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Bildene er tatt av David McGregor i løpet av de siste 12 månedene og viser de fire årstidene på banen - fra høst (øverst til venstre) til sommer.
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Daglig leder Niels Vik.

Leder

Sesongen er når dette leses 
over og det er på tide med 
et tilbakeblikk på hvordan 
det gikk.

Spillemessig har banebelegget 
vært høyt. Drøye 31.000 runder 
har vært spilt fra åpningen den 
9. mai til vi stengte nå i oktober. 
De fleste er selvfølgelig spilt av 
medlemmer, og med mer enn 
5.000 turneringsrunder hvorav 
2/3 spilles av medlemmer ser 

vi at konkurranseaktiviteten er stabilt høy. I underkant av 5.000 
greenfeerunder er også registrert i år. Golfere ønsker å spille banen vår.

Takket være banestabens iherdige innsats har banen tålt spilletrykket 
i år også. «Alle» gjester og forståsegpåere er enige i at vi har de beste 
spilleflatene i landet hvilket er hyggelig å høre samtidig som det er 
et resultat av en bevisst prioritering og en honnør til banegutta.

Driving rangen ser endelig skikkelig ut. Etter et omfattende arbeid 
med alle kantene på vårparten har medlemmer og gjester kunnet 
trene på rangen uten å se en halvferdig anleggsplass. I løpet av den 
siste måneden har også skråningen foran mattene blitt «freshet» opp 
og ser nå bra ut.  At Bogstad Vinterparadis foreløpig ikke har fått 
innvilget penger til den siste delen av byggesaken (garderober etc.) 
betyr i praksis at vi får beholde rangen neste år uten byggeaktivitet. 
Is-anlegget er i skrivende stund ikke testet, men det jobbes iherdig 
fra Vinterparadisets side for at det skal være skøyteis på rangen i 
november.

Junioraktiviteten har gått på høygir i hele år. Drøye 200 barn/
unge i organisert trening ukentlig hele sesongen i tillegg til 80 barn 
på golfcamper og et 50-talls medlemmer på kurs er en skikkelig 
utfordring logistisk sett. Takket være en meget dyktig trenerstab og 
et godt samarbeid med Nordhaug (korthullsbanen på Hagajordene), 
hvor barna har kunnet spille mange runder golf, har de unge hatt 
fin progresjon i sin utvikling. Om ikke dette var nok overtok 
klubben i år ansvaret for medlemstrening fra Stephen etter at Julian 
sa opp i vinter. Trenerne har satt opp flere kurs enn tidligere og som 

et første år med ansvaret har det vært ok, men vi føler at behovet og 
potensialet er mye større.  

Sportslig har vi mange gode resultater. Norgesmestre for lag, både 
damer og herrer. Toppresultater blant de eldre og gode resultater for 
juniorene både i NM og andre turneringer.  Vi gratulerer igjen!

Med godt over 100 turneringer i sesongen er det alltid noen som 
trenger hjelp. Tilbakemeldingene er gode, men kanskje er det for 
mange. Dette vil vi vurdere utover vinteren. Vi står på som best 
vi kan for å gi dere best mulig service og informasjon innenfor de 
rammer og regler vi har. 

Klubbhuset viser tegn på alderdom. Lekkasjen ned under terrassen 
blir reparert i høst, men en ny vannlekkasje inn i damegarderoben 
og ble oppdaget ved at vi fant råte i gulv/vegg under inspeksjon. 
Dette må og skal selvfølgelig repareres i løpet av høsten. Lurer på 
hva det neste blir . . .

Økonomisk har dette vært et godt år. Alle salgsmål er nådd, vi 
har nedbetalt kr 500.000 på det store lånet i april og vil nedbetale 
mer i utgangen av oktober. Et lite skår i gleden er at det fortsatt er 
medlemmer som ikke har betalt kontingenten sin. Vi får hjelp av 
inkassoselskap med inndriving, men det burde vært unødvendig. 
Betal din kontingent ved forfall, eller inngå en betalingsavtale med 
oss. Utmeldinger MÅ skje før nyttår. 

Styret, komiteer enkelte ansatte og engasjerte medlemmer er nå i 
prosess med revidering av klubbens virksomhetsplan. Dette arbeidet 
vil pågå i høst og resultatet vil fremlegges på årsmøtet i mars.

Når dere nå setter golfbagen i skapet så starter vi på evaluering og 
planlegging for neste sesong. Jeg håper alle tar seg tid til å besvare 
medlemsundersøkelsen. Kom gjerne med innspill på hva vi kan bli 
bedre på for at dette skal være et fantastisk sted å være. Jeg håper alle 
nådde sine sportslige mål hvis ikke kommer det alltids en ny sjanse 
neste år. Takk til alle for en herlig sesong.

NV
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Da avsluttes nok et 
golfkapittel på Bogstad 
og vi kan se tilbake på 
en fantastisk sesong 
med meget gode forhold 
og godt golfvær. Det 
har vært gjennomført 
et omfattende 
turneringsprogram og 
medlemsaktiviteten har 
vært stor. Klubben går nå 

inn i en roligere driftsmessig fase, men den går absolutt 
ikke i dvale. Det vil som vanlig være god aktivitet i 
klubbens lokaler gjennom vinteren hvor sesongen skal 
evalueres, budsjettene skal utarbeides og neste sesong 
skal planlegges.

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

Det er i den sammenheng viktig at medlemmene respekterer klubbens 
bookingregler slik at vi får maksimalt ut av banens kapasitet og sørger 
for god tilgang på spilletid for medlemmene. Dette er presisert av styret 
og administrasjonen i en årrekke og også fulgt opp etter beste evne med 
de systemer man har tilgjengelig. De fleste respekterer dette, men det 
er leit å høre i oppsummeringen fra årets startere at det fremdeles er en 
del som avbooker påmeldte spillere rett før teeoff eller rett og slett ikke 
dukker opp. I sommer har det ikke vært uvanlig at det spiller ut toer- 
og treerballer mens Golfbox har vært fullbooket hele dagen. Det kan 
selvsagt hende at man blir forhindret i siste liten, men iht starterne skjer 
det for ofte til at det kan være naturlige forfall. Beklageligvis har ikke 
rutinene kunnet fange opp gjengangere, men styret og administrasjonen 
vil for neste sesong forsterke kontrollrutinene slik at vi kan være trygge 
på at alle følger bookingreglene.

Selv om det var synd at den norske Solheim Cup søknaden for 2019 
ble kansellert har det vært spennende å følge årets SC fra Tyskland, 
og kanskje mer spennende enn man kunne ønske seg. De fleste er 
nok ganske enige i at dekningen av golf i norske medier er svært 
laber, men når kontroverser oppstår øker nyhetsverdien betraktelig. 
Selv om mye har vært sagt, hylt og skrevet om Suzann og putten 
som ikke ble gitt, faller jeg for fristelsen til å gi en liten kommentar. 
Enhver dreven golfer bør være enig i at en 40 cm putt på det 
tidspunktet i en så viktig match er en tricky putt, spesielt for en 
uerfaren spiller. Ingen konkurranseorientert golfer ville gitt den «in 
the spirit of the game». Den er nettopp å la den puttes som skaper 
spenningen og «spiriten» vi som spillere og publikum er ute etter. 

Utfordringen var TV-bildene som viste makker Hull forlate 
greenen, et tydelig signal for alle gjennom TV-ruten at putten var 
gitt. Uenighet i teamet, krangling og gråting i etterkant forverret 

Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth

situasjonen og hylekoret var i gang. Suzann, vårt æresmedlem og 
stolte ambassadør som påpekte feilen, ble syndebukken og måtte 
beklage overfor en hel golfverden for å ha fulgt reglene. Det var 
muligens lurt når man ønsker å beholde sponsorverdien i det 
amerikanske markedet, men det er overraskende og paradoksalt at 
det hevdes å være imot spillets intensjon å påpeke brudd på reglene 
med de konsekvenser det har. Man kunne muligens løst situasjonen 
på en annen måte når feilen var påpekt, for eksempel ved å kreve at 
putten ble lagt tilbake og puttet, men mulighetene for gjenoppretting 
forsvinner svært fort når situasjonen oppstår og dommeren er rask 
med å si sitt. Hvem har egentlig skylden for situasjonen? Er det Hull 
som gikk, Lee som plukket opp ballen eller Suzann som påpekte 
feilen? Jeg har trøbbel med å se at Suzann har gjort noe galt her. 
Heldigvis har nok Suzanns solide krisehåndtering i etterkant ivaretatt 
og muligens også styrket Suzanns merkevare i USA. 

Banen vil stenge i midten av oktober selv om det kan være 
forsmedelig å se på at et stengt Bogstad fortsatt har flotte forhold. 
For å sikre oss best mulig bane tidligst mulig neste år må vi 
derimot ha nok tid til å gjennomføre nødvendige forberedelser 
til overvintringen. Ellers gjenstår det å takke alle som gjennom 
sesongen har bidratt til at Oslo Golfklubb er et fantastisk sted å 
være. Banemannskapene for en fantastisk innsats gjennom hele 
sesongen og for å ha skapt et produkt i særklasse nok en sesong, 
alle de frivillige ved turneringer og arrangementer, alle deltagere i 
komiteene, trenerne, de ansatte i administrasjonen, proshoppen og 
restauranten, samarbeidspartnerne og ikke minst brukerne av banen 
som er daglige bidragsytere til klubbens kultur og miljø. 

Hilsen Jan
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 23 Bli kjent med Kristoffer Reitan

 26 Vårens golfskole med Stephen
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 28 Siste 9 med John Carew, Pro Shop’s Corner
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Sommer Shotgun

Det var 52 deltagere 
i årets Sommer 
Shotgun som ble 
avviklet i strålende 
solskinn lørdag 
15. august. En 
sur nordavind på 
morgenen minnet 
oss om at høsten 
snart er i anmarsj, 
men ut over dagen 
ble det en deilig 
sommerdag på en 
flott bane.

TEKST: CHRISTIAN 
STORM

Det var stor stemning og entusiasme på terrassen hvor deltagerne 
ble servert deilig kyllinglunsj fra vårt hyggelige vertskap i 
restauranten. 
Det ble spilt lagmatch med tomannslag – bestball. 
De tre beste lagene ble:

1. Vibeke Koren/Erik Piene, 44 poeng
2. Henning Larsen/Anders Folkvard, 44 poeng
3. Siri Wahlstrøm/ Christian Storm, 43 poeng

Oslo Golfklubb til topps!
Både dame- og herrelaget gikk helt til topps da Senior 
Lag NM ble arrangert i sommer. Gratulerer!

Foto: Nors Seniorgolf

Bak fra venstre Richard Berggren, Asbjørn Ramnefjell, Tom Kristensen og  
Einar Skogstad.
Foran fra venstre Anne-Marie Giørtz, Anniken Bruusgaard Munch, Bøbban Paus og 
Anne Line Bakkevig.

Christian Storm med David Plucknet´s Pokal.

Senior Lag NM Det ble samtidig spilt om David Plucknet´s Pokal som går til den 
spilleren med best Stablfordscore. Vinner ble Christian Storm 
med 39 poeng, tett etterfulgt av Henning Larsen med 38 poeng, 
Christoffer Røsting og Vivi Ekjord fikk 37 poeng.

Mette Bye var primus motor fra turneringskomiteen, beskjedent 
assistert av undertegnede.

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.

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.

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 22–28 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 innen 20. februar hvert eneste år.

*E-post eller brev.
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Tap For Oslo GK i Shakern

Siste helgen i august gikk Shakern av stabelen på 
Bogstad. Det endte med en sensasjonell seier til 
Göteborgs Golfklubb, som for første gang siden 1983 
vant på Bogstad.

TEKST: ERIK WOODS 
BILDER: KIM HOLTHE

Shakern er en årlig klubbmatch mellom Göteborgs Golfklubb 
(GGK) og Oslo Golfklubb (OGK) med 12 herrespillere på hvert lag. 
Shakerpokalen ble i 1927, først gitt som en gave fra OGK til GGKs 
25 års jubileum. Den ble umiddelbart satt opp som vandrepokal i 
en årlig match mellom klubbene. Første match ble spilt i 1928 på 
Bogstad. Siden den gang har klubbene kjempet om Shakerpokalen, 
og vekslet med å spille på Bogstad og Hovås utenfor Göteborg.

I Shakerns historie har det helt klart vist seg å være en stor fordel 
med hjemmebane. Ikke siden 1983 har svenskene vunnet på 
Bogstad, mens de norske gutta ikke har vunnet i Göteborg siden 
1996. Shakern 2015 snudde opp ned på de tradisjonelle resultatene. 
Det som kanskje ikke skulle være mulig – ble mulig – GGK vant 14-
10, og den ettertraktede Shakerpokalen ble med tilbake til Sverige.

Klokken 07:30 lørdag morgen var det flaggheising etterfulgt av 
lagfotografering. Muligens fungerte den norske taktikken litt mot 
sin hensikt. I forbindelse med lagbilde av det svenske laget ble den 
norske nasjonalsangen spilt – dette fyrte svenskene ekstra opp.

GGK tok tidlig kommandoen på morgenens bestball. Flere av de 
norske spillerne slet med å komme skikkelig i gang. Optimismen 
var riktignok stor før ettermiddagens foursomematcher, en 
spilleform som nordmennene historisk har hevdet seg bra i. Til tross 
for fantastiske forhold både vær- og banemessig fortsatte det ustabile 

spillet fra hjemmespillerne. Etter dag 1 ledet GGK plutselig 7.5-4.5. 
Lørdag kveld var det duket for festmiddag med inviterte gjester. Det 
unike samholdet mellom de norske og svenske spillerne varte langt 
inn i nattens sene timer.

Søndag morgen klokken 10:00 gikk startskuddet for 12 
singlematcher. OGK var sterke i troen på at resultatene fra lørdagen 
kunne snus, men den gang ei. Flere matcher lå og vippet lenge. 
Svenskene vippet flere matcher til sin favør. 

GGK vant tilslutt 14-10. Det er bare å gratulere våre svenske venner 
for meget godt spill og at de greide det som ingen har greid på 32 
år – å vinne i Norge.

Etter singlematchene var det klart for overrekkelse av Shakerpokalen 
og premiering av ulike bragder gjennom helgens to dager. 
Avslutningsvis takket Kim Holthe for seg som kaptein. Han overtok 
kapteinsvervet etter Knut Nyquist i 2003. Kim har siden den gang 
gjort en fenomenal jobb og bidratt med sitt gode humør og stå på 
evne. Christopher Raanaas ble til stor jubel klappet inn som ny 
norsk kaptein. Han blir dermed kaptein nummer to i Raanaas-
familien. Christophers far Ole Raanaas hadde samme vervet på 
1980-tallet.

Shakern er viktig av mange grunner. Det er den lengstlevende 
turneringen i Skandinavia. Det er samhold mellom naboer. Det 
er vennskap på høyt nivå, og definitivt en seriøs konkurranse hvor 
ingen liker å tape. Om så skjer er man fortsatt like blide. Det er 
brorskap og samhold i Shakern som neppe finnes mange andre 
steder.

Neste år spilles Shakern i Göteborg. Forberedelsene for å ta pokalen 
hjem har allerede startet!

Fv. Knut Nyquist, Kim Holthe og Christoffer Raanaas.
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Swedish SuperSeniors Open GC Pokalen

Klubbens medlemmer hevder seg relativt ofte i 
turneringer som vi ikke hører så mye om. Swedish 
SuperSeniors Open Amateur Championship er et 
eksempel. Turneringen ble i sommer spilt på Bro Hof 
Golf Club, Castle Course, utenfor Stockholm.

I turneringen gjorde Knut Skabo en meget god innsats. Han ledet 
etter to av tre runder, men svenske Ulf Sundberg spilte på 70 slag 
siste dag og gikk forbi og vant med ett slag foran Knut Skabo.

Knut Skabo hadde 73 69 77. Det lover godt for EM for lag i 
Bulgaria i begynnelsen av desember hvor også Tore Sviland blir et 
sterkt kort for Norge når seksmannslag fra hele Europa stiller opp 
til dyst. Der kan kanskje også Asbjørn Ramnefjell gjøre en god 
innsats. Han ble nr. 12 på Bro Hof Slott etter runder på 77 79 76. 
Tredjemann fra Oslo GK var Trygve Sundbø som med 81 88 81 ble 
nr. 53 av de rundt 120 startende.

Dette er en fin turnering på en av Sveriges beste baner. Her bør det 
komme mange nordmenn neste år. Turneringen startet i fjor med 
30 deltakere. I år var det som nevnt rundt 120 spillere med hvorav 
15 damer.

Fv. Ulf Sundberg og Knut Skabo

GC Pokalen kan trygt kalles en tradisjonsrik turnering. 
I år, nærmere bestemt 22.–23. august, ble den spilt for 
65. gang.

TEKST: ANNE HELMER 
BILDER: CHRISTINA KJELLEVIK

I år ble turneringen spilt i Gøteborg. Tolv glade damer fra Oslo 
GK, hadde en uforglemmelig helg på Hovås.  Banen var i tipp topp 
stand. Været var perfekt - nesten for varmt.

Lørdag ble det først spilt Fourball Bestball og etter lunsj, Foursome. 
Søndag var det singelmatcher.  
 
Dessverre fikk vi ikke pokalen med oss hjem. Svenskene vant 
klart på hjemmebane. Beste utenlandske spiller ble Anita Cecilie 
Strindberg, som dermed fikk Shakeren med seg hjem.

Oslo Golfklubbs lag bestod av:

• Anne Helmer, kaptein
• Kristin Julie Klæboe
• Trine-Lise Biermann
• Randi Viksjø
• Janicke Støa
• Reidun Dybwad
• Erica Blakstad
• Inger Anne Berge
• Christina Kjellevik
• Evy Otterbeck
• Mette Bye

Det ble på alle måter en vellykket helg, med mange spennende 
matcher og mye sosial hygge!

PS! Er du medlem i Oslo Golfklubb og deltar i en turnering 
som fortjener omtale, send gjerne tekst og bilder til  
siv@oslogk.no.  
Rapporten fra Swedish SuperSeniors Open Amateur 
Championship er innsendt av Asbjørn Ramnefjell.
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Klubbmesterskapet gikk av stabelen 5. og 6. september. 
Over 100 av klubbens medlemmer stilte til start. 
Mesterskapet ble avgjort på søndagen med shotgunstart 
i strålende sol, etterfulgt av premieutdeling på 
terrassen.

TEKST OG BILDE: ERIK WOODS

Det ble en flott klubbmesterskapshelg med et gledelig antall 
deltakere. Klubbmesterskapet befestet sin posisjon som en turnering 
mange ønsker å være med i. Spesielt gledelig var det at over 40 
medlemmer stilte til start i herreklassen.  
Antall runder ble i år redusert fra tre til to, noe som gjorde det mer 
attraktivt for mange å være med.

Alle deltakere så ut til å trives, til tross for at det begge dager 
var krevende spilleforhold. Lørdagen var preget av regn og 
vind. Søndagen ble regn erstattet med solskinn. Suksessen med 
shotgunstart siste spilledag ble gjentatt etter fjorårets turnering. Det 
skapte en flott sosial ramme rundt avslutningen.

I herreklassen ble Marius Thorp klubbmester etter runder på 72- 
og 75 slag. Marius vant fire slag foran Knut Ekjord. Juniorspiller 
Sander Akeren tok tredjeplassen.

Turneringer

Golfklinikk med Suzann.

Suzann Pro Am

Klubbmesterskapet 2015

Proff mot Amatør på Bogstad

Suzann Pro Am ble spilt på Bogstad fredag 28. august. 
Før spillet ble igangsatt med shotgun kl. 10:00 holdt 
Suzann Pettersen en inspirerende golfklinikk for 
spillerne.

Også i år ble Suzann Pro Am, hvor proffene møter amatørene til 
scramble turnering på Bogstad, arrangert. Før spill varmet Suzann 
Pettersen opp spillerne med en 20 minutters golfklinikk hvor hun 
demonstrerte slag og blant annet snakket om trenerbytte det siste året.

– Jeg har byttet trener fra David Ledbetter til Butch Harmon noe 
som jeg er veldig fornøyd med.  Jeg er den eneste jenta han har i 
stallen så jeg føler meg i godt selskap. Jeg har vært heldig og fått lov 
til å trene med mange av gutta og jeg lærer veldig mye. Resultatet er 
at jeg slår lenger og rettere, fortalte Suzann.

Golfklinikken ble en lærerik og morsom seanse noe som bør ha 
inspirert spillerne som like etter gikk ut på banen for å gjøre seg klar 
til shotgunstart.

I år deltok til sammen 68 spillere fordelt på 17 lag. Pro Am, som 
er en del av Suzann Pro Challenge, arrangeres til inntekt for den 
veldedige organisasjonen Right to Play. For kr. 100,- kunne spillerne 
derfor kjøpe Tonje Daffinruds putt på hull 8 og Sondre Ronolds 
drive på hull 10, mens Suzann Pettersen var på hull 16 klar til å 
betale kr. 100,– for hver spiller som slo bedre enn henne. 

Laget som stakk av med seieren bestod av Marius Thorp, Christian Waaler, Petter 
Svendsen, Christian Ruud. Her sammen med Suzann Pettersen.

Klubbmesterne som stilte opp på fotoshoot etter spill var fv. Dorthea Forbrigd, 
Bøbban Paus, Carl Erik Steen og Marius Thorp (med lille Adelina på armen).
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Dorthea Forbrigd ledet i dameklassen etter en åpningsrunde 
på 77 slag. Hun fulgte opp med en 76-runde, og forsvarte 
klubbmestertittelen fra i fjor. Dorthea vant fem slag foran Eline 
Askeland. Celine Karlung endte som nummer tre.

Carl Erik Steen vant klasse Senior Herre foran Christopher Connor 
og Einar Olof Lyche.

I klasse Senior Dame ble Bøbban Paus klubbmester foran Anniken 
Bruusgaard Munch og Anne-Marie Giørtz.

Paul Gordon Tanne vant klasse Eldre Senior Herre. Tom-Christian 
Dahl og Ole Clausen Mørch fulgte på andre- og tredjeplass.

Nytt av året var en egen klasse for klubbens eldste seniorspillere, 
Senior Herre 75+. Her stilte 11 spillere til start. Arne Braathen vant 
foran Kjell Robert Kaspersen og æresmedlem Terje Foss.

Klubbmesterskapet 2015 ble preget av topp innsats fra samtlige 
deltakere. Oslo Golfklubb gratulerer klubbmesterne Dorthea, 
Bøbban, Marius, Carl Erik, Paul og Arne! En stor takk rettes til 
banemannskapet som igjen leverte en bane i enestående stand, 
til tross for mye nedbør  i dagene før turneringen. Takk også til 
turneringskomiteen for flott gjennomføring.

Suzann Skills Challenge Oslo – Aalborg CUP

Suzann Skills Challenge ble spilt på Soon Golfklubb 
helgen 29. og 30. august. Cornelia Karlsson, Sander 
Akeren, Anna Cathrine Krekling og Magnus Boland 
Haugen var tatt ut til å representere RKS Østlandet 
Vest, noe de gjorde med glans.

Oslo Golfklubb-spillerne Cornelia Karlsson og Sander Akeren var 
tatt ut til å representere RKS Østlandet Vest, sammen med Anna 
Cathrine Krekling fra Bærum GK og Magnus Boland Haugen 
fra Haga GK. Disse fire spillerne imponerte og sørget for at RKS 
Østlandet Vest gikk av med seieren. Med to poeng vant de knepent 
foran Midt-Norge. Et herlig eksempel på hvor viktig det er å kjempe 
om hvert eneste slag og poeng!

Individuelle resultater: 
• Cornelia: 2. plass i 13–14
• Anna: 1. plass i 15–16
• Sander: 1. plass i 13–14
• Magnus: 4. plass i 15–16
• Fredrik Due og Jan Wojtaszek fra OGKs junioravdeling har sørget 

for et strålende opplegg gjennom sesongen.

Tusen takk til hele gjengen for en morsom helg! Takk også til Petter 
Hagstrøm/NGF og Soon GK.

Fredrik Due og Jan Wojtaszek fra OGKs junioravdeling har sørget 
for et strålende opplegg gjennom sesongen.

Tusen takk til hele gjengen for en morsom helg! Takk også til Petter 
Hagstrøm/NGF og Soon GK.

Fredrik Due og Jan Wojtaszek fra OGKs junioravdeling har sørget 
for et strålende opplegg gjennom sesongen.

Matchen ble spilt den første helgen i september. Vi var 
12 meget motiverte spillere som fikk en stille overfart 
med overraskende god mat på Stena-båten.

TEKST OG BILDER: TRYGG THU

Vi har hatt bjella trygt plassert i peisestuen i Oslo det siste året, men 
for 2 år siden spilte danskene skjorta av oss med deres rufsete vær 
på hjemmebane. Det så ikke veldig lyst ut da vi kjørte ut av båten 
fredag morgen i øs, pøs regnvær, men det snudde heldigvis fort.  
Kl. 11 vel fremme på Aalborg golfklubb så skinte solen, og vi fikk 
den pangstarten vi håpet på. 

Etter fredag foursomes står det 4 – 2 i OGK sin favør med flere 
jevne kamper. Kampene går til hull 16 eller senere med unntak av 
1 match som endte 7/5 i OGK sin favør. På kvelden hadde vi våres 
tradisjonsrike middag med den danske kapteinen i Aalborgs trivelige 
gater.

Lørdag starter fourball (bestball) og jammen var været tilbake i godt 
lumsk dansk høstvær. Her var det vind, regn, hagl, og Tors hammer 
som banket på.

Tidvis var hele banen «casual water», men vi fikk fullført og satte 
stor pris på noen varmt i klubbhuset. 

Danskene tok vare på muligheten etter en solid 4 – 2 seier i Aagk 
sin favør. Her ble det 3 kamper som tidlig gikk i Aagk sin favør. Nå 
lå alt til rette for en solid avslutning på søndagen med 6 – 6 etter 2 
dager. 
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Turneringer

Danskene ga oss en fantastisk bevertning i klubbhuset med 
underholdning og en dessert som kommer til å stå i historie bøkene 
til vi har 3 dager uten vind i Danmark! En tallerken med bær, 
karamelliserte nøtter og rødgrøt med fløde som kanskje gjorde oss 
litt for salige til søndagen. 

Danskenes Erik Kiis satte punktum med en flott fremføring av Åge 
Aleksandersens «Lys og Varme».

Søndagens singler ble en spennende affære. Alle våre spillere: Yngve 
Gundersen, Gunnar Skrautvol, Inge Fjelstad, Tim Bye (visekaptein), 
Per Foseid, Stein Oppedal, Trygve Sundbø, Ingar Lae, Christian 
Sommerfeldt, Ole Martin Beck, Erik Piene og Trygg Thu (Kaptein) 
kjempet til the bitter end. Selv med 2 poeng i OGK sin favør når 
de 2 siste ballene kom inn var det dessverre 0,5 poeng for lite til å 
bringe bjella tilbake til Oslo. 

Henrik Holm fikk æren av å sikre det nødvendig siste poenget til 
Aagk i match 9. Peter Pein med sitt følge får ta godt vare på bjella til 
den skal tilbake til Oslo i 2016. 

Kristin Julie Klæboe gikk til topps i årets utgave av 
ØstlandsTour. Gratulerer! Finalerunden ble spilt 
helgen 8–9. august på Hakadal Golfklubb.

Fra mai og frem til midten av august har ØstlandsTour blitt spilt 
på forskjellige baner. Blant annet er den velkjente og tradisjonsrike 
turneringen, The International Trophy er en av turneringene i 
touren.

Finalerunden, den 9. turneringen i touren, ble spilt i midten av 
august på Hakadal Golfklubb.  Det hele endte med at Kristin  
vant i bruttoklassen for damer, ett slag foran Tina Mazarino fra 
Kjekstad GK.

På herresiden vant Christoffer Carlsen fra Haga Golfklubb.  
Beste mannlige spillere fra Oslo GK ble Thomas Skajem som tok  
4. plassen og Markus Leandersson som endte på 6. plass.

Om ØstlandsTour
I 2013 valgte 7 klubber, som tidligere hadde arrangert hver sin 
turnering for spillere på nivået Norgescup og lavere, å samarbeide 
slik at turneringene heretter inngikk i ØstlandsTouren. På denne 
måten fikk spillerne ta del i en tour med Order of Merit, finalespill 
og mulighet til å vinne gavekort opptil kr. 5000,-. International 
Trophy er en slik turnering, og den har siden 2013 inngått i 
ØstlandsTour.

ØstlandsTour 2015

Christoffer Carlsen fra Haga Golfklubb og Kristin Julie Klæboe fra Oslo Golfklubb. 
Foto: Tor Oddvar Torve
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Turneringer

Klubbserien 2015 ble avgjort søndag 13. september. 
Oslo Golfklubbs lag i 1. div. fikk en skikkelig opptur 
i siste runde, men klarte ikke å ta igjen Aurskog og 
Tyrifjorden. Oslo laget som stilte i 2. divisjon gikk 
ubeseiret gjennom årets turnering.

2015 er fjerde sesong med Klubbserien. Det hele begynte i 2012 
med seks klubber på Østlandet. I 2013 ble det gjennomført en 
større pilot med utvalgte klubber over store deler av landet, og i 
2014 ble Klubbserien tilgjengelig for alle klubbene.

I Klubbserien har klubbene muligheter til å ivareta og utvikle sine 
medlemmer, ikke bare de som allerede er hekta på konkurranser, 
men også alle de som synes det er morsomt å konkurrere med 
klubbens logo på brystet. Hver klubb kan melde på og stille flere lag 
i hver divisjon.

Klubbserien spilles som Fourball og gir ofte spennende matcher som 
avsluttes etter 16, 17 eller 18 hull.

Tett løp i 1. div
Seriespillet startet med spill mot Losby hvor alle matchene 
endte med tap – noe som ikke skulle gjenta seg. Matchene mot 
Tyrifjorden og Aurskog ble delt, mens det mot Asker ble seier i 2 av 
3 matcher. I den siste kampen mot Bærum ble det full pott i alle 3 
matchene. Resultatet etter sistnevnte ble at Oslo klatret fra 5. til 3. 
plass.

Oslo Golfklubbs spillere i 1. div. bestod av: 
Catherine Schrøder Norderhaug, Ole Martin Beck, Anne Marie 
Giørtz, Ragnvald Risan, Richard Berggren, Erik Wattne, Tom Dahl, 
Phillip Berggren, Paul Tanne, Yngve Gundersen, Trygg Thu, Gunnar 
Skrautvol, Keith Woods, Henrik Hagness og Tim Bye (Kaptein).

Kapteinen benytter anledningen og takker laget for ypperlig innsats 
i 2015. Får vi flere som melder sin interesse for å spille så kanskje vi 
kan stille med 2 lag i 1. div neste år.

Ubeseiret lag i 2. divisjon
Oslo Golfklubbs lag i 2. divisjon kjempet mot Losby, Ski, Aurskog 
Finstadbru, Oppegård og Bærum. Laget, hvor alle spillerne har 
spilt minimum 1 match hver, vant alle matchene og gikk dermed 
ubeseiret gjennom årets klubbseriespill.

Upper Ten

Klubbserien 2015 Laget bestod av:
Per Foseid (Visekaptein), Henning Larsen (Visekaptein), Christian 
Storm, Stein Oppedal, Roar Gaustad, Christian Sommerfeldt, Tove 
Ringnes, Anne-Karin Bjorøy Ølnes, Jan Kolstad, Anne Riddervold, 
Ole Henrik Giørtz og Erik Hagen (Kaptein),

Upper Ten ble spilt på Bogstad mandag 14. september. 
11 senior herrer, 70 år og eldre spilte de første 9 med 
utslag 49. Uvant, men med flere tildelte slag enn vanlig.

Med fem par og bare en dobbeltbogey gikk Erik Jacobsen på 40 og 
sanket 20 poeng. Put på ett hull på greenen nedenfor klubbhuset 
kom i tillegg. Rett i koppen ville gi 3 poeng, Erik hadde 2 slag og 
gikk dermed til topps med 22 poeng og vant dermed premien med 
samme navn som turneringen.

Det inviteres til uformelt turneringsspill for klubbens 
medlemmer i peisestuen en gang i måneden i 
vintersesongen. Det er også anledning til å ta med en gjest.

Spilleavgift på kroner 100,– pr spiller inkluderer enkel servering 
og premiering til den beste tredjedelen (ca) hver kveld. I tillegg 
premieres de tre beste parene for sesongen basert på de fem beste 
resultatene på de syv første spillekveldene.

Spillekvelder er foreløpig planlagt til  
følgende onsdager fra kl. 18:30 til kl. 22:00.

2015: 14/10, 4/11, 2/12 
2016: 6/1, 3/2, 2/3, 6/4 og 4/5

Eventuelle spørsmål til perfm@getmail.no  
eller mob. 456 12 807 (SMS)

Hjertelig velkommen!
Per F. Moe

Vinterbridge på Bogstad
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Oslo Golfklubbs damer vant en solid seier foran Haga 
og Bærum i sesongens mathspillserie for damer. Siste 
runde ble spilt på Bærum 24. august.

Det har også i år vært spilt en matchspillserie for damer mellom 
Haga GK, Bærum GK og Oslo GK. Oslo GK vant med 11,5 
poeng, etterfulgt av Haga GK med 8,5 poeng og Bærum GK med 
7,5 poeng. 

Turneringer

Matchseier til Oslo GK

NM Mid-Amatør

I dameklassen ble det uventet en spennende avslutningsrunde. Etter 
11 spilte hull ledet Kristin med 5 slag, men med 4 bogeys på rad 
etterfulgt av en double bogey mistet Kristin ledelsen etter det 16. 
hullet og lå ett slag bak Ingrid Martens. På det siste hullet klarte 
Kristin å få par, mens Ingrid måtte tåle en bogey, og dermed ble det 
helt likt etter 36 hull. 

På omspillshullet fikk begge en bogey og de måtte ut i nok et 
omspill på banens 18. hull. Kristin lå akkurat over greenen og 
Ingrid lå helt i forkant av greenen. Begge la sine første putter ganske 
like langt unna hullet. Ingrid lå lengst unna og puttet først – i 
hullet! Nå hadde Kristin mye press på å sette sin putt, som dessverre 
snek seg forbi hullkanten, og dermed ble det Martens som vant. 

I herreklassen ble det mindre dramatisk. Rikard gikk på 71 og endte 
på -4, foran Vestfold Golfklubbs Morten Andreassen (E) og Knut-
Alexander Schiager (+1). Jeppe endte opp på 8. plass (+6), Vidar på 
14. plass (+9) og Per Kristian på 37. plass (+18).

Vi håper flere av Oslo Golfklubbs spillere vil delta i denne veldig 
hyggelige turneringen for tidligere unge og lovende spillere, men 
også for «late bloomers». Spesielt dameklassen kunne trengt flere 
deltakere. Vi gleder oss til neste år, og gratulerer Kristin med nok  
en medalje!

Fra venstre Camilla Raanaas Juell, Kristin Julie Klæboe, Evy Otterbeck, Anne 
Helmer, Erica Blakstad og Trine-Lise Biermann. 

Fv. Kristin Julie Klæboe, Ingrid Martens og Stine Torgersen. 

Et fullt startfelt med spillere over 30 år stilte til start 
i en av landets største åpne turneringer i slagspill. 
Det var totalt 125 herrer og 7 damer som kjempet 
om Norgesmester tittelen over 36 hull på Vestfold 
Golfklubb. 

TEKST OG BILDE: JEPPE B. NIELSEN

Vestfold Golfklubb var velorganiserte og godt forberedt på å ta imot 
alle spillerne og tempoet rundt banen var bra, med startende fra hull 
1 og 10 i to puljer på lørdagen. Forholdene var ganske like under 
hele lørdagen, med litt vind som utfordret alle spillerne. 

På lørdagen var det Miklagards Rikard Halvorsen som ledet 
herreklassen med imponerende 69 slag, og Oslo Golfklubbs Kristin 
Julie Klæboe ledet dameklassen med en solid 75-runde, hele 6 slag 
foran Ingrid Martens. Jeppe Nielsen hadde 75, Vidar Thorstensen 
78 og Per Kristian Winge 79 slag på den første runden. 

På søndagen var forholdene igjen ganske stabile, men vindretningen 
hadde skiftet. Litt regn på morgenen før runden startet sørget for 
langt mer stopp på greenene enn på lørdagen. Dette overrasket en 
del spillere. 
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Turneringer

I fantastisk høstvær deltok rekordmange barn og 
juniorer i den tradisjonsrike juniorturneringen 
Wahlstrøms Pokal på Bogstad lørdag 19. september.

TEKST OG BILDER: ERIK WOODS

130 deltakere stilte til start. Det er nesten en dobling fra fjoråret! 
Det ble konkurrert i 9 forskjellige klasser fordelt etter alder og hcp. 
Utslagssted og spilleform var tilpasset de ulike klassene.

I klassen for de eldste gutta ble det spilt netto slagspill fra tee 
58. Oslo Golfklubbs Haakon Michael Mathiesen vant etter en 
imponerende runde på 71 slag brutto (-1) og 66 slag netto (-6) 
Haakon vant foran klubbkameratene Herman Wibe Sekne og 

Henning A. Larsen vant Per Teigen-pokalen 
for andre året på rad! Det betyr at han beholder 
parkeringsplassen foran klubbhuset ett år til. 
Gratulerer!

Per Teigen spiles gjennom hele sesongen fordelt på 17 tellende 
torsdagsturneringer. 152 av klubbens medlemmer hadde gjennom 

Wahlstrøms Pokal 2015

Per Teigen

Head pro, Stephen Newey, sammen med noen av de yngste barna som deltok i 
turneringen.

Fv. Jeppe B. Nielsen, Henning A. Larsen og Knut Anders Abrahamsen.

Herman Barring Berggren. Kristoffer Reitan spilte turneringens 
beste bruttorunde på 69 slag (-3). Han måtte riktignok gi fire slag, 
og endte på 9. plass med en nettoscore på 73 slag (+1).

Også i klassen for de eldste jentene tok Oslo Golfklubb de tre 
øverste plassene. Cornelia Karlsson vant etter en god runde på 72 
slag netto. Lena Kraass endte på andreplass to slag bak Cornelia. 
Dorthea Forbrigd ble nummer tre.

I klasse 2 Gutter og klasse 2 Jenter var stableford over 18 hull 
spilleformen. Oslo Golfklubbs Nicolay Friis Tanberg vant med en 
imponerende stablefordscore. Bak Nicolay fulgte klubbkameratene 
Alexander Forbrigd og Nils Nordhus. I jenteklassen var Tuva 
Isebakke (Mørk) best med 37 poeng. Tuva vant foran Emma C. 
Hole (Mørk) og Marie Bjørndal Oulie (Asker)

De yngste barna spilte i egne klasser med tilpasset spilleform 
utarbeidet av Oslo Golfklubbs juniorteam. De minste barna 
imponerte med gode golfslag, samtidig som de viste ekte 
idrettsglede. De har utvilsomt mange flotte golfår foran seg.

– Vi er strålende fornøyd med årets turnering. Det er gledelig å 
se så mange unge golfspillere har det gøy på banen. Det er også 
moro å se at interessen for turneringen er stor. Vi har nesten doblet 
antall deltakere fra i fjor. Neste år ønsker vi å se enda flere, sa Jan 
Wojtaszek i Oslo Golfklubb.

Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for en flott innsats. En 
takk rettes til arrangørteamet som nok en gang gjorde turneringen 
til en stor suksess, samt takk til Nike Golf som stilte med diverse 
premier. Vi ønsker alle barn og juniorer velkommen tilbake neste år!
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Oslo Golfklubb  
– et fantastisk sted å være!

sesongen runder i årets Per Teigen. De ni beste spillerne etter 
den 17. torsdagsturneringen, spilte finale søndag 20. september. 
Finalistene tok med seg snittet av sine fem tellende stablefordscorer 
inn i finalen. Poengsummen i finalen ble lagt til snittscoren, og 
summen utgjorde finalistenes totale score.

Henrik Hagness hadde best totalscore på sine tellende runder 
gjennom sesongen. Han tok med seg et snitt på imponerende 38,2 
poeng inn i finalerunden. Få poeng bak fulgte flere spillere som har 
hatt suksess i turneringen tidligere.

Henning A. Larsen kopierte suksessoppskriften fra fjoråret da han 
slo til med 38 poeng søndag. Det var nok til å forsvare tittelen og 
sikre seg parkeringsplassen foran klubbhuset ett år til. Knut Anders 
Abrahamsen og Jeppe Nielsen endte på henholdsvis andre- og 
tredjeplass.

Klubben gratulerer Henning med godt spill gjennom hele sesongen 
og som vinner av årets Per Teigen!

Søndagens finalister var: Henning A. Larsen, Henrik Hagness, Phillip 
Berggren, Ole Martin Beck, Stein Oppedal, Tim Bye, Knut Anders 
Abrahamsen og Jeppe B. Nielsen.

Flaggturneringen 2015

Fv. Nicolaj Weiergang, Asbjørn Ramnefjell, Gøran Erichsen og Tinius Biermann 
hadde slag igjen etter 18 hull.

Årets Flaggturnering ble spilt lørdag 26. september 
med 78 deltakere. Asbjørn Ramnefjell gikk til topps i 
klasse A, mens Nicolaj Weiergang tok seieren i klasse B.

For andre året på rad ble Flaggturneringen arrangert med 
shotgunstart og playoff for de som hadde slag igjen etter 18 hull. 
Etter at alle var ferdigspilt ventet middag og premieutdeling på 
terrassen.

I år hadde fire spillere slag igjen etter 18 hull – Nicolaj Weiergang (5 
slag), Asbjørn Ramnefjell (2 slag), Gøran Erichsen (1 slag) og Tinius 
Biermann (1 slag). Asbjørn var eneste spiller fra klasse A med slag 
igjen. I klasse B var Nicolaj suveren med fem slag igjen. Han hullet 
ut for bogey på eneren, og vant foran Gøran og Tinius.
Asbjørn har vært med i flaggturneringen neste 30 ganger før og aldri 
vunnet, men gikk endelig til topps. Nicolaj deltok for første gang i 
år, og fikk umiddelbar suksess. Vi gratulerer vinnerne.

Topp 3 – Klasse A
1. Asbjørn Ramnefjell – 75 centimeter fra hull 19
2. Tom Kristensen – 1 meter fra hull 18
3. Christoffer Røsting – 1 meter fra hull 18

Topp 3 – Klasse B
1. Nicolaj Weiergang – I hullet på 19
1. Gøran Erichsen – 134 meter fra hull 19
1. Tinius Biermann – 140 meter fra hull 19
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Hole In One

Per Pettersen fikk hole in one på hull 16 og det under 
årets siste senior runde den 23. september. Han 
dedikerte like gjerne litt av æren til Tom R. Opsahl 
som gikk i samme ball.

– Det føles godt å endelig sette en hole in one. Jeg hadde en før en 
gang, men da var det tett tåke og umulig å se ballen. I dag kunne jeg 
følge slaget helt til den droppet, sier Per Pettersen som mener han 
ble inspirert av Tom R. Opsahl. 

– Tom fikk hole in one tidligere i år og like før jeg satte ballen i 
koppen snakket vi nettopp om dette, sier Per.

Tidligere i år har følgende 7 spillere fått hole in one:
14. mai: Haakon Marcussen, hull 11 
15. mai: Christian Sommerfeldt, hull 16
3. juni: Tom R. Opsahl, hull 11 
15. mai: Christian Sommerfeldt, hull 16 
20. juli: Asbjørn Wangerud, hull 8 
23. juli: Gunnar Lundsholt, hull 16 
7. august: Casper Bjurhult Kennedy, hull 7 
16. august: Thomas Walle Jensen, hull 8 

Champagne deles ut til alle som får hole in one. Fv. Per Pettersen sammen med 
daglig leder, Niels Vik.

Urban Golfshow

Suzann Pro Challenge braket løs siste helgen i august, 
men denne gangen i ny og urban drakt. Selv om 
utførelsen var ny, var formål og fokus som det alltid 
hadde vært – å samle inn penger til den veldedige 
organisasjonen «Right to Play». Suzanns hjemmeklubb 
benyttet selvsagt muligheten til å kunne fremme og 
støtte både den veldedige organisasjonen og golfen som 
idrett, og var tilstede under hele moroa. 

TEKST: SUZANNE VON BARNER 
BILDER: SUZANNE VON BARNER OG MARIA JONSSON

Arrangementet som de tre siste årene har foregått som 
turneringsspill her på Bogstad ble i år gjennomført på Aker Brygge 
under navnet Urban Golfshow, og damegolfens verdensstjerner var 
blitt byttet ut med energiske norske kultur- og idrettsprofiler. Arne 
Scheie og Håvard Lilleheie var dagens speakere, mens blant andre 
Jan Åge Fjørtoft, Martin Andresen, Alexander Hetland, Vibeke 
Skofterud, Freddy Dos Santos, Tom Tvedt, Johann Olav Koss, 
Ådne Søndrål, Caroline Martens og selvfølgelig Suzann Pettersen 
stilte kampklare. Dagens konkurransegrener var lengste drive slått 
mot nett målt med Trackman, putting, fotballgolf, nedskyting av 
golfballer med softgungevær og «speed golf» på ståhjuling hvor 
det ble ført en golfball med golfkølle rundt en liten bane. Vår egen 
triksekonge Mathias Schjølberg viste i tillegg ballkunster, og det hele 
ble sendt direkte på VGTV. 

Organisasjonen Right to Play søker gjennom sine aktiviteter å 
støtte programmer for å utdanne og utvikle barn og ungdom 
i vanskeligstilte deler av verden gjennom lek og idrett, og har 
vært Suzanns hjerte nært i mange år. Oslo Golfklubb har i likhet 
med Right to Play en filosofi og mening om at lek og idrett ikke 
bare har helsevinnende effekter hos barn og unge, men at det 
også læres toleranse, respekt, empati og unike kommunikasjons- 
og samarbeidsevner, samtidig som det knyttes bånd og skapes 
vennskap. Golf skal være gøy, og fokuset for introdusering av 
idretten bør derfor skje gjennom lek og moro.
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Samtidig som de åtte parene med kjendiser konkurrerte i 
golfrelaterte øvelsene, fikk store og små også leke og prøve seg på 
golf ved vår stand like bortenfor det oppsatte stadiumområdet. 
Her kunne barna få spille «snag golf» hvor de slo en oppegget 
borrelåsball på blink fra 1 – 2 meters avstand, slå en ball innenfor 
en sirkel på bakken eller slå en golfball med putter i hullet, som for 
anledningen var fylt til randen av karameller, på en puttematte. Alle 
barna ble premiert med ros, «high fives», karameller og småpremier. 
Foreldre og litt større barn kunne få testet sine ferdigheter i en 
oppblåsbar driving range med Trackman hvor målet var å klare å slå 
nøyaktig 75 meter.

Besøkende til standen fikk besvart eventuelle spørsmål de måtte 
ha og ble informert om klubben og vårt tilbud om trening og kurs 
for både juniorer og voksne, medlemmer og ikke-medlemmer. 
Videre interesserte kunne sette seg opp på en mailingliste for å 
bli kontaktet med nærmere informasjon. Det ble også avholdt en 

gjettekonkurranse hvor man skulle anslå hvor mange pegger som 
lå i en pose, og hvor premien var en greenfeebillett på Bogstad. Et 
medlem fra Miklagard kom nærmest det riktige antallet på 162 
pegger med sitt forslag på 154, og ble ønsket hjertelig velkommen 
til spill.

Noen timer etter showet på Aker Brygge ble det avholdt en 
auksjonsmiddag på Hotel Bristol hvor det blant annet ble 
auksjonert bort en golfdag med Suzann, kunstportretter av Suzann 
malt av Kjetil Haaland, en tur til New York for å møte Mats 
Zuccarello og New York Rangers samt en treningsdag med profilerte 
skiskyttere og langrennsløpere. 

Urban Golfshow sørget for god stemning blant de oppmøtte og 
brakte «golfen til folket» på Aker Brygge. Etter endt arrangement 
hadde Suzann Pro Challenge samlet inn nesten en million kroner 
som Suzann etter auksjonsmiddagen stolt kunne overrekke Right to 
Play og deres fantastiske arbeid med å skape positive opplevelser og 
et bedre liv for barn i den tredje verden.

Tirsdag 22. september på en småvåt høstdag ble 
damenes avslutningsturnering avholdt med 25 deltakere. 
Det ble spilt stableford med 2 køller + putter og kast.

TEKST OG BILDER: ANNE RIDDERVOLD

Det ble spilt i 3 klasser og en fra hver klasse i hver flight. Vinner 
av klasse A ble Anne-Lise Musæus med 50 poeng, klasse B Grethe 
Thon med 42 poeng og klasse C Lise Fjeldstad med 39 poeng. Vi 
gratulerer vinnerne.

Damenes avslutningsturnering  
og årsmøte
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Fv. Kari Tobiasson, Kari M. Stibolt og Grethe Thon.

Damenes årsmøte og høstfest
Dagen ble avsluttet med sosialt årsmøte med påfølgende middag og 
premieutdeling i klubbhuset.

Årsberetningen ble gjennomgått. Regnskap/Budsjett ble presentert 
og kommentert av revisor Evy Otterbeck. Årets sesong ble diskutert 
og innspill ble notert. Årsmøtet besluttet å fremme det innsendte 
forslag fra Margrethe Basberg Aanestad, Vibeke Koren, Grete 
Thorstensen og Siri Marcussen om alternativt teested 42 for 
klubbens styre og årsmøte.

Damekomiteen i 2016 vil bestå av Anne-Lise Musæus (leder), Lise 
Fjeldstad, Anne Riddervold, Rita Ek (ny) og Inger Anne Berge (ny). 
Vi takker de avtroppende komitémedlemmer Inger-Lise Wangerud, 
Mette Bye, Ellen-Margrethe Scheie og Antin Rydning for god 
innsats.

Dato for Vinterputten ble satt til 12. januar 2016 kl. 10:00.

Premieutdeling
Etter middagen ble det premieutdeling til vinnerne av følgende 
turneringer:

• Garderobematchen - vunnet av Liv Høegh
• Årets Valkyrier ble Mette Bye og Helene Roll
• Årets vinner av Astrids pokal - Order of Merit –  

(de 4 beste rundene) – Inger Anne Berge.

Vi gratulerer!

Senior Herrer 2015

Tross sen vår stilte 49 golfere til den første onsdagsturnering med 
shotgun onsdag 13. mai. 23. september hadde vi vår siste onsdag 
på banen, den 20nde onsdag i rekken, også den med shotgunstart. 
Da hadde senior herrer 840 turneringsrunder bak seg når vi tar 
med Matchplay og Upper Ten. Været må ta skylden for en liten 
nedgang i deltakerantallet i forhold til året før. Kanskje var det også 
været som bidrog til at det var 16 forskjellige vinnere på onsdagene. 
Vinnerne var i alderen 55 til 87 år.

Før siste runde onsdag 23. september var det mange seniorer som 
kunne forbedre sin dårligste runde av fem runder. Så ble også 
tilfelle, i alt 17 spillere oppnådde bedre totalsum stablefordpoeng, 
noen forbedret også sin eclectic.

Senior Matchplay i to klasser fortsatte på andre året med 45 
deltakere, 15 av dem deltok ikke på onsdagsgolfen. Det er tydelig at 
denne konkurranseformen appellerer.

Shotgun bidrar til større deltakelse, i år ble det seks onsdager med 
shotgun. Samværet etter runden er like viktig som golfen selv; vi har 
mye å lære av hverandre. Vi håper på minst like mange shotgun i 
2016.

Seniorkomiteen har som fortsatt målsetting å få med enda flere 
OGK-golfere til aktiv deltakelse i seniorgolfen. Det være seg 
både i turneringer internt og også i regi av Norsk Senior Golf, 
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David og sommerfuglene

og som støttespillere til prosjektet «Golf som terapi»; det er en 
fryd å oppleve brukernes entusiasme på driving range og på 
treningsgreenen.

Bildet er fra Magnumputten som ble avholdt ifb med Årsmøte 24. september.

Senior herrer har hatt sitt årsmøte etter endt sesong med innlagt 
puttekonkurranse, i år i «toget» i klubbhuset, før middag og 
premieutdeling for sesongen.

Onsdag 13. januar møtes vi til Vinterputten.

Torgrim Rolfsen
Leder Seniorkomiteen 2015

Resultater Senior Herrer 2015

Seniorpokalen
Seniorpokalen, Knut S. Hauges vandrepokal, ble vunnet av Arne 
Kr. Braathen med 181 poeng, og dermed vinner av klasse C. 
Nummer to ble Per J. Eitzen med 180 poeng og vinner av klasse B, 
mens nummer tre ble Asbjørn Ramnefjell, og vinner av A-klassen 
med 179 poeng.

Eclectic
I Eclectic gikk Asbjørn Ramnefjell med 57 slag til topps. Richard 
Berggren avsluttet med 62 slag, Lars Musæus og Louis Røren med 
65 slag, mens Henning Evensen, Per Pettersen og Arne Kr. Braathen 
hadde 66 slag.

Flest innleverte scorekort
Tor Linaae og Stein Oppedal mottok premie for flest leverte 
scorekort, 18.

Matchplay
Matchplay senior herrer klasse 1 ble som i fjor vunnet av Asbjørn 
Ramnefjell. Han slo Lars Musæus 3/2 i finalen. Ola Dybwad-Olsen 
og Eirik Kvalfoss delte tredjeplassen. I klasse 2 var det jevnere, da 
Per J. Eitzen på det 22nde vant over Torgrim Rolfsen.

Upper Ten
Upper Ten ble vunnet av Erik Jacobsen med 20+2 poeng. Kaare 
Engebretsen og Tor Linaae kom på de neste plassene med 18+2 poeng.

Det har ikke vært påmelding i spill om Upper-Nine – kruset.

Kanskje har du allerede 
lagt merke til ham 
snikende rundt med 
kamera i roughen på 
banen? Kanskje har du 
lurt på hva han holder 
på med? OGK Nytt lar 
deg bli litt bedre kjent 
med David McGregor 
og hans interesse, eller 
rettere sagt, lidenskap for 
sommerfugler. 

David McGregor har 
jobbet i baneavdelingen 

til Oslo Golfklubb ved to anledninger. Første gang i 2007 før 
baneombygningen og andre gang fra 2012 og frem til i dag. Han er 
utdannet greenkeeper ved Elm Wood College i Skottland. Interessen 
for nettopp sommerfugler startet i 1995 mens han ennå var bosatt i 
den skotske byen Perth.
– Etter å ha leste en artikkel om sommerfuglbestandens tilbakegang 
i Storbritannia, bestemte jeg meg for å lære alt om dem og gjøre det 
jeg kan for å ta vare på bestanden, forteller David. 
 
Hull nr. 5,6,7,8,11,12,13,14 og 15 er de områdene på golfbanen 
hvor sommerfugler holder til. Etter at de ble oppdaget har områder 
i roughen, som tidligere ble klippet, fått stå i fred.
– Sommeren 2013 lot vi noen av disse områdene få stå urørt og jeg 
la merke til en liten økning i antall sommerfugler. Året etter kunne 
jeg konstatere at bestanden hadde økt ytterligere. Det var omtrent 
da jeg begynte å fotografere og registrere dem. I august i år nærmest 
eksploderte det! Så nå har banen til Oslo Golfklubb har blitt et 
paradis for sommerfugler, noe som gjør meg veldig glad. Dette kan 
Oslo Golfklubb være veldig stolt av, forteller David begeistret.

Matchplayvinnere: Asbjørn Ramnefjell og Per J. Eitzen.

David McGregors ved ett av trærne på 
banen som huser sommerfugler. 
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Som første golfklubb i Norge ble Oslo Golfklubb miljøsertifisert 
i 2013 gjennom Golf Environment Organisasjon (GEO).  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.
– Dette er tid og ressurskrevende arbeid og klubben må nok 
til syvende og sist hente inn hjelp fra Bioforsk eller studenter 
som ønsker å skrive en masteroppgave om tema basert på de 
observasjoner som gjøres på banen. Davids observasjoner kan 
bli et viktig bidrag her, forteller banesjef John Riiber.  

Det var sommerfuglen ved navn Admiral (The red Admiral 
Butterfly) som ledet David til hans neste store oppdagelse. 
Sommerfuglene livnærer seg blant annet av sukker i treets sevje. 
Sevjen blir tilgjengelig pga. en annen krabats aktivitet, nemlig 
nattsvermeren Goat Moth. 

– Det var Admiral som gjorde at jeg la merke til den svært sjeldne 
nattsvermeren ved hull 15. I hele 5 år lever den som en larve i treet. 
Etter 5 år forlater den treet og graver seg ned i gresset hvor den 
vever seg inn i en kokong. Der blir den gjennom vinteren før den 
omvandler seg til en nattsvermer og flyr av gåre i løpet av våren. 
I Storbritannia er Goat Moth fredet. Om det også gjelder her i 
Europa og Norge er jeg usikker på, forteller David.  

Å la deler av roughen stå urørt har gitt resultater og med 
tålmodighet og kamera dokumenterer David sine funn.

– Denne sommeren har jeg registrert og fotografert 15 forskjellige 
sommerfuglarter mot fjorårets 7. Det har altså doblet seg på ett 
år. Jeg håper det vil være like mange eller flere arter til neste år, 
avslutter David.
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Baneavdelingens hjørne

Høsten har kommet. De første frostnettene har gjort 
sitt inntog. Litt vemodig minner det oss om at nok en 
golfsesong går mot sin naturlige avslutning selv om det 
fortsatt er tid og rom for gode golfopplevelser  
før vi stenger. 

Vi har hatt mange fantastiske dager i siste halvdel av september og 
nå i starten på oktober.  Årets sesong vil bli husket som litt kald og 
for ekstremværet vi hadde i både starten av august og september 
med nedbørsmengder opp mot 4 ganger mer en normalt. Vi har 
også loggført enkeltdager med mer en 60 mm nedbør i løpet av 24 
timer. Det siste skybruddet vi hadde natt til 18. september resulterte 
i at pumpehuset til vanningsanlegget med all elektronikk kun var 
få cm fra å blitt tatt av vannmassene. Heldigvis stoppet det på 
dørstokken.

Værprognosene for fremtiden tyder at denne type vær kommer 
til å bli mer normalt enn hva vi er vant med i dag. Vi er 
således privilegerte som har et tidsriktig anlegg med hensyn til 
dreneringsevne og banen har ikke, selv med nedbørsmengdene 
vi har hatt, vært stengt grunnet nedbør. Vi har et stort 
konkurransefortrinn sett i forhold til forutsigbarhet sammenlignet 
med golfmarkedet for øvrig.

Vi har gjennomført nok en sesong hvor banen har fått mye positiv 
omtale etter de arrangementer vi har gjennomført. Det er hyggelig 
men det forplikter også sett i forhold til fremtidige forventninger. Vi 
må alltid være på hugget å sørge for optimal kvalitet.

Det var derfor litt trist å registrere at Solheim Cup prosjektet ikke 
lot seg realisere. Håper at prosessen og erfaringene som førte frem 
til resultat denne gang kan snus til å bli vår styrke i jakten på et 
arrangement ved neste korsvei.  

Neste år kommer til å bli et spennende og utfordrende år for oss 
som vertskap for både EM for piker og NM lag for senior i løpet 
av noen hektiske uker i juli. Det er denne type arrangementer 
som gir oss inspirasjon og motivasjon til alltid å søke kollektiv 
utvikling. Det er søken etter de små detaljene over tid som skaper 
nye løft kvalitetsmessig. Det ligger både stor motivasjon og prestisje 
i å arbeide mot litt hårete mål. Det er viktig at vi dyrker denne 
kulturen i alle ledd i klubben for å møte et golfmarked som er i 

endring. De som er offensive og som ser muligheter når andre bare 
ser begrensninger blir vinnerne både på banekvalitet og økonomi.

Til tross for gode tilbakemeldinger vil det alltid være rom for 
forbedringer. Det gjelder både små baneutbedringer i form 
av mer drenering av våte randsoner, estetiske og spillemessige 
forbedringer, effektivisering av arbeidsrutiner, frekvens og timing 
på når arbeidsoppgaver blir gjennomført etc. Det er mange 
hensyn å ta når sesong og detaljplaner legges. Neste års planer med 
dertil budsjetter er under utarbeidelse og vil i løpet av oktober/
november bli fremmet for både banekomiteen og styret. Da har 
vi også tatt i betraktning konstruktive tilbakemeldinger fra årets 
medlemsundersøkelse. 

Fairwayområdene på hull 1 og 15 som ble tilleggsdrenert i våres 
er blitt bra. Noen nye områder vil bli foreslått utbedret i 2016, 
men vil sannsynligvis bli utbedret allerede i høst. Dette er små og 
store isolerte områder som ligger i randsonene mellom sandcapped 
fairway/semiruff og befintlig ruff. Områdene ligger så sentralt 
sett i forhold til spillet at de bør vurderes utbedret. Andre våte 
områder i ruffen bør vi kunne akseptere når det har regnet mye. 
Utbedringskostnadene er høye og man bør muligens legge kost/
nytte prinsippet litt mer til grunn. 

Følgende områder er foreløpig definert som prioriterte saker. De vil 
bli fremmet i forbindelse med budsjettforslag for 2016 i tillegg til en 
del andre prosjekter. 

Ekstra drenering/sandcaping/ferdiggress 
Hull  1 Til venstre for fairway. 200m2

Hull  2  Til venstre for fairway 4 områder 400m2

Hull  4  Begge sider av fairway. 300m2

Hull  9  Venstre side av fairway 2 områder 160m2

Hull 10  Dalgang på tvers av FW 100m2

Hull 10  Venstre/høyre side fw 4 områder 200m2

Hull 10  Til Høyre for greenbunker                           200m2

Hull 11  Venstre side av fairway 75m2

Hull 13  Synkehull til høyre i starten av FW                 10m2

Hull 15  Venstre for fairway kort av bunk. 100m2

Hull 15  Høyre for fairway land.sone 2 50m2

Når det gjelder banestenging er det tidligere publisert en egen 
artikkel om det på våre hjemmesider. Artikkelen er gjengitt her i 
bladet på side 20. Jeg har stor forståelse av at dette temaet skaper 
debatt og engasjement.
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Følgende arbeider vil bli utført i perioden fra nå i slutten av 
september og ut oktober og november:

• Div. torvarbeid (bytte gress på slitte områder på div. inn/utganger 
fra greener).

• Forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og fairway.
• Lufting av greener, teesteder og fairway.
• Sanddressing av greener, teesteder og fairway.
• Løvblåsing og oppsamling av løv på alle arealer.
• Tømming av vanningsanlegg.
• Ta inn og vaske baneutstyr, ballvaskere, teeskilt, teeklosser etc. 
• Skjære rundt spredere og ventilkummer.
• Merke ut alle ventilbokser og filtreringskummer med røde pinner.
• Vaske ned alle maskiner.
• Gjennomføre høstens dekkskiftsesong.   
• Rydde og vinterlagre utstyr.
• Utbedre definerte våte områder i randsoner (semiruffområder 

rundt green og fairway)
• Evaluering og budsjettarbeid. 

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt fin 
høstsesong.

Vennlig hilsen John Riiber

Høsten er her og vi skimter i skrivende stund slutten på 
årets golfsesong. Medlemmer er ofte skuffet når banen 
stenger og noen protesterer. Hvorfor den stenger medio 
oktober kan du lese om her.  

TEKST: SIV LESCHBRANDT

Takket være banemannskapets innsats før, under og etter 
sesongen har greener, fairways og tee-steder holdt topp kvalitet. 
Tilbakemeldingene klubben har fått så langt har vært gode og 

klubben har befestet seg som det beste golfanlegget blant gjester, 
samarbeidspartnere og medlemmer. Resultatet er flere oppføringer 
på ventelisten for medlemskap, returnerende gjester som gjennom 
jungeltelegrafen generer nye gjester og sponsorer som fortsetter 
samarbeidet med klubben. Alt dette representerer livsviktige og 
avgjørende inntektskilder til klubben og de gode baneforholdene 
kan takkes for det. 

Når banen så må stenge for sesongen er det medlemmene som 
vanligvis ivrer etter å spille golf som ikke lenger får utøve sin 
yndlingssport på Bogstad. Ikke rart at noen protesterer. 

Da er det viktig å vite hvorfor banen stenger en bestemt dato 
og ikke uken(e) etter. Svaret forundrer vel de færreste: Skal 
banen fremstå med den kvalitet som medlemmer, gjester og 
samarbeidspartnere ønsker, og ikke minst forventer neste sesong, 
er det helt avgjørende at banemannskapet rekker å gjennomføre 
forebyggende arbeid før vinteren setter inn. Nøyaktig når vinteren 
setter inn er vanskelig å spå, men banemannskapet har opp gjennom 
årene tilegnet seg erfaring som det blir lyttet til når datoen for 
banestenging skal fastsettes.

Det nærmer seg nå den tiden hvor alt forebyggende arbeid skal 
gjøres for å sikre en god overvintring, og forhåpentligvis en god og 
tidlig start på våren slik at spillerne kan ta banen i bruk så tidlig 
som mulig.

Erfaringsmessig er det aldri god tid til å gjennomføre dette viktige 
arbeidet på høsten. Et eksempel kan hentes fra sesong 2013. Da ble 
de siste 9 hull holdt åpent for spill én uke «ekstra». Konsekvensene 
ble dessverre at klubben ikke rakk å lufte de siste greenene mens 
forholdene var gode nok og klubben hadde ledig kapasitet. 
Resultatet ble en merkostnad tilsvarende en god greenfeeuke på 
sommeren for å få fullført jobben på et senere tidspunkt og det 
under forhold som faglig sett ikke var de beste. Dette er verdifull 
erfaringer å ha når tidspunktet for banestengning skal fastsettes.

Det er til syvende og sist styreleder og leder for anleggskomiteen 
som tar den endelige beslutningen om når banen skal stenge.

Banestenging de siste 4 år: 
2011: fredag 16. oktober 
2012: søndag 14. oktober 
2013: søndag 13. oktober, siste 9 holdt oppe til 20. oktober 
2014: søndag 12. oktober

Banestenging Medio Oktober

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

Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post: siv@oslogk.no
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Vann På Banen

Selv om store mengder vann og nedbør aldri stenger banen hender 
det at vannet skaper noen uvanlige hindre og omveier for spillerne. 
Fredag 18. september stod vannet i Bogstadvannet så høyt at det var 
fare for at pumpehuset ville bli rammet. 

Årets  
medlems- 
undersøkelse  
kommer snart

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

Tirsdag 13. oktober startet høstens dekkskifttjeneste 
opp for fullt. For time ring tlf. 22 50 76 00. 

Det er stor pågang av medlemmer som ønsker å bytte dekk. Kunder 
må beregne ca. én ukes ventetid fra den 15. oktober. Åpningstidene 
er på hverdager fra kl. 07:00-20:00.

Dekkskift innebærer:
• Hjulskift
• Grundig vask av felger
• Smøring av hjulbolter ved behov
• Kontroll av lufttrykk

Dekkhotell innebærer:
• Sikker og forsvarlig lagring av hjul/dekk, inkl. forsikring
• Prioritet ved booking av tid til dekkskift
• SMS – påminnelse når dekkskift nærmer seg

Trenger du nye dekk, kan dette også tas hånd om. Vi tilbyr meget 
gode priser på dekk fra Nokian, Continental, Michelin, Pirelli, 
Dunlop, m.fl. Noen dagers leveringstid må påregnes.

PS! Om det ikke er svar på telefonen er trolig årsaken at det er pause 
fra kl. 11:00–12:00 og mellom kl. 15:00–16:00. Det er til tider stor 
pågang på telefonen så prøv derfor igjen om du ikke får svar. 

Medlemsundersøkelsen

Dekkskift og Dekkhotell

Den årlige medlemsundersøkelsen vil som vanlig sendes ut når 
banen stenger* for dette året. Banen, klubbdrift, turnering, 
kurs, restaurant og Pro Shop er alle temaer i undersøkelsen. Din 
tilbakemelding er et viktig vidrag når beslutninger skal tas og planer 
skal legges for tiden fremover. Innspillene du gir vil bli lyttet til.

Undersøkelsen sendes til alle medlemmer som er registrert med 
e-postadresse i GolfBox. Er du usikker på om du er registrert med 
en e-postadresse eller hvilken e-postadresse som er registrert, kan 
du logge deg inn i GolfBox og ta en titt under menyvalget «Min 
forside». Alternativ kan du kontakte administrasjonen ved å sende 
en e-post til post@oslogk.no.

* Når banen stenger for sesongen er i skrivende stund usikkert, men datoen blir 
annonsert på klubbens nettsider.

Dette fine bildet ble innsendt av Grethe Glad Nybo.
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Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo 
Golfklubb anledning til å ønske inn ett nært 
familiemedlem basert på egen ansiennitet i klubben. 
Fristen for aktive medlemmer til å føre seg opp på 
listen er 1. november 2015. 

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

Familieventelisten settes opp som følger
Aktive medlemmer må innen 1. november skriftlig sende beskjed 
om at de ønsker ett nært familiemedlem inn i klubben. Nært 
familiemedlem defineres slik:
• Forelder
• Besteforelder
• Ektefelle
• Samboer etter lovens forstand (samme adresse i minst 2 år)
• Barn
• Barnebarn

Svigerdatter- eller sønn, svigerforelder eller niese/nevøer er ikke 
ansett som nært familiemedlem. Det kan bare søkes for ett 
familiemedlem i året.

Det er kun aktive medlemmer som kan benytte denne muligheten. 
Medlemskategori PTA (passiv) har ingen slik fordel.

Familielisten slettes etter opptak, så ønsker som ikke blir innfridd 
må eventuelt sendes inn på nytt året etter.

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

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

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

Familieventelisten 2015

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

1. Aktivt medlem:
• Navn og 

medlemsnr.
• Antall komitéår
• Adresse
• Familierelasjon

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

administrativ venteliste (liste som alle kan 
føre seg opp på)

• Medlemskap i annen klubb

Informasjonen sendes til siv@oslogk.no.

Julian King som tidligere var å finne i Pro Shop har i år jobbet i 
klubbens baneavdeling. Når golfsesongen er over på Bogstad, endrer 
Julian igjen tilholdssted. Da kan du bestille protime med ham på 
Fornebu Indoor Golf Center. Timen bestiller du via nettsiden www.
figc.no eller ved å ringe Julian på tlf. 982 32 811.

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. 

«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

Ta En Protime MEd Julian
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Bli Kjent med Kristoffer Reitan

Foto: Erik Birkeland

Han er godt kjent i golfverdenen denne 17 år gamle 
gutten som er så flink til å spille golf. Hvem er han 
egentlig og hva liker han å gjøre når han ikke spiller 
golf eller er på skolen? OGK Nytt gir deg et lite 
innblikk Kristoffer Reitans verden.

Det er så mange fritidsaktiviteter for barn og unge.  
Hvorfor (eller hvordan) ble golf idretten din? 
Jeg begynte med golf som 5-åring, etter at faren min tok meg med 
ut på banen i Spania. Helt frem til jeg var omtrent 11–12 år, var jeg 
veldig usikker på om det var fotball, eller om det var golf jeg ville 
forfølge. For meg, følte jeg at jeg hadde et større potensiale innen 
golf. Golf var i tillegg noe jeg syntes var veldig kult å holde på med, 
så da ble det et veldig enkelt valg til slutt. 

Vi sier at golf blant annet lærer barn både disiplin og tålmodighet. 
Hvilke egenskaper besitter du som gjør deg så god i golf? 
Helt fra jeg var 12 år, har faren min trent meg veldig hardt. Han 
var veldig opptatt av at hvert minutt av trening skulle bli brukt 
effektivt. Jeg tror nok alt det jeg har lært fra min far i tidlig alder, 
pluss den indre driven jeg har i meg selv, er grunnene til at jeg har 
nådd hele veien hit. Hver gang jeg får en oppgave, drar jeg ikke 
fra treningsområde før jeg har klart den. Mange av øvelsene mine 
har jeg brukt opp til tre timer på å bli ferdig med. På samme måte 
som når jeg er på banen; hvis jeg spiller uten noen mål og 
mening, blir det veldig fort kjedelig. Derimot, hvis jeg spiller om en 

vaffel, så blir det spennende igjen med en eneste gang. Så hver gang 
jeg trener, så trener jeg fordi jeg vil oppnå noe.

Du har oppnådd mange gode internasjonale resultater de siste årene. 
Kan du nevne hvilke og hvilke(n) som har betydd mest for deg? 
I 2013 klarte jeg å vinne min første internasjonale turnering på 
Italian International Under 16 Championship med scorene  
71-71-70-74 (-6), som ga meg en seiersmargin på seks slag. Hvis 
jeg ser tilbake på det nå, vil jeg nærmest si at dette resultatet var et 
vendepunkt i karrieren min. Etter dette gikk jeg fra å føle at jeg var 
en god spiller til å være en spiller som kan kjempe om seier i hvilken 
som helst turnering.

Det å vinne Lag-VM gull i Japan sammen med det norske 
juniorlandslaget var helt utrolig! Alle på laget spilte bra, og det var 
herlig å se at en liten nasjon som Norge faktisk kunne vinne et 
verdensmesterskap! Ingenting kan beskrive den følelsen av å vite at 
du har vært en del av et lag som har vunnet VM-gull. 

Lag-EM Junior i Finland i år er kanskje den turneringen som 
fremkaller de fineste minnene så langt i min karriere! Jeg fikk æren 
av å vinne slagspillet med scorene 68-65 (-11), pluss at jeg spilte 
vanvittig bra i matchspillet. Men det jeg kanskje setter høyest på 
minnelista den uken, er nok foursome-matchen jeg spilte med 
klubb-/klasse-/treningskamerat, Elias Birkeland mot Nederland 
i bronsefinalen. Elias og jeg er svært gode venner, og det å dele 
den seieren med han, var veldig spesielt for meg. Det var nok 
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høydepunktet av den fantastiske uken, og det er noe vi fremdeles 
prater veldig mye om. 

Hvordan vil du beskrive din egen satsing?
Min satsning vil jeg dele i tre deler; golf, fysisk og mentalt.

GOLF:  
Fra jeg var 10 til jeg var 16 var golfen hovedfokuset. Sammen 
med treneren min Caroline Diethelm, la vi en plan for å nå 
mitt langsiktige mål. Fokuset vårt fra 10 års alder var å skape en 
god G-O-B-B-S (grep-oppstilling-ballplassering-balanse-sikte) 
og teknikk i alle delene av golfen. Samtidig skulle jeg lære meg 
hvordan golf skal spilles og utvikle en forståelse for spillet ved å se 
på verdens aller beste golfere i tillegg til å spille så mye som mulig på 
utfordrende baner. 

FYS: 
Fra tidlig i 2014 har jeg fokusert mye mer på den fysiske biten 
innen golfen. Det tok litt tid før jeg forsto viktigheten av 
golfspesifikk fysisk trening, men etter at jeg ga det en sjanse, 
kjente jeg veldig fort hvilke resultater det pådrar seg. Sammen 
med Kim Røtnes Jensen i Edge Performance, bygger jeg opp 
stabilitetsmuskulatur for å kunne utføre de golftekniske bevegelsene 
slik Caroline og jeg ønsker. På grunn av all den tiden jeg har brukt 
på golfbanen helt siden jeg har vært 5 år, så er bevegeligheten 
min generelt sett veldig god. Bevegelighet er dermed ikke noe vi 

Bli Kjent med Kristoffer Reitan

prioriterer for øyeblikket, men noe vi prøver å vedlikeholde, med 
tanke på at bevegeligheten er klart viktigere enn den fysiske styrken 
hos en golfer. I styrkebiten, jobber Kim og jeg mest med øvelser 
som er knyttet opp mot bevegelsene i golfsvingen. Dermed er det 
perfekt at vi har ett apparat som heter «Keiser», der jeg kan trene på 
tekniske detaljer i golfsvingen med motstand, slik at vi kan bygge 
opp den spesifikke muskelen for å kunne utføre den bevegelsen ute 
på golfbanen. 

All den jobbingen vi driver med er en del av en langsiktig plan for å 
kunne nå målet mitt om å bli nummer én i verden. 

Foto: Erik Birkeland

MENTALT:  
Fra og med i år, har jeg også begynt å ta med mental trening som 
en del av heltidssatsningen min. I det lange løpet, er det selvfølgelig 
viktig med gode ferdigheter og en god fysisk form, men det som 
skiller de beste fra resten, er ikke nødvendigvis nivået deres innen 
golf eller deres fysiske kompetanse, men deres evne til å bruke 
ferdighetene sine akkurat når de trengs. I år fikk jeg sammen 
med mentaltrener Cecilie Ystenes og trener Caroline, satt i gang 
prosessen med mentaltrening, men det blir først og fremst et 
hovedfokus fra og med neste år.

En av de viktigste grunnene til at jeg har oppnådd ganske mye 
frem til nå, er all den tiden jeg har lagt ned til trening. Jeg trener i 
overkant av 1800 timer hvert eneste år, og jeg har alltid hatt et mål 
om å trene mer enn konkurrentene mine. Som en konsekvens, går 
jeg glipp av noen deler av det sosiale livet. Jeg har aldri vært på fest, 
men heldigvis har jeg en håndfull av gode venner som respekterer 
denne delen ved meg og presser meg aldri til å gjøre ting jeg føler 
meg ukomfortabel med. Jeg kan feste når jeg er nummer 1 i verden!

Hva gjør du når du ikke spiller golf eller er på skolen? 
Jeg benytter så å si hver eneste anledning jeg får til å høre på 
musikk. Jeg vil nesten tørre å påstå at jeg er verdens største Kygo-
fan. Annet enn det, prøver jeg å finne tiden til å møte vennene mine 
når jeg har mulighet!

Hvis vi ser bort fra golf hva skulle du ønske at du var bedre på?  
Det er ikke ofte jeg tenker på andre ting enn golf og skolearbeid, 
men er det noe jeg skulle ønske jeg hadde lært meg, er det nok å 
spille piano/keyboard.

Foto: Markus Eidelöf 
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Hvilke tips ville du gitt en ungdom som ønsker å bli god i golf? 
Det første du burde finne er en bra trener! Sammen burde dere 
legge en langsiktig plan og finne ut hva du vil oppnå som golfer. 
Begynn å tren på teknikk så tidlig som mulig, men viktigst av alt; 
spill så mye golf du overhodet kan, og ha det gøy!

Hva har Oslo Golfklubb og juniorsatsingen betydd for deg? 
Junioravdelingen er noe jeg vil kalle «min andre familie». De legger 
opp til att jeg har mulighet til å nå mitt fulle potensial. De tenker 
helhet, langsiktighet, og sitter med ufattelig mye kunnskap og 
erfaring om hva som skal til for å lykkes. 

Oslo Golfklubb er garantert en av de som har gitt meg best 
forutsetninger for å kunne bli god i golf, og vil fortsette å være det 
i mange av årene som kommer! Ingenting kan erstatte de årene jeg 
har hatt så langt oppe på Bogstad. Alle de protimene med treneren 
min Caroline, alle gruppetreningene helt fra Eagles, til Eagles og 
Birdies +, og helt frem til Team Bogstad Junior i dag. Vi har et 
fantastisk miljø! 

Alt dette har betydd så utrolig mye for meg både som person og 
golfer. All den støtten jeg får av medlemmene og de som jobber der 
(inkludert greenkeeperne!), gjør at Bogstad føles ut som mitt andre 
hjem! Uansett om jeg er møkklei golf, sliter jeg aldri med å finne 
motivasjonen for å dra opp på Bogstad. 

Foto: Erik Birkeland

På en delt førsteplass med familien min og NGF (med Niklas 
Diethelm i spissen), vil jeg si at Oslo Golfklubb har hjulpet meg 
mest med å komme meg dit jeg befinner meg i dag. Tusen takk til 
alle i OGK, spesielt Caroline Diethelm + resten av trenerteamet, for 
alt de gjør for meg og alle juniorene i Oslo Golfklubb! 

Hva ler du av? 
Komikeren Gabriel Iglesias gir meg en god latter når som helst!

Hva har du på matpakka? 
Grovt polarbrød med leverpostei gjør alltid susen!

Hva er dine mål for fremtiden? 
Mitt ultimate mål er å bli nummer 1 i verden. Jeg har veldig mange 
delmål som jeg må oppnå for å kunne nå helt dit, og det er veldig 
mange hindringer jeg må overkomme for å kunne bli nummer 1. 
Men ved å jevnlig evaluere nåsituasjonen, og ved å fortsette å jobbe 
langsiktig, ha tålmodighet, trene mer enn alle andre, så burde jeg 
kunne klare det. 

Det andre målet mitt er kanskje ikke veldig knyttet til prestasjonene 
mine på golfbanen, men jeg har lyst til å bli en veldig god rollefigur. 
Som ungdomsambassadør for MOT, har jeg veldig lyst til å spre 
verdiene mine videre til andre ungdommer og barn som har like 
drømmer som de jeg har.
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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  
Fly og 7 netter inkl. halvpensjon 

 
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 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.   
 
Flytider med TAP Portugal: 
02/04 Oslo-Lisboa 19.15 – 22.20  09/04 Lisboa-Oslo 13.30 – 18.30 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Marriott Hotel:   
5* resort med store rom med balkong og alle moderne fasiliteter  
Innendørs og utendørs svømmebasseng, Kalyan SPA og treningsrom. 
2 restauranter og sports bar samt restaurant og bar i klubbhuset. 
På området finnes supermarked og de har shuttle på området. 
Tillegg for rom med havutsikt.  
 
Golfbaner 
Praia del Rey, praktfull park og skogsbane og hvor hullene 
ute ved kysten minner om de beste linksbanene i 
Irland og Skottland.  
Par 72, lengde fra back tee 6467m, gul tee 5586m og rød tee 4783m. 
Drivingrange, putting green, chipping og putting området. 
 
Royal Obidos, siste banen Seve Ballesteros designet. 
Championship bane, par 72. 
Seaside - heathland bane med brede fairways og ondulerte greener.  
Stort og flott treningsområdet, klubbhus med pro-shop, restaurant og  
terrasse med utsikt over banen.   
 
Pris per person:  Kr. 12 850,- tillegg enkeltrom Kr. 2 300,- 
 
Inkluderer: 

 Flyreise Oslo – Lisboa tur/retur inkl. dagens flyskatt, setereservasjon, vanlig bagasje og golfbag 
 Transport flyplass – hotell tur/retur 
 Opphold 7 netter i delt dobbeltrom Garden/Golf view inkl. frokost og middag (ekskl. drikke) 
 Adgang til SPA og treningsrom 
 5 runder golf Praia del Rey og 1 runde Royal Obidos inkl. 4 dager golfskole  

 
Pris er basert på minimum 16 deltagere. 
Vi tar forbehold om valutakurs og avgiftsendringer. Depositum Kr. 2 500,- per person faktureres ved bestilling.  
Sluttfaktura 6 uker før avreise.  Administrasjons gebyr Kr. 90,- belastes sluttfaktura.  
Dersom faktura skal belastes kredittkort, påfaller kortselskapets gebyr. 
 
BINDENDE PÅMELDING INNEN:  01. Februar 2016 
 
Per mail eller telefon til Stephen: snewey@online.no   telefon: 22 50 54 92    
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Innegolfen Åpner 2. November

Tom og Stephen håper at du stikker innom innegolfen i vinter.

Når golfsesongen er over åpner Oslo Golfklubb 
dørene til innegolfen. Fra 2. november tar Tom og 
Stephen i mot golfere som ønsker å spille og trene i 
golfsimulatorene.

– Her er alle velkommen uavhengig om du er medlem i Oslo 
Golfklubb eller ikke. Både små og store er hjertelig velkommen til 
å spille 9 eller 18 hull på simulatorens 36 anerkjente baner, forteller 
Tom Olsen. 

Kaldere vær er ingen grunn til å legge golfen på hylla. I innegolfen 
kan du slå fulle slag på driving rangen eller øve på nærspill. Skulle 
du ha behov for profesjonell hjelp tilbyr Stephen protimer. 

– Vi håper benytter anledningen og holder golfformen ved like frem 
mot neste sesong, forteller Tom.
Det tilbys simulatorgolf flere steder i Oslo-området. Innegolfen til 
Oslo Golfklubb skiller seg ut med den lune og koselige atmosfæren.

– Vi disponerer to golfsimulatorer og vi kan by på koselige lokaler 
hvor man kan ha det sosialt og uhøytidelig. Her kan du spille med 
venner og ta en kopp kaffe mens du venter på tur, legger Tom til.
Ønsker du å spille innendørs før dørene åpnes den 2. november kan 
de avtales nærmere ved å kontakte Tom på tlf. 959 08 070.

Fra og med 2. november skal reservasjon av spilletid gjøres via  
tlf. 22 73 17 60. Åpningstidene er fra 10:00–20:00 på hverdager.  
Lørdag og søndag: stengt eller etter avtale. 

Velkommen!

Planlegger du julebord?

Restauranten tilbyr juletapas servert i flotte lokaler med 
plass til 100 personer til sit down og 180 på mingleparty.
For kr. 595,– per person serveres det juletapas og en halv 
flaske husets vin. Oppdekking og personale er inkludert.  
Restauranten har alle rettigheter frem til kl. 03:00.

Juletapas meny:
• Mango og chili glassert ribbe
• Sosisser med bacon
• Skinkesnurret dadler
• Mandelpoteter og aioli
• Vårruller med laks og kremost
• Lefserull med syltetøy og sennep
• Salat med Blå Selbu og tindvedninagrette
• Rødkål med appelsin og nellik
• Brød, smør og dipper

For mer informasjon og bestilling  
ring Per Ander Rangul på tlf. 924 12 141 eller 
send e-post til post@bogstadch.no.

Julebord med venners venner 
Ring vennegjengen og book bord i restauranten! 

Restauranten inviterer til venners venner julebord  
28. november kl. 19.00. Fra kl. 23.00 er det DJ.

Det blir buffet med varm julemat
• 1/2 flaske vin
• Dessert og kaffe for 650,– pr pers.
• Åpen bar til 02.00

Velkommen!



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo GolfklubbOslo Golfklubb

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

Redaktør: Siv Leschbrandt, siv@oslogk.no

Siste 9 med John Carew

1. Hva burde folk vite om deg?   
At jeg driver enda lenger enn Espen Shampo Knutsen 

2. Hvem er golfhistoriens mest imponerende?  
D er Tiger Woods 

3. Hvor mange golfrunder har du spilt i år?  
Rundt 30 runder  

4. Hvem kunne du tenke deg å spille en runde golf med?   
Barack Obama  

5. Hva er din mest unyttige kunnskap?   
Putter du eddik og bakepulver i et kinderegg så eksploderer det i 
løpet av 4 sekunder  

6. Hva er det beste med golf?  
Det sosiale  

7. Boken alle burde lese?  
Ludvigsen vitsebok 

8. Favorittjern i golfbagen?  
5’r jernet  

9. Beste golfbane?  
Bro Hof 

Pro Shop’s corner

Smarte julegaver kjøper du i Pro Shop

Unngå stress før jul og gjør unna julehandelen allerede 
nå. Pro Shop har både myke og harde gaver du kan 
legge under årets juletre.

Åpningstider 
I golfsesongen fra kl. 08:00–19:00.  
Utenfor sesong fra kl. 10:00–16:00.

Kontakt oss 
For mer informasjon om ring Pro Shop på tlf. 22 50 54 
92 eller send en e-post til snewey(at)online.no.


