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Daglig leder Niels Vik.

Leder

Det går mot lysere tider 
– og takk for det! Nok 
en vinter med ustabilt 
vær er på hell. Dette er 
utfordrende for banen 
og banegutta har allerede 
frest av greenene et par 
ganger for å unngå at det 
dannes for mye is. Alt for 
at spilleforholdene skal 
være best mulig når banen 
åpnes til våren.

Aktiviteten på klubben er nå stor. Etter evalueringen av 
fjorårets sesong og medtatt de tilbakemeldinger vi fikk fra 
medlemsundersøkelsen har vi satt opp planene for 2016. Alle 
avdelinger vet hva som skal skje i året som kommer og det jobbes 
godt mot målene. Mye skal være gjort før golferne kommer når 
banen åpner om et par måneder. 

De nye medlemmene er registrert inn, faktura for innmeldingsavgift 
er sendt, ventelisten er fakturert ut med drøyt 1550 fakturaer. 
Årsmøtet er nært forestående og etter det skal de mer enn 2200 
fakturaer produseres og sendes. Avtaler skal reforhandles/nytegnes 
og vintertreningen for barna gjennomføres samtidig med at 
treningsopplegget for sommersesongen klargjøres. Det publiseres på 
nettet når det er klart.

På årsmøtet i mars er det ikke de store sakene, men styret har 
nylig nedsatt en gruppe som skal jobbe med klubbhuset. Det vil 
fremlegges noe informasjon om dette nå og planen er at det skal 
fremmes noe for medlemmene å ta stilling til på årsmøtet i 2017. 
Det kan bli spennende.

I år har vi fått 96 nye medlemmer. Mange av de som tilbys 
medlemskap velger å melde: «Pass, sett meg bakerst på ventelisten 
igjen». Det passer ikke nå, jobb / familie / annet gjør at denne 
meldingen er vanlig tilbakemelding på tilbudet om medlemskap. 
Selv om det er mer enn 1500 personer på listen tar det nå 5 år fra 
man setter seg på listen til man blir medlem.

I slutten av november valgte to av våre trenere å akseptere 
jobbtilbud fra NGF. Det er med glede vi i januar mottok Johan 
Elgborns signatur som hovedtrener. Johan jobbet hos oss i noen år 
frem til og med 2006 så mange vil gjenkjenne den blide svensken 
når dere ser ham til sommeren. I tillegg har vi ansatt en av de 
nye PGA-trenerne som nå avslutter sin skolegang på Høgskolen i 
Hedmark. Marie Høgmoen starter sin jobb hos oss i april. I tillegg 
til disse to er Maria og Robin også ansatt i 2016. Vi føler med dette 
at vi har et godt trenerteam for kommende sesong.

Økonomien i klubben er god og 2015 gikk med et brukbart 
overskudd; kr 640.000. Men likviditeten er syltynn i 
vintermånedene. Styret har som policy å nedbetale mest mulig på 
det store lånet hver høst. I 2015 nedbetalte vi totalt kr 1.250.000 og 
restgjeld er p.t. kr 55.250.000. Vi trekker på kassakreditten frem til 
likviditeten igjen er god i overgangen mars/april.

Styret har jobbet med en revidering av virksomhetsplanen vår. 
Arbeidet er ferdig uten at dette medførte store endringer. Vi 
fortsetter med den samme visjon og i hovedsak de samme verdier. 
Takk til alle som bidro med dette arbeidet.

NV

Oslo Golfklubb  
– et fantastisk sted å være!
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Fremdeles har vinteren 
et godt tak på Bogstad, 
men i administrasjon 
og komiteer er det god 
aktivitet med forberedelser 
til sesongen 2016. 
Banemannskapet har vært 
aktive gjennom vinteren 
for å sørge for at banen 
kommer seg helskinnet 
gjennom en årstid 

med til dels store svingninger i vær og temperatur. 
Forhåpentligvis har de preventive tiltakene bidratt til at 
banen raskt fremstår i god stand når den etterlengtede 
våren kommer om ikke så lenge.  
Men først skal vi ha Årsmøtet.

Dokumentet som gjennomgås på Årsmøtet, gir et innblikk i 
driften av golfklubben og «rikets tilstand». Status er bra med god 
økonomisk styring, stor aktivitet gjennom sesongen, fornøyde 
medlemmer og god etterspørsel etter medlemskap i klubben. Styret 
har hatt mange gode diskusjoner gjennom sesongen hvor fire temaer 
har vært i konstant fokus; banen, OGK som idrettslag, klubbmiljø 
og medlemsservice, samt utvikling av klubben. 

Banen er grunnlaget for klubbens økonomi og tilføres nødvendige 
midler for å opprettholde den meget høye banestandarden vi 
etter hvert er blitt vant med. Medlemsundersøkelsen som ble 
gjennomført etter fjorårssesongen, bekreftet at et stort flertall 
av medlemsmassen støtter styrets prioritering av banen. Vi må 
derimot fortsatt jobbe for å øke bevisstheten blant medlemmene 
om å ta tilstrekkelig vare på banen for det syndes fremdeles fra for 
mange. I tillegg er det fremdeles noe å hente kapasitetsmessig ved 
at alle respekterer klubbens bookingprinsipper. Fokuset på dette vil 
fortsette. 

OGK som idrettslag er viktig for rekruttering til klubben, 
aktivitetsnivået blant medlemmene og et godt klubbmiljø. Det 
krever en aktiv og profesjonelt drevet idrettsavdeling slik vi har, med 
tilbud til både elite og hverdagsgolfere. For kommende sesong vil 
juniorsatsingen fortsette med uforminsket styrke og treningstilbudet 
til medlemmene vil økes ytterligere. 

Klubbmiljø og medlemsservice er kjernen i det klubben skal 
levere utover gode spilleforhold, dvs. god tilgjengelighet for 
spill, et klubbhus med liv, helst hele året, godt restauranttilbud, 
inkluderende miljø, attraktive klubbturneringer og en serviceinnstilt 
og effektiv administrasjon. Styret er opptatt av å balansere ulike 
hensyn og legge forholdene best mulig til rette for å få til dette, men 
hver enkelt må også være bevisst at miljø skapes av holdninger og 
innstillinger hos hvert enkelt medlem. 

Utvikling av klubben er en viktig oppgave for styret. 
Gjennomføring av større internasjonale turneringer som Solheim 
Cup, etablering av den nye sløyfen tee 41 for å øke og opprettholde 
mestringsfølelsen blant nye, yngre og eldre golfere, utvikling av 

Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth.

treningsfasilitetene inkludert en nærliggende korthullsbane, samt 
nytt klubbhus er eksempler på prosjekter som styret har engasjert 
seg i. Klubbens virksomhetsplan som ble revidert etter sesongslutt, 
er rettesnoren for det operative og strategiske arbeidet som gjøres 
av styret, administrasjon og tillitsvalgte. Revideringen medførte få 
endringer, men medlemmene oppfordres til å sette seg inn i planen 
som er tilgjengelig på klubbens nettside og etter hvert i sekretariatet.

I år vil Keith Woods tre ut av styret etter 6 år med solid og viktig 
innsats for klubben. Han har vært en uvurderlig ressurs og en 
kyndig diskusjonspartner med god jording i medlemsmassen. Styret 
og klubben takker Keith for meget gode bidrag gjennom disse 
årene. Styrets varamedlem Eirik Kronkvist som i flere år har vært en 
solid støttespiller på den økonomiske styringen i Treningskomiteen, 
trer også ut av styret pga. stort arbeidspress i jobben. Valgkomitéen 
(VK) har foreslått at Einar Lyche med solid finansbakgrunn som 
nytt styremedlem og Wenche Enge som nytt varamedlem. Resten 
av styret er foreslått for gjenvalg. Med VKs innstilling vil styret 
opprettholde en god demografisk representasjon av medlemsmassen 
og ha en god faglig sammensetning. 

Hilsen Jan 
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Resultater fra årets Vinterputt

MAI

Mette C. Bye og Per Pettersen ble vinnere av Damenes og Herrenes vinterputt.

Damenes- og herrenes Vinterputt ble avholdt 2. uken i 
januar og det endte med at vi kan gratulere Mette Bye 
og Per Pettersen med seier!

Mette Bye puttet best av de 32 damene som deltok på damenes 
vinterputt. Damekomiteen melder om stor stemning og 
engasjement.

På herresiden var det bare 19 seniorer som stilte til start for 
kvalifisering til match i åttendedelsfinaler. I semifinalene vant Stein 
Oppedal 3/1 over Torgrim Rolfsen, mens Per Pettersen senket for 
gevinst på det 24nde hullet i matchen mot Jan Erik Villersø-Viul. 
Per gikk seirende ut i finalen mot Stein med 2/1 og kan dermed få 
inngravert sitt navn på Leiv Hesstvedts vandrepokal. 

Leder i Seniorkomiteen, Torgrim Rolfsen, benytter anlendingen til å 
ønske vel møtt til våren, fra 2016 er også 50-åringer seniorer! Klasse 
A blir da 50–65 år.

Gratulerer til Mette og Per!

Åpningsturnering og Pink Cup, shotgun kl. 10.00 lørdag 7. mai

Vi fortsetter i år med Åpningsturneringen i samarbeid med Pink 
Cup. I fjor var det fullt startfelt med aktiviteter underveis, lotteri 
etter spill og vi sendte til slutt avgårde i overkant av kr. 40 000,–, 
noe som var ny rekord!

Høydepunkter sesong 2016

Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal, lørdag 28. mai

Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal er Norges soleklart 
beste og mest tradisjonsrike barneturnering. I fjor deltok over 180 
barn og unge i alderen 2 til 19 år! 
Bli med å skape en strålende ramme for barna siste lørdag i mai!

JUNI

Member/Guest Invitational, lørdag 4. juni
Det er andre året for denne turneringen hvor du kan invitere med 
deg en gjest for en strålende dag på Bogstad! I fjor var det også her 
et stappfullt startfelt tross litt varierende vær.
Spilleformen er behagelig og det er servering med premieutdeling 
etter spill. Lørdag 4. juni med shotgun start klokken 09:00!

The International Trophy, 25. og 26. juni

Turneringen dateres tilbake til 1948 hvor Henning Astrup var 
første navn som ble inngravert på det unike trofeet. Turneringen 
har utviklet seg mye siden den tid og er i dag en av de turneringene 
som tiltrekker seg de beste amatørene og proffene i landet. Stikkord 
verdt å nevne: 72 hull for herrer og 54 hull for damer fordelt på to 
spilledager, netto og brutto slagkonkurranse, fullt startfelt hvert år, 
fantastisk ramme og flotte premier! Trophy`n går i år av stabelen 
lørdag og søndag, 25.–26. juni.
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Høydepunkter sesong 2016

JULI AUGUST

European Girls Team Championship, 3. – 9. juli

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 er vi i år igjen 
blitt tildelt æren av og denne gang stå vert for European Girls Team 
Championship.

Europas beste jenter mellom 13–19 år kommer til Oslo Golfklubb 
og det kommer til å bli en suveren uke! Det blir trickshow med en 
regjerende verdensmester, det blir golf på høyeste juniornivå og ikke 
minst får vi vist frem vår bane fra den aller beste siden!

Bli med å skap en utrolig ramme rundt et stort golfarrangement! 

Lag NM, 15. – 17. juli

Europas beste juniorjenter avløses mer eller mindre av årets utgave av 
Lag NM. I fjor ble det storeslem for Oslo GK i Stavanger, der vi dro 
hjem både dame og herre titlene, og nå skal de forsvares på eget gress!
Vi gleder oss masse til disse ukene og håper så mange som mulig 
kan og har lyst til å bidra til arrangementene! Kunne du tenke deg å 
være frivillig, send en epost til marius@oslogk.no allerede i dag! 

OL Shotgun, kl. 09.00 lørdag 20. august
Sommerferien er over, men 
høydepunktet i turneringsprogrammet 
vil ingen ende ta. Tredje helgen i 
august, nærmere bestemt lørdag den 
20, skal vi arrangere OL Shotgun. Golf 
står i år på det Olympiske programmet 
og vår egen Tutta skal delta i Rio. 
Denne lørdagen spiller vi derfor 
en bestball parturnering, hvor også 
beste individuelle score premieres og 
graveres inn i Plucknett pokalen. Det 

vil være aktiviteter underveis og ikke minst viser vi siste runden 
av den Olympiske golfkonkurranse på storskjerm i peisestuen, 
forhåpentligvis med Suzann i tetkampen.

Klubbmesterskapet, 27. og 28. august
Klubbmesterskapet er for 
mange årets definitive 
høydepunkt. Mersterskapet 
er i 2016 lagt til siste helg 
i august, nærmere bestemt 
lørdag 27 og søndag 28. 
august. Det ble i fjor kuttet 
ned fra 54 til 36 hull over 2 

dager, noe som ga en betydelig høyere deltagelse i samtlige klasser. 
I tillegg har turneringskomiteens beslutning om shotgunstart på 
søndag bidratt positivt.

Er du klar for å bli kronet som klubbens beste spiller?

SEPTEMBER

Wahlstrøms Pokal, 17. september

Sammen med Sarah & Carls Cup er Wahlstrøms Pokal barnas 
turneringer på Bogstad. 130 deltakere stilte til start i 2015, noe 
som var dobling fra året før. Det blir konkurrert i forskjellige klasser 
basert på alder og handicap.

mailto:marius@oslogk.no
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Høydepunkter sesong 2016

Mer informasjon om turneringer 2016

For mer informasjon om alle andre turneringer her på Oslo GK, 
så finner du et komplett program enten i GolfBox eller  
på klubbens nettside. 

Vi gleder oss til å ønske velkommen til nok en golfsesong på 
Norges flotteste golfbane!

Per Teigens Pokal, lørdag 17. september

De ukentlige Torsdagsmatchene avsluttes med en stor finale og 
kampen om Per Teigens Pokal går av stabelen søndag 18. september. 
To år på rad har Henning Larsen stukket av med pokalen og ikke 
minst den gjeveste parkeringsplassen på klubben!
Kan noen tukte Henning i 2016? 
Klubben oppfordrer alle medlemmer til å melde seg på de ukentlige 
Torsdagsmatchene!

OKTOBER

Avslutningsturneringen, shotgun kl. 11.00 lørdag 8. oktober

Golfsesongen avsluttes i år lørdag 8. oktober med 
Avslutningsturneringen. Dette har vært en populær turnering i lang 
tid. De siste årene har turneringen blitt krydret med aktiviteter 
underveis, store hull på alle par 3 hull, god mat etter runden og fine 
premier. En verdig avslutning på sesongen! 
Bli med og avslutt sesongen sammen med de andre medlemmene!

Alder for seniorgolferne senkes til 50 år

Vi blir eldre og eldre. Man skulle tro at aldersgrensen for 
seniorspillere ville følge etter. Men, neida. Kloke hoder i European 
Golf Association (EGA) har vedtatt å senke aldersgrensen for 
deltagelse i seniorturneringer fra 55 til 50 år, for menn! EGA skriver 
selv: «The main reason for the change is to increase competitiveness». 
Endringen gjelder for europeisk seniormesterskap, individuelt  
og for lag.

Norsk Senior Golf (NSG) har valgt å slutte seg til nyordningen, 
blant annet med begrunnelse å få med flere, yngre og bedre spillere. 
NSG har også i tankene å gjøre klassene flere og smalere, samtidig 
som det overveies en egen klasse for seniorene over 70.

Oslo Golfklubb har for egne turneringer også vedtatt å sette 
den nye, nedre aldersgrense til 50 år. Dette blir da aktuelt for 
klubbmesterskapet i august.

Old Boys Championship (OBC) beholder imidlertid nedre 
aldersgrense på 55. Senior- og turneringskomiteen finner det riktig 
å la seniorene vente i fem år før de blir Old Boys. OBC spilles i år 
23.–24. juli.

Senior herrer

Årets seniorkomite består av fv. Jan Erik Villersø-Viul, Per Pettersen, Jan Kolstad, 
Torgrim Rolfsen, Per J. Eitzen og Sjur Galtung. Per Arvid Sveum var ikke tilstede da 
bildet ble tatt.
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Golfmarked

For Seniorgolfen på onsdager, for Upper Nine, Matchplay Senior og 
for Vinterputten, blir også nedre aldersgrense nå 50 år. Medlemmer 
av Oslo Golfklubb kan her delta fra og med det året de fyller 50 år. 
Seniorkomiteen har vedtatt at vi holder på klasseinndelingen som 
før. Klasse A blir derved i 2016 for seniorer fra og med det året de 
fyller 50 år til og med 65 år. 

Resultatet av justeringen er at 103 flere OGK-golfere blir seniorer 
enn om endringen ikke var blitt innført. Totalt er vi nå en gruppe 
på 547 aktive seniorgolfere.

Uansett, seniorgolfere i og utenfor Oslo Golfklubb, ung eller 
gammel, skal være velkomne til årets turneringer på Bogstad. Det 
skal hverken mangle på competitiveness eller godt spill.

Torgrim Rolfsen
Leder seniorkomiteen herrer 2016

Trefelling i Ankerveien

Bymiljøetaten i Oslo Kommune har foretatt en vurdering av 
trærne i Ankerveien og funnet ut at bjørketrærne er i svært dårlig 
forfatning. Bjørk er et treslag som ikke lever relativt lenge. Det 
er en gammel rekke med trær i Ankerveien og alle individene er i 
avviklingsfasen. Bymiljøetaten mener derfor at det ikke er forsvarlig 
å beholde trærne i et område med så mange mennesker.

Svakheter som er avdekket er:
• Tidligere beskjæringsskader
• Soppangrep
• Sprekkdannelser
• Dårlig struktur
• Råte
• Hellende/lenende stammer

Nøyaktig når fellingen vil igangsettes er ikke kjent, men vil i følge 
bymiljøetaten igangsettes når vinteren blir av det mildere slaget.

Golfmarked lørdag 23. april

Jeroen oppfordrer alle til å ta del i årets Golfmarked lørdag den 23. april.

Ta et dypdykk i kjeller og garasje og finn frem golfutstyr 
du ikke lenger trenger, men som andre kan ha stor glede 
av! Lørdag 23. april kl. 10.00–16.00 blir det kjøp og salg 
av brukt og nytt golfutstyr hos Oslo Golfklubb.

Et sikkert tegn på at våren og golfsesongen er i anmarsj er når årets 
store Golfmarked er under oppseiling.  
– Vi håper at mange deltar ved å finne frem utstyr som man ikke 
lenger har bruk for og leverer dette inn for salg. Trenger du noe nytt 
skal vi sørge for at alle får kyndig og proff veiledning til å velge det 
utstyret som passer for deg, forteller Jeroen Schüssel, som i år har 
tatt på seg hovedansvaret for Golfmarkedet.

Golfmarkedet arrangeres for 7. gang og som vanlig går 30 prosent 
av omsetningen til juniorsatsingen i Oslo Golfklubb.  I tillegg til 
loddsalg og konkurranser hvor det er mulig å vinne flotte premier, 
blir det servering av vafler, kaker, pølser og kaffe.

Golfmarkedet arrangeres i treningslokalet ved driving rangen og 
man vil få gode muligheter til å teste aktuelt utstyr. Bruktmarkedet 
gir en gyllen mulighet til å kjøpe golfutstyr av høyere kvalitet til en 
gunstig pris, forteller Jeroen. 



8

Trenger frivillige
Klubben er avhengig av medlemmer som stiller opp og hjelper til 
når store arrangement skal avvikles. Golfmarkedet er intet unntak. 
Skal det bli et hyggelig og effektivt arrangement trenger klubben 
innsats fra flere frivillige til å utføre alt fra loddsalg og vaffelsteking 
til prising, salg og utlevering av utstyr. 

Har du lyst og anledning til å ta i et tak for klubben ta  
kontakt med Jeroen Schüssel på tlf. 917 07 70 eller e-post:  
jeroen.schussel@dinutvikling.no.

Innlevering, salg og utlevering av utstyr
• Innlevering og prisfastsettelse av utstyr: I treningslokalet torsdag 

21. april og fredag 22. april kl. 18:00-20:00, samt lørdag 23. april 
kl. 09.00–12.00.

• Salg: I treningslokalet lørdag 23. april 10.00–16.00.
• Utlevering/utbetaling: Mandag 25. april kl. 18.00–20.00 i 

treningslokalet.

Ønsker du ytterligere informasjon om årets store  
golfmarked kontakt Jeroen Schüssel, tlf. 917 07 670 , e-post:  
jeroen.schussel@dinutvikling.no.

Golfmarked
lørdag 23. april 2016 kl. 10:00–16:00

Salg av brukt og 
nytt golfutstyr!
• Kyndig veiledning
• Knalltilbud på brukt og nytt golfutstyr!
• Selg det du ikke lenger trenger!
• Delta i konkurranser. Fine premier!
• Gode parkeringsmuligheter!

NB! 30 % av salget går til juniorsatsingen i
Oslo Golfklubb. Salgsobjekter under kr. 250,-
og oppgjør som ikke er hentet innen kl. 20:00
mandag 25. april tilfaller Oslo Golfklubb.

Innlevering og 
prisfastsettelse av utstyr:
I treningslokalet torsdag 21. og
fredag 22. april kl. 18:00-20:00, 
samt lørdag 23. april kl. 09:00-12:00.

Salg:
Lørdag 23. april kl. 10:00-16:00.

Utlevering/utbetaling:
I treningslokalet mandag 
25. april kl. 18:00-20:00. 

Kontakt:
Tlf. 917 07 670, 
jeroen.schussel@dinutvikling.no.

Vi vil ha ditt engasjement!

Et slag for frivilligheten i Oslo Golfklubb

Oslo Golfklubb har fra klubben så dagens lys blitt båret 
frem ved at medlemmer og golfentusiaster har delt sin 
kunnskap, tid og krefter med klubben. Hvor mye dette 
har hatt å si for utviklingen frem til i dag er alt annet 
enn usikkert. Kanskje kan man trekke slutningen at det 
har betydd alt?

Det er grunn til å undre seg over hvorfor det, i gamle dager, var så 
mange som lot seg engasjere. Hadde medlemmer en helt spesiell 
tilknytning med hverandre og klubben? Hadde familiebånd noe å 
si? Opplevde man at klubben var et 2. hjem? Ble klubben drevet at 
ildsjeler som ga alt og på den måten «smittet» andre med sin iver 
etter å styrke klubbens posisjon? Eller er det bare norsk kultur som 
har endret seg med tiden?

Fakta er at dugnadsånden i Norge er nedadgående og at færre tar 
seg tid til, eller kanskje retter sagt, har tid til frivillig arbeid. Alt går 
raskere og golfentusiastene har kanskje endret karakter fra å være 
klubbmedlem «på sin hals» (med alt det måtte innebære) til å være 
en person som rett og slett ønsker å gjøre det han/hun liker aller 
best, nemlig spille golf.

Fakta er også at ennå så nyter Oslo GK godt av personer som 
er klubbmedlemmer «på sin hals». Mange av disse har tatt på 
seg viktige verv i klubbens komiteer og bruker mye av sin tid 
og kompetanse på å løse komiteens oppgaver på den aller beste 
måte. Frivillig arbeid er helt nødvendig for at medlemmene skal 
få et godt aktivitetstilbud. Senior Herrer, Damekomiteen og 
Turneringskomiteen er gode eksempler på dette. Hver uke gjennom 
hele sesongen arrangeres det turnering. Sosiale arrangementer 
kommer i tillegg. På den måten gir de sine respektive målgrupper 
innenfor medlemsmassen en sosial og hyggelig arena som bidrar til å 
styrke felleskapet i golfklubben. 

Hvor mye betyr ikke arbeidet som denne gjengen gjør for å skape et miljø for 
damene i alderen 50+ i klubben?
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Frivillighet på enkelte arrangementer
Fra undersøkelser presentert på Golftinget viser det seg at 
frivilligheten fortsatt finnes, men ikke i samme form som før. Å få 
medlemmer til å påta seg verv som er udefinert i tid og mengde har 
en markant tilbakegang de siste 10 år. På den positive siden er det 
fortsatt slik at mange gjerne stiller opp på enkeltarrangement og gir 
av sin tid på den måten. 

Den årlige dugnaden før baneåpning er et godt eksempel på dette. 
Da møter gjerne 100 medlemmer opp og spesielt hyggelig er det 
når baneforholdene tillater dugnadsturnering etter endt arbeid.  
At stort oppmøte på denne aktiviteten skaper samhold og et godt 
klubbmiljø er det ingen tvil om.

Liten tvil om at deltakelse på dugnaden styrker fellesskapet og er med på å skape et 
godt klubbmiljø.

Det årlige store golfmarkedet er en aktivitet som er helt avhengig 
av medlemmers innsats.  Takket være dem har juniorsatsningen 
i klubben hvert år fått et verdifullt, økonomisk og kjærkomment 
bidrag.

Frivillig innsats fra disse menneskene gjorde Golfmarkedet i 2014 til hyggelig arena 
for golfinteresserte.

Ingenting er så bra at det ikke kan bli bedre
Oslo Golfklubb har et aktivt og flott klubbmiljø og det må vi 
jobbe sammen for å ta vare på. Vi er alle tjent med et bredt og 
aktivt klubbmiljø med sterk tilhørighet, godt samhold og stor 
frivillighetsinteresse. 

Det er mange måter, i tillegg til dugnader,  å bidra til dette på.  
F.eks. gjennom deltakelse på turneringer og kurs, trening med 
proene, bruk av restauranten og kjøp av golfutstyr i Pro Shop for  
å nevne noe. 

Klubbens egen ressurspool
Klubben har mange ressurssterke medlemmer med kompetanse 
som klubben trenger. Styret tok, under fjorårets sesong, til ordet 
for å danne en ressurspool som kan trekkes på når ulike oppgaver 
skal utføres. Det kan være juridisk sparring, sponsorsalg, strategisk 
planarbeid, bygningsteknisk innsikt ol. 

Det er mange aktuelle temaer og klubben håper vi kan lokke frem 
medlemmer som er villige til å bidra i utvikling av klubben og ikke 
minst skape en rekrutteringsbase for komiteer og styret.    

Ta mer enn gjerne kontakt med administrasjonen ved å sende en 
e-post til post@oslogk.no dersom du har tid og lyst til å bidra, eller 
ønsker mer informasjon.

«Terrassegjengen» – en aktiv og positiv gjeng som både deltar i turneringer og tilbringer tid på terrassen etter spill. Det oppfordrer vi flere til å gjøre A.
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Dugnad på banen

Gjør deg klar til dyst!

Helt siden klubben så dagens lys har medlemmene tatt en aktiv del 
i å gjøre golfbanen klar for spill. Etter en lang vinter er det mange 
arbeidsoppgaver som skal gjennomføres før banen igjen fremstår 
slik vi alle ønsker. I tillegg til arbeidsoppgaver bys det på servering, 
muligheten til å bli kjent med andre medlemmer og sist men ikke 
minst: 9 hulls dugnadsturnering. 

Foreløpig arbeidsdato 30. april
Klubben oppfordrer medlemmer på det aller sterkeste til å bli med 
å holde dugnadstradisjonen i hevd.  Klubben trenger først og fremst 
din arbeidskraft, men også ditt oppmøte da det vil være med å 
styrke samholdet og fellesskapet i klubben. Foreløpig arbeidsdato 
for dugnaden er satt til lørdag 30. april kl. 10.00.

Det er mange arbeidsoppgaver som skal gjøres ute på banen, rundt 
klubbhuset, parkeringsplassen og driving rangen. Vanligvis pågår 
arbeidet i ca. 3 timer før det blir servert mat og drikke på terrassen. 

9 hulls dugnadsturnering
Deltar du på dugnaden får du også æren av å delta på årets første 
shotgunstart, vel å merke hvis forholdene på banen tillater det. Det 
spilles stableford over 9 hull. 

Klubben oppfordrer medlemmer på det sterkeste til å ta del i 
dugnadstradisjonen. I mens krysser vi fingrene og håper på en 
«snill» vår og tidlig baneåpning.

Flott gjeng som deltok i 2014. Her er det servering mens arbeidet pågår.

Medlemsforsikring

Slik er du som medlem forsikret

Norges Golfforbund (NGF) og Codan Forsikring feirer 
nytt samarbeid. I tillegg til at du som golfer har ulykkes 
og ansvarsforsikring i Codan Forsikring kan du nå 
tegne gratis Hole in One-forsikring. 

Avtalen som er inngått mellom NGF og Codan Forsikring 
innebærer at alle medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har 
idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i Codan Forsikring.

Idrettsforsikring. Forsikringen er en utvidet ulykkesforsikring, som 
omfatter plutselige og uforutsette skader som rammer den forsikrede 
i forbindelse med idrettsutøvelse eller ved reise og opphold i 
forbindelse med organisert idrettsøvelse.

Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av 
NIFs barneforsikring, dvs. fra man har fylt 13 år. Etter fylte 70 år 
gjelder noen begrensninger. Forsikringen dekker i tillegg personer 
som er under opplæring og trening i forbindelse med Veien til golf, 
når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF.

Personskade
Meldes til Codan Forsikring på tlf. 67 22 46 88, alternativt pr 
e-post personskade@codanforsikring.no.

Ved skademelding må man oppgi polisenr. 1028395, 
medlemsnummer i NGF, samt hvilken klubb du er medlem i og 
hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, 
må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

Ansvarsforsikring. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar 
for person- og tingskade.

Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet 
NGF har, gjennom betalt klubbkontingent, en automatisk 
ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i 
hele verden.

Enkelte utenlandske baner krever en slik forsikring før man slipper 
golfere ut på første tee, og det er ikke uvanlig at man må betale 
ekstra for dette.  Med Codans forsikring, som altså ligger innbakt i 
klubbkontingenten, har norske golfere med gyldig golfkort allerede 
en slik ordning, og det burde derfor være unødvendig å betale 
denne tilleggsforsikringen.

Ansvarsskade
Meldes til Codan Forsikring, på tlf.67 22 46 79, alternativt pr 
e-post ansvar@codanforsikring.no.

Ved skademelding må man oppgi polisenr. 1028395, 
medlemsnummer i NGF, samt hvilken klubb du er medlem i og 
hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, 
må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.
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Konkurranser
Forsikringen gjelder også under konkurranser, samt all aktivitet 
på en bane/klubb tilsluttet NGF.  Forsikringen gjelder under 
direkte reise til/fra idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/
treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Under reise i forbindelse med konkurranser eller organisert trening 
som foregår utenfor den forsikredes hjemsted eller utenfor Norge, 
gjelder forsikringen også under oppholdet, dog høyst en uke før 
første og tre dager etter siste golfrunde.

Det er en forutsetning at medlemmene er medlem av Norsk 
folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge. 

Protimer og propakker

Trenerteamet på Bogstad, bestående av Stephen, Johan, Maria, 
Marie og Robin tilbyr alle protimer til medlemmer og ikke-
medlemmer. Det er mange gode grunner til å ta en protime for både 

Instruksjon 2016 Pris m/PGA pro

25 min. – 1 person kr. 390,–
50 min. – 1 person kr. 750,–
50 min. – 2 personer kr. 1200,–
Grupper Pris per. person

50 min. gruppeinstruksjon – 4 personer kr. 500,–
Banespill  
Instruksjon 9 hull – 1 person kr. 1200,–
Instruksjon 9 hull – 2 personer kr. 900,–
Instruksjon 9 hull – 3 personer kr. 700,–
Instruksjon 9 hull – 4 personer kr. 500,–

Gratis Hole In One-forsikring
Det nye samarbeidet mellom partene feires med å tilby alle 
medlemmer av en golfklubb tilknyttet NGF følgende:

• Gratis Hole In One-forsikring for hele 2016
• Feiring på klubbhuset dekkes med inntil kr 1000,-
• Opphører automatisk ved årsskiftet

Gratis HIO-forsikring bestiller du på www.codanforsikring.no.

Pakker

Felles for pakkene nedenfor et at spiller i samarbeid med pro 
utvikler et skreddersydd program med utgangspunkt i spillerens 
ønsker, ambisjoner og mål. 
Elitepakke – 1 person:
Totalt 16 timer á 50 min. + 9 hull på bane. kr. 10 000,–
Gullpakke – 1 person:
Totalt 6 timer á 50 min. + 9 hull på bane. kr. 5000,–
Sølvpakke – 1 person:
Totalt 6 timer á 30 min. + 9 hull på bane. kr. 3000,–

den erfarne og uerfarne golfer. Tips og små endringer kan være med 
å ta golfopplevelsen til nye høyder. 

Slik bestiller du protime eller propakke
Når sesongen nærmer seg vil du enkelt kunne bestille protime i 
GolfBox. Før den tid kan du kontakte hver enkelt pro direkte via 
e-post eller mobil. 

Kontaktinformasjon finner på klubbens nettside, nærmere bestemt: 
http://www.oslogk.no/kurs-og-trening/protime/.

Propakke bestilles ved å sende en e-post til jan@oslogk.no. 
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Fagkveld

Fagkveld: torsdag 28. april kl. 18:00 

Hvordan bli en bedre golfer? 

 
18:00-18:20 

Høydepunkter sesong 2016 
 

Nåsituasjonen i golf-Norge og hvilke planer har Oslo 
Golfklubb for sesong 2016? 
 

 

Daglig leder Niels Vik 

 
 
 

 
18:20-19:15 

Myter i golf 
 

Golfen er under stadig utvikling, men noen myter består 
i beste velgående. Johan avslører myter og presenterer 
sannheter du ikke kommer til å tro. 
 

Hovedtrener Johan Elgborn 

Pause med enkel bevertning 

 
19:30-20:00 

Hva skal til for å bli best? 
 

Som den eneste nordmannen har Marius Thorp spilt 
British Open og vunnet Silver Medal for beste amatør. 
Hva gjorde han bra og hvorfor kom han så langt? 
 

Turneringsansvarlig Marius Thorp 

20:00-20:30 Golf og fysisk trening 
Kim presenterer praktiske øvelser som garantert gjør 
golfspillet enklere og bedre uavhengig av ferdighetsnivå. 
Etter foredraget vet du hvordan du kan trene for å slå 
lenger enn du noen gang har drømt om.   
 

Kim Røtnes Jensen, EDGE Performance 

Påmelding innen 22. april. 
Påmelding rettes til jan@oslogk.no eller ved henvendelse i resepsjonen.  
Deltakelse er gratis. 

Bli med og skap en sosial og hyggelig klubbkveld! 
Foredragsholderne, stort sett bestående av ansatte i klubben,  

lover å gjøre sitt for at du skal få en sosial og lærerik kveld. 
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Nye trenere i klubben

Den siste tiden har det skjedd en del endringer på trener-
fronten i Oslo Golfklubb. Både Geoff Dixon og Fredrik 
Due har fått nye utfordringer i Norges Golfforbund 
(NGF). Endringer gir nye muligheter og klubben ønsker 
Johan Elgborn og Marie Høgmoen velkommen om 
bord.  

Johan Elgborn

Johan Elgborn er engasjert 
som ny hovedtrener i Oslo 
Golfklubb. Johan er 48 år og 
kommer fra jobben som Head 
Professional i Asker Golfklubb.

– Min målsetting er å overføre 
kunnskap og erfaringer, 
som jeg har tilegnet meg 
gjennom alle disse årene som 
spiller og instruktør, til alle 
typer golfspillere. Det blir 
spesielt kult å utvikle barn og 
ungdommer og jeg har høye 
ambisjoner for denne kategorien 
i Oslo Golfklubb. Jeg vil tilby 

medlemmer et godt og bredt instruksjonstilbud, der det skal være 
noe for alle kategorier av golfere, sier Johan.

Johan begynte selv å spille golf som 7 åring da det ble bygget en 
golfbane i den lille byen Vissefjärda i Småland hvor han vokste opp. 
Det var læreren som tok elevene med til banen en ettermiddag, så 
de kunne prøve golf. Johan ble hektet med en gang og uken etterpå 
var han med på juniortrening. 
– Det som gjorde at jeg ble hektet var fasinasjonen for å få ballen så 
langt og høyt som mulig, men også mestringsfølelsen når jeg traff 
ballen riktig, forteller Johan.

Karrieren som trener startet i 1995 som Assistent Professional ved 
Emmaboda Golfklubb. Deretter gikk turen til Grenland Golfklubb. 
I Oslo Golfklubb jobbet han som Teaching Professional fra 2000 
til 2006. Etter den tid har han jobbet både for Kragerø Golfklubb, 
Tyrifjord Golfklubb og Asker Golfklubb.
– Jeg har hatt gleden av å ha vært trener for Torstein Nævestad (Oslo), 
Thomas Guste Pedersen (Kragerø) og Knut Krokeide (Asker). Etter 
årene ved Oslo, har jeg ikke vært i klubber som har satset spesielt mye 
på junior og elite. Asker er unntaket, sier Johan.

Selv har Johan spilt på P4 Tour, Swedish Golf Tour, Challenge 
Tour, Australasia Tour og diverse mini tourer i USA i fem år. Han 
kan skilte med én andreplass, 10 tredjeplasser og 14 øvrige topp-
10-plasseringer Nordic Leauge. Verdt er også å nevne at han ble 
vinner av Norsk PGA-mesterskap i 1996 og 1998 samt vinner av 
Instruktør mesterskap Norge i 2003 og 2009.
– Jeg gleder meg til å dele noe av min egen lidenskap og glede for 
golf til Oslo Golfklubbs medlemmer og juniorer. Få dem til å føle 
mestring. Herlig å få jobbe med mennesker, som gjør det de helst vil 
gjøre og som derfor ofte er positive og i bra humør, sier Johan.

Marie Høgmoen

Marie er født og oppvokst 
like ved Drøbak Golfklubb 
og har spilt golf siden 2004. 
Hun har Bachelor i Idrett med 
spesialisering i Trenerrollen, og 
hun har fordypet seg i Golf! 
–  Det som fasinerer meg mest 
med golfen er at man alltid kan 
utvikle seg til å bli litt bedre, 
forteller hun.

I 2013 startet Marie på 
Høgskolen i Hedmark hvor hun 

vil være ferdig utdannet til sommeren. Utdannelsen er et samarbeid 
mellom Høgskolen, Norges Golfforbund og PGA of Norway. 
Studentene ender opp med en bachelorgrad, NGF Trenerløype og 
protittelen «PGA Club Professional».
– Jeg er den eneste jenta i klassen og vi er det første kullet som går 
ut med denne fantastiske utdannelsen og jeg forventer å få gode 
karakterer på mine siste eksamener, forteller Marie. 

Nærhet til golfbanen i Drøbak og en pappa som tok med henne 
og broren for å spille, var starten på golfkarrieren i 2004. Det er 
lenge siden pappa har måtte se seg slått av dem begge. Siden det har 
Marie hatt en lang golfkarriere og tilegnet seg mye erfaring.
– Jeg begynte å jobbe i Pro Shop i Drøbak Golfklubb da jeg var 
18 år. De siste tre årene har jeg vært assistenttrener der. I 2014 og 
2015 har jeg også jobbet som trener på Hurum Golfklubb. Jeg har 
også andre trenererfaringer, men det er innen badminton. Ett år 
som trener og ett som hovedtrener. I tillegg kan jeg nevne at jeg er 
kretsmester i Badminton fra da jeg selv spilte aktivt, men det har jeg 
lagt på hyllen, sier Marie.

Hun har store ambisjoner og brenner for det arbeidet hun skal gjøre 
i klubben.
– Jeg ønsker at andre skal bli like glad i denne idretten som jeg er. 
Jeg ønsker spesielt å skape fokus på mestring og tilrettelegging for 
utøverne slik at de utvikler seg ut i fra sine ønsker og behov. Det å 
ta del i utviklingsprosessen til en spiller, uansett alder og nivå, er en 
fantastisk følelse, sier Marie.

Listen over Maries egne golfmeritter er lang. For å nevne noe kan 
det fortelles at hun i 2015 vant Drøbak Masters. Tidligere har hun 
vært med å representere Drøbak GK i Lag-NM både for jenter og 
damer. Hun har også tilbakelagt noen år som spiller på Norgescup 
og Østlandstour. Sistnevnte vant hun på Miklagard i 2015.

Marie gleder seg til arbeidet hun skal gjøre i klubben, både for 
juniorene som er i trening og for de ordinære medlemmene.
– Jeg ser virkelig frem til å begynne som trener i Oslo Golfklubb og 
er stolt av å kunne si at jeg virkelig har fått drømmejobben. Jeg spilte 
min aller første store turnering på Oslo Golfklubb og var kjempespent 
og nervøs. Da kom Stephen Newey bort til meg og ga meg en 
«lucky ball». Siden det har jeg oppfattet Oslo Golfklubb som en 
imøtekommende klubb og et sted jeg ønsker å være, avslutter Marie.

 Marie starter i jobben som trener 20. april i år.  
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Grasrotandelen

Støtt juniorarbeidet i klubben!

Gjennom grasrotandelen kan du støtte 
juniorarbeidet i Oslo Golfklubb. Hvis du 
oppgir klubben som din grasrotmottaker 
vil Norsk Tipping gi 5 prosent av din 

spillerinnsats til juniorsatsingen.

Alle som leverer inn f.eks. tippe- eller lottokupong kan selv 
bestemme hvilken frivillig organisasjon som skal motta bidraget. Vi 
håper selvfølgelig du vil tilgodese juniorsatsningen i Oslo Golfklubb 
med disse midlene.

Grasrotmidlene utgjør 5 prosent av det beløpet du betaler til 
kommisjonæren. Spiller du for kr 100,– vil Norsk Tipping overføre 
kr. 5,– til din registrerte frivillige organisasjon. Kr 5,– er ikke mye 
tenker du kanskje, men for klubben blir kr 5,– kanskje flere ganger i 
måneden fra mange medlemmer, mye penger i løpet av et år.

Bytte grasrotmottaker
Hvis du allerede har registrert et annet idrettslag som mottaker, 
men ønsker å bytte for å støtte det viktige juniorarbeidet i Oslo 
Golfklubb, kan du bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske 
det. Våre juniorer får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

Du kan tilknytte deg på følgende måter:
• Hos kommisjonæren neste gang du leverer inn spillekupongen
• Via nettsiden grasrotandelen.no
• SMS, send grasrotandelen til 2020. Tjenesten er gratis.

Klubbens organisasjonsnummer er 970 135 189.

Takk til alle som bidrar!

Baneavdelingens hjørne

Vi har hatt en krevende vinterperiode så langt. Store svingninger i 
temperatur og nedbørsmengder har skapt mye ekstra arbeid i det 
forebyggende arbeid med å begrense isdannelse og grobunn for 
soppsykdommer. Snø har fortløpende blitt fjernet i flere omganger i 
perioden etter nyttår og frem til i dag. Vi registrerte etter flere dager 
med mildvær og regn, i første halvdel av februar, at det samlet seg 
vann under isen på greenene. Vi valgte derfor rekordtidlig å fjerne 
isen mekanisk for å hindre at giftige gasser samlet seg under isen, 
noe som i ytterste konsekvens kan medføre at gresset dør. Vi tror 
timingen på dette arbeidet var gunstig og riktig da vi registrerte litt 
lukt i prosessen da vi fjernet isen.

Det ser ut som denne vinteren blir et år preget av mye «av og på» 
vær og lite stabilitet. Når det gjelder status for soppsykdommer ser 
det bra ut så langt. Ingen aktivitet er registrert og gresset ser visuelt 
bra ut med hensyn til næringsbalanse. Vi får bare krysse fingrene 
å håpe på en god avslutning på vinteren.  Vi går sannsynligvis en 
spennende og utfordrende vår i møte. 

Når det gjelder høstens igangsatte prosjekter på banen gjenstår det 
en del arbeid før de kan ferdigstilles i sin helhet. Dette gjelder blant 

annet ferdigstillelse av 6 nye teesteder (tee 41) og 3 nye bunkere på 
hull 1 og 5. Mange av prosjektene krever en del planlegging med 
hensyn til logistikk da materiell skal hentes fra utlandet og personell 
skal dedikeres til arbeidene. Været har også en stor påvirkning på 
hvor fort prosjektene ferdigstilles.

Status er som følger:
• Vi skal torve 6 nye teesteder (tee 41), både teeflate og 

sideskråninger på hull 1,3,5,7,9,13
• Det må påregnes noe torvarbeid etter eventuelle vinterskader 

og mekaniske skader som er uunngåelig ifb. fjerning av snø fra 
greener, greenområder og teesteder.

 Det ser bra ut så langt og forhåpentligvis kan vi håpe på en 
moderat innsats her.

 Erfaringsmessig kan dette likevel utgjøre så mye som 50 m2 pr 
hull eller totalt sett mellom 800–1000m2 krypkveinsgress for alle 
hullene. 

Forberedelser til sesongen
Ved siden av alle administrative oppgaver som planlegging, 
personalarbeid, bestilling av varer etc. går alle de rutinemessige 
oppgavene som planlagt. Vi har hatt gode prosesser rundt ting som 
vi ser at vi kan bli bedre på ref. konstruktive tilbakemeldinger fra 
klubbens årlige spørreundersøkelse. 

Status personal
Kontinuiteten på de fast ansatte og de som kun jobber i sesong er 
bra. Etter en helhetsvurdering har vi valgt å gjennomføre noen små 
endringer i bemanningen slik at vi kan møte fremtidens krav til 
kvalitet på en enda mer effektiv måte. Ved nyansettelser kommer 
vi til å legge enda større vekt på språkkunnskap, erfaring fra 
golfbanevedlikehold, interesse for golfspillet samt viljen til utvikling. 
Dette er en prosess som vi er i gang med. Vinteren er ellers brukt til 
videre skolering og påfyll av kunnskap gjennom deltagelse på div. 
gresskurs og fagseminarer. Vi har som mål å ligge foran i utviklingen 
både på kunnskap og på leveranse av gode golfopplevelser for våre 
medlemmer og gjester.

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt 
god vinter med fine skiturer i påvente av en spennende ny 
golfsesong.

Vennlig hilsen John Riiber, banesjef

Baneavdelingen i full sving med å fjerne is på green.



15

Banestatus for skiløpere?

Snøfallet vi fikk i helgen har igjen skapt flotte forhold 
for ski, tur og aking på golfbanen. Klubben setter stor 
pris på all vinteraktivitet og legger mer enn gjerne 
forholdene til rette for dette. Kanskje vi skulle begynne 
med å varsle banestatus for skiløpere?

Det er ikke bare golfere som trives godt på klubbens baneområde. 
Vinterstid, når banen er dekket av nysnø og solen skinner, er det 
helt andre aktiviteter som dominerer, nemlig ski, tur, lek og aking. 

Klubben setter pris på at det er aktivitet på golfbanen, også vinterstid, 
og legger til rette for dette på flere måter. I 2008 inngikk Oslo 
Golfklubb en avtale med Bogstad Vinterparadis (BVP) om at de fikk 
låne driving rangen i vinterhalvåret og lage kunstisbane til glede for 
nærområdets egne bandylag som både trener og arrangerer cup her.

Ansatte i klubbens baneavdeling sørger for at området er tilgjengelig 
ved å rydde veiene for snø og strør når det blir glatt. Som stolt 
miljøsertifisert klubb (GEO sertifisert) er det satt ut søppelkasser på 
hele anleggsområdet. På den måten oppfordres alle til å kaste søppel 
og avfallsposer etter hund her. Til gjengjeld skal klubben sørge for at 
kassene tømmes ved behov.

Vinn-vinn situasjon for alle
Det er kanskje ingen hemmelighet at klubben er stolt av standarden 
på golfbanen og at noe av grunnen til at vi bruker tid og ressurser 
gjennom hele vinteren for å tilrettelegge for ferdsel også har en 
annen hensikt: Ved å holde veiene åpne og trygge ønsker vi også å 
hindre at det dannes egne tråkk som skader banen og gresset under 
snøen. Skader som vil bli betydelige og synlige når våren kommer 
og snøen smelter.  

Carl Newey strør veiene når de blir glatte.

Klubben har et ønske om å gå til anskaffelse av en snøskuter slik 
at vi selv kan lage skikkelige skiløyper i roughen på baneområdet. 
For eksempel 1 km runde for de små, og en 5 km løype for de litt 
større? Da kunne vi, på samme måte som vi gir golferne banestatus i 
sommerhalvåret, gi skiløpere løypestatus om vinteren: 
«Til tross for mildværet er det flotte forhold på golfbanen på Bogstad. 
Løypene er preppet i dag og rød swixV55 Rød Festevoks anbefales».

Dekkskift, tlf. 22 50 76 00
Klubben tar sikte på å starte vårens dekkskifttjeneste mandag 4. 
april (kan bli endret). Åpningstiden vil være fra kl. 07.00–20.00.
Det tilbys også nye sommerdekk av alle kjente merker til gode 
priser. Booking av dekkskift og dekkbestilling gjøres i god tid,  
tlf. 22 50 76 00.

Rabatt på EU-kontroll
Oslo Golfklubbs Dekkskift & Dekkhotell er opptatt av kvalitet og 
service. Som et ledd i servicen er det i år inngått avtale med Vianor 
på Grini vedr. EU-kontroll på bilen. Om du som medlem i Oslo 
Golfklubb bestiller EU-kontroll på Vianor Grini får du fast rabattert 
pris på kr. 695,– (normalt kr. 900,–). Ved booking av tid oppgi at 
du kommer fra Oslo Golfklubb. 
Vianor Grini holder til på Grini Næringspark 8E, 1361 Østerås. 
Tlf. 67 16 60 50.

Dekkskift
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Medlemsfordel Aktive medlemmer

Gjestegreenfee til redusert pris 

Hvert år får Aktive medlemmer i klubben anledning til 
å kjøpe inntil 6 gjestegreenfeebilletter til redusert pris. 
Salget av billettene starter mandag 14. mars og varer 
frem til banen åpner. 

Forhåndssalget starter mandag 14. mars og varer frem til den dagen 
banen åpner for spill*. Gjestegreenfeebilletter er billetter som aktive 
medlemmer kan kjøpe og benytte når de vil ta med seg en gjest og 
spille 18 hull på banen. Under salget kan aktive medlemmer kjøpe 
max 6 billetter og prisen er kr. 500,– per billett.  
Til sammenlikning er ordinære priser som følger:

• Medlems seniorgjest: kr. 750,– (i juli kr. 600,–)
• Medlems juniorgjest (t.o.m 21 år): kr. 475,–
• Medlems ektefelle/samboer: kr. 600,–

Gjestegreenfeebilletten og er merket med «medlems gjest» og 
kjøpers navn. Medlemmet som har kjøpt billetten må signere 
gjesten inn i greenfeeboken i Pro Shop før spill.   

Kjøp billettene via klubbens nettsider
Klubben har tilrettelagt for at billettene bestilles og betales via 
klubbens nettside. Billettene må deretter hentes i administrasjonen. 
Alternativt kan betalte billetter legges ned i Pro Shop dersom kjøper 
ønsker det.

Slik kjøper du via nettsiden:
1. klikk deg inn på www.oslogk.no/medlem/forhåndssalg 

gjestegreenfee
2. logg inn med brukernavn=medlemsnummer**, 

passord=medlems nummer+fødselsår. (eks. 50761982)  
3. velg antall billetter og gå videre til betaling

Billettene kan også bestilles ved å sende en e-post til post@oslogk.no. 
Husk å spesifisere det antall billetter du ønsker. Billettene må da 
hentes og betales i administrasjonen. 

Billettene gjelder kun for sesong 2016. 
Ubrukte billetter kan ikke overføres til 
neste sesong eller bli refundert.

Medlemmer registrert med tidsbegrenset 
medlemskap (TM) er velkommen til 
å kjøpe billettene, men av praktiske 
årsaker kan de ikke kjøpes via 
nettsiden.

MEDLEMS GJEST

Innehaveren av dette

kortet er invitert av et 

medlem til å spille 

én - 1 - runde

på oslo golfklubbs

bane på bogstad.  

Kjøpte billetter refunderes ikke 

og kan ikke byttes i fremtidige års 

greenfeebilletter.

Bestilling kan skje

5 dager før spill.

Medlemmet som har kjøpt 

billetten MÅ signere inn

sin gjest i greenfeeboken

før spill.

Dette kort byttes i

greenfeetag i

pro-shop før spill.

Ferdighetskrav:

hcp 36

Booking på 

telefon 22 51 05 65

eller i Golfbox

www.oslogk.no

Gyldig sesongen

2016

*Når banen åpner vil vi informere om 
på klubbens nettsider og i jevnlige info.
mailer. Dersom banen i første omgang 
åpnes med 9 hull, er den definert som 
åpnet og salget avsluttes. 

**Medlemsnummeret ditt finner du i 
GolfBox, på golfkort og bagtag.  
Du kan gjerne sende en e-post til  
post@oslogk.no for nærmere 
informasjon om ditt medlemsnummer.

Det var en gang . . .

I «gamledager» var det unektelig mer stil på mye 
av det klubben foretok seg. I 1926 ble det ikke 
bare arrangert Klubbaften på Hotel Bristol etter 
Generalforsamlingen, men selve presentasjonen  
av menyen representerte en stil klubben ennå 
merkbart er tuftet på, men som vi ser mindre  
og mindre av.
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Oslo Golfklubb ble etablert i 1924 og har i dag over 
2200 medlemmer. Medlemskapet styres av klubbens 
lover, som du kan finne på klubbens nettside eller i 
Håndboken som utgis hvert år før banen åpner.  Det 
finnes også et antall regler som styrer medlemskapet, 
medlemsavgifter og starttidsbestilling. Her kan du lese 
mer om disse reglene samt finne kontaktinformasjon til 
personer som jobber i klubben.

Medlemskap
Aktive medlemmer i klubben har ubegrenset spillerett på banen 
og kan alle dager, bortsett fra torsdager etter kl. 15.00, ta med 
seg «medlems gjest» (inntil 3 pers, for tilhørende priser se eget 
avsnitt). Torsdager etter kl. 15.00 er det «members only» for aktive 
medlemmer. Da spilles Torsdagsmatch. 

Passive medlemmer er medlemmer som har valgt å si fra seg 
spilleretten på banen i en periode mot en lavere årskontingent. 
Passive medlemmer må betale ordinær greenfee for spill på 
banen.  Greenfeesatsen er den samme som golfere fra andre norske 
golfklubber betaler.  Passive medlemmer er velkommen til å benytte 
alle treningsfelt, klubbhuset og selvfølgelig kafeen/restauranten.  
Bur, tralleplasser og garderobeskap er forbeholdt aktive medlemmer. 
Klubben oppfordrer passive medlemmer til å delta på årsmøte 
og avgi sin stemme. Kort oppsummert, passive har de samme 
rettighetene som aktive bortsett fra at man må betale for spill på 
banen.

Venteliste for medlemskap
Oslo Golfklubb har venteliste for medlemskap. Oppføring på 
ventelisten koster kr. 300,– for voksne og kr. 150,– for personer 
under 21 år. Avgiften betales årlig. Opptaket fra ventelisten starter 
hvert år 1. november og avsluttes innen årsskiftet. Styret i klubben 
bestemmer hvert år hvor mange medlemmer som skal tas opp i 
klubben. 

Innmeldingsavgift
Ved innmelding i klubben må nye medlemmer betale 
innmeldingsavgift. Innmeldingsavgiften fastsettes av Årsmøtet.  
De siste årene har avgiften vært kr. 40 000,–. Medlemmer  t.o.m  
21 år belastes kr. 7 000,– det år man blir medlem. De resterende  
kr. 33 000,– forfaller det året man fyller 22 år.
Innmeldingsavgiften er uavhengig av om man velger å være passivt 
eller aktivt medlem på innmeldingstidspunktet. 

Hvert år kan alle medlemmer endre medlemskategori forutsatt at 
man sender klubben skriftlig beskjed innen 31. desember. Det er 
ingen ventetid for passive medlemmer å endre til aktiv kategori 
(eller motsatt). Det er kun en formalitet.

Fra junior- til seniormedlem
Juniormedlemmer har en lavere årskontingent enn 
seniormedlemmer. I Oslo Golfklubb er man i avgiftssammenheng å 
betrakte som juniormedlem til og med det året man fyller 21. Har 
medlemmet ikke gitt beskjed om annet vil «Aktiv Junior» endres til 
«Aktiv» og «Passiv Junior» endres til «Passiv».

Studentmoderasjon på årskontingenten
Fra og med det året man fyller 22 år og frem t. o.m. det år 
man fyller 28 tilbyr klubben studentrabatt på årskontingenten. 
Dokumentasjon som bekrefter studietilværelsen for gjeldende år må 
hvert år sendes til klubben innen 20. februar.

Utmelding av klubben
Utmelding av klubben må sendes skriftlig (e-post/brev) til Oslo 
Golfklubb innen 31. desember. Utmeldingen vil tre i kraft det 
påfølgende året. Innmeldingsavgiften betales ikke tilbake ved 
utmelding av klubben.

Bytte av medlemskategori
Overgang mellom de ulike medlemskategoriene kan kun skje under 
forutsetning av at klubben mottar skriftlig beskjed hvert år innen 
31. desember. Endringen vil tre i kraft det påfølgende året.

Årskontingent 
Årskontingenten fastsettes hvert år av Årsmøtet (finner sted 9. mars 
2016). Prisene nedenfor var derfor gjeldende i 2015. Det regnes 
ikke med store endringer i kontingentsatsene gjeldende for 2016.

Senior Junior Student Utland

Aktiv Kr. 11 400,- Kr. 3 700,- Kr. 6 400,-
Passiv Kr. 4600 Kr. 1800,- Kr. 1800 Kr. 2700,-*

* Passiv Utland krever at klubben får tilsendt medlemmets faste utenlandske adresse.

Kontingentsatsene nevnt ovenfor inkluderer det årlige finans-
bidraget som ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøte som ble 
holdt 17. april 2007 i forbindelse med baneoppgraderingen som 
ble gjennomført i 2008. Finansbidraget utgjør for alle voksne 
medlemmer kr. 2000,– per år og for medlemmer t.o.m 21 år 
kr. 400,– per år. Finansbidraget består som en del av den årlige 
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medlemskontingenten inntil lånet som klubben opptok ifb. med 
baneoppgraderingen er nedbetalt.

Starttidsbestilling
Aktive medlemmer kan bestille starttid 5 dager før spill (7 dager i 
juli).  Bestilling av starttid gjøres fortrinnsvis i GolfBox eller ved å 
ringe klubbens starter på tlf. 22 51 05 65. I golfsesongen er starter 
tilgjengelig hele uken fra kl. 08.00–19.00. Ved bestilling via starter 
må bestiller ha klubb- og medlemsnummer på hver enkelt spiller klar.

Klubbens offisielle starttidsbestilling gjelder alle dager fra kl. 08.03 
til 19.54. Ønsker man å slå ut tidligere gjelder følgende regler:
• Spiller som slår ut før 07:30 skal gå fra Tee 10. Etter kl. 07:30 

skal man gå fra Tee 1. Dette for å slippe å komme i konflikt med 
banemannskapets klippetog.

• Spillere som slår ut før 07:30 må reservere tid 1,5–2 timer etter 
spillets start på 1. tee dersom det skal spilles mer enn 9 hull.

Passive medlemmer kan også reservere starttid i Golfbox, men kun 
3 dager før spill (5 dager i juli). Greenfee betales i Pro Shop før spill 
og greenfeebillett skal være festet på golfbagen under spill på banen. 

Priser
Medlems seniorgjest  Kr. 750,– (I juli kr. 600,–)
Medlems juniorgjest (t.o.m 21 år) Kr. 375,– 
Ektefelle av medlem Kr. 600,–

Avbestilling av starttid
Klubben oppfordrer medlemmer til å avbestille starttider så lang 
tid i forveien som mulig, dersom man blir forhindret i å spille 
på reservert tid. Det er ikke tillatt å reservere for en hel flight og 
deretter avbestille for noen av spillerne kort tid før utslag, dersom 
intensjonen er å «fylle opp» starttiden og blokkere for andre som 
ønsker å spille i samme ball.

No-Show
Spillere som har registrert starttid skal registrere seg hos starter senest 
10. min før start. Spillere som unnlater å registrere seg blir notert 
med no-show når starttiden går ut. Spillere med flere no-show vil 
etter en advarsel miste sin rett til å registrere starttid for en periode.

Handicap krav – medlemmer
For medlemmer gjelder handicap 54 (Gjennomført Veien til golf 
(VTG)kurs).

Kontaktpersoner 

Niels Vik, daglig leder vik@oslogk.no
Marius Thorp, turnering og arrangement marius@oslogk.no
Siv Leschbrandt, informasjon og medlem siv@oslogk.no
Suzanne von Barner, økonomi og faktura suzanne@oslogk.no
Jan Wojtaszek, idrett- og juniorsatsing jan@oslogk.no
Johan Elgborn, hovedtrener johan@oslogk.no
John Riiber, banesjef john@oslogk.no
Tom Olsen, driftsleder tom@oslogk.no
Per Anders Rangul, restaurantsjef perandersr@gmail.com
Stephen Newey, Head Pro snewey@online.no

Vil du ha faktura per e-post?
Som miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation 
(GEO) søker Oslo Golfklubb hele tiden måter å spare miljøet på. 

Et enkelt og effektivt miljøtiltak administrasjonen kan bidra  
med er elektronisk fakturautsendelse, og vi oppfordrer derfor  
alle våre medlemmer til å gi oss beskjed om at fakturaer ønskes 
sendt per e-post.
  

Du får fakturaen sikrere og raskere, mens vi sparer tid og miljø 
ved å unngå unødvendig papirbruk, printing, pakking og 
postgang.

Ønsker du elektronisk fakturautsendelse fra klubben, send en 
e-post til suzanne@oslogk.no.

Glad i å lese?

Er du glad i å lese bøker, men ikke i å oppbevare dem 
etter at boka er ferdiglest? Er svaret ja har damegruppen 
i klubben funnet en optimal løsning på det problemet.

I damegarderoben er det satt opp en bokhylle hvor du kan plassere 
dine leste bøker. Det er levert inn mange bøker allerede, men har du 
noen du ønsker å bli kvitt er det plass til flere. Bøkene setter du selv 
i hyllen til venstre etter at du har entret damegarderoben.

God lesing!
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Golfsitater

Det var ikke min skyld . . .

Det herjer en del kjente og kanskje mindre kjente 
unnskyldninger og forklaringer som golfere i større 
eller mindre grad benyttes seg av. Noen ganger om seg 
selv og sitt spill, andre ganger om medspillere.

Ta del i aktiviteter i regi av klubben frem til baneåpning.
  
Onsdag 9. mars kl. 18:.00 Årsmøte i Oslo Golfklubb 

Medlemmer i Oslo Golfklubb inviteres til ordinært årsmøte i klubbhuset. 
Mandag 4. april 
(NB! Foreløpig dato)

Dekkskift starter opp
Vårens dekkskift står snart for tur og arbeidsdato for oppstart er 4. april.  
Åpningstider vil da være kl. 07.00–20.00.

Lørdag 23. april kl. 10.00–16.00 Golfmarked
Salg av nytt og brukt golfutstyr. Bli kvitt det du ikke lenger trenger og skaff deg nytt til en rimelig 
penge. Golfmarkedet finner sted i treningslokalet ved driving rangen.

Tirsdag 26. april kl. 18.00 Velkomstmøte
Møte for nye medlemmer i 2016 holdes i peisestuen i klubbhuset.

Torsdag 28. april kl. 18.00 Fagkveld: Hvordan bli en bedre golfer? 
Klubben inviterer alle medlemmer til fagkveld hvor alle tema på programmet har til hensikt å gjøre 
deg til en bedre golfer. 
Sted: peisestuen i klubbhuset.

Lørdag 30. april kl. 10.00
(NB! Foreløpig dato)

Dugnad og dugnadsturnering
Medlemmer oppfordres til å delta på årets dugnad for å gjøre banen og området rundt klar for sesong 
2016. Det blir servering og om baneforholdene tillater blir det 9. hulls turnering.
Møt opp kl. 10.00 utenfor hovedinngangen til klubbhuset.

Klubbkalender

Rory Mcllroy skylte på tannverk da han i 2013 gikk av banen 
i turneringen Honda Classic etter å ha slått ballen i vannet på 
det niende hull.  «Mental or dental», skrev nyhetsbyrået AP om 
hendelsen. 
Hva skylder du på når spillet ikke ender slik du ønsker? OGK Nytt 
fikk disse svarene da spørsmålet ble gitt til klubbens trenere:

• Jeg gjorde som treneren sa på første 9, men så gjorde jeg det på 
min egen måte og da gikk det mye bedre.

• Det er ikke min dag, jeg har mistet svingen.
• FORE!! OJ, den ballen kan ikke ha vært rund.
• Disse greenene er umulige.
• Jeg spilte kjempebra i dag, men satte ikke en eneste putt.
• Ballen traff treet. Dette er uflaks og har ikke noe med golf å gjøre.
• Normalt sett er jeg bedre enn dette.
• Han hadde flaks og satte alle puttene.
• Noen har flyttet flagget, det stod her i går.
• Jeg brukte opp alle de gode slagene på rangen.
• Jeg fikk en flue i øyet.
• Jeg tenkte for mye på det slaget.
• Jeg hadde veldig uflaks med sprettene i dag.

Har du noen bedre? Send dem gjerne inn til neste utgave av  
OGK Nytt. E-post: siv@oslogk.no.



Oslo Golfklubb

Ankerveien 127, 0766 Oslo
Tlf. 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
www.oslogk.no

Takk til alle som bidrar med tekst og bilder i bladet.
Redaktør: Siv Leschbrandt
E-post: siv@oslogk.no
Tlf. 22 51 05 63

Siste 9 med Espen Kofstad

Rundt juletider ble det klart for Oslo Golfklubb at Espen Kofstad 
ønsket å bytte klubb til Oslo Golfklubb. På spørsmålet om hvorfor 
han ønsket å komme tilbake til klubben, var svaret:
«Fordi det passer perfekt med mitt nye treningsregime, og det er 2 
minutter fra der jeg bor på Røa. Å komme tilbake til Oslo er perfekt 
for at jeg kan utvikle meg som jeg vil på golfbanen fremover.»

Nedenfor finner du svarene vi fikk tilsendt fra Phoenix på resten av 
spørsmålene OGK Nytt stilte.

1. Hvorfor ble det golf og ikke en annen idrett?  
Det startet med at onkel og tante dro med hele familien ut på 
Strømstad golfklubb tidlig på 90 tallet. Jeg var også helt ok i 
fotball, men golf var alltid det jeg kom til å bli best i. 

2. Hva er ditt beste minne fra din golfkarriere? 
Det må være å vinne finalen på Challenge Touren og vinne penge 
listen samtidig 

3. Hvem er den beste spilleren du har spilt en runde med? 
Ricky Fowler 

4. Har du et forbilde innen golfen?  
Tiger Woods, han er det største idolet 

5. Hvem er du mest sammen med ute på Europatouren? 
Jeg bor vanligvis med Kristoffer Broberg, og henger mest med 
svenskene 

6. 2 styrker og 2 svakheter i golfen? 
Jernslag og utslag, svakheter liker jeg ikke prate om, de bare jobber 
jeg med ;) 

7. Hva er ditt største mål? 
Ryder Cup 

8. Hvor vokste du opp? 
Jeg vokste opp på Slemdal 

9. Hva liker du å gjøre når du ikke spiller golf? 
Playstation :)

Foto: NGF

A husband and wife go to 
counselor after 20 years  
of marriage.

The counselor asks them what the problem is 
and the wife goes into a tirade listing every 
problem they have ever had in the 20 years 
they’ve been married. She goes on and on  
and on.

Finally, the counselor gets up, walks around 
the desk, embraces the wife and kisses her 
passionately.  
The woman shuts up and sits quietly in  
a daze.

The counselor turns to the husband and says,  
“This is what your wife needs at least three 
times a week. Can you do this?”
 
The husband thinks for a moment and replies,  
“Well, I can drop her off here on Mondays 
and Wednesdays, but on Fridays, I golf.


