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Leder
Vi er i gang igjen – herlig.
Medlemmene kommer
strømmende til og gjør
klar for en ny sesong.
Vi har jobbet godt med
forberedelsene de siste
ukene / månedene og
alt skal være klart nå
ved sesongstart. April
var kald – for kald til
nevneverdig gressvekst.
Vi hadde planer om
Daglig leder Niels Vik.
åpning til 1. mai,
men med nattefrost og snefall i dagene før var ikke
dette mulig.

Vi kommer til å følge opp «no-show» på en grundigere måte. Det er
så stort trykk på banen at ledige plasser må fylles opp. Avbestillinger
rett før tee off vil følges opp og reservasjon for spillere man vet ikke
skal spille er en uting og det vil vi til livs.
Alle aktive medlemmer skal hente sitt oblat for betalt kontingent i
startboden. Både starter og marshall vil følge opp dette utover
våren / forsommeren. Vi vil gjennomføre kontroller på banen.
Styret nedsatte i vinter en ressursgruppe som skal se nærmere
på klubbhusbehovet. Dagens klubbhus er gammelt og en
OPAK-rapport vi mottok i fjor tilsier at det må forventes store
vedlikeholdskostnader i årene som kommer. Påstandene ettergås.
Samtidig utredes hva vi vil ha behov for i et eventuelt nytt bygg.
Vil merkostnaden av å bygge nytt være verd de bedrede fasiliteter
/ løsninger vi får enn rehabilitering av det gamle klubbhuset? P.t.
vet vi ikke svaret, men gruppen jobber aktivt med å finne svar
på utfordringene vi står overfor. Planen er å fremme et forslag til
løsning for medlemmene på årsmøtet i mars 2017. Det er dere som
tar den endelige avgjørelsen .

Åpning 8. mai er helt normalt etter baneombygningen. Selv om
banen er i bra stand er det fortsatt et godt stykke igjen før vi er
fornøyde med forholdene. Vi ønsker ikke å vise frem anlegget til
gjester før banen er bra, men medlemmene betaler høy årsavgift
og fortjener å få komme til før alle andre. Derfor åpnet banen for
«members only» den første tiden.

Vi gleder oss til en ny sesong på landets fineste bane. Måtte alle
deres mål og ønsker for golfsesongen oppfylles.
NV

Personellmessig vil dere kjenne igjen de aller fleste. De faste
i banestaben er gjengangere, men det er et par nye fjes blant
sesongarbeiderne. I administrasjonen er det ingen endring.
I Idrettsavdelingen skjer det ting. Vi tilrettelegger for flere
medlemskurs enn tidligere. Jan Wojtaszek er fortsatt leder. Vi har
vi fått tilbake Johan Elgborn, etter 10 år på andre anlegg, som
hovedtrener. Maria og Robin er tilbake på plass. Caroline «Carro»
har foreldrepermisjon til utpå høsten. Nye trenerfjes er Marie
Høgmoen og Jørgen Sevilhaug. Som i fjor drifter Per Anders kafeen
og Stephen driver shop og range sammen med sin familie. Dere vil
også kjenne igjen startere og marshall fra i fjor.
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Styreleder har ordet
Da er vi endelig i gang
med golfen igjen og kan
se frem mot en aktiv
sesong med nye og kjente
golffjes på fantastiske
forhold slik vi etter hvert
er blitt godt vant til.
Banens overvintring har
vært bra, godt hjulpet av
solid forebyggende innsats
Styreleder Jan Aaseth.
fra banemannskapene
gjennom vinteren. Den kalde våren satte en stopper
for tidlig åpning, men den 8. mai kunne vi endelig slå
de første utslagene. Alt taler for at det blir en strålende
sesong og vi har mye å se frem til de neste 6 månedene.

arealer for medlemsformål enten som del av et oppgradert bygg
eller nybygg. Styret har en pragmatisk holdning til valget mellom
vedlikehold av gammelt bygg og bygging av nytt og vil legge frem
en anbefaling basert på en nøktern kost/nytte analyse. Basert på
vedlikeholdsarbeid som allerede er utført eller er utsatt, men burde
vært gjort, ser det dessverre ut som om tilstandsrapporten ikke er
overdrevet mht kostnader. Hvor lenge dagens bygg kan fylle formålet
og ha et akseptabelt kostnadsnivå driftsmessig er en annen sak. Det
tas også med i vurderingen at dagens klubbhus er del av klubbens
identitet, samtidig som et nytt klubbhus, på samme måte som den
nye banen, vil kunne skape et ytterligere løft for miljø og trivsel.
Enten klubben velger å beholde det eksisterende bygget eller
bygge nytt, er det et faktum at begge alternativer må finansieres.
Vedlikehold og oppgradering kan finansieres etter hvert som behovet
oppstår, men vil medføre til dels betydelig høyere kostnader enn
medlemmene i dag belastes. For videre vedlikehold og rehabilitering
vurderer styret det som eneste ansvarlige alternativ å bygge en
kapitalbuffer basert på en omforent vedlikeholdsprognose. Nåverdien
av samme penger kan alternativt benyttes til å bygge nytt.

Nytt av året er de første seks teestedene på den nye 41-sløyfen og
nye bunkere på hull 1 og 5 for å gjøre hullene enda mer komplette.
De nye teestedene blir spilleklare innen juni og er et etterlengtet
tiltak for å øke spillegleden for de yngste, de som akkurat har begynt
med golf og de eldre. Flere har spurt hvorfor kun seks av atten
teesteder er laget for det må da være fort gjort å sette ut matter eller
lage provisoriske utslagssteder på alle hullene. Vi mener derimot
at det er viktig for helhetsinntrykket av banen at de nye teestedene
står i stil med resten kvalitetsmessig og estetisk. Av kapasitets- og
kostnadshensyn etablerer vi derfor teestedene over noen sesonger. Vi
tar sikte på å etablere 6 nye teesteder etter sesongslutt.

Det er uansett medlemmene som vil vedta et eventuelt forslag om
å bygge nytt klubbhus. Et forslag om rehabilitering eller nybygg
planlegges fremmet for årsmøtet i 2017 eller 2018. Medlemmene
vil holdes orientert om utviklingen gjennom klubbens
informasjonskanaler. Klubbhuskomiteen vil benytte den tiden som
trengs for å komme frem til et godt beslutningsgrunnlag.
Innen den tid vil vi oppleve en flott sesong og yrende liv på
banen og i klubbhuset med mange juniorer i trening og fornøyde
golfere etter velspilte runder på fantastiske forhold. Jeg minner
som alltid på at det er svært viktig at alle føler ansvar for å holde
banen i best mulig stand, og legg derfor alltid tilbake oppslått torv
og reparer nedslagsmerker korrekt. Det er uakseptabelt å slurve
med dette. Styret er også svært innstilt på å komme misbruk av
bookingprinsippene til livs og det vil være meget tett oppfølging på
GolfBox fra starter gjennom sesongen. Ta vel imot nye medlemmer,
spill med nye mennesker, delta på klubbturneringene og husk målet
om å spille Bogstad på 4 timer.

Banen er grunnlaget for klubbens økonomi og har høyeste prioritet
i styret. Et nytt eller oppgradert klubbhus står imidlertid også høyt
på klubbens agenda. Vårt eksisterende klubbhus er dyrt å drifte, lite
effektivt planmessig og står foran betydelig og kostbart vedlikehold
i tiden som kommer. For å få klarlagt byggets tilstand og vurdert
vedlikeholdskostnadene ba styret OPAK å gjennomgå bygget i
detalj. Tilstandsrapporten viser at klubben over de neste 10 årene
mest sannsynlig vil måtte bruke 25–30 millioner i rent vedlikehold
og nødvendig oppgradering av eksisterende bygg. Når vi står overfor
slike kostnader er det rasjonelt å vurdere om det heller lønner seg å
bygge et nytt, effektivt og driftsgunstig klubbhus. Styret har derfor
etablert en klubbhuskomite som skal vurdere aktuelle alternativer.

Vel møtt til sesongen 2016!
Hilsen Jan

Arbeidet innebærer en kvalitetssikring av OPAK-rapporten, en
behovsutredning av størrelse, innhold og form på nytt bygg, samt
vurdering av ulike finansieringsløsninger. Det har tidligere vært
vurdert helrenovering, utvidelse av vestfløyen og nytt bygg finansiert
gjennom oppføring av omsorgsboliger på parkeringsplassen, men
disse alternativene strandet som følge av kost/nytte vurderinger eller
tillatelse fra kommunen gitt vår beliggenhet innenfor markagrensen.
Denne gangen er det kun aktuelt å bygge for klubbens formål,
men med en hensiktsmessig og effektiv arealutnyttelse og reduserte
driftskostnader.

Oslo Golfklubb

Som et ledd i en grundig kost/nytte analyse er det igangsatt
en gjennomgang av anbefalingene i tilstandsrapporten slik at
tallmaterialet for vedlikeholdsbehov kan legges til grunn for videre
vurdering av alternativer. Samtidig vurderes behovet for ulike

– et fantastisk sted å være!
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Rapport fra Årsmøtet
Klubbhus
Styremedlem Lars Olaf Sterud, som har blitt engasjert av
ressursgruppen for nytt klubbhus, informerte om bakgrunnen for
styrets initiativ til en prosess for planlegging av nytt klubbhus på
Bogstad. En OPAK-rapport har tidligere fastslått at det eksisterende
klubbhuset trenger oppgradering og vedlikehold for kr. 28 millioner
i løpet av de neste ti årene.
– Kjære medlemmer, enten dere vil det eller ikke, dette kommer til å
koste penger en eller annen gang, forhåpentligvis så lenge vi alle lever.
Det finnes mange alternativer og det skal vi jobbe med og planen er å
legge det frem på årsmøtet i 2017 og ha en fornuftig debatt basert på
grundig forarbeid og god informasjon, fortalte Sterud.
Heder og ære
Keith Woods, som har hatt styreverv i 4 år, takket av og mottok
blomster med takk for en flott innsats. Det samme gjorde
varamedlem i styret, Eirik Kronkvist og leder i Treningskomiteen
(TK), Jonne Skajem.

Årsmøtet i Oslo Golfklubb ble avholdt onsdag 9. mars.
60 engasjerte medlemmer møtte opp og fikk ta del i
debatt, prisutdeling og valg.

Einar Skogstad, leder for Hedersmerkekomiteen, tok deretter ordet
for å dele ut årets hedersmerker.
– På tillitsvalgtsiden har vi innstilt Keith Woods til hedersmerke
i sølv for sine år som styrets nestleder og styremedlem, samt som
medlem av sponsorkomiteen. I tillegg nevnes hans positive innsats
under mange arrangementer, sa Skogstad.

Møtet ble som vanlig åpnet av styreleder med ett minutts stillhet
for å hedre medlemmene som gikk bort i 2015. Deretter ble
godkjenning av innkallelse, valg av ordstyrer, referent og to
protokollunderskrivere raskt klubbet.

Hedersmerke i sølv ble også tildelt Jonne Skajem.
– Jonne kom inn i TK i 2011 og overtok lederansvaret i 2014.
Jonne har et stort hjerte for barn og unge i klubben og hans store
engasjement har bidratt til at vi syns at hedersmerke i sølv absolutt
er på sin plass, avsluttet Skogstad.
Klubbmestere
Oppmerksomheten rettet seg deretter mot klubbmesterne 2015.
Pokaler ble utdelt til:
Thea Elise Wakeford-Wesmann, Piker
Dorthea Forbrigd, Damer
Bøbban Paus, Senior Damer
Jarle Volden, Gutter
Marius Thorp, Herrer
Calle Steen, Senior Herrer
Paul G. Tanne, Old Boys
Arne Braathen, Old Boys 75+

Årsberetningen ble deretter gjennomgått side for side. Etter
spørsmål fra salen brukte styreleder, Jan Aaseth, noen minutter på å
forklare lånesituasjonen og rentesikring til klubben.
Det ble også stilt spørsmål om tilgang på spilletid for medlemmer
og om tiltakene for å bedre dette har hatt en positiv effekt.
– Det er veldig viktig for styret å ha tilgjengelighet på spilletid for
medlemmene. Samtidig er dette en balansegang sett i forhold til
inntjening gjennom samarbeidsavtalene. Hadde det ikke vært for
avtalene hadde klubben hatt en mye dyrere medlemskontingent,
fortalte han.
Aaseth benyttet også anledningen til å presisere at medlemmer ikke
kan booke en firer flight og deretter kun benytte to av plassene fordi
man ikke vil spille sammen med andre.

Hedersmerke i sølv ble delt ut til Keith Woods og Jonne Skajem.

4

Årets Golfmarked
Årets golfmarked ble avholdt lørdag 23. april. Mange
ivrige golfentusiaster fikk boltre seg i masse flott utstyr
til fornuftige priser. Klubben fikk også i år inn et pent
bidrag til juniorsatsingen i klubben.

Under årets golfmarked var det stor pågang av både nye og gamle
golfere som ville sikre seg golfutstyr, alt fra puttere, wedger, woods,
kikkerter og golfbager.
Markedet som ble arrangert for 7. gang bærer hvert år med seg
lovord om at en ny golfsesong nærmer seg. Det er sikkert noe
av årsaken til den gode stemningen. Her møter man igjen andre
golfinteresserte som gleder seg til en ny sesong og mye bra utstyr
bytter hender. Siden markedet så dagens lys har det vokst i omfang
og det økonomiske bidraget til juniorsatsingen satte også i år ny
rekord. 30 prosent av omsetningen går direkte til juniorarbeidet i
klubben. Resten går til selgeren av utstyret.

Styreleder Jan Aaseth og Bøbban Paus.

Regnskap og budsjett
Tallene i regnskapet og budsjett ble deretter gjennomgått og
godkjent. Styrets forslag til kontingenter ble vedtatt.
Tre forslag
Styrets forslag om revidering av klubbens lover slik at de skal
samstemme med Norges Idrettsforbunds (NIF) lovverk ble vedtatt.
– Lars Musæus har gjort en fantastisk innsats og revidert lovene for
oss, det er en stor jobb, sa styreleder Jan Aaseth.

I tillegg til brukt golfutstyr ble det i år også satset på nytt.
Leverandørene Taylor Made, Cleveland, Adidas, Srixon og Olyo
presentert årets golfnyheter. Sistnevnte er en stor leverandør av
utstyr for barn.

De to neste forslagene hvor det ene omhandlet laguttak til
turneringene Shaker’n og Aalborgmatchen og det andre
håndteringen av ubrukte forhåndssolgte gjestegreenfeebilletter
skapte en saklig og god debatt. Det endte til slutt med at reglene for
uttak og forhåndssalget består slik de er i dag.
Valg
Ragnvald Risan, leder i Valgkomiteen, gikk gjennom komiteens
innstilling og valgresultatet ble som følger: Jan Aaseth og Jens-Ove
Hagen fikk begge fornyet tillit som styreleder og nestleder. Camilla
Raanaas Juell, Lars Olaf Sterud, Cecilie Ditlev-Simonsen ble
gjenvalgt for ett år. Einar Lyche ble valgt inn som nytt styremedlem,
mens Wencke Enge ble valgt som nytt varemedlem.
Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomité ble også tatt til følge
og komiteen består nå av Jens N. Engelstad, Elisabeth Seeberg, 1.
vara Axel Roll, 2. vara Olav Bogstrand.
Styrets innstilling til Valgkomité ble tatt til følge og består av
Ragnvald Risan, Anette Bech, Per Foseid og Erik Hagen.
Jeroen Schüssel ledet årets Golfmarked.
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Årets Golfmarked
velkommen og informerte om endringer i turneringsprogrammet fra
tidligere år. Komiteen har forsøkt legge opp til et variert program
som er å finne på nettsiden eller kan hentes i klubbhuset.

Stor innsats fra frivillige
Golfmarkedet er avhengig av alle de frivillige som stiller opp på
fritiden og tar i et tak for klubben. Oppgavene er mange og varierte.
I tillegg til mottak og salg av utstyr er det arbeidsoppgaver innen
vaffelsteking, loddsalg og konkurranser som skal bemannes.
– Skal et så stort arrangement avvikles på en effektiv måte er
innsatsen fra de frivillige avgjørende, forteller Jeroen Schüssel, som
benytter anledningen til å takke alle for innsatsen.

Oppslagstaven er flyttet
Viktig nytt er at oppslagstavlen nå er flyttet fra damegarderoben og
opp i gangen utenfor administrasjonen. Her finner dere informasjon
gjennom hele sesongen.
Kurs, trening og turnering
Inger Anne Berge informerte om aktuelle kurs som blir arrangert av
klubbens trenere. Det resulterte i god respons i form av påmelding.
Videre fikk medlemmene en innføring i GC pokalen og Matchspill
mot naboklubber. Spilleuniformen som ble lansert for en stund
siden ble godt mottatt og mange benyttet anledningen og la inn
bestilling i Pro Shop.
Reidun Bøhn Dybwad fra turneringskomiteen gikk igjennom
turneringsprogrammet og presenterte nykommingen «Ladies vår –
og høst Scramble» og henstilte om at medlemmene på «Medlem/
Guest turneringen» 4. juni måtte være flinke til å dra med seg
mange kvinnelige spillere.
Mannekengoppvisning
Informasjonsmøtet ble som i tidligere år avsluttet med en smakebit
på årets kolleksjon fra Pro Shop. Tre av våre medlemmer stilte som
mannekenger og viste nyheter både for godt og mindre godt vær. En
representant fra Röhnisch avsluttet møtet og ga alle fremmøtte en
liten gave. De fleste avsluttet kvelden i Pro Shop og sikret seg noe
fra kveldens oppvisning.

Jonne Skajem bidro sterkt til at årets bruktmarked gikk som det skulle. En av mange
oppgaver var å dele ut loddpremier.

Damenes informasjonsmøte

Alle damene er derfor både kledd og skodd for golfsesong 2016.

Damenes informasjonsmøte ble avholdt mandag 2. mai med
nytt av året både når det gjelder spill, turnering og golfmote.
Årets sesong ble innledet med informasjonsmøte for damene.
Damekomiteens leder Anne-Lise Musæus ønsket 55 fremmøtte
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Rapport fra dugnaden

Vårdugnad i sommertemperatur

Seniorkomiteens leder Torgrim Rolfsen fikk æren av å heise flagget
mot blå himmel, og styreleder Jan Aaseth ønsket velkommen til ny
sesong. Med en solid drive ned første fairway markerte han banen
for åpnet. Dugnadsgjengen, som hadde byttet til mer egnet redskap,
inntok teestedene, og Stephens shotgun ga sesongen en knallstart.
Turneringen over 9 hull var i gang. Og siden alle hull var åpne, og
været var praktfullt, var det mange som ikke ville gi seg, og valgte å
nyte en hel runde. På en fantastisk bane!

En innsatsvillig dugnadsgjeng stilte opp for å legge
siste vårfinish på bane og bygninger. Med hammer og
slegge, maling og beis, raker og koster ble det reparert,
fikset, pyntet og ryddet.
TEKST: STEIN OPPEDAL

Over 50 deltok, og fortjener stor takk for innsatsen! Etter 2 timers
arbeid vanket det pølser og drikke på terrassen, og det var klart for
dugnadsturnering.
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Pink Cup og Åpningsturnering

Super start på årets golfsesong!

Christian Askeland, Øystein Giørtz Aarset, Anne-Marie Giørtz og Kaare
Engebretsen.

med en imponerende nettoscore på 58 slag (66 brutto), bestod av
Christian Askeland, Anne-Marie Giørtz, Øystein Giørtz Aarset, og
Kaare Engebretsen.
I tillegg til premier for de 5 beste lagene ble det delt ut premier for
closest to the pin på alle par 3 hull, og det skapte latter på terrassen
da det ble annonsert at det laget som kom på 25 og siste plass hadde
vunnet en gratis gruppetime levert av klubbens trener, Johan Elgborn.

«Kom mai du skjønne milde», passet som hånd i hanske
på Bogstad, søndag 8. mai. Det var frigjøringsdagen,
det var åpning av årets golfsesong, det var et aldeles
strålende vær og ikke minst det var Pink Cup 2016.

På slaget klokken 11.00 smalt det i hagla til Stephen. Turneringen
og sesongen 2016 var offisielt i gang. Det var en skjønn blanding av
eldre og unge spillere og ikke minst var det veldig gledelig at mange
av klubbens nye medlemmer var med.
Velkommen alle dere nye til Oslo Golfklubb – et fantastisk sted å være!

Flotte premier
Etter premieutdeling var det klart for loddtrekning. Det var i løpet
av dagen solgt enormt mange lodd og mange ventet i spenning
på trekningen. Stor takk til mange som hadde bidratt med flotte
premier; Norwegian, Scandic, VinGruppen, Craft, Sørlands Chips,
Elixia, Kragerø Spa&Resort. Elite Foto CC Vest, P4, Telenor, DLA
Piper, Stop Light Elektro, Telenor Arena, Flexi Rør Service, OGK,
Samsung, Christian Aronsen, Gjermund Bråthen, AEM Renhold,
Classico Vinderen og Puma/Cobra.

Kr. 42 000,– til brystkreftsaken
Pink Cup er en veldedig turnering som spilles på et stort antall baner
i hele Norge. Alle inntekter går uavkortet til Kreftforeningen og
Brystkreftsaken. I fjor innbrakte Pink Cup totalt 1.4 millioner kroner
til det gode formål. Oslo GKs bidrag var i overkant av 42 000 kroner.

En sjekk til Kreftforerningen fra Bogstad på over 42 000 kroner
er noe klubben kan være stolt av. Startkontingenten utgjorde kr.
20 000,–, mens det resterende kom fra loddsalg, aktiviteter ute
på banen, salg av rosa cup cakes og et bidrag fra Oslo GK på 100
kroner, for alle som traff greenen på hull 11.

Det rettes en stor takk til alle spillere som gjennom dagen bidro på
ulike måter. Startkontingent, loddsalg og kjøp av Rosa Cupcakes,
kaffe og diverse aktiviteter ute på banen. Blant annet kunne lagene
«kjøpe» deltagelse av Anthony Newey i flighten på hull 8, noe
mange gjorde og på den måten bidro til en god score. Det ble
mange birdier på det hullet.

Neste år går vi for nye rekorder!

TEKST: ERIK WOODS

På hull 14 var det mulig å kjøpe utslag fra Mathias Schjølberg.
Mange av hans 2er jern fra tee traff greenen og flere lag hadde solide
eagle muligheter.
Texas Scramble var turneringsformen, en meget sosial spilleform.
Overalt var det bare glede å spore, selv om sikkert mange syntes det
var lenge siden sist det ble slått et golfslag.
Etter turneringen var det samling på terrassen med servering av noe
å spise og deretter premieutdeling og loddtrekning. Vinnerlaget,

Keith Woods stod på både før, under og etter turneringen.
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Turneringsprogram
TURNERINGSPROGRAM 2016
Damedag:

Hver Tirsdag kl 09:06-11:03

Senior Herre:

Hver Onsdag kl 08:39-11:03

Torsdagsmatch

Hver Torsdag

FOR FULL OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE, EKSTERNE TURNERINGER OG EVENTUELLE ENDRINGER FØLG MED I GOLFBOX
MAI
Start
MAI
Start
Lørdag 7.
10:00–15:00
Onsdag 18.
15:30–17:00
Lørdag 7.
10:00-15:00
Fredag 20.		
SøndagOnsdag
22.
09:00–13:30
18.
15:30-17:00
Onsdag 25.
15:30–17:00
20.
FredagFredag
27.
08:30–14:21
LørdagSøndag
28.
08:00–15:00
22.
09:13:30

Åpningsturneringen i Samarbeid med Pink Cup
Ekteparmatch kvalifisering med rekemiddag
Åpningsturneringen i Samarbeid med Pink Cup
Frist for påmelding til Bogstadpokalen
Sosial Scramble
Ekteparmatch
kvalifisering med rekemiddag
Familiematch kvalifisering
Frist for MidAM
påmelding til Bogstadpokalen
Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal
Sosial Scramble

15:30-17:00
JUNI Onsdag 25.
LørdagFredag
4.
09:00–13:30
27.
08:30-14:21
Lørdag 4.
14:00–18:45
TirsdagLørdag
7.
13:00–14:30
28.
08:00-15:00
Lørdag 11.
08:30–10:30
Onsdag 15.
18:00–19:00
FredagJUNI
17.
11:03–15:33
Torsdag 23.
19:00–19:30
4.
09:00-13:30
FredagLørdag
24		
LørdagLørdag
og Søndag
Hele dagen
4. 25–26. 14:00-18:45

Familiematch kvalifisering
MidAM Member/Guest Invitational
«Vi Under 45»
& Annonsører
Sarah &OGK
CarlsSamarbeidspartnere
Cup og Anthonys Minipokal
Sankthanspokalen
Ladies Vår Scramble
Old Stars
Midnight Cup
Member/Guest
Invitational
Ekteparmatch
ferdigspilt innen Fredag 26. juni
The
International
Trophy
"Vi Under 45"

JULI Tirsdag 7.
Søndag 3. til Lørdag 9.
Lørdag 11.
Fredag 15. til Søndag 17.
LørdagOnsdag
23.
15.
Søndag 24.
Fredag 17.

13:00-14:30
Hele dagen
08:30-10:30
Hele dagen
09:09–13:27
18:00-19:00
09:00–13:45
11:03-15:33

OGK Samarbeidspartnere & Annonsører
European Girls Team Championship
Sankthanspokalen
LAG NM
OldScramble
Boys Championship
Ladies Vår
Old Boys Championship
Old Stars

19:00-19:30
12:06–14:57
09:00–13:45
15:00–17:00
Hele
dagen
08:03/13:30
10:00–11:00
08:03/13:27
09:00–14:00
08:03–13:54
10:00-10:54
10:00–15:00
Hele
dagen
09:06-09:51
18:00–19:00
Hele dagen
10:00-10:54
09:09-13:27
12:00-13:00
14:03–14:58
09:00-13:45
08:03/13:27
08:30-12:30
10:00–10:54
09:06-09:24
09:06–09:51
10:00–10:54
13:00-14:30
12:00–13:00
12:06-14:57
08:30–12:30
11:00-16:00
09:06–09:24
09:00-13:45
13:00–14:30
15:00-17:00
11:00–16:00

Midnight Cup
Vandrepokalen
Ekteparmatch
ferdigspilt innen Fredag 26. juni
Vandrepokalen
Vikingpokalen
kvalifisering
The International Trophy
Vikingpokalen finalespill
Vi Over 80
GC Pokalen
Sommer OL Shotgun
Klubbmesterskapet
Aalborgmatchen
Klubbmesterskapet
European
Girls Team Championship
GC Pokalen
Ladies Høst Scramble
LAG NM
Aalborgmatchen
Old Boys Championship
Upper Ten
Aalborgmatchen
Old BoysGC
Championship
WahlstrømsPokalen
Pokal
Aalborgmatchen
Per Teigen
GC Finale
Pokalen
Aalborgmatchen
OGK Samarbeidspartnere
Upper Ten
Vandrepokalen
Wahlstrøms Pokal
Flaggturneringen
Per Teigen Finale
Vandrepokalen
OGK Samarbeidspartnere
Vikingpokalen
kvalifisering
Flaggturneringen

08:03/13:30
11:00-16:00
10:00-11:00
11:00–16:00

Vikingpokalen finalespill
Avslutningsturneringen
Vi Over Avslutningsturneringen
80

AUGUST
Torsdag 23.
Lørdag 6.
24
SøndagFredag
7.
Fredag
12.
Lørdag og Søndag 25-26.
Lørdag og Søndag 13–14
Mandag 15
Lørdag 3.
Lørdag 20.
JULI
LørdagLørdag
27.
3.
Søndag
Søndag
3. til28.
Lørdag 9.
4.
OnsdagSøndag
31.
Fredag 15. til Søndag 17.
Søndag 4.
SEPTEMBER
Lørdag 23.
12.
FredagMandag
2.
Søndag
24.
LørdagLørdag
3.
17.
Lørdag 3.
18.
SøndagSøndag
4.
SøndagAUGUST
4.
Tirsdag 20.
Mandag 12.
Lørdag
6.
LørdagLørdag
17.
24.
SøndagSøndag
18.
7.
Tirsdag 20.
Fredag
12.
LørdagOKTOBER
24.

Lørdag og Søndag 13-14
Lørdag 8.
OKTOBER
15
LørdagMandag
8.

Lørdag 20.
09:00-14:00
Sommer OL Shotgun
FOR FULL OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE, EKSTERNE TURNERINGER OG EVENTUELLE ENDRINGER FØLG MED I GOLFBOX
Lørdag 27.
08:03-13:54
Klubbmesterskapet
Søndag 28.

10:00-15:00

Klubbmesterskapet

Onsdag 31.

18:00-19:00

Ladies Høst Scramble
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Norsk Senior Golf

Tilbudet i restauranten

Bestill ved utslag på hull 17
I år er restaurantens meny satt opp ved tee 17. Er du sulten når
runden nærmer seg slutten, ring og bestill mat fra årets meny.
Tlf. 467 60 090.
PS! Du vil også finne menyen i Pro Shop og i Startboden.

Noble Stibolt var med å starte Norsk Senior Golf.

Visste du at Norsk Senior Golf ble startet av en ivrig
gjeng med golfere fra Oslo Golfklubb? Noble Stibolt
var en av dem og her kan du lese hvordan det gikk til.
I løpet av et opphold i Australia ble Noble Stibolt første gang
oppmerksom på Det Australske Vetaranforbundet. Han ble inspirert
til å starte med noe liknende her hjemme. Det fantes allerede en
seniorgruppe som arrangerte Old Boys Championship og Noble
Stibolt innkalte noen av de ivrigste seniorspillerne herfra til et
etableringsmøte. Møte fant sted i klubbhuset kl. 19:00 tirsdag
9. januar 1990 og her ble man enige om å stifte Norsk Senior Golf
Forbund (NSGF)
– De som ble med var Calle Semb som på den tiden var president
i forbundsstyret, Leif Stensrud , Jan Aaseth sr., Hans Ingeberg,
Erik «Malern» Jacobsen, Oskar Skau-Johansen og Sverre Planke.
Sistnevnte var den eneste som fra en annen klubb, nemlig Kjekstad.
Vi syns vi måtte ha med en fra en annen klubb også, ler Noble
Stibolt.

Meny 2016

Osteburger
med frisk sa
lat,
baconmajon
es og poteter
(melk, egg, gl
uten)

Krydderburg
er med tomat
& chipotle sa
Creme fraich
lsa
e dipp og po
teter
(melk, egg, gl
uten)
Club sandw
ich a`la Bogs
tad
Kyllingconfi
t, salat, baco
nmajones
og bakte pote
ter (gluten, eg
g)
Dagens supp
e

160 kr

168 kr

145 kr

Dagens salat

125 kr

Dagens rett

120 kr

I starten var NSGF kun for menn over 55 år og forbundet skulle
jobbe for å danne et økonomisk grunnlag for å fremme Norsk
seniorgolf, samt en rekke tiltak av interesse og glede for alle
kategorier seniorspillere. Kvinner var på den tiden ikke med.
– I starten var vi ikke så veldig velkomne på golfklubbene, siden det
var mangel på golfbaner. Den gang var det kanskje bare 20 stykker.
Så det var ikke snakk om å få rimelig greenfee. Vi måtte betale full
pakke og kanskje litt mer. Dermed fant vi ut at det ble et problem
om vi ble for mange.

d. p.
Menyen kan variere utover i golfsesongen.

– Det hadde også med økonomi å gjøre. I starten ville vi være et
assosiert forbund med Norges Golfforbund. For vi fant ut at vi
gamlinger ikke ville få noe støtte fra forbundet. Det var uinteressant
for dem å gi penger til dette. Ved å sette noen begrensninger så
kunne vi selv greie å få nok sponsorer slik at det gikk rundt privat.
Vi ble altså et assosiert forbund, men gjennom Kalle (Carl Semb)
fikk vi støtte til Europamesterskapet. Vi trengte mer penger og
vår første sponsor var Odd Hagen (Rimi-Hagen). Han sponset
oss 3 år på rad, hvert år med kr. 50 000,–. Det var nok til å drive
aktivitetene våre, forteller Noble.

Åpningstider i golfsesongen
Restauranten holder åpent alle dager fra kl. 09:00–22:00. Selve
kjøkkenet er åpent fra kl. 12:00–20:00.
For leie av selskapslokaler ring tlf. 924 12 141
En ting til . . .
Fra 17. mai til slutten av juni vil det bli servert en enkel varmrett
frem til kl. 21:00!
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Den første sekretæren var Oskar Skau-Johansen. Han jobbet uten
noe form for vederlag.
– Han fikk jobben som sekretær da han var den eneste som hadde
tilgang til data. Han skrev resultatlister og holdt orden på det hele,
minnes Noble.

I 1998/1999 ble Norsk Senior Golf innlemmet i Norges
Golfforbund og da ble også damene med i NSG. Før den tid hadde
damene og herrene egne turneringer.
– Etter ca. 10 år kom damene inn i bildet, avslutter Noble.

Selv om golf og turneringer var viktig var det også veldig mye
sosialt. Det ble arrangert turer til Danmark hvor det gjerne var 100
personer med, vi leide båt ned, spilte bridge om kvelden. Årlig ble
det arrangert tur til Florida hvor ca. 40 personer deltok.
– I starten la vi stor vekt på det sosiale. I dag er det et mer
turneringspreg på det hele, forteller Noble.

På tide med nye rekrutter

Fv. Anniken Munch, Anne Marie Giørtz, Anne Line Bakkevig og Bøbban Paus.

Kjære alle damer 50 +. Ikke nøl. Få med dere venninner og
meld dere inn i NSG!
Norsk Senior Golf er klubben for alle dere som fyller 50 år i år og
eldre. Et morsomt tilbud til seriøse og useriøse spillere som ønsker
å spille andre baner enn Bogstad og som liker å spille konkurranser.
Selv har jeg hatt utrolig mye glede av disse 19 årene som medlem.
Jeg har truffet mange hyggelige mennesker hjemme og ute og vært
med i mange mesterskap, individuelle og også for lag.
I 2015 ble Annicken Munch. Anne Line Bakkevig, Anne Marie
Giørtz og undertegnede, Norgesmestre for senior klubb lag. Da
hadde Annicken representert Bogstad i 60 år og jeg i 50 år. Anne
Marie og Anne Line har holdt på nesten like lenge! På tide med
nye rekrutter.

Jeg kan ikke si ofte nok hvor fantastisk givende og morsomt vi
har hatt det. Og Bogstad-damene har gjort det godt opp gjennom
årene i mange mesterskap også ute. I 2000 var vi fire Bogstaddamer som fikk sølvmedalje i Europamesterskapet for senior
damer på hjemmebane. Året før ble et rent Bogstad lag nr. 6 i
Roma i samme.
Kjære alle damer 50 +. Ikke nøl. Få med dere venninner og meld
dere inn i NSG. Opplev å spille mange flotte baner. Alt arrangert.
Sist men ikke minst ønsker vi at Bogstad skal forsvare sin NM
tittel fra i fjor med nytt blod!
Med entusiastisk golfhilsen Bøbban
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GEO kartet

Frivillige EM

European Girls Team Championship,
3. – 9. juli

Arter som trives på golfbanen
I tidligere utgaver av OGK Nytt har det blitt skrevet
om mange av fuglene som trives på og rundt banen.
Klubben har en egen fuglegruppe som setter opp
fuglekasser og rengjør dem for nye innflyttere på våren.
I randsonen har baneavdelingen latt gresset gro enkelte
steder, nettopp for å legge til rette for at også insekter,
blant annet sommerfugler, skal trives.

Første uken i juli skal Oslo Golfklubb igjen arrangere
en internasjonal juniorturnering på aller høyeste nivå.
Etter et flott European Boys Team Championship for 2
år siden har vi i år blitt tildelt æren av å være vertskap
for European Girls Team Championship.
Europas beste jenter mellom 13–19 år kommer til Oslo Golfklubb!
Det blir trickshow, golf på høyeste juniornivå og ikke minst får vi
vist frem vår bane fra den aller beste siden!
Bli med som frivillig!
Det er mange oppgaver som skal bemannes i forbindelse med et
så stort arrangement. I hovedsak er det behov for flest frivillige til
livescoring, men det trengs også sjåfører til å kjøre lagene til og
fra Thon Hotell Ullevål. Med forbehold kan vi nevne at det vil bli
arrangert en turnering for de frivillige i etterkant av EM, men det er
litt avhengig av deltakelsen.

Bildet er tatt av David McGregor som jobber i baneavdelingen hver sesong.

Oslo Golfklubb ble i 2013, som første golfklubb i Norge,
miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO).
Som ledd i arbeidet med å fornye sertifiseringen i 2016 har
ansatte i baneavdelingen arbeidet med å kartlegge dyr, fugler,
innsekter og planter som trives på baneområdet. Funnene
blir samlet, systematisert, registrer og sist men ikke minst
tilgjengeliggjort. På klubbens nettside, nærmere bestemt
www.oslogk.no/oslo-gk/golfbanen/ finner du et kart over alt som er
registrert til nå. Når du klikker på merkene får du opp informasjon
om dyr, fugler og insekter som holder til her. Ta en titt!

Lagene ankommer på lørdag 2. juli og de
har treningsdag på søndag. Da skal det
arrangeres et Trickshot show med Geoff
Swain kl. 16:00. Mandag 4. juli er det
åpningsseremoni og welcomeparty.
– Selv om dette først og fremst er for
deltakerne er det bare hyggelig om de
frivillige også er å se da, forteller Marius
Thorp, som har hovedansvaret for
arrangementet i samarbeid med Erik Hagen.
Marius oppfordrer
medlemmer til å delta som
frivillig under European
Girls Team Championship.

Vi kan også legge til at alle som deltar som
frivillig får, i tillegg til å se europas beste
juniorer i aksjon, utdelt logoklær.

Du melder deg på enten ved å fylle et skjema som du finner i
administrasjonen eller ved å sende en e-post til marius@oslogk.no
alternativt erik.hagen@wright.com.
Programmet:
Søndag: Trickshot show Geoff Swain 16:00
Mandag: Åpningsseremoni og BBQ Welcomeparty
Tirsdag : Kvalifisering
Onsdag: Kvalifisering
Torsdag: Matchspill
Fredag: Matchspill

Dette kartet finner du på klubbens nettside under menyvalget Golfbanen.

Lørdag: Matchspill/Farewell Dinner
Med forbehold om endringer.
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Marius på Masters

En drøm i oppfyllelse!

Jeg har spilt golf siden jeg var 6 år, jeg har vunnet EM
Gull, jeg har to Jr.VM gull og jeg har mottatt en av de
høyest hengende medalje i verdens amatørgolf. Likevel
er det å sette føttene på det velstelte, perfekte gresset på
Augusta National noe av det største jeg har opplevd!

en standard de vet er bedre enn andre steder og de gjør alt de kan
for at sånn skal det bli. Grytidlig hver morgen kjører det klippetog
med et tosifret antall klippere opp hver fairway, det singelklippes
på alle greener og det preppes til hver minste millimeter. Det er
inspirerende å se og også samtidig en bekreftelse på at det vi strever
etter på Bogstad ikke er uoppnåelig! Vi har de samme rutinene ved
våre store mesterskap og vi har definitivt et personell av mennesker
som brenner like mye for å levere et topp produkt til enhver tid,
og når Oslo Golfklubb settes opp og gjøres i stand så er vi jammen
ikke langt unna heller. Kvaliteten på våre spilleoverflater er av høy
internasjonal standard og vi har all rett til å være ekstremt stolte av
det vi leverer, medlemmer som ansatte!

AV MARIUS THORP

Det er en spesiell aura rundt denne golfbanen som er omringet av
et ekte slum preg utenfor portene. Alle golfere drømmer om dette
stedet og jeg kan fortelle dere alle at virkeligheten er skremmende
nær drømmene. Augusta National Golf Club er velkjent for sine
strenge og gammeldagse regler, som kan eksemplifiseres ved at det
kun er 4 år siden de tok inn sitt første kvinnelige medlem. Når det
gjelder disse punktene er vel alle andre enige om at den amerikanske
klubben ikke helt henger med i timen, men de andre «stive» reglene
som opprettholdes er på en snodig måte befriende og forfriskende
i dagens hverdag. Ingen mobiltelefoner, egne invitasjonskort til
spillere som får æren av å oppleve en runde på banen, samme grønne
blazer til alle medlemmer og alle de utallige små detaljene man først
plukker opp den dagen man får oppleve stedet. For en som har spilt
golf lenge og har konkurrert på det aller høyeste nivået er det kult å
se et sted hvor de holder fast på sine regler og ikke minst etiketten
som har vært der siden starten, veldig kult til og med! Det er ikke et
spørsmål om du skal ta av capsen når du går inn i klubbhuset her!

For min egen del var ikke denne turen bare en drøm, men også
en mulighet til å møte noen av mine beste venner under min
amatørkarriere. Flere av disse gutta har jeg spilt med, reist med,
bodd med og faktisk også slått jevnlig. Den mest kjente er vel

Når man først kommer gjennom portene og kommer seg ut på
banen er det bare en følelse av tilfredstillelse som treffer deg, endelig
er man her! Jeg fikk så lyst til å ta av meg på skoene da jeg ikke
ville at mine litt møkkete Nike free sko skulle ødelegge noe som
helst. Det er ikke et gress-strå som ligger feil, ikke et sandkorn
som på avveie og greenene er så jevne som nylagte tepper. Det er
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Marius på Masters
beherske de følelsene og kontrollere dem på en slik måte under en
slik setting er det bare ekte idrettsmenn og forbilder som klarer.
En ting som ble sagt i etterkant fra hans caddie bet jeg meg veldig
merke i og det tror jeg det er mange av oss ivrige golfere som kan ta
til seg, han sa følgende;
“A Friday afternoon at the 2011 U.S. Amateur at Erin Hills served
as foreshadowing for a scene I’ve witnessed unfold a handful of
times now. I remember it vividly and learned so much about myself
and then 17-year-old, Jordan Spieth. We had just met a few weeks
earlier at the U.S. Jr. Amateur, where he won the title for a second
time. Our paths crossed again at Erin Hills, at the most important
amateur golf tourney of the year. I was fortunate enough to caddie
for Justin Thomas in three of these, including Erin Hills. Justin
played incredible in the stroke play qualifying and made it into the
second round, no small feat. It was there that an Englishman named
Jack Senior beat Justin and thus also ended my weeklong fairytale
from teaching sixth grade. I was bitter, angry and every bit not a
role model for how to lose.
Jordan, with his dad Shawn on the bag, had continued to advance
at that U.S. Amateur and so I decided to stick around and follow
them. Lo and behold, he advanced all the way to the quarterfinals
where he met none other than Jack Senior. My emotions were
running high and I wanted nothing more than for Jordan to
pummel Jack. Jack built a huge lead at the turn and had Jordan on
the ropes. I seethed and mumbled things under my breath, acting
every bit like a sore loser. But Jordan battled back and eventually
squared up the match heading into the par 5, 18th. Jordan was one
hole and one more match from punching his ticket to The Masters.
I grew sick to my stomach as Jordan made bogey on the last hole.
Jack had two putts to advance to the semifinals and continue on in
the biggest stage of amateur golf. Jack lagged the putt to about two
and half feet.

kanskje Rory McIlroy og det var veldig hyggelig å møte han igjen.
Vi har delt rom og reist sammen i mange år, så det var ekstra stas da
både han og hans familie dro kjensel på en «liten puslete pjokk fra
Bærum». Da faren til Rory begynte å spre ordet om at dette (altså
meg) var mannen alle prøvde å slå på den tiden, kjente jeg litt på
hvor stolt jeg er av de resultatene man har oppnådd! Det aller feteste
var likevel da Rory kom kjørende ut fra pressekonferansen i en
golfbil og fikk øye på meg 35 meter unna i folkehavet. Han stoppet
bilen, reiste hånda opp og ropte; «Hey Marius, Great to see you!».
Jeg klarte å lire ut av meg at det var hyggelig å se han igjen og at vi
sees senere hvorpå han svare; «Yeah buddy, see you around». Disse
gutta er verdensstjerner og tid er verdifullt for dem, så det var veldig
hyggelig at han husket vårt vennskap og tok seg tid til en liten prat
senere i uken også.

What happened next and later that night shocked me. Jordan took
off his hat and said, “That’s good”. He walked over to Jack, looked
him square in the eyes and shook his hand like a gentlemen. Rather
than run to the locker room and escape the scene, he stuck around
and thanked his friends who had followed him. This kid who I had
just met weeks earlier then invited me to join him and his dad for
dinner. We laughed and shared stories late into the night from the
U.S. Jr. Amateur as well as the U.S Amateur. He never once said a
bad word about Jack. There was no panic, anger or sadness. Jordan
didn’t want sympathy after that U.S. Amateur loss. His self-belief
and character never wavered.

Selve turneringen endte med at en annen av gutta jeg konkurrerte
mye med, Danny Willett, tok på seg den grønne jakken og endte en
europeisk tørke på 17 år uten Masters triumf. Vi fikk alle med oss
Jordan Spieth sin bommert på hull nummer 12 den siste runden,
men en ting kan jeg fortelle dere fra innsiden. Måten den mannen
takler media, stiller opp og er ovenfor sin fans er intet annet enn
beundringsverdig. Han sto rakrygget og delte ut denne grønne
jakken til Mr. Willett under en halvtime etter han selv hadde «gitt
bort» seieren. Han møtte opp i presserommet og svarte med 100
prosent ærlighet på alle spørsmål som ble stilt, uavhengig om de
var kritiske eller ei. Man kunne tydelig se skuffelsen, men det å
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Greenfee priser 2016
A couple weeks later Jordan defeated Jack in singles at the Walker
Cup. Jack went on to describe Jordan saying, “He is just such
a talent. He possesses so much talent and then just doesn’t fear
anything. But he is just such a nice and down to earth guy. I know
for a fact if I qualify for The Open and see him there then he will
come over and speak to me. That’s the kind of person he is. When
we won the Walker Cup he was one of the guys out celebrating with
us, he is a class act.
I’ve been fortunate enough to ride shotgun with Jordan for every
step of his PGA Tour career. What a journey he has taken me,
my wife, his family and friends on. Not even five years after that
Erin Hills loss, he has won nine times around the world. Two
majors. One Fed Ex Cup Title. Been #1 golfer on the planet. Two
President’s Cup teams. One Ryder Cup team. A future Olympian.
And the experiences off the course have been absolutely priceless.
Through it all, there have been tough losses and surely will be more.
After the Grand Slam chase ended on the last hole at The Open,
Jordan was there to congratulate his friend Zach Johnson and even
flew home with him. The next month when Jason Day won his first
major, Jordan was nothing but first class and respectful to Jason
throughout that final round. The 2016 Masters stung. Hats off to
Danny Willett for an incredible final round, and more importantly,
becoming a father. We have received an outpouring of support and
thoughtful messages. But don’t feel sorry or sad for us. We won’t get
stuck in this moment, nor should you. We will work harder, fight
harder and be better for it. We will bounce back as we have done
many times. At the end of the day, golf is a sport.

GreenFee, senior

Kr. 950,–

GreenFee, junior (tom 21 år)

Kr. 475,–

Medlems gjestespiller, senior

Kr. 750,–

Medlems gjestespiller, junior (tom 21 år)

Kr. 375,–

Ektefelle av medlem

Kr. 600,–

Twilight*

Kr. 500,–

9 hulls spill etter kl. 18:00:

I am especially thankful to have an unconditionally loving wife Ellie
Greller, family and friends who treat us the exact same regardless of
wins and losses. This isn’t life and death stuff. There are far greater
struggles that exist in this world than not winning The Masters.
We are beyond blessed to do what we do. We are grateful to work
alongside the greatest golfers and caddies in the world. It is a
challenge we relish. A wise coach reminded me recently, winning
shows your character and losing shows ALL your character. Jordan
continues to model grace and humility through wins and especially
losses. The student continues to teach the teacher, and now millions
others, just like he did at Erin Hills. Jordan Spieth is the same
genuine, grounded and humble person he was five years ago, in
victory or defeat.”

GreenFee

Kr. 500,–

Medlems gjest

Kr. 400,–

Sommerpriser (1. juli – 7. august)

2016 Masters var en opplevelse jeg aldri vil glemme av så mange
grunner. Møtet med gamle kjente, det å se Augusta National live og
ikke minst så ble jeg for alvor fan av Jordan Spieth. Jeg for min egen
del skal forsøke å oftere sette pris på de jeg har rundt meg, på de
tingene jeg er så heldig å få oppleve og ikke minst på den fantastisk
arbeidsplassen jeg har i Oslo Golfklubb. Det er faktisk et fantastisk
sted å være!

GreenFee, senior

Kr. 800,–

GreenFee, junior

Kr. 400,–

Medlems gjestespiller, senior

Kr. 600,–

Medlems gjestespiller, junior (tom 21 år)

Kr. 300,–

* De som ikke rekker en hel runde pga. mørkets frembrudd.

(Kilder: Michael Greller, www.weiunderpar.com)
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Baneavdelingens hjørne

•

Det har skjedd mye positivt de siste dagene. Gode
temperaturer og dugnad, for å nevne noe.

•

Endelig kom vårtemperaturene vi har ventet på. Dette vil bidra
positivt i prosessen med å bringe banen ut av vintermodus og inn
i bærekraftig utvikling. Det har skjedd ganske mye positivt de
siste 3–4 dagene. Vi har gjennomført en dugnad med relativt godt
oppmøte og resultat. Takk til alle som bidro. Nytt av året var at vi
sendte en gruppe som ryddet randsonene langs vannkanten på hull
13-14-15-16. Mye søppel ble samlet på denne vandringen. Viktig
at vi tar vare på miljøet også i randsonen av banen som en del av vår
miljø satsing.

•
•
•
•

Banen leges sakte etter en strevsom vinter som har påført anlegget
noe vinterskader.
Det er først og fremt fairwayene som har fått skader gjennom
isbrannskader ned mot slukene etter mye av/på vær gjennom hele
vinteren. Gjennom proaktivt og forebyggende arbeid har greener,
forgreener og teesteder klart seg bra og gitt oss et bra utgangspunkt
for videre progresjon uten behov av å måtte bytte ut gress. Det er et
stort pluss.

Fjernet slitt og Poa-infisert forgreengress på inn/utganger til
greener og lagt ut nytt gress før baneåpning. Tot. 750 m2.
Krypkveinsgress er byttet.
Klargjort de nye Tee 41 teestedene med ferdiggress som ble
bygget sist høst på hull 1, 3, 5, 7, 9 og 13. Ferdigstilt før
baneåpning.
Vi har lagt ut nesten 1500 m2 med ferdiggress rundt nye Tee
41, samt tilleggsdrenerte områder i ruff på hull 1, 4, 5 og 6.
Klargjort 3 nye bunkere med capillary concrete og sand på hull
1 og 5.
Ferdigstilt utvidelse av lagerbygg ute ved hull 6.
Gjennomgang av status på pålagte og utførte miljøarbeider ref.
vår GEO miljøsertifisering. Vi har fått gode tilbakemeldinger på
jobben vi har gjort de siste 3 årene fra vår mentor på området.
Vi er klare til å gjennomføre resertifisering av vårt miljøprogram
for 3 nye år. Det kommer en sertifiserer fra GEO i Scotland i
løpet av juni.

Vi har fått gjort alle planlagte arbeider så langt. Ferdiggresset som
er levert fra Sverige er av bra kvalitet tatt årstiden i betraktning.
Utviklingen på de store arealene blir gradvis bedre og banen
begynner å ta form. Banen ser med første øyekast visuelt bra
ut, men vi trenger fortsatt mer tid til å bringe banen opp på et
helhetlig godt nivå. Dette gjelder spesielt fairwayene. Med det som
utgangspunkt er jeg fortsatt litt betenkt med tanke på hvor fort
utviklingen går og om vi er nødt til å gjennomføre ytterligere tiltak
i form av mer støttesåing eller bruk av mer ferdiggress for å nå våre
kvalitetsmål på kort sikt. Håper alle har forståelse for det.

Engasjementet rundt baneåpningstidspunkt og banekvalitet er et
naturlig samtaleemne blant mange. I år føles det som de fleste har
forstått at en ekstraordinær tidlig baneåpning ikke var realistisk tatt
vær og temperatur i betraktning. Lørdag den 30. april datt det ned 5
cm med nysnø den dagen vi hadde tiltenkt dugnad med påfølgende
baneåpning. Vi lever i en kontrastfull verden.

Når vi nå har åpnet banen er det viktig at alle gjør sine plikter og er
flinke til å reparere nedslagsmerker og bruker ballplassering aktivt
på fairway slik at vi holder oss unna områder som er mangler gress
eller ny-torvede områder.

Et lite tilbakeblikk på de viktigste fakta og gjøremål som er
gjennomført i tillegg til de faste vedlikeholdsrutinene fra påske
til nå:
• Det er 28 dager siden vi hadde 10 cm med is over de fleste
fairwayene.
• Vanningsanlegget ble igangsatt den 4 april.
• Isen gikk på Bogstadvannet den 17 april.
• Dr.rangen ble åpnet for spill den 5. april. (jr trening)
• Gjennomsnittstemperaturen for perioden 4. april til 5. mai har
vært under 4 grader.
• Vi har hatt frost på mer en 50% av ukedagene i samme periode.
Siste dag med hard frost hadde vi onsdag 4. mai.

Håper solen og varmen vedvarer i ukene som kommer.
Velkommen tilbake til en spennende ny golfsesong!
Vennlig hilsen John Riiber
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Etikettefokus

Golfetikette på Bogstad

gjennom, men du fortjener et høflig takk fra den forbipasserende
flighten.

Golfetikette står i fokus her på Bogstad i år. Hva
er golfetikette, hvorfor er det så viktig og hva gjør
klubben for å øke spillernes kunnskap om dette?

Sikkerhet for spillerne og banemannskapet er et annet viktig aspekt
ved golfetiketten. Å rope FORE høyt og umiddelbart er ikke flaut,
men et must. Det er mye verre å treffe andre. Rop heller én gang for
mye enn én gang for lite! Hører du «FORE», huk deg sammen og
dekk hodet med hendene med en gang. Du har ikke tid til å se deg
rundt og speide etter ballen!

Årets etiketteambassadører. De skal ikke bare gå foran som gode eksempler, men også
rettlede og informere.

Her er noen flere tips for å unngå sakte spill:
• Velg riktig tee
Er du mann og sliter med å slå over 150 meter bør du
vurdere tee 49 og tee 54. Du får ikke like mange mottatte slag,
men du vil samtidig få desto mer glede av å score lavere.
Og ikke minst – rundene tar kortere tid.
Golfetikette har lenge vært i fokus i Oslo Golfklubb. Bildet som henger på
møterommet i klubbhuset vitner om det.

Etikettereglene er både uskrevne og skrevne regler for skikk og bruk.
Det er ikke ulovlig å bryte reglene og man risikerer ikke straffeslag.
Så hvorfor er det så viktig for klubben at etiketten følges? Svaret er
kort og godt at brudd på etiketten gir dårligere banekvalitet, svekket
spillopplevelse og økt fare for personskader.
Etiketteambassadører
I år er en gruppe medlemmer utnevnt til «Etiketteambassadører». Dette
er medlemmer som spiller ofte på banen og som derfor kan bidra, på en
hyggelig måte, med å informere og sjekke at etikettereglene etterfølges
av den øvrige medlemsmassen og gjestegreenfeespillere. For noen
uker siden ble de invitert til et møte hvor de fikk informasjon om hva
klubben forventer og ønsker at de skal bidra med.
Klubbens stolthet er banen og banekvaliteten. Å opprettholde
denne ved å påse at nedslagsmerker, oppslått torv og at bunkeren
etterlates uten fot og ballavtrykk er obligatoriske for alle som spiller
banen vår. Ambassadørene skal være med å påse at det skjer og
søke å skape forståelse for at de må spilleren selv må ta et ansvar for
verdiene klubben forvalter.
Nok et viktig punkt som klubben har fokus på er «Bogstad på
4 timer». Ingenting dreper gleden av en golfrunde raskere enn
tregt spill. Golfere på Bogstad skal derfor slippe gjennom raskere
flighter hvis det er ledig hull foran. Det er ikke et nederlag å slippe

•

Plasser bagen på rett side
Sett/legg fra deg golfbagen mot neste hull. Da sparer du også tid
mellom hullene.

•

Forbered eget slag mens den andre slår
Forutsatt at du ikke forstyrrer den som slår, gå gjennom din
egen rutine mens medspilleren din slår, og les greenen mens de
andre putter.

•

“Just tap it in”
Ikke marker halvmetersputter. Gjør deg ferdig, og hent flagget så
kan dere komme dere raskt av green.

•

Kom deg vekk fra green
Ikke bruk unødvendig lang tid på green. Kom dere raskt vekk
fra greenområdet med en gang dere har hullet ut. Scorekortet
fylles ut på neste tee eller på vei dit.

•

Tenk fremover
Bruk tiden på vei til ballen til å planlegge neste slag – meter,
kølle, vind osv. Da trenger du mindre tid fremme ved ballen.

•

Golf er trim!
Det har aldri skadet å spasere i et raskt tempo. Se på golfrunden
som trim, og ikke subb rundt på banen.

Lykke til!
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Ladies Vår Scramble

Oslo Golfklubb på Facebook

Reidun Bøhn Dybwad håper at mange av klubbens damer blir med på den uformelle
scrambleturneringene som arrangeres i midten av juni og i slutten august.

Damer!! Dette er turneringen for dere som har lyst
til å spille golf, men ikke all verdens med tid og
turneringserfaring. Onsdag 15. juni arrangeres 9
hulls scrambleturnering for damer i klubben. I denne
turneringen legges det vekt på det sosiale og å spille
hyggelig golf med gamle og nye venner.

20. april i år publiserte klubben sin offisielle side
på Facebook.
– Her ønsker vi å legge ut informasjon om alt som skjer på anlegget:
klubbhuset, på banen og rangen. Vi håper dere vil titte innom
siden, sa daglig leder Niels Vik, i videoen som ble publisert samme
dag.

Scramble er turneringsformen hvor det i hovedsak spilles for
hyggens skyld. Hvert lag består av to, tre eller fire spillere og alle på
laget spiller hver sin ball fra tee i den rekkefølgen laget bestemmer.
Etter utslagene velger laget den ball de vil spille videre på. Eieren
skal merke ballen, med en peg eller lignende, innen et scorekorts
avstand til side for ballen, men ikke nærmere hullet, og skal spille
ballen som den ligger. Ballmerket skal bli stående til alle har spilt.
De øvrige på laget plukker opp sine baller og skal plassere ballen, i
den rekkefølgen laget bestemmer, så nær merket som mulig, men
ikke nærmere hullet og slå sitt annet slag. Denne fremgangsmåten
gjentas for senere slag inntil en på laget har fått ballen i hullet.
Det er ikke tilfeldig at det legges opp til en turnering bestående av
kun 9 hull, at den starter etter arbeidstid og at turneringsformen
er scramble. Reidun Bøhn Dybwad, som er medlem i
turneringskomiteen, har en plan bak det hele.
– Jeg håper at mange damer vil være med å delta på denne uformelle
scrambleturneringen. Spesielt velkomne er det litt yngre damene
i klubben, som kanskje ikke har så mye turneringserfaring. Her
er det ikke golfferdighet som er viktig, men det å ha det sosialt og
hyggelig, sier Reidun.

Lik siden og følg med: https://www.facebook.com/oslogolfklubb

Etterlysning!
I perioden 1950 til 1952
utga Oslo Golfklubb
medlemsbladet «Golf».
Det finnes et komplett
sett av bladene på
Nasjonalbiblioteket, men
Fagruppe Golfhistorie
ønsker å ha disse bladene
i sitt arkiv og søker derfor
etter eksemplarer som
måtte finnes hos «gamle»
medlemmer i Oslo
Golfklubb.

Servering og premieutdeling på terrassen
Turneringen starter kl. 18:00 og spilletid er ca. 2 timer. Dagen
avsluttes med premieutdeling og enkel bevertning på terrassen.
Meld deg på til turnering den 15. juni og spre ordet!
Påmelding i GolfBox og fristen er 13. juni.

Her er kopi av forsiden på nr. 4 fra 1950. Et skarpt øye
kan gjenkjenne Einar Wahlstrøm, Alex Bruusgaard og
Ole Heidenreich.

Følger opp med ny scrambleturnering på sensommeren
Det er også planlagt en ny scrambleturnering i august, nærmere
bestemt den 31. Påmeldingen til denne oppfølgeren starter 17. juli.

Bladene kan leveres til Siv i administrasjonen.

Bli med da!
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Det var en gang...
Mysteriet om ugla i klubbens logoskjold

Ugle. Uansett hva opphavet til «Ugle» var så hadde Morten
Lauritzen («Ugle») en ugle i familiens emblem. På den tiden var det
nokså alminnelig å ha et emblem som man signerte med. Selv om
man ikke var adlet, forteller Anne.

Det er noen som
tidligere har
prøvd å finne ut
hvorfor klubben
har en ugle i
logoskjoldet.
Dessverre så
har man ikke
funnet svaret,
men det verserer
noen teorier.
OGK Nytt tok
kontakt med
Anne Benedicte
Arnesen, som
jobber som
Anne Benedicte Arnesen jobber som frivillig på Bogstad frivillig på
Gård.
Bogstad gård.
Hun har noen teorier på hva bakgrunnen kan være.

Emblemet er å finne på
«Enevoldsregjeringsakten»
av 1661. Bildet er
hentet fra en bok av
Allan Tønnesen. Boken
heter «Magtens besegling.
Enevoldsregeringsakterne af
1661 og 1662 underskrevet
og beseglet af stænderne i
Danmark, Norge, Island og
Færøerne.»
Under bildet i boken står det følgende:
«12. Mortten Lauridtzen raadmand. Segl: MORTEN …ITZEN
+skjold med skråbjelke, i 1. felt en fugl. Morten Lauritssen (Aula),(1665). Sorenskriver i Aker fra 1626 til 1647, fra 1647 slottsfogd
på Akershus og fogd i Aker, bodde på Skaugum i Asker inntil 1652
da han blir rådmann i Christiania. Var samtidig sorenskriver over
Vestre Bærum til sin død 1665. Grunnlegger av Bogstad godset
og en meget rik mann. Skal også ha virket som byens prokurator.
Medlem av Landkommisjonen 1661. »

Oslo Golfklubb har i sin tid hatt fire
forskjellige emblem. Det aller første
merket bestod av en grønn vimpel med
klubbens navn. På det neste emblemet
var det bilde av en ugle på blå bakgrunn.
Nøyaktig når dette emblemet ble
introdusert er dessverre ukjent, men det
vi vet er at det var i bruk frem til 1966.
Da ble merket igjen endret og ugla ble
deretter presentert på rød bakgrunn. I
2008 ble igjen bakgrunnsfargen blå, og
emblemet fremstår slik vi kjenner det i
dag. Men hvorfor har Oslo Golfklubb
en ugle i emblemet?

En annen forklaring på hvorfor fogden hadde nettopp en ugle i sitt
emblem kan kanskje knyttes til den greske visdommens gud.
– Athene, som senere ble omdøpt til Minerva av romerne, omga seg
alltid med en ugle som et attributt. Kanskje må vi så langt tilbake i
tid som til Athene og Minerva, ler Anne.
En helt annen teori
I Oslo Golfklubbs gamle bøker kan man lese følgende:
«Fru Nini Egeberg, som er eier av g.nr 27, br.nr. 50 under Bogstad
Gaard i Ullern, Akers sogn, erkjender at ha bortfæstet til Kristiania
Golf Klub fra 1. juni 1924 til utgangen av 1938, Maurhagen, Fossumekeren og Bjerkodden samt Bjerkoddlaaven for kr. 5 000,– pr. aar.»
Klubbens første klubbhus fant sted i Berkoddlåven. En teori og
påstand er at det, i dette gamle klubbhuset – låven – var et uglereir.
Kanskje den mest sannsynlige teorien?

En tilnærming på uglemysteriet er
å se det i sammenheng med fogden
Morten Lauritzen («Ugle») som overtok
Bogstadgodset i 1649. Han ga Kronen
store lån under krigen og da lånene ikke
ble betalt tilbake fikk han skjøtet på
Bogstad og andre gårder i Sørkedalen
istedenfor.
Det hersker en del usikkerhet navnet til Morten Lauritzen («Ugle»).
Hvorfor henviser Bogstad Gård på sine nettsider til navnet Ugle
innrammet i parentes?
– Du skjønner dette her er man i tvil om. Om han rett og slett het
Ugle eller om navnet stammer fra gården Aulie (ved Tønsberg) som
Morten Lauritzen opprinnelig kom fra. Da man uttalte Aulie, slik
man gjorde den gangen, kan det ha liknet på ordet ugle.
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Oblat henter du i startboden!

Pro Shop’s corner

Erik Woods er en av starterne du finner i startboden i år.

Aktive medlemmer skal ha oblat klistret på bagtagen
ved spill. Årets oblat merket med «Betalt 2016» hentes
i startboden. Utover i sesongen vil det gjennomføres
kontroll av spillere på banen.

Slopetabell
NGF krever at alle golfbaner reslopes etter noen år. Våre
gamle slopetabeller var gyldige t.o.m. 2015. Banen er
reslopet og vi venter nå bare på de nye tabellene. De vil
henges opp på tavlen i klubbhuset, ved startboden og på
skiltet ved 1. tee.
For de som savner slopetabellen i håndboken er dette
grunnen: de gamle er ikke gyldige lenger og de nye
tabellene er ikke mottatt.

• Driving rangen kan friste med helt nye one-piece
baller fra Srixon!
• Frem t.o.m. 31. mai: kjøp 3 dusin Titleistballer og få
1 dusin på kjøpet. Nytt tilbud kommer i juni!
• 8. juni: Callaway demodag ved rangen
GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO

Utgivelsesplan 2016
Nr. 2 – mai/juni
Nr. 3 – september
Nr. 4 – nov/desember

Takk til alle som bidrar
med tekst og bilder til bladet!
Redaktør: Siv Leschbrandt
E-post: siv@oslogk.no

Oslo Golfklubb
Ankerveien 127, 0766 Oslo
Tlf. 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
www.oslogk.no
Facebook: www.facebook.com/oslogolfklubb

