene komme som planlagt.
Jeg håper og ber om at alle medlemmer betaler sin kontingent når
dette krav kommer medio mars. Purringer og inkassovirksomhet
koster mye tid og ressurser som burde være unødvendig. Så vær så
snill hjelp oss å holde kostnadene nede. Betal det krav som sendes
etter årsmøtets vedtak til forfall.

Årsmøtet er nært forestående. Det er ingen kontroversielle saker
som skal diskuteres i år. Ingen innkomne forslag fra medlemmer,
regnskap med et greit overskudd og et budsjettforslag uten de store
investeringer. Det blir gjenvalg for de aller fleste i styret.

Like før jul ble endelig skøytebanen på driving rangen åpnet for
lek og uorganisert skøytegåing. Vinterparadiset er fortsatt ikke
100 prosent ferdig, men skal, hvis fremdriftsplanen holder, være
klart med strøm og vann til primo mars. Deretter vil det være en
testperiode for å sjekke at alt skal være klart til neste sesong. For vår
del betyr det at alt arbeid er avsluttet i god tid før vi åpner driving
rangen denne våren.

Økonomien er under kontroll. Fjorårets overskudd i klubben ble
ca. kr 270.000 og baneselskapet fikk et marginalt overskudd på kr
3.000. Vi har frivillig nedbetalt kr. 1.250.000 på det store lånet og
har et godt forhold til banken og kommunen (som eier grunnen).
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Styreleder har ordet
Fremdeles har vinteren
et godt tak på Bogstad,
men i administrasjon
og komiteer er det
god aktivitet med
forberedelser til sesongen
2015. Banemannskapet
har vært aktive gjennom
vinteren for å sørge for
Styreleder Jan Aaseth
at banen kommer seg
helskinnet gjennom en årstid hvor svingninger i vær og
temperatur kan påvirke overvintringen i betydelig grad.
Forhåpentligvis har de preventive tiltakene bidratt til at
banen raskt fremstår i god stand når den etterlengtede
våren kommer om ikke så lenge.

Det er også svært hyggelig å se et yrende liv på naturisen på rangen.
Kunstisanlegget er ennå ikke i gang etter forsinkelser i etablering av
strømforsyningen og det er derfor ingen organisert trening på isen.
Banen er derimot sprøytet for hånd av ildsjeler og isen rapporteres å
være god til stor glede for mange barn og voksne i området.

Årsmøtet avholdes i klubbhuset 10. mars. Det er en del
forberedelser som gjøres i forbindelse med dette, blant annet
ferdigstillelse av regnskaper og årsberetning, komitérapporter,
innstilling av komitéledere og, ikke minst, forslag til
styresammensetning. Anne Riddervold trer i år ut av styret etter tre
år med solid og viktig innsats for klubben. Hun har vært en kyndig
diskusjonspartner med god jording i medlemsmassen og evne
til å se helheten. Styret og klubben takker Anne for gode bidrag
gjennom hennes styreperiode. Valgkomitéen (VK) er i likhet med
styret opptatt av kontinuitet, samtidig som det ønskes rekruttert
medlemmer med god kompetanse og ønske om å ta på seg verv
som klubben kan ha god nytte av gjennom flere år. VKs forslag til
styre for sesongen 2015 gjenspeiler dette. Cecilie Ditlev-Simonsen
som var varamedlem i fjor, foreslås som styremedlem, mens Eirik
Kronkvist foreslås som nytt varamedlem. Eirik som er økonom,
har vært sentral i Treningskomitéens (TK) økonomistyring i flere år
og vil være en viktig ressurs for styret. Ellers er styrets medlemmer
foreslått uendret. Med VKs innstilling vil styret opprettholde en god
demografisk representasjon av medlemsmassen og ha en god faglig
sammensetning.

Og mens vi venter på våren og håper at banen overvintrer godt og
våren kommer raskt, anbefales det å få svingt litt i simulatorene
til Stephen på Bogstad Innegolf (BIG) før det braker løs på grønt
Bogstadgress om noen måneder.
Hilsen Jan

INNHOLD

Det er ikke bare administrasjonen og komitéene som er aktive
i vinterhalvåret. Treningsaktivitetene pågår for fullt og det er et
yrende liv på vintertreningene i treningslokalet. Klubben har
tilfredsstillende treningsfasiliteter med treningslokalet, rangen, og
Stephens og Suzanns Corner. Derimot mangler vi en korthullsbane
for juniorer og nybegynnere. Klubben har i mange år drømt om
dette, men det er få egnede og tilgjengelige områder nær banen.
Bogstad Camping er et interessant område og det ble for noen år
siden inngått et forsøkssamarbeid hvor klubben fikk disponere et
område innerst på campingen hvor vi laget noen få hull i perioden
utenfor campingens høysesong. Dette fungerte ikke optimalt på
grunn av manglende kontinuitet grunnet campingsesongen og
avstand. Derimot er jordet til Woxen gård på østsiden av krysset
Sørkedalsveien/Ankerveien et svært godt egnet sted for en liten
korthullsbane. Det vil koste minimalt å legge forholdene til rette
for en «pay-and-play» bane som klubben og andre golfinteresserte
kunne hatt stor glede. Om vinteren kunne området gjøres om til
en skipark for barn. Vi har igangsatt sonderinger hos kommunen
og grunneier for å avdekke muligheten for å få til dette, og vi håper
virkelig det kan bli en realitet.
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Vinterputten 2015
damenes vinterputt

Vinterputtvinner: Anniken Munch

Årets Vinterputtvinner: Anniken Munch
2. plass: Grethe Thon
3. plass: Kari Anne Ruud
4. plass: Margrethe Aanestad

26 glade og golfhungrige damer møtte opp i
treningslokalet tirsdag 13. januar for årets første
konkurranse: Vinterputten! Gleden over å sees igjen var
stor og iveren etter å konkurrere om Vinterputtpokalen
likeså!
TEKST OG BILDER: ANTIN RYDNING

Anne-Lise Musæus, leder av damekomitéen, ønsket oss velkommen
og godt nyttår.

Vinterputten, 3 måneder etter at Bogstad golf stengte for sesongen,
sees på som et kjærkomment initiativ. Den minner oss om at
sesongstart egentlig ikke er så fryktelig langt unna, og at litt
innendørstrening i vinter kanskje ikke er helt bortkastet…
Anne-Lise minnet om Mette Byes gode idé for å korte ned de lange
vinterkveldene: en bokhylle er montert i garderoben på klubben der
vi fritt både kan komme og låne og/eller låne bort bøker.
Klubben er åpen mellom kl. 9.00 og 16:30. Det er fritt frem for å
hente/låne ut bøker i åpningstiden.
Informasjonsmøte i Damekomiteen
Anne-Lise minnet også om at vi møtes igjen til Informasjonsmøtet
4. mai kl. 18.00.

Etter en munter innledende runde, spilte damene 9-hullsmatch.
Det ble drukket kaffe og spist wienerbrød mellom slagene. En
spennende semifinale mellom Margrethe Aanestad og Kari Anne
Ruud ble avgjort med «sudden death» på det 14. hullet. Kari
Anne vant og sikret seg dermed 3. plass. I finalen mellom Anniken
Munch og Grethe Thon, vant Anniken.
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Idédugnad - klubbhus
herrenes vinterputt

Einar puttet best!

Tirsdag 13. januar inviterte styret til idédugnad
om klubbhuset. Et 20-talls personer møtte opp for
å høre om Hemings arbeid for å få nytt klubbhus
samt vurderinger om dette kan være noe for oss.
Keith Woods ønsket velkommen og innledet med
informasjon fra styret.

I strålende vær ute, konkurrerte vi med deltagelse fra
skientusiastene som endelig fikk en skikkelig dag,
nærmere bestemt onsdag 14. januar. Vi ble derfor bare
16 deltagere som alle gikk til åttendedelsfinale.

TEKST: NIELS VIK
BILDER: SVEN GJERULDSEN

TELKST OG BILDER: JAN ERIK VIUL

Det ble mange jevne matcher og til finalen gikk igjen Einar og en
annen gammel traver, Per Arntzen. De var uavgjort etter 18 hull,
men på det 19-ende var det igjen Einar Røang som trakk det lengste
strået og fikk en fortjent seier og pokalen.

Bakgrunn for møtet
Fra tilbakemeldinger i Medlemsundersøkelsen fra november ser vi
at mange ikke er fornøyde med klubbhuset. Det kommenteres på
hele eller deler av bygget. Vi vet at bygget er et lappverk av tilbygg
med eldste del fra 1936. Flere tekniske elementer står for tur til å
skiftes ut og driftskostnadene ligger på ca. kr 1,2mill etter fratrekk
av restauratørens husleie. Det prosjektet som ble forevist for et
par år siden med omsorgsboliger og nytt klubbhus har ligget brakk
lenge. Det virker ikke å være gjennomførbart og styret vil komme
videre med diskusjonene om klubbhuset. Styret ønsker ikke å oppta
ytterligere gjeld som medlemmene skal betale, men er det likevel
mulig å få til et prosjekt a-la det Heming nå får til?

Seniorkomiteen var gavmild i år og ingen gikk tomhendt hjem. Vi
får håpe flere vil delta til neste år og vel møtt til utendørssesongen i
mai.

Heming et godt eksempel
Nic Berg, Hemings ildsjel
og initiativtaker i deres
klubbhusprosjekt, presenterte
for oss det Heming har
gjort. Ca. 1000 kvm til en
totalkostnad på kr 34 mill. og
p.t. har de klart å få inn kr 22
mill. fra medlemmer, stiftelser
og spillemidler. Størst andel
kommer fra private givere.
Kommunen forventes å bidra
med de siste ca. kr 10 mill. men
det er back-up planer i tilfelle
kommunen ikke bidrar med
alt. Hemings prosess har gått
meget raskt, det minnet om
vårt baneombygningsprosjekt
Nic Berg presenterte hvordan de har gått
i så måte. Et drøyt års tid har
frem i sitt arbeid for nytt klubbhus.
Nic og Heming jobbet med
dette. Hemings ekstraordinære årsmøte sa ja så nå rives det gamle
klubbhuset.

Det måtte allikevel en kvalifiseringsrunde til for å «seede» spillerne
for utslagsmatchene.
Einar Røang var tidlig på plass på forhåndstreningen og toppet
kvalifiseringen med 11 under par på de 18 hullene. Det viste seg å
være ny banerekord på denne puttegreenen.
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Påmelding til juniortrening

Meld deg på golftrening!

Det mest imponerende med prosjektet er ikke at noen så behovet
for nytt klubbhus og at prosjektarbeidet har gått veldig fort, men at
de har klart å få entusiasme fra medlemmene til å være med på det.
Ikke bare entusiasme, men en kjerne har bidratt med ca. kr 10mill
og resten av medlemsmassen har så bidratt etter evne/ønske med
ytterligere noen millioner. «Fra medlemmene til medlemmene».
Heming blir 100 år i 2016 og dette er gaven.
Stemningen i salen etter Nics presentasjon var positiv – dette burde
være noe vi også kan få til selv om ikke alle ser behovet «vi bruker
ikke klubbhuset, kun en kaffe etter spill som drikkes på terrassen».
Likevel: De fleste var enige om at dagens bygg ikke tåler 10 år til,
det er for mange gamle elementer som står for tur til å oppgraderes
(les: kloakk og elektrisk system). Disse vil koste flere millioner av
kroner å få opp til dagens standard. Det er mer fornuftig å gå «all
in» som vi gjorde på banen.

Fra tirsdag 3. mars legges sommerens juniorkurs ut for
påmelding. Alle som melder seg på innen 24. mars er
med i trekningen av golfutstyr til en verdi av kr. 2500,-.
Kursene er åpne for medlemmer og ikke-medlemmer.

Det må nedsettes en liten ressursgruppe som skal jobbe med
finansieringen samtidig med behovsanalysen. Trenger vi så mye som
de ca. 1700 kvadratmeterne vi har nå? Løpende informasjon ut til
medlemmene er viktig. Styret tar alle innspillene med seg videre i
det kommende arbeid.

Tirsdag 3. mars legges sommerens treningstilbud for juniorer ut på
klubbens nettside. Kursene er for barn og unge i alderen 6-19 år.
Det skal være mulig for både jenter og gutter å finne et kurs som
både passer i forhold til alder og golfferdighet.
Treningsgrupper for alle
Juniorkursene er åpne for alle uavhengig av om man er medlem
i Oslo Golfklubb eller ikke. Som deltaker med etablert
golfferdighet får man et tidsbegrenset medlemskap i klubben. Dette
medlemskapet opphører når man ikke lenger deltar på trening eller
kurs. Flere av kursene gir deltakeren spillerett på banen.

Årsmøtet avholdes 10. mars
Klubben minner om at ordinært
Årsmøte avholdes tirsdag
10. mars kl. 18:00 i klubbhuset.
Sakslisten vil bli tilgjengelig på
klubbens nettside samt være
tilgjengelig i papirformat i
klubbens administrasjon én uke
før Årsmøtet, dvs. senest tirsdag 3. mars.

Vær rask!
Flere av treningsgruppene fylles opp raskt så hvis du eller din
junior har lyst til å prøve golf eller bli en bedre golfer, vær rask med
påmelding til ønsket kurs.
Alle juniorer som melder seg på og betaler treningsavgiften via
nettsiden innen 24. mars vil være med i trekningen av golfutstyr
til en verdi av kr. 2500,- (gjelder ikke påmelding til GolfCamp og
treningsgruppene Team Bogstad jr. og Team Challenger).
Felles for alle treningsgruppene er at de har oppstart i mai og
avsluttes i september.

Er du registrert korrekt i GolfBox?

Tirsdag 3. mars kan du finne mer informasjon om hver enkelt
treningsgruppe på klubbens nettside (oslogk.no) både når det
gjelder kursinnhold, treningstidspunkt og pris.

Like etter at Årsmøtet er avholdt den 10. mars skal
årskontingenten sendes ut til alle medlemmer. Har
klubben riktig kontaktdata registrert i GolfBox?

Mer informasjon?
Ønsker du ytterligere informasjon kan leder for junioravdelingen
Jan Wojtaszek kontaktes enten på e-post jan@oslogk.no eller
tlf. 907 27 907.

Årsmøtet den 10. mars fastsetter de endelige kontingentsatsene
gjeldende for 2015. Det betyr at administrasjonen i dagene
like etter årsmøtet setter i gang arbeidet med å sende ut
kontingentkravet per post.
Klubbens medlemmer kan selv oppdatere adresse, e-postadresse
og telefonnummer i GolfBox. Logg deg derfor inn i GolfBox
innen 10. mars og sjekk at all informasjon om deg er oppdatert!
Mangler du brukernavn og passord?
Har du ikke brukernavn og passord til GolfBox kan du få det
tilsendt ved å sende en e-post til siv@oslogk.no eller ringe
tlf. 22 51 05 63.
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Årets store golfbruktmarked

Medlemsfordel Aktive medlemmer

Gjestegreenfee til redusert pris
Hvert år får Aktive medlemmer
i klubben anledning til å kjøpe
inntil 6 gjestegreenfeebilletter
til redusert pris. Salget starter
medio mars og pågår frem til
banen åpner.
Ordinær pris for gjestegreenfeebilletten
er kr. 750,-. Under forhåndssalget
selges de for kr. 500,-.
Medlemsfordelen gjelder kun for aktive
medlemmer i klubben og hver enkelt
kan kjøpe inntil 6 billetter.
Billetten kalles gjestegreenfeebillett
og er merket med “medlems gjest”
og kjøpers navn. Billetten kan kun
benyttes når gjesten spiller sammen
med kjøper.

Gyldig sesongen
2015
Innehaveren av dette
kortet er invitert av et
medlem til å spille
én - 1 - runde
på oslo golfklubbs
bane på bogstad.
Kjøpte billetter refunderes ikke
og kan ikke byttes i fremtidige års
greenfeebilletter.

18. april blir det kjøp og salg av golfutstyr til både store
og små på Bogstad. Ta et dypdykk i kjeller og garasje
og finn frem golfutstyr du ikke lenger trenger, men som
andre kan ha stor glede av!

Bestilling kan skje
5 dager før spill.
Medlemmet som har kjøpt
billetten MÅ signere inn
sin gjest i greenfeeboken
før spill.
Dette kort byttes i
greenfeetag i
pro-shop før spill.

Det etterhvert så tradisjonelle golfbruktmarkedet arrangeres for
sjette gang i år. Det er Junioravdelingen og Treningskomiteen (TK)
som står i bresjen for arrangementet og 30 prosent av omsetningen
går til juniorsatsingen i klubben som har omtrent 200 barn og unge
i trening. Martin Daun har også i år tatt på seg oppdraget med å
arrangere bruktmarkedet.
- Det er et kjærkomment bidrag til klubbens juniorsatsing. I fjor
fikk vi inn ca. 50 000,-. Dette er penger som uavkortet gikk til
juniorene som deltar på trening i regi av junioravdelingen, forteller
Martin.

Ferdighetskrav:
hcp 36
Booking på
telefon 22 51 05 65
eller i Golfbox

www.oslogk.no
Salget starter medio mars
nr. 00001
Salget starter medio mars. Eksakt dato
MEDLEMS GJEST
vil klubben informere om på klubbens
nettside og i informasjonsmail som
sendes ut til alle medlemmer som er registrert med e-postadresse i
GolfBox. Salget varer frem til banen åpner*.

Kjøp billettene via klubbens nettsider
Klubben har tilrettelagt for at billettene bestilles og betales via
klubbens nettside. Billettene må deretter hentes i administrasjonen.
Dette sparer både medlemmer og ansatte for verdifull tid.
Slik gjør du:
1. besøk oslogk.no/medlem/forhåndssalg gjestegreenfee
2. logg inn med brukernavn=medlemsnummer**,
passord=medlemsnummer+fødselsår.
3. velg antall billetter og gå videre til betaling
Billettene kan også bestilles ved å sende en e-post til
post@oslogk.no. Husk å spesifisere det antall billetter du ønsker.
Billettene må da hentes og betales i administrasjonen.
TK representant Martin Daun håper at mange møter opp på golfbruktmarkedet
lørdag 18. april.

Billettene gjelder kun for sesong 2015. Ubrukte billetter refunderes
ikke.

Bruktmarkedet arrangeres i treningslokalet ved driving rangen.
Her vil det bli servering av vafler, kaker, pølser og kaffe. Det vil bli
arrangert konkurranser og loddsalg med muligheter til å vinne flotte
premier.
- Bruktmarkedet bærer med seg lovord om at en ny golfsesong er
under oppseiling. Her møter man igjen andre golfere og det er alltid
en veldig hyggelig og positiv atmosfære, forteller Martin Daun, som
håper at mange setter av tiden til å gjøre en god handel lørdag 18.
april.

Medlemmer registrert med tidsbegrenset medlemskap (TM) er
velkommen til å kjøpe billettene, men av praktiske årsaker kan de
ikke kjøpes via nettsiden.
*Når banen åpner vil vi informere om på klubbens nettsider og i jevnlige
info.mailer. Dersom banen i første omgang åpnes med 9 hull, er den
definert som åpnet og salget avsluttes.
**Medlemsnummeret ditt finner du i GolfBox, på golfkort og bagtag. Ved
behov kan du sende en e-post til post@oslogk.no for nærmere informasjon
om medlemsnummer.

Trenger frivillige
Klubben er avhengig av medlemmer som stiller opp og hjelper til
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informasjonsmøte i damekomiteen

Hei alle damer i
klubben!

når store arrangement skal avvikles. Bruktmarkedet er intet unntak.
Skal det bli et hyggelig og effektivt arrangement trenger klubben
innsats fra flere frivillige til å utføre alt fra loddsalg og vaffelsteking
til prising, salg og utlevering av utstyr.
Martin, oppfordrer derfor alle som har lyst til å ta i et tak for
klubben om å melde sin interesse ved å sende en e-post til
mardaun@upa.no.

Mandag 4. mai kl. 18:00
arrangeres det årlige
informasjonsmøte for alle
damer i klubben. Leder i
damekomiteen, Anne-Lise
Musæus, håper spesielt
at nye medlemmer setter
av tid til å delta denne
kvelden.
Det er mange grunner til å komme
Pro Shopen arrangerer mannekengoppvisning og viser de aller siste
trender innen golfklær. I tillegg til at det blir servert kaffe og kaker
blir det selvsagt en presentasjon av sesongens program.
Klubben håper at medlemmer som ikke har deltatt på
informasjonsmøte tidligere setter av tid og møter opp. Flere
medlemmer har ytret ønske om å bli kjent med andre golfere og
informasjonsmøtet er en ypperlig anledning til å treffe andre å spille
med utover sesongen.

God stemning på bruktmarkedet i 2014 hvor det var aktiviteter for både store og små.

Proff bistand i jakten på utstyr
Erfarne PGA-proer vil være tilstede og hjelpe alle med å finne
golfkøller og annet utstyr som passer til hver enkelt spiller. Brukt
utstyr kan være vel så bra som nytt.
- Istedenfor å kjøpe utstyr til en lav pris så gir bruktmarkedet en
gyllen mulighet til å kjøpe golfutstyr av høyere kvalitet men til en
lavere pris, forteller Martin.

Møtet avholdes i klubbhuset.

Innlevering, salg og utlevering av utstyr
Innlevering og prisfastsettelse av utstyr:
I treningslokalet torsdag 16. april og fredag 17. april kl. 18:0020:00, samt lørdag 18. april kl. 09:00-12:00.

Gratis GolfBox-kurs 5. mai kl. 18:00
Kom og lær
• å legge inn score fra spilte runder på norske- og utenlandske
golfbaner.
• om hvordan du som markør skal godkjenne score.
• å ta ut hcp-bevis for å kunne dokumentere ditt hcp ved
f. eks spill i utlandet.
• om de nye rutinene for årsrevisjon av ditt hcp.
• å oppdatere dine kontaktdata.

Salg:
Lørdag 18. april 10:00-14:00.
Utlevering/utbetaling:
Mandag 20. april kl. 18:00-20:00 i treningslokalet.

I år som i fjor inviterer Oslo Golfklubb medlemmer til gratis
GolfBox-kurs.
Spesialist i GolfBox Per Thomas Hansen kommer for å vise
hvordan GolfBox fungerer og for å svare på dine spørsmål.

Ønsker du ytterligere informasjon om årets store golfbruktmarked
kontakt Martin Daun tlf. 907 79 226 eller e-post mardaun@upa.no.

Kurset holdes i peisestuen i klubbhuset tirsdag 5. mai
kl. 18:00-20:00.
Påmeldingsfrist torsdag 30. april
Send din påmelding til siv@oslogk.no innen torsdag 30. april.
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GEO sertifisering

GEO sertifisert - hva innebærer det?
Som første golfklubb i Norge ble Oslo Golfklubb
miljøsertifisert i 2013 gjennom Golf Environment
Organisasjon (GEO). Klubben går nå inn i det tredje
og siste året som miljøsertifisert før forhåpentligvis en
resertifisering vil finne sted i 2016. Hvorfor er dette
viktig, hva er gjort så langt og ikke minst hva skal til for
å fornye sertifiseringen?

klubbens anlegg inkl. bygningsmasse. Dette var en spennende reise
som helt klart ga oss en ny dimensjon på bevisstgjøring.
Vi har i dag en bra plattform for å gjøre gode miljøverdivalg for
fremtiden. Gjennom fremtidsrettede innvesteringer på ulike
nivåer kan klubben gjøre store økonomiske besparelser som
igjen gagner miljøet. Eksempel på dette er et nytt og tidsriktig
klubbhus som kan driftes på lave driftskostnader gjennom bruk av
alternative energibesparende materialer og ulike energiløsninger.
Kombinasjonen jordvarme-solcelle-luft til luft-resirkulert
overskuddsvarme fra kunstisbanen-LPG og strøm kan det bli et
spennende konsept som vil gi store gevinster rent økonomisk men
også fra et miljø perspektiv.

Gjennom vinteren 2013 jobbet en gruppe ansatte med kartlegging
av forholdene for å finne ut hva vi allerede gjorde på de forskjellige
områdene. Resultatet fra den gang ble samlet i GEOs systemer
og i slutten av juni samme år var en sertifiserer på befaring på
Oslo Golfklubb. Dette endte med en positiv innstilling til GEOs
hovedkontor i Skottland som gjennomgikk resultatene og ga
klubben sertifiseringen.
GEO sertifiseringen baserer seg på 6 satsingsområder som omfatter
hele klubbens virksomhet. Satsingsområdene er energiforbruk,
leverandør/forsyning, forurensning, vann, nærmiljø og natur.
For å få et nærme forståelse hva dette betyr for klubben har OGK
Nytt tatt en prat med banesjef John Riiber som er en viktig
bidragsyter til klubbens miljøsertifisering.
Klubbens visjon er «Et fantastisk sted å være». Hvordan kan et fokus på
miljø være med på å få klubben nærmere visjonen?
Det som går på miljø er et felles ansvar for alle ansatte. Ved å ha
fokus på miljø som en del av vår virksomhetsplan viser vi at vi er
samfunnsbevisste rollefigurer som har gode holdninger til det å
ta vare på og forvalte golfbanen etter bærekraftige prinsipper. Det
skaper troverdighet og integritet i vårt nærmiljø og samfunn for
øvrig. Det vil også matche vår merkevare bygging godt.
«Vi skal etter beste evne ta vare på miljøet som en del av vår
merkevare-handlingsplan»

150 fuglekasser er satt opp for å få fuglene til å trives. Fuglene hjelper til med å holde
bestanden av plagsomme innsekter nede.

En del av sertifiseringen i 2013 baserte seg på tiltak som allerede var
godt innarbeidet i klubbens drift. Hva skal til for at klubben til enhver
tid skal ha et bærekraftig miljø i tankene når nye tiltak vurderes?
Det viktigste er at styret, ansatte og medlemmer tar et eierskap til
de tingene som er eller evt. blir avdekket og sørger for at vi finner
løsninger og gode rutiner for å løse utfordringene. Noen saker
krever mer og må gjennom tyngre prosesser for å finne bærekraftige
løsninger. Det som er bra er at vi alltid har et reelt valg om å gjøre
evt. tiltak.

Hvem nyter godt av at klubben har et miljøperspektiv?
Jeg vil hevde både klubben og miljøet er tjent med en god
miljøprofil. I prosessen frem til sertifiseringen 2013 gikk mye
av prosjektet ut på å kartlegge hva vi har gjort og hvor mye eller
lite ressurser vi bruker på de ulike områdene innenfor driften av
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Hvorfor mener du at det er viktig for klubben å være miljøsertifisert?
Det gir oss i utgangspunktet et positivt omdømme og
kvalitetsstempel i form av troverdighet og aksept for måten vi
forvalter et av Oslos fineste naturområder.

•
•

Økt frekvens/dokumentasjon på vannprøver fra
sedimenteringsdammen på hull 17.
Årlig dokumentasjon på gjødsel og sprøytemiddelforbruk.

Mener du Oslo GK skal ta mål av seg til å være en «Ledestjerne» når
det gjelder å tenke og handle i tråd med miljøet?
Jeg håper at Oslo Golfklubb kan ta mål av seg og gå foran som et
godt eksempel. Om vi gjennom det tar posisjonen «ledestjerne»
så er det bare positivt. Jeg mener at en god vedlikeholdsstrategi
og fokus på miljø er en og samme sak. Ting skal være i balanse.
Vi har fokus på god plantehelse hvor alle vedlikeholdsrutiner tar
utgangspunkt i å gjøre gresset så robust og sterkt som mulig slik
at vi kan begrense plantevernbruken til et minimum. Dette kalles
IPM og tar utgangspunktet i å gjøre et optimalt forebyggende
arbeid i kampen mot skadegjørere/sykdom før man tar i bruk
plantevernmidler.

Hvilke anbefalte tiltak har klubben gjennomført?
Her er det flere punkter å nevne:
• Kildesortering av plast-papir-glass-metal-organisk avfall er
iverksatt.
• Blandetanker for gjødsel og sprøytemidler er flyttet til nytt
sted, hvor vi har laget oppsamlingsbasseng med sandfilter som
sikring mot lekkasje.
• Ventilering og merking av kjemikalie/sprøyteskap er
gjennomført.
• Oppsamlingskar/løsning er etablert under sprøyteskap.
• Rutiner for vask og vedlikehold av sprøyteutstyr er etablert.
• Kjøpt inn ny Toro sprøyte med bedre omrøring og applisering
med luftassisterte dyser som gir mindre avdrift. Sparer miljø og
penger da man kan gå ned på effektiv dose.
• Sedimenteringsdammen på hull 17 ble testet av mattilsynet.
Vannkvaliteten var god uten noen form for forurensning.
• Igangsatt kartlegging av alle banens spilleflater med
fuktighetsmåler tilknyttet til GPS for enda mer optimalisering
av vanning. Dette arbeidet har medført til store besparelser i
form av redusert vannforbruk samtidig som spillkvaliteten og
gressplantehelsen har blitt bedre.
• Rutiner for varsling i forkant av sprøyting er etablert.

Ny i klubben - Suzanne von Barner

16. februar startet Suzanne von Barner som økonomiog regnskapsmedarbeider i klubben. Dermed tar
hun over oppgavene som Elin Pettersen og klubbens
regnskapsfører til nå har hatt. Vi ønsker henne
hjertelig velkommen!

Hvilke anbefalte tiltak gjenstår frem mot resertifiseringen?
Det er mange oppgaver som gjenstår, blant annet følgende:
• Utarbeide en plan for reduksjon av energiforbruk i klubbhus og
boligbygg.
• Det er ønskelig at det etableres en bærekraftig miljøkomite
som utarbeider en miljøplan for klubben tuftet på
virksomhetsplanen og driftsplanene for klubben. Kontakt med
lokale miljøetater som en ressurs er ønskelig.
• Det må utarbeides en biologisk dokumentasjon av flor og
fauna fra banen som gjenspeiles i vedlikeholdsplanene i årene
som kommer. Her må det hentes inn hjelp fra evt. Bioforsk/
studenter som ønsker å skrive en masteroppgave om tema
basert på de observasjoner som gjøres på banen. Dette er tid og
resurskrevende arbeid.

Suzanne er 29 år gammel og har en bachelorgrad innen
økonomi og administrasjon. Hun kommer fra stillingen som
regnskapsmedarbeider i Norasondegruppen. Suzanne er en ivrig
golfer, medlem på Losby og spiller til hcp på 20,8. OGK Nytt har
tatt en prat med Suzanne for å bli litt bedre kjent med henne.
Hvor er du født og oppvokst?
Jeg er en Oslojente som ble født på Aker Sykehus i en relativt ung
alder, og vokste opp på Høybråten.
Hvorfor Oslo Golfklubb?
Å være så heldig å få være et bidrag i Norges mest eksklusive
golfklubb med sannsynligvis Norges flotteste bane var en unik
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mulighet jeg absolutt ikke kunne la gå fra meg. Det er utrolig
inspirerende og givende å kunne kombinere interessen min for
økonomi med lidenskapen min for golf, og det tror jeg vil synes i
mitt arbeid i klubben.

Ønsker at flere deltar
Din handicap eller ditt spill blir aldri for «dårlig» til å delta i
seniorkomiteens turneringer. Vi har nok alle høye ambisjoner og vi
vet at av og til flyter spillet, men gleden ved bare å være med å spille
blir med alderen vel så viktig.

Når begynte du å spille golf og hvorfor ble du en ivrig golfspiller?
Jeg begynte å spille golf i 2006 og ble medlem på Losby samme år.
Golf er merkelig stresslindrende og stressende på samme tid, en fin
måte å møte nye mennesker på og ikke minst en fantastisk behagelig
treningsform. Man konkurrerer hovedsakelig med seg selv, hvor
hvert nye slag også er en helt ny utfordring. Generelt og i forhold til
å konkurrere mot andre liker jeg veldig godt prinsippet om at man
spiller på tvers av ferdighetsnivå. Det gjør golfsporten morsom og
helt ufarlig for nybegynnere.

Vel møtt om noen få måneder!
Torgrim Rolfsen
Leder Seniorkomiteen 2015

Bli med på dugnad og turnering

Hva liker du å gjøre på fritiden, når du ikke spiller golf?
Tilbringe kvalitetstid med venner og familie, frivillig innsats for
firbente i regi av FOD-gården, sykle eller gå på ski i marka og å lage
og spise spennende mat.
Hva er viktig for at du skal trives på arbeidsplassen?
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og samhørighet i et
uformelt miljø med rom for å ha det gøy sammen. Jeg liker følelsen
av å bidra til utvikling og jeg vil gjerne være et positivt bidrag både i
forhold til klubben og generell trivsel blant kolleger og medlemmer/
gjester. Oslo Golfklubb har mange spennende arrangementer i tiden
fremover og jeg gleder meg til å være en del av dette. Spesielt ser
jeg fram til Solheim Cup som selvfølgelig kommer hjem til Oslo
Golfklubb i 2019.
Klubben benytter anledningen til å ønske Suzanne hjertelig
velkommen som ny medarbeider.

Hvert år før banen åpner får klubbens medlemmer
muligheten til å vise hva de duger til både når det
gjelder dugnadsånd og golfspill. Klubben inviterer
små og store til å legge siste vårfinish på banen og
bygninger. Gulroten er at alle som deltar på dugnad
også får bli med på årets første turnering

Seniorgolfen herrer 2015

Leder for Seniorkomiteen Torgrim
Rolfsen.

Lyset ute minner oss
daglig om at vi snart kan
bestille tid for utslag på
Bogstad!
Seniorkomiteen gleder
seg til å ønske nytt kull
med seniorgolfere (55 +)
velkommen, selv om de
kanskje måtte føle at de
fremdeles er unge. Det
gjør de med rette, sammen
med alle oss andre
«seniorer» i tre klasser fra
56 til 90+.

I skrivende stund er datoen for årets dugnad ikke fastsatt, men
klubben sikter mot den 25. april. Dette er en foreløpig dato som
er svært usikker siden værforholdene fremover er med på å avgjøre
dette.
Det er alltid mange oppgaver som skal gjøres og klubben er
avhengig av at medlemmer stiller opp og bruker noen timer på å
legge siste hånd på verket før banen åpner for sesongen. Hvert år er
det en gjeng med faste ildsjeler som trår til med rive, malerkost og
merkestaker. Vanligvis pågår arbeidet i ca. 3 timer før det blir servert
mat og drikke på terrassen.
Deretter åpnes banen med flaggheising før dugnadsgjengen inntar
treestedene for årets første shotgunstart. De siste årene er har
spilleformen vært 9 hulls stableford. Om det blir ballplassering eller
ikke avgjør forholdene på banen.

Onsdagsgolf
Det blir onsdagsgolf som før der de fem beste rundene gjennom
sesongen teller for å vinne seniorpokalen. Upper Nine er en del av
onsdagsgolfen og for de som synes 9 hull er nok. Upper Ten spilles
på høsten, også bare 9 hull + 1 put. Pokalene for Matchplay senior
herrer i to klasser er klare for nye navn tilføyet til høsten.

Både dugnaden og turneringen er en ypperlig anledning til å
bli kjent med andre medlemmer og klubben håper at mange
medlemmer setter av litt tid og blir med på å holde denne flotte
tradisjonen i hevd.
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Vi krysser fingene og håper på en «snill» vår og at været blir like bra
som under dugnaden i 2014.

Gråtrosten kjennetegnes ved at den er grå på hodet og i nakke.
Ryggen er rødbrun, brystet er rustgult med sorte streker og flekker,
mens buken er hvit.
Den hekker over hele landet. De foretrekker å hekke i kolonier og
kan få to kull per år. Reiret plasserer den i en greinkløft i et tre, i
busker, på fjellavsatser og bygninger. De 5–6 grågrønne eggene med
rødbrune flekker, ruges av hunnen i 13–14 dager før ungene forlater
reiret 12–15 dager gamle.

Styreleder sier noen velvalgte ord før dugnadsturneringen startet den 26. april i fjor.

Fugl på banen

Den spiser for det meste insekter og meitemark, om vinteren går det
mye i frukt og bær, særlig rognebær.
Gråtrosten er kjent for å være agressiv, spesielt mot inntrengere og
potensielle eggtyver som kråker og skjærer, men også mennesker
som nærmer seg reirene. Da angriper de gjerne med skitt som
våpen. De lager mye støy. For haveeiere kan gråtrosten være en
plage. Den er en notorisk bærtyv og en liten flokk kan renske en
bærbusk på kort tid.
Gråtrost (Turdus pilaris)

Golfquiz

Det er ikke alle gråtroster som drar sydover om
vinteren, noen liker seg på Bogstad hele året. I vinter
har fuglen på bildet vært å se rundt klubbhuset.

Hvor godt kjenner du klubben?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvilket år ble Oslo Golfklubb stiftet?
Hva heter klubbens Idrettssjef?
Hvor mange fast ansatte er det i banestaben?
Hvor langt har en spiller gått etter 18 hulls runde?
Hva koster en ordinær greenfeebillett?
Hva står forkortelsen TK for?
Hva betyr blå pinne med hvit topp?
Hvor mange runder må du registrere i GolfBox hvert år for
fortsatt å ha EGA Turneringshandicap?
9. Hvor lang tid skal en ideell runde på Bogstad ta?
10. Hvor mange dager i forveien kan medlemmer bestille starttid?

TEKST: HANS KRISTIANSEN

De fleste artsfrendene trekker til Sydvest-Europa om vinteren. De
trekker ut av landet i oktober/november og kommer tilbake i mars/
april. Mange «norske» fugler tilbringer vinteren i Storbritannia og
Irland, mens vi får besøk av fugler fra Nordøst-Europa.
Gråtrosten er en av våre vanligste troster, den er også en av de
største, ca. 25 cm, og har en vekt mellom 80 og 130 gram.
Gråtrosten holder til i hele landet, men er oftest å se på Vestlandet
og i Nord-Norge. I de senere år er den blitt mer vanlig som rugefugl
på Østlandet også.

Riktige svar finner du nederst på side 14.
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Baneavdelingens hjørne
Forberedelser til sesongen
Ved siden av alle administrative oppgaver som planlegging,
personalarbeid, bestilling av varer etc. går alle de rutinemessige
oppgavene som snørydding, vedlikehold av maskiner, banemateriell
og bygninger som planlagt. Vi har hatt gode prosesser på områder
som det har blitt avdekket et forbedringspotensial. Vi har utarbeidet
en handlingsplan med konkrete satsningsområder for sesongen
2015. Selv om det meste er bra vil det alltid være rom for utvikling.
Det er det som skaper motivasjon og inspirasjon til stadig å søke
forbedringer til fellesskapets beste.
Prosjekter
Når det gjelder igangsatte prosjekter på banen sist høst gjenstår
det noe arbeid før prosjektene kan ferdigstilles før baneåpning.
Prosjektene krever en del planlegging med hensyn til logistikk
grunnet gressleveranser fra utlandet. Dette gjelder spesielt nytt
gress som skal legges på områder som er omformet for å fjerne
overflatevann mer effektivt i første landingssone på hull 1 og 15.
Det dreier seg om ca.500 m2 fairwaygress og 500 m2 ruffgress.
Vi må også renovere greenbunkerne på hull 2 og 4 en gang til
grunnet feilleveranse på bunkersand i fjor

Status overvintring
Januar måned har historisk sett vært en nøkkel måned med tanke på
hvordan overvintringen kan forventes å bli. Slik ser det ut til å bli i
år også. Vi får ofte store temperatursvingninger med snøsmelting og
isdannelse som resultat i denne perioden. Får man mye is i desember
og januar er det stor sjansen for store isbrannskader på våren da
gresset blir liggende for lenge under is. Det er en kritisk grense på
90-120 dager litt avhengig av gressart. Etter det akkumuleres det
dødelige gasser som kan resultere i dødelig utgang for gresset. Frem
til nå har vi sluppet is i desember og halve januar og det er positivt
sett i forhold til den kritiske max lengden på isdekke. Jo færre
dager under is jo større er sjansene for en god vinteroverlevelse.
Vinterskader må vi alltid regne med uansett hvor mye forbyggende
arbeid vi legger ned. For å forebygge ble 2 cm slush fjernet fra
greenene den 7-8 januar.
Vi er spente på fortsettelsen. Vi vil gjøre alt for å sikre at det ikke
bygger seg opp mer is enn hva vi klarer å fjerne når tiden er inne. Så
lenge vi har tele i bakken bidrar dette til stabilitet samtidig som den
holder unna biologisk aktivitet som igjen kan bidra til sopp eller
kjemiske skader på gresset under isen. Vi vil fortløpende vurdere
om snø og is skal fjernes eller om det skal tas i bruk aktivt kull som
verktøy. Det blir trolig først aktuelt i overgangen februar/mars da
vi er avhengig av solenergi for rask nedsmelting. I tiden frem til det
blir det å overvåke og evt. fjerne snø i flere omganger.

Status personal
Kontinuiteten på de fast og deltidsansatte i baneavdelingen er bra.
Til tross for det har Simon Augustsson bestemt seg for å søke nye
utfordringer etter nær 5 års virke for klubben. Vi takker han for det
han har bidratt med for klubben. Vi arbeider aktivt med å finne en
erstatter for han samt sy sammen resten av arbeidsstokken foran
kommende sesong. Det er en spennende prosess som vi er i gang
med nå.
Vinteren er også brukt til videre skolering og påfyll av kunnskap
gjennom deltagelse på diverse fagseminar og gress kurs. Vi har
som målsetting å ligge foran i utviklingen både på kunnskap og på
leveranse av gode golfopplevelser for våre medlemmer og gjester.
Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt
god vinter med fine skiturer i påvente av en ny golfsesong.
Vi går en spennende vår i møte.
Vennlig hilsen banesjef John Riiber

Åpningstider i påsken
Administrasjonen holder stengt i påsken, nærmere bestemt fra
og med 30. mars til og med 6. april.
Bogstad Innegolf (BIG) har følgende åpningstider:
30. mars, 31. mars og 1. april: 10:00-18:00
2. april og 3. april: stengt
4. april: 10:00-14:00
5. april: stengt
6. april: 10:00-16:00

13

Positiv omtale i 2014

Skilt om Bogstad Gård

Klubbens bane får fra tid til annen omtale i diverse
golfblader. Her er to flotte fra 2014.
Bladet «Dansk Golf nr. 3, 2014» besøkte et utvalg norske golfbaner
sesong 2014. Etter å ha spilt Moss & Rygge, Nøtterøy GK,
Holtsmark GK, Tyrifjord GK og Miklagard GK kom turen til Oslo
GK og under overskriften «Det beste til sist» stod det blant annet:
«Hvis du skal spille én bane i Oslo-området - og prisen er underordnet
- så er Oslo Golfklubb det perfekte valg til din debut på norsk grund».
I faktaboksen som fulgte med kunne vi lese: «Spil den: Fordi du får en
helstøpt golfopplevelse, som du vil huske for alltid.»

Flere steder er det satt opp skilt på banen. Noen for å
advare, andre for å informere. I 2013 ble det satt opp et
skilt med informasjon om Bogstad Gård. På skiltet kan
man lese følgende:

-------------------------------------------“It’s a thoroughly enjoyable test featuring many elevation changes with
water coming into play on several holes, particular the signature stretch
from thirteen to sixteen close to the lake.”
By Andrew Marshall, Destination Golf Travel, sept. 2014

«The Bogstad Estate was privately owned from 1649 until 1955 and
is one of the most important places in Norwegian political and cultural
history. The main building, which is listed, is an authentic home and
has remained relatively untouched since the end of the 18th Century.
The property also includes Norway’s first English park which covers more
than 30 acres. It was designed and landscaped around 1780 by the
owner Peder Anker.

Klubbkalender

The preparations for the 1814 Eidsvoll Assembly, which drew up the
Norwegian Constitution, took place at Bogstad. Peder Anker was
appointed as Norway’s first Prime Minister and as Norway was in
union with Sweden, took his seat in Stockholm. His son-in-law, Count
Herman Wedel Jarlsberg, became Minister of Finance. They both played
an important role in Norwegian history from the end of the 18th
Century and into the beginning of the 19th Century.

3. mars: Sommerens juniorkurs åpnes for påmelding
10. mars kl. 18:00: Årsmøtet
18. april kl. 10:00-14:00: Bruktmarked
23. mars: Dekkskift starter
25. april (med forbehold): Dugnad og dugnadsturnering
28. april kl. 18:00: Velkomstmøte for nye medlemmer
4. mai kl. 18:00: Informasjonsmøte i damekomiteen
5. mai kl. 18:00: Gratis GolfBox-kurs
6. mai kl. 18:00: Hvordan bli en bedre golfer (fagkveld)

Oslo Golf Club was founded in 1924. The club signed a contract with
the owner Nini Egeberg for the rent of around 40 acres in order to build
a 9-hole golf course, which was inaugurated that same year. The course
was extended to 18 holes in 1932.
Bogstad Manor was donated by the heirs to the public in 1955 and
their childhood home turned into a museum. At the same time the
forested and arable land, including the land rented by Oslo Golf Club,
was sold to the City of Oslo.”

Det tas forbehold om endringer

Svar på golfquiz (s 12):
1: 1924, 2: Jan Wojtaszek, 3: 6, 4: ca. 13 km, 5: kr. 950,-, 6: Treningskomiteen, 7: GUR, Med pliktig fri dropp, 8: 4 runder, 9: 4 timer, 10: 5 dager
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Det var en gang...
Klubben ble stiftet i 1924 og siden den
gang har det blitt utgitt tre jubileumsbøker
- i 1949, 1974 og 1999. Takket være disse
bøkene er mye av klubbens historie tatt
vare på for fremtiden. Jubileumsbøkene er
nå scannet inn og publisert på klubbens
nettside slik at flere kan lese om klubbens
utvikling opp gjennom årene.

forbi og grunnlaget gitt for den videre ferd gjennom
livet. Er det ikke godt grunnlag fra det første kvart
hundre, blir resultatet neppe bedre fremover.
Styret i Oslo Golfklubb har ment det ville være riktig
å stoppe opp litt ved jubileet i 1949. Derfor denne lille
jubileumsbok som ber om ikke å bli tatt for høytidelig.
Den skal være et lite streif fra barn- og ungdom og et lite
kildeskrift for våre etterkommere som slipper å lete seg
frem i protokollenes ofte tåkete verden.
Oslo Golfklubb står midt oppe i en blomstrende
utvikling, hvor de som var med de første årene
fremdeles svinger køllen sammen med de aller yngste.
Redaksjonskomiteen har funnet det riktig at fåer nevnt,
men ingen glemt. De er heller ikke glemt alle de som
med stoff, fotos, opplysninger og hjelp på annen måte
har muliggjort utgivelsen».
På de aller første sidene i 75 års jubileumsboken finner
man bildet som er vist nedenfor. Bildeteksten er som
følger:
«Så tidlig som i 1904 ble det faktisk spilt litt golf i Norge.
Noen entusiastiske engelske laksefiskere fant bredden av
Rauma, der grunnen var sandholdig og gressdekket, ypperlig
egnet til formålet. Og det må være dette stedet «Golf
Illustrated» - 12. juni 1926- ble omtalt som «Romsdal Golf
Course» - 18 holes». Hvor lenge denne «klubben» eksisterte
er umulig å tidfeste, men selv så tidlig som i 1926 kunne
ingen lenger bekrefte dens eksistens».

Forord i jubileumsboken fra 1949 lyder som følger:
«Det har vært sagt så mange ganger før: 25 år er ikke
noen lang tid. Men når det gjelder livets første 25 år har
man lov til å stoppe opp - da er barndom og ungdom

15

Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Hvordan bli en bedre golfer?

Pro Shop’s corner

Fagkveld: Hvordan bli en bedre golfer?
Oslo Golfklubb inviterer
medlemmer til fagseminar hvor
tema er hvordan du kan bli
en bedre golfer. Peisestuen er
reservert og ansatte byr på seg
selv og sin kompetanse for å lære
deg mer om hvordan du selv
kan trene for å bli flinkere - både
teknisk og mentalt.
Tidspunkt: 6. mai. 18:00 -20:00
i peisestuen.
Møt opp og få med deg:
• Generelt om golf og golfens nåsituasjon i Norge.
• Hvordan trene golf, vanlige feil og litt om riktig utstyr.
• Marius Thorp deler sine erfaringer.
• Mental trening, hva er det?
Det blir enkel servering av vafler og kaffe.
Påmelding rettes til jan@oslogk.no innen torsdag 30. april.

Fv. Anthony, Stephen og Jayne.

Ta en titt på golfutstyret!
Nå er det ikke så lenge til det braker løs på golfbanen
igjen. Stephen anbefaler klubbens medlemmer å
sjekke om det er behov for nytt grep på golfkøllene.
Er grepet blitt hardt og gammelt eller er det ødelagt?
Et godt grep løfter golfopplevelsen!
Jobb som ballplukker?
Er du over 13 år og har lyst til å jobbe som
ballplukker på driving rangen i sommer?
For mer informasjon kontakt Stephen på
tlf. 920 23 450.
NB! Fra og med torsdag 19. februar og frem til og
med søndag 15. mars er Pro Shop stengt.

Utgivelseplan 2015
Dekkskift, tlf. 22 50 76 00
Klubben tar sikte på å starte
opp dekkskift i uke 13, dvs.
mandag 23. mars. Medlemmer
som ikke skal på fjellet i
påsken oppfordres derfor til å
booke en tid fra denne dato.
Ønsker du nye dekk, kan vi
også ta hånd om dette, men
trenger da beskjed i forkant av
dekkskiftet.
Book dekkskiftet i god tid, på
tlf. 22 50 76 00.

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

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

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

