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2016-sesongen går in i
historiebøkene som en
meget vellykket sesong
med enormt mye golfspill
i de ca. 5 ½ månedene
golfbanen er åpen. Nå
ligger sneen hvit over
banen mens vi jobber
innendørs.

hvordan skal vi best bruke klubbens penger osv, osv. Nylig ble et
notat sendt ut via info-mail og finnes også annet sted i dette blad.
Dette er «must lesning». Som dere vil se er det fortsatt mange
ubesvarte spørsmål. Bl.a. Ved et rehabiliteringsvalg: hvilke tiltak
skal prioriteres først? (hva er mest kritisk), skal vi låne penger
fra banken i tillegg til et påslag på kontingenten?, kan vi endre
bruksområder i huset (kan del av garderobe bli trallerom eller
noe annet vi trenger og til hvilken kostnad?) osv. osv. Dersom
dere velger nytt bygg: finansieringsløsningen er bare delvis på
plass nå, den skal ferdigstilles. Kan man betale seg ferdig med
medlemsbidraget en gang for alle?, må alle betale mer og hvor mye?,
hvilke muligheter for å redusere kostnadene finnes uten at det skal
gå på bekostning av kvaliteten i prosjektet? Etc. etc. Mye gjenstår og
informasjon vil legges ut etter hvert som spørsmålene blir avklart.
Informasjonsmøter vil avholdes og dere skal få muligheten til å
stille spørsmål. Til syvende og sist er det medlemmene som skal
bestemme om vi skal rehabilitere eller bygge nytt på årsmøtet i
mars.

Jeg takker alle 620 som har
svart på medlemsundersøkelsen.
Fyldig omtale av svarene
Daglig leder Niels Vik.
finner dere annet sted i bladet,
men en gjenganger av tilbakemeldingene – bortsett fra at det er
fantastisk her – var at det var for vanskelig å få starttid på 1. tee.
Dette tar vi til oss og vil iverksette flere tiltak neste år for å bedre
medlemmenes tilgang på 1. tee. Vi som jobber hele året samt
representanter fra både pro-shop og kafeen har nylig gjennomført
en evalueringssamling. En nyttig samling med god takhøyde i
diskusjonene. Handlingsplaner for neste år ble også utformet – nå
begynner jobben.

Neste års turneringsprogram planlegges. Programmet ferdigstilles
i løpet av januar/februar, men allerede nå kan vi si at det ikke skal
arrangeres to store mesterskap på Bogstad neste år. Det blir med ett;
European Young Masters, eller EM under 16 som Marius pleier å si.
5 dager i siste del av juli går med til arrangementet.

Styret har valgt å ta inn 50 nye medlemmer neste år. Det er
halvparten av antallet som er tatt inn årlig de siste 5 år. 30% av
inntaket kommer fra familieventelisten dvs 15 personer. Disse har
allerede fått brev om opptaket. Vi har også sendt ut tilbud til de
som sto øverst på ventelisten. De som blir tatt inn som medlemmer
fra nyttår har stått 5-6 år på ventelisten. Vi ønsker alle velkommen
og håper de får mye glede av medlemskapet i golfklubben.

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

Senhøst / tidlig vinter er budsjetteringstid. P.t. har alle avdelinger
kommet med sine ønsker. Ingen får alt. Styret vil i perioden frem
mot jul bestemme hvilke tiltak vi skal gjennomføre og hvilke vi
ikke skal bruke penger på. Viktigst er banen, det er vår eneste
fellesnevner. Deretter kommer alle andre aktiviteter som skal
gjennomføres ifølge virksomhetsplanen.

Oslo Golfklubb
– et fantastisk sted å være!

Klubbhuset er nå gjenstand for diskusjon. Den arbeidsgruppen
styret nedsatte etter nyttår har jobbet godt. Mye informasjon er
innhentet, gamle rapporter er gjennomgått med kritiske blikk,
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Styreleder har ordet
Nok en golfsesong er
ved veis ende og vi kan se
tilbake på en fantastisk
sesong med meget gode
forhold, godt vær og
stor aktivitet. Klubben
går nå inn i en roligere
driftsmessig fase, men den
går absolutt ikke i dvale.
Det vil som vanlig være
Styreleder Jan Aaseth.
god aktivitet i klubbens
lokaler gjennom vinteren hvor sesongen skal evalueres,
budsjettene skal utarbeides og neste sesong skal
planlegges.

av nasjonale turneringer, og vi kan med sterkere virkemidler
sørge for at medlemmene i enda større grad overholder klubbens
bookingregler slik at startboken alltid er reell. Noen har foreslått
å la én flight i timen være åpen kun for ad hoc spill, men dette
er forsøkt tidligere uten særlig hell. Progressiv kontingent basert
på antall runder eller maksimalt antall runder pr medlem pr
uke er andre forslag som ikke er særlig aktuelle for det sittende
styret. Uansett tiltak må budsjettet balanseres og man må vurdere
konsekvenser på både kostnader og inntekter.
Styret har bestemt at neste års medlemsopptak vil være på 50, ned
fra 100. Da er forskjellen på spilte runder mellom nye og utmeldte
medlemmer nøytral. I tillegg vil prisen på ad hoc turneringer og
greenfee justeres opp noe som vil påvirke etterspørselen og frigjøre
spilletid. Målet er at inntektene skal bli de samme. Vi ser også
på innmeldingsavgiften, men en endring vil ikke få effekt før i
2018. I tillegg vil fokuset på å stramme opp bookingholdningene
i klubben fortsette. Vi har også meddelt NGF at vi takker nei til
Lag-NM neste sesong, og at vi kun vil arrangere European Young
Masters i juli. Det blir til gjengjeld et spennende arrangement hvor
fremtidens golfstjerner vil delta.

Styret vil i tillegg til å ha solid fokus på klubbhusprosjektet
omtalt i egen sak i bladet, som vanlig benytte høsten og
vinteren til å evaluere sesongen og klubbens drift for å se på
mulige forbedrings- og effektiviseringstiltak. I forbindelse
med medlemsopptaket for neste sesong har vi gjennomgått
spillestatistikken, turneringsavviklingen og medlemsundersøkelsen.
Når vi ved sesongslutt kan notere oss for omtrent 34.500 spilte
runder siden åpningen i mai, et par tusen flere runder enn i fjor,
er det liten tvil om at det har vært et solid trykk på banen og at
vi er nær full kapasitet. Dette underbygger signaler om at det i
år har vært vanskeligere å få spilletid på tidene man ønsker, som
iht medlemsundersøkelsen oppleves vanskeligst på ettermiddag
ukedager og formiddager i helgen.

Ellers gjenstår det å takke alle som gjennom sesongen har bidratt til
at Oslo Golfklubb er et fantastisk sted å være, banemannskapene
for en fantastisk innsats gjennom hele sesongen og for å ha
skapt et produkt i særklasse, alle de frivillige ved turneringer og
arrangementer, alle deltagere i komiteene, trenerne, de ansatte i
administrasjonen, proshoppen og restauranten, samarbeidspartnerne
og ikke minst brukerne av banen som er daglige bidragsytere til
klubbens kultur og miljø. Og mens vi venter på neste sesong og
håper at innfrysningen av Bogstad skal være optimal slik at vi kan
nyte flotte forhold fra tidlig mai i 2017, er det bare å spenne på seg
skiene og nyte vinteren så godt det lar seg gjøre for en golfer. Benytt
golfsimulatorene hos Stephen så ofte dere kan til å holde svingen
vedlike. Jeg håper vi ses på Årsmøtet i mars.

Spillestatistikken derimot viser at det er størst press på
spilletid mellom kl. 10 og 14.30. Dette er tidspunkter hvor
samarbeidspartnere har turneringer og greenfeegjester oftest spiller,
og en del tror dermed at dette er årsaken til økningen. Det er ikke
korrekt ettersom statistikken viser at antall runder fra eksterne
turneringer og greenfee er ned 3,7%. Årsaken til økningen i antall
runder er derimot økt deltagelse i klubbens egne turneringer og da
hovedsakelig på senior- og damedag, samt torsdagsmatcher. Det er
positivt at medlemmene spiller mer og deltar i klubbens turneringer,
noe det gode golfværet i sesongen også sannsynligvis har medvirket
til, men det blir mer rift om tidene.

Hilsen Jan

		INNHOLD
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Noe av årsaken til økt medlemsspill kan også forklares med at nye
medlemmer i snitt spiller mer enn de som melder seg ut. Selv om det
totale antall medlemmer er relativt uendret siden baneombyggingen i
2008, er det i samme tidsrom tatt inn omtrent 700 nye medlemmer.
Medlemmer spiller i snitt 12,5 runder pr sesong og nye medlemmer
spiller noe mindre enn snittet. Det er usikkert hvor mye de som
melder seg ut har spilt, men man kan anta at det er mindre enn
snittet. Hvis man antar at forskjellen mellom nye og utmeldte
medlemmer er 4 runder, må vi frigjøre ca. 3.000 runder for å redusere
banetrykket til det normale, dvs. ca. 31–32.000 runder.
Det er flere måter å få til dette på. Åpenbare tiltak kan
være å redusere inntaket av nye medlemmer, redusere antall
bedriftsturneringer og greenfeegjester gjennom begrensninger
eller prisøkning, redusere klubbturneringer og klubbens andel
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Avholdte turneringer
Valkyrien

Takk til familien Hagen for en hyggelig match og takk til klubben for et
fint arrangement».

Inger Anne Berge og Randi Viksjø.

Tirsdag 23. august ble årets utgave av Valkyrien spilt
i fantastisk sommervær. 23 lag stilte til start og 4 lag
gikk videre til matchspill.

Statuttene om Familiematchen
• Opprinnelig navn: Familiematchen – 2 generasjoner
• Satt opp av Cederwall-Larsen og Patt.
• Turneringen er åpen for 2 generasjoner familiemedlemmer
hvorav den ene må være aktivt medlem og ha etablert
handicap. Passiv junior kan delta.
• Spilleform: Foursome match med handicap. Finale over
18 hull.
• 1. premie: Inntegning i vandrepokalen. 1–6 premie: OGK
Krystallglass. Antall premier avhengig av deltagelse.
Pokalen kan vinnes til odel og eie etter 3 seire
(må være samme konstellasjon alle gangene)

Turneringen er en foursome parturnering med valgt partner. 23 lag
spilte kvalifiseringen på morningen og etter 18 hull (Stableford)
gikk følgende fire lag til finalematch over 9 hull:
Berge/Viksjø: 36 poeng
Bye/Roll: 35 poeng
Bryn/Vardund: 35 poeng
Busch/Høiness: 34 poeng
Matchene i finalen ble jevne og spennende og vinnere ble Inger
Anne Berge og Randi Viksjø.
2. plass Mette Bye/Helene Roll.
3.plass Anne Eitzen/Traute Vardund.
4. plass Tove Busch/Liti B. Høiness

Klubbmesterskapet 2016

Familiematch 2016
Onsdag 24. august ble finalen i årets familiematch
spilt. Her kan du lese hvordan Ole Engstrøm, som vant
sammen med sin datter Nicoline Engstrøm Skaug,
beskriver sin opplevelse av turneringen.
Totalt 17 lag stilte opp i kvalifiseringen 25. mai hvor de åtte beste
lagene gikk videre til matchspillet. Familiematchen og spilleformen
foursome er en morsom turneringsform. Neste år håper klubben at
enda flere lag stiller til start.
Ole Engstrøm rapporterer:
«Familiematch på Bogstad er en veldig hyggelig turnering. Morsomt å
treffe og konkurrere mot andre familier. Etter flere hyggelige og spennende
matcher var vi klare for finalen hvor vi skulle møte laget bestående av
Jens-Ove og Jens Petter Hagen. Det ble en veldig spennende og jevn
match, men på de siste 9 hullene fikk vi et lite overtak og plutselig var
det hele over og seieren i Familiematchen et faktum.

Ingrid Sæther Hagen og Markus F. Leandersson.

Over 100 av klubbens medlemmer stilte til start i årets
Klubbmesterskap på Bogstad helgen 27.–28. august.
Ingrid Sæther Hagen og Markus Faye Leandersson vant
henholdsvis dame- og herreklassen.
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Lørdagens spill ble dessverre en tålmodighetsprøve med 5 1/2 time
– slikt ønsker vi det ikke i fremtiden. Heldigvis var det strålende vær
og selvsagt var banen i utmerket stand.

I juniorklassen for gutter ble Fredric Holme Klubbmester foran
Philip Berggren og Fredrik B. Wolff. Klubbmester i junior jenter ble
Lena Kraass foran Celine Ustgård.

Det var mye godt spill. I dameklassen var det jevnt hele veien
inn. Ingrid Sæther Hagen kom seirende ut av duellen mot Cecilie
Krefting, og ble klubbmester for andre gang. Saskia Sterud tok
tredjeplassen.

Søndagens runde ble spilt som «Shotgun» i litt kaldere vær, men
med strålende spilleforhold. Klubbmesterskapet ble avsluttet med
en god og varm gryterett før premieutdelingen ble avholdt.

Ladies Høst Scramble

Markus Faye Landersson i Herreklassen holdt unna og tok 1.
plassen. Det var godt spill av juniorene Haakon M. Mathisen og
Sander Akeren som tok 2. og 3. plass.
Senior damer ble vunnet Chureerat P. Krefting foran Tove Rignes og
Erica Johanne Blakstad.

Vinnerlaget bestod av: Cecilie Linjee Krefting, Vera von Koss Torkildsen, Ellen
Ekjord og Astrid Marie Holberg.

Det er et mål for klubben å få flere damer til å ta del
i klubbens aktiviteter. Da det igjen ble invitert til 9.
hulls scramble turnering med start kl. 18:00 fulgte
medlemmene opp og 36 damer ble med.

Tom Kristensen, Chureerat P. Krefting og Trond Haug.

Herrer Senior ble vunnet av Tom Kristensen etter godt spill begge
dager foran Richard Berggren og Christopher Connor.
Eldre senior Herre 65+ ble vunnet av Asbjørn Ramnefjell foran Paul
Tanne og Lars Karsten Musæus.

Scramble er turneringsformen som i hovedsak spilles for hyggens
skyld og det vet damene i klubben å sette pris på. I år har «Ladies
Vår Scramble» og «Ladies Høst Scramble» blitt arrangert med
henholdsvis 44 og 36 deltakere.
Tilfeldige lag ble satt sammen og alle på laget spilte hver sin ball fra
tee i den rekkefølgen laget selv bestemte. Etter utslagene valgte så
lagene den ballen de ville spille videre på.

Senior herrer 75+ ble vunnet av Trond Haug foran Arne Kr.
Braathen og Kjell Robert Kaspersen.

Lena Kraass og Fredric Holme.
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Avholdte turneringer
Tolv glade damer fra Gøteborg Golfklubb var våre gjester helgen
3.–4. september for å spille den tradisjonsrike turneringen GCPokalen.

Cecilie Linjee Krefting gjorde seg gjeldende
Vinnerlaget denne gangen bestod av Ellen Ekjord, Vera von Koss
Torkildsen, Cecilie Linjee Krefting og Astrid Marie Holberg.
Vinner av Closest to Pin på både hull 3 og 8 var Cecilie Linjee
Krefting.

Fredag kveld var det middag hos Christina Langaard Kjellevik,
som gjestfritt hadde åpnet sitt hjem for oss – tusen takk Christina!
Lørdag spilte vi fourball/bestball på morgenen. Etter lunsj var det
foursomematcher med påfølgende middag på klubben.
Lørdag var det duket for singelmatcher. Undertegnede, som var
kaptein, var litt bekymret lørdag kveld. Svenskene ledet 6,5 mot
5,5. Men heldigvis, Oslodamene var best på hjemmebane. Det ble
seier til OGK med 13,5 mot 10,5.
Det ble en hektisk og intensiv helg med mye spill, latter og pent
vær!
På laget til OGK: Camilla Raanaas Juell, Ingjerd Staubo, Janicke
Støa, Trine-Lise Biermann, Chrisitina L. Kjellevik, Reidun Dybwad,
Evy Otterbeck, Mette Bye, Randi Viksjø, Erica Blakstad, Inger
Anne Berge og undertegnede Anne Helmer.

GC-Pokalen
GC-Pokalen ble i år spilt for 66. gang! I fjor ble den spilt
i Gøteborg og i år ble turneringen hos Oslo Golfklubb.
TEKST: ANNE HELMER
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arrangementet. Vi prioriterer derfor de som har vært med tidligere,
men vi har behov for nye fjes også. Er du interessert i være med, send
en e-post til klubbens «Aalborgkaptein» trygg.thu@gmail.com. For å
beholde turneringens profil så ser vi etter spillere som er ca. 40 eller
eldre og har hcp i området 5–20.

Ålborgmatchen

Slik ble Ålborgmatchen til
Kalle Staubo og noen av hans venner var i 1967 på golftur i
Danmark. De stoppet på Aalborg GK, traff noen dansker og
ble enige om å spille match mot hverandre. Dette var åpenbart
så vellykket at de ble enige om å spille en årlig match mellom
klubbene. Kalle satte opp den klokken som vi i dag fortsatt
spiller om. Den første formelle matchen gikk på på Bogstad
i 1968. Matchen har med unntak av 2011 blitt spilt hvert år
siden.

Ålborgmatchen ble spilt første gang i 1967 etter at
OGK-medlem Kalle Staubo dro til Danmark en tur.
Her traff han noen golfglade dansker og siden har
turneringen blitt spilt. Les hvordan årets match endte.

Shakerpokalen 2016

TEKST: TIM BYE

Årets match foregikk 2.–4. september i strålende sol alle 3 dagene.
Fredag ble det en jevn foursome-batalje og stillingen ble 3-3 etter
at alle lagene var kommet inn. Bestballene lørdag ble om mulig
enda jevnere så her ble det også 3 poeng til hvert av lagene. Lørdag
kveld hadde Bogstad Country House, ved Siri, stelt i stand et
vidunderlig måltid for oss og stemningen ble meget god. Det var nok
forhåpninger om å stifte litt mer bekjentskap med de 24 damene i
naborommet, men det var tydelig at alle 4 lagene prioriterte en litt
tidligere avslutning for å vippe matchen riktig vei i søndagens singler.
I søndagens singler var det Oslo laget som tok føringen. Når de 2
siste flightene var på vei inn så var det behov for 1/2 poeng til Oslo
for å sikre hjemmeseier. Lagets kaptein var meget spent da han ikke
ønsket å mislykkes etter at han selv tapte sitt poeng på siste hullet.
Ryktene går om at han spiller på rosa baller neste år! En av lagets
rookies sikret heldigvis det ene poenget som vippet resultatet vår vei.
Bjella henger nå i peisestuen på Bogstad etter at den har vært et år i
Aalborg.

Shakerpokalen, årlig match mellom Göteborg og Oslo
Golfklubb, ble i år spilt på Hovås. Det norske laget
hang med fra tee til green, men slet med Hovås’ raske
og vanskelige greener.

Vil du være med?
Er dette et årlig arrangement som du som medlem i klubben kan tenke
deg å være på? Det er et ønske at vi beholder en sosial ramme rundt

TEKST: ANDERS TAUCHER

Shakern er en årlig klubbmatch mellom Göteborgs Golfklubb
(GGK) og Oslo Golfklubb (OGK) med 12 herrespillere på hvert
lag. Shakerpokalen ble i 1927 gitt som en gave fra OGK til GGKs
25 års jubileum. Svenskene svarte med å sette pokalen opp som
vandrepokal i en årlig match mellom klubbene. Første match ble
spilt i 1928 på Bogstad. Siden den gang har lagene vekslet mellom å
spille om pokalen på Bogstad og på Sveriges eldste golfbane, Hovås
utenfor Göteborg.
I fjor vant svenskene på Bogstad, noe de ikke hadde klart siden
1983. Derfor var det et svært revansjelystent norsk Shakerlag som
kjørte buss sydover om morgenen fredag 2. september. Svenskene
hadde værgudene på sin side, og det norske laget ble overøst av regn
på vår treningsrunde. Da turneringen startet med flaggheising på
lørdag 07:45 var regnskyene borte, og de holdt seg borte resten av

Herrelaget fra Oslo Golfklubb
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Avholdte turneringer
helgen. På lørdagens fourball bestball startet nordmennene bra, og
ledet en periode nesten alle matcher, men svenskene kom sterkt på
slutten, og tok en ledelse på 3,5-2,5 før lunsj. Etter lunsj var det
igjen jevnt i foursome-matchene, men svenskene ble nok en gang
for sterke på slutten, og vant 5-1. Dermed ledet GGK med 8,5 mot
3,5 poeng før søndagens singelmatcher.

Bogstadpokalen

På lørdag kveld avholdes alltid den tradisjonelle Shakerbanketten,
og året i år var intet unntak. Imidlertid var det i år første gang
på over 40 år at banketten var uten følge. Våre svenske venner
lyktes likevel med å arrangere en minneverdig festmiddag der
Shakersamholdet var i fokus. Det norske lagets to debutanter,
Henrik Hagness og Joachim Tandberg, hadde sin ilddåp i form av
sine debutanttaler, noe de fullførte med bravur.
På søndag morgen gikk det norske laget hardt ut for å reise kjerringa
på golfbanen, men den svenske seieren var i realiteten aldri truet,
og sluttresultatet ble 16,5-7,5 til GGK. Det manglet ikke på
gode norske golfprestasjoner, og Stian Lange ble OGKs beste
poengplukker med sterke 2,5 poeng på bortebane, men laginnsatsen
var til slutt ikke bra nok. Inntrykket var at nordmennene hang mer
enn godt nok med fra tee til green, men ble grundig slått på Hovås’
raske og vanskelige greener.

Ludvig Platou ble årets vinner av Bogstadpokalen.
I finalen seiret han over Pål Storaas.

Det norske Shakerlaget takker vårt svenske vertskap for et meget
godt arrangement, og vår debuterende norske kaptein Christopher
Raanaas, for at vi fikk tillit til å spille på årets lag. Nå er det bare å
legge seg i hardtrening for å forsøke å sikre en plass på laget som
skal gjenerobre pokalen på Bogstad neste år

Det var 34 deltagere på startstreken da vi tidligere i sesongen sparket i
gang Bogstadpokalen, et uoffisielt KM i matchspill. Gjennom sesongen
kjempet spillerne en mot en mot videre eksistens i turneringen og til
slutt sto to spillere igjen i finalen, Pål Storaas og Ludvig Platou.

Årets lag bestod av Kim Holthe, Frode Bringa Berntsen, Harald
Ziegler, Anders Taucher, Anders Berggren, Erik Wattne, Pål Solberg,
Keith Woods, Stian Lange, Henrik Hagness (debutant), Joachim
Tandberg (debutant), Christopher Raanaas (kaptein.)

Finalerunden ble spilt i strålende solskinn søndag 11. september.
Det startet bra for Ludvig da han tok en tidlig ledelse med birdie på
hull 2. Etter noen delte hull rundet Ludvig 2 opp etter ni. Pål hadde
en tøff oppgave på de siste 9 hullene.
Ludvig fortsatte derimot storspillet sitt og lot aldri sin motstander
komme inn i matchen. Med 4 strake hull i favør Platou var det bare
å strekke ut hånda for Pål etter 13 spilte hull. Da var Ludvig 6 opp
med 5 igjen å spille.

Upper Ten
I år fikk turneringsleder
Jan Kolstad med hele 18
golfere til årets Upper Ten.
En tradisjonell turnering
på Bogstad, også med eget
vandrekrus til vinneren.

Vi gratulerer finalistene og spesielt Ludvig Platou som årets vinner
av Bogstadpokalen.

Matchplay Senior Herrer

TEKST: TORGRIM ROLFSEN

Årets matchplay for senior herrer samlet 57 deltagere.
Frode Berntsen vant til manges overraskelse 2/1 over
Asbjørn Ramnefjell i finalen.

Upper Ten spilles over 9 hull
stableford og er for seniorer
70+. Det spilles fra utslag 49.
Tom R. Opsahl vant med 21. poeng.
I tillegg put på ett hull på
treningsgreenen, med 3 poeng rett i koppen, 2 poeng for to slag og
et poeng for tre. Summen av ni hull + put gir vinneren.

TEKST: TORGRIM ROLFSEN

Årets matchplay senior herrer samlet 57 deltagere, hvorav 19 ikke
har deltatt i onsdagsturneringene. I semifinalene i klasse A vant
Asbjørn Ramnefjell 3/2 over Lars Musæus og Frode Berntsen 1/0
over Fredrik Syberg. Frode Berntsen vant til manges overraskelse 2/1
over Asbjørn Ramnefjell i finalen.

Tom Opsahl vant med 21 poeng, tett fulgt av Per Gøran Erichsen
og Per Arntzen, begge med 20 poeng.
Varmt høstvær i sol og mild bris gjorde dagen komplett for de 18.
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I finalen tar spillerne med seg gjennomsnittet av sine 5 beste runder
så langt i år, deretter legges scoren fra finalerunden til dette snittet
og vi får endelig resultat. Det var Ole Martin Beck som gikk ut med
et knepent forsprang på de andre, men det skilte kun 1 poeng i snitt
fra topp til bunn i finalefeltet.
Ole Martin kunne signere for 34 poeng i finalen, men måtte
dessverre gi tapt for årets suverene vinner, Helen Thu. Med hele 41
poeng i finalen var Helen i en egen klasse og ble årets vinner av Per
Teigens pokal.
Vi gratulerer Helen med seieren og alle finalister med strålende
innsats. Vi håper hun vil få stor glede av parkeringsplassen nærmest
klubbhuset i året som kommer.
Klasse B ble vunnet av Richard Furuholmen med 3/2 over Petter
Balstad, etter at Richard hadde slått Per Arvid Sveum 2/1 og Petter
hadde slått Per Arntzen på 19nde i semifinalene. «Bronsefinalen»
vant Per Arntzen på siste hull.

Pos Navn
		
1
2
3
4
5
6
7

Gratulasjoner til vinnerne.

Årets Per Teigen: Helen Thu!

Resultat
Snitt
(pr PT 17) 		

Helen Thu
Ole Martin Beck
Benjamin Giørtz
Henrik Hagness
Christian Juell
Terje Selmer Øverland
Niklas Thon

189
192
191
190
187
189
191

37,8
38,4
38,2
38
37,4
37,8
38,2

Resultat
finalen

Sum

41
34
34
34
32
30
29

78,8
72,4
72,2
72
69,4
67,8
67,2

Flaggturneringen 2016

100 av klubbens medlemmer stilt til start i årets utgave
av Flaggturneringen som ble arrangert lørdag 24.
september. I begge klasser var det meget jevnt, men
i klasse A var det spesielt spennende da det hele ble
avgjort på turneringens aller siste slag!

Årets sesong med torsdagsmatcher endte i en «grande
finale» søndag 18. september, hvor 7 spillere kjempet
om Per Teigens pokal og den gjeve parkeringsplassen.
Det har vært en strålende sesong med veldig bra deltagelse på årets
torsdagsmatcher. Interessen for Per Teigens pokal, og ikke minst
den gjeve parkeringsplassen nærmest klubbhuset, har tydelig vært
stor. Henning Larsen har vært innehaver av denne plassen i to strake
sesonger, men i år måtte han motvillig gi slipp på juvelen.

De to siste sesongene har det vært shotgunstart i Flaggturneringen.
På grunn av et høyt antall påmeldte i årets turnering gikk vi tilbake
til den tradisjonelle løpende starten. Samtlige spillere fikk utdelt
hvert sitt flagg av Stephen og Jayne, og plantet senere flagget der
slagene var «brukt opp».

På 17 tellende torsdagsturneringer er det hele 194 ulike spillere som
har deltatt og det er blitt spilt totalt 938 runder før alt ble avgjort
i søndagens finale. Vi kan trygt si at dette er en av klubbens mest
populære turneringer!

I klasse A ble det spenning helt til slutt. Kristin Klæboe spilte en
imponerende runde på 73 slag, og hadde hele seks slag igjen etter
18 hull. Hun plantet flagget cirka 160 meter fra hull 20 (hull 2).
9

Avholdte turneringer

Kristin Julie Klæboe og Camilla Raanaas Juell.

Fv. Elias Birkeland, Robin Stadheim og Haakon Mathiesen.

Kristin var tidlig ferdig med sin runde og så lenge ut til å vinne,
men i nest siste ball spilte Trygve Sundbø meget bra. Han hadde
syv slag igjen etter 18 hull. Trygve klarte å manøvrere sitt siste slag
gjennom trærne på høyre side av hull 2, og endte 10 meter forbi
flagget til Kristin. Robin Petterson tok tredjeplassen da han hullet ut
på hull 19.

Slik ble resultatene fordelt på klassene:
• Klasse A, som gikk 54 hull, vant Robin Stadheim, andreplassen
tok Elias Birkeland og Haakon Mathiesen endte på en fin
tredjeplass.
• Klasse B vant Haakon Johansen foran Peter Mikalsen med Oscar
Bach på tredjeplass.
• Klasse C, alle ble premiert og stod for fremragende innsats.

I klasse B var det også jevnt. Camilla Raanaas Juell, som spilte
sammen med Kristin, hadde også seks slag igjen etter 18 hull. Hun
hullet ut på det 19. hullet, og vant foran Tim Resen (green hull 19),
og Torgrim Rolfsen (140 meter fra hull 19).

Takk til alle som møtte opp og som bidro til glimrende stemning.

Arild Wahlstrøms Pokal

Turneringen ble avsluttet med mat i restauranten, og
premieutdeling for de som var igjen.

Klubbmesterskap i putting

I fantastisk høstvær lørdag 17. september deltok
rekordmange barn og juniorer i den tradisjonsrike
turneringen, Arild Wahlstrøms Pokal.
Dette er en turnering med lange tradisjoner. Arild Wahlstrøm og
hans familie var i sin tid opphavet til turneringen. Det hele startet
i 1949 som en venneturnering for barn. Senere tok klubben over
turneringen, og den har i dag utviklet seg til å bli en av landets mest
populære juniorturneringer.

Søndag 25. september arrangerte Oslo GK
juniormesterskap i putting. 38 spillere stilte til start på
søndag morgen til en spesialtilpasset 18 hulls bane på
Stephens Corner.

Nesten 200 deltakere stilte til start i årets utgave. Det er nesten
70 flere enn i fjor. Deltakerne var delt inn i åtte forskjellige klasser
fordelt etter alder og hcp. Utslagssted og spilleform var tilpasset de
ulike klassene.

Mange foreldre hadde tatt turen som er svært hyggelig, det ble
servert grillmat og drikke til de 60 oppmøtte totalt.
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Avslutningsturneringen

Vellykket avslutning på sesongen

Sander Andreassen (Losby) og Didrik Johnsen (Hauger) vant de
eldste gutteklassene, henholdsvis A 16-19 og B 16-19. Ekstra morro
var det at Oslo Golfklubbs Kristoffer Reitan benyttet turneringen til
en siste gjennomkjøring før Junior Ryder Cup neste uke. Klassene
Gutter 13-15 A og B, ble vunnet av henholdsvis Sander Bilkom
Hagen (Vestfold) og Ulrik Hoft (Hauger).

Fv: Marius Thorp, Arne Torgersen, Asbjørn Ramnefjell, Ellen Holthe, Roy Styve og
Erik Hagen.

Lørdag 8. september var det duket for den siste
turneringen for sesongen. Avslutningsturneringen gikk
av stabelen med rekordstor deltagelse.

Celine Karlung (Oslo) vant eldste jenteklasse foran Josefine Hollung
på lavere hcp. Synne Tandberg (Asker) vant klasse Jenter A 13-15
med 39 stablefordpoeng. Emilie Ulvøy (Oppegård) tok seieren i
klasse Jenter B 13-15. Flott innsats av jentene som akkurat klarte å
avslutte runden før mørkets frembrudd.

Hele 104 spillere sto på startstreken og tok del i årets siste
klubbturnering. Det ble som tidligere sesonger spilt en scramble
variant med store hull på alle par 3 hullene, et gratis kast på hvert av
par 5 hullene, retteste drive på hull 1 og et innbydende premiebord.
Tross litt sur vind hadde vi oppholdsvær hele dagen og som alltid
suverene spilleforhold.

Jenter og gutter i alderen 9 til 12 år spilte i to forskjellige
mixedklasser over 9 hull. I begge klassene tok Oslo Golfklubb de tre
øverste plassene. Den ene klassen ble vunnet av Oscar Bach foran
Oskar Ekjord og Peter Mikalsen. I den andre klassen vant Edvard
Lilleås foran Christina Elgborn og Marius Furuholmen Warberg.

Det ble under premieutdeling delt ut velfortjent heder til noen av
de frivillige som har bidratt til årets flotte turneringssesong, Tore
Fjeld for hans utrettelige innsats under våre store arrangementer
og ikke minst Erik Woods for hans arbeid i turneringskomiteen.
Komiteleder Erik Hagen fikk også velfortjent skryt og vi håper Erik
vil ta på seg vervet for neste sesong også.
Selve turneringen ble vunnet på 56,1 slag netto av Lag 26,
bestående av Asbjørn Ramnefjell, Arne Torgersen, Ellen Holthe og
Roy Styve. Turneringskomiten stilte med et eget lag som endte på
55,9 slag, men avsto fra premiene.

De aller yngste spilte ett hull.

De yngste barna spilte i egne klasser med tilpasset spilleform
utarbeidet av Oslo Golfklubbs juniortrenerteam. Det ble spilt en
fire hulls klasse – og for første gang i Wahlstrøms Pokals historie en
etthullsklasse for de aller minste barna. De minste barna imponerte
med gode golfslag, samtidig som de viste ekte idrettsglede. De har
utvilsomt mange flotte golfår foran seg.
Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for flott innsats og ønsker
alle barn og juniorer velkommen tilbake neste år!

Fv. Chureerat P. Krefting, Gunnar Skrautvol og Kine Kristin Leerberg.
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Hole in one

Damenes sesongavslutning

Thomas Broch

Anne-Lise Musæus deler ut premier til årets vinnere av Valkyrien: Inger Anne Berge
og Randi Viksjø.

Torsdag 8. september, under Torsdagsmatchen, var Thomas Broch
så heldig at han fikk sin livs aller første Hole in One. Det skjedde på
hull 8.
– Jeg har vært medlem i Oslo Golfklubb i nesten 60 år og syns nok
at det var på tide. På grunn av flaggplasseringen var det umulig å
se at ballen gikk i koppen, men jeg visste med en gang at det var et
godt slag, kunne Thomas Broch fortelle.

Tirsdag 27. september feiret 40 av tirsdagsdamene årets
sesong med spill, premieutdeling, middag og fest.
Dagen startet med turneringspill kl. 09:06. Som tidligere års
avslutningsturneringer ble runden spilt med kun 2 køller, putter og
hver flight bestod av én spiller fra de tre klassene:
– Klasse A: +8,0 – 20,0
– Klasse B: 20,1 – 26,0
– Klasse C: 26,1 – 36,0
Og resultatet ble som følger:
• Klasse A: Helene Roll, 51 poeng
• Klasse B: Inger Anne Berge, 52 poeng
• Klasse C: Astrid Marie Holberg, 57 poeng
Årsmøtet
Damekomiteens leder, Anne-Lise Musæus, takket for seg og gikk
dermed ut av styret etter 3 år som leder og 5 i komiteen. Nytt
styremedlem ble Anita Cecilie Strindberg.

Erik Solheim

Erik Solheim er den 4. spilleren som har fått hole in one her på
Bogstad i år. Søndag 11. september hadde han en strålende start på
runden med birdies på hull 1 og 2 før han klinket til med hole in
one på hull 3.
– Jeg klarte ikke å spille like bra resten av runden, men det endte
med at jeg brukte totalt 73 slag, forteller Erik Solheim.

Vibeke Koren.
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Etter årsmøtet ble det åpent for forslag og det ble gitt mange gode
tilbakemeldinger på årets sesong og opplegg. Gledelig har det at
antall spillere har økt sammenliknet med tidligere år.

Torgrim Rolfsen, Jan Erik Villersø-Viul, Per Pettersen og Per
Arvid Sveum hadde frasagt seg gjenvalg. Som nye medlemmer av
seniorkomiteen ble valgt Ole A. Engstrøm, Torgeir Lund, Gunnar
Skrautvol og Petter Brandt.

Premiering
Årets vinner av Astrids Pokal ble Vibeke Koren. Seks damedager
inngår i denne pokalturneringen hvor de fire beste stablefordscorene
er tellende. Vibeke vant med 139 poeng.

Magnumputten foregikk i strålende varmt sommervær. Tross kort
avstand var det blant tredve spillere bare Bjørn Kristvik og Jan Erik
Villersø-Viul som traff med sistnevnte som endelig vinner.

Gjennom hele sesongen har 38 damer tatt del i Damenes
Sesongmatch. Finalen ble spilt 7. september og det stod mellom
Liv Höegh og Mette C. Bye. Mette vant med 1 opp.

Restauranten vartet opp med velsmakende andelår confit,
sopprisotto og sjysaus med hvit sjokoladekrem og ingefærknekk til
dessert. Torgrim takket alle for givende arbeid med og i komiteen
og for all god oppslutning om turneringene. Tor Linaae rettet varme
ord til avtroppende komitéleder.
Mette C. Bye.

Herrenes sesongavslutning

Fv. Torgrim Rolfsen, Jan Erik Villersø-Viul og Per Arvid Sveum.

Senior Herrer holdt sitt årsmøte onsdag 28. september.
30 spillere tok del i magnumputten, årsmøte og
middag.

Asbjørn Ramnefjell.

Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer. Jan Erik VillersøViul redegjorde for den økonomiske situasjonen. Forslag om endret
årsklasseinndeling falt. Det var enighet om at tre shotgun i løpet av
sesongen er tilstrekkelig og det ble rettet en oppfordring fra flere om
minst tre spillere i første ball kl. 08.39, alternativt max. tre spillere i
ballen foran og/eller buffersone.

Årets seniorpokal tilfalt Asbjørn Ramnefjell med 196 poeng for de
fem beste rundene.
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Klubbhusets fremtid

Klubbhuset på Bogstad er dessverre i en dårligere forfatning enn
man antok. Behov for snarlige tiltak ut over det som fremgikk
av rapport fra OPAK er avdekket. Nødvendige arbeider kan
ikke utsettes i lengre tid. Komiteen som har sett på klubbhusets
fremtid, har grundig vurdert så vel en rehabilitering som nybygg.
Konklusjonen er at det riktige valget så vel økonomisk som
bruksmessig er å bygge nytt klubbhus. Selv om de faglige rådene er
klare og dette økonomisk er det riktige valget, må finansieringen på
plass. Enten det velges å rehabilitere eller bygge nytt, vil størstedelen
av kostnadene måtte bæres av medlemmene. Årlig kostnad vil være
om lag den samme for begge alternativene.

Kostnadene
Komiteen har lagt avgjørende vekt på økonomien i de ulike
alternativer. Kostnader ved rehabilitering kontra nybygg er
nøye gjennomgått. Konklusjonen er at de årlige kostnadene ved
rehabilitering og drift av eksisterende klubbhus vil bli om lag de
samme som ved å bygge et nytt klubbhus. Dagens klubbhus har
betydelig høyere kostnader til oppvarming, drift og vedlikehold
enn et nytt bygg vil få. Selv om det rehabiliteres, og da med en
totalkostnad på 25–30 millioner, vil driftskostnadene være ca 35%
høyere enn for et nytt klubbhus. Usikkerheten i et slikt prosjekt er
også stor. Allerede er det avdekket behov for utbedringer som ikke
var tatt høyde for ved OPAKs gjennomgang. Bygget blir dessuten
aldri som et nybygg når det gjelder kvalitet og levetid.

Styret opprettet tidligere i år en komite under ledelse av Lars Olaf
Sterud, som skulle se på klubbhusets fremtid. En rapport utarbeidet
av OPAK hadde avdekket at dagens klubbhus må gjennomgå
en omfattende rehabilitering grunnet vedlikeholdsetterslep.
Rapportens forslag til utbedringer er nå gjennomgått i detalj, og det
er innhentet ytterligere vurderinger. En av de store utfordringene er
at enkelte arbeider, som for eksempel utbedring av kloakkledningen
under huset, drar med seg mange andre kostnader, som ellers
kunne vært utsatt. Arbeider som beløper seg til 12–14 millioner
må påregnes uten at det gir noen synlig effekt for medlemmene.
Ytterligere nærmere 15 millioner må investeres for å gi miljømessige
besparelser eller bruksmessige gevinster. Dette omfatter blant annet
tiltak for redusert energibruk, ventilasjon, el-anlegg og belysning.
Noen av disse arbeidene må uansett gjøres som følge av påkrevde
utbedringer, men behøver ikke prioriteres på kort sikt. Det vil
likevel være et gammelt bygg, som krever betydelig vedlikehold og
har begrenset levetid. Komiteen mener på denne bakgrunn at det
ikke er regningssvarende å rehabilitere dagens klubbhus.

Byggekostnadene for nybygg er anslått til 52 millioner. Årlige
drifts- og vedlikeholdskostnader vil være ca 600.000,– lavere enn
for et rehabilitert klubbhus. Offentlige tilskudd kan påregnes med
ca 10 millioner. Funksjonelt er det i hovedtrekk vurdert samme
behov som i dagens klubbhus, men med noen tillegg som enkelt
lar seg gjennomføre. Ved et eventuelt nybygg er det lagt vekt
på å videreføre og forsterke klubbhuset som en sosial møteplass
med fokus på bruk av terrassen i tilknytning til restauranten.
Golfrelaterte områder som proshop, simulatorer, treningsrom og
garderober er tenkt samlet i større grad.
I et perspektiv på 30 år, som er rimelig å legge til grunn for
begge alternativ, skiller det under 10% mellom nybygg og
rehabilitering. Hva kostnaden for medlemmene blir avhenger
av en rekke elementer knyttet til offentlig støtte, bidrag og
finansieringsalternativer. Betingelser for og betjening av gjelden ved
baneutbygging spiller også inn, og må hensyntas. Det legges opp til
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at klubben skal være gjeldfri raskest mulig. Ingen av alternativene
som vurderes tar høyde for leieinntekter ut over de klubben har i
dag, så dette får heller være en mulig oppside hvis det skal bygges
nytt. I positiv retning for et nytt bygg er at det vil utløse vesentlig
mer offentlige tilskudd enn en rehabilitering. En rehabilitering vil
investeringsmessig kunne tas over lengre tid, mens et nytt klubbhus
må finansieres når det føres opp, og det er selvsagt en utfordring.
For å få frem et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag har komiteen
fått utarbeidet et skisseforslag som viser hvordan et nytt klubbhus
kan se ut. Det legges avgjørende vekt på å skape et funksjonelt
klubbhus som fyller de nødvendige behov fremover. Flere tralleog bilplasser er noen forhold som løses. Man vil også få en større
terrasse med utsikt både til greenene på hull 9 og 18.
I tillegg til bedre driftsøkonomi har komitéen også vært opptatt
av behovet for å skape et enda bedre klubb- og treningsmiljø for
gammel som ung.

VIKTIGE FRISTER
Klubben styrer etter lover vedtatt av Årsmøtet. I lovverket
står det oppført noen frister det er viktig at du som medlem
overholder.
Endring av medlemskategori
Skal du endre medlemskategori gjeldende fra og med
1. januar 2017 må skriftlig melding* sendes til klubben
innen 31. desember 2016.

Det er årsmøtet i mars neste år som bestemmer om nytt klubbhus
skal bygges. Mye arbeid gjenstår med planer og ikke minst
finansiering før et vedtak kan fattes og en endelig tidsplan legges.
Komiteen vil invitere til informasjonsmøter for å orientere
medlemmene i mer detalj om prosessen.

Utmelding av klubben
Skal du melde deg ut av klubben fra og med 1. januar 2017
må skriftlig melding* sendes til klubben innen
31. desember 2016.
Er du junior i 2016 og fyller 22 år i 2017?
Alle medlemmer som fyller 22 år i 2017 vil fra 1. januar 2017
bli seniormedlemmer med tilhørende kontingentsatser.
Aktiv Junior blir Aktiv, Passiv Junior blir Passiv.
Mer informasjon om kontingentsatser finner
du på klubbens nettside under menyvalget «Medlem».
Student og i alderen 22–28 år?
Hvis du er i alderen f.o.m 22 - t.o.m 28 år og skal studere i
2017 kan du nyte godt av studierabatten klubben tilbyr.
Det eneste klubben krever for å innfri rabatt er at du innen
20. februar 2017 sender klubben dokumentasjon som
bekrefter studietilværelsen.
Gyldig dokumentasjon er:
– kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet.
– kopi av studiebevis med kvittering for betalt semesteravgift
gjeldende for 2017.

Frist for innsendelse av saker
til Årsmøtet!
Årsmøtet i Oslo Golfklubb skal avholdes i begynnelsen av mars
2017. Frist for innsendelse av saker er 31. desember.
Sakene kan sendes til vik@oslogk.no.

Det er verdt å merke seg at studentdokumentasjon må sendes
til klubben hvert år innen 20. februar.

Dato for årsmøte vil bli lagt ut på klubbens nettsider så fort
den foreligger.

*E-post eller brev.
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Kåringen av Norges beste golfhull
I årets 5 utgave av bladet Norsk Golf ble Norges 100
beste golfhull kåret. Oslo Golfklubbs hull nr. 14 ble
kåret til landets beste par 4 hull. Ikke nok med det,
hull 13, 12, 15 og 16 befinner seg alle blant topp 50 i
kåringen. Ingen annen golfklubb i Norge klarer det!
I Norge er det ifølge Norsk Golfs tellinger 2130 golfhull fordelt
på 172 baner. Det må dermed sies at de hadde en formidabel jobb
foran seg da de bestemte seg for å kåre de 100 beste. Med hjelp av
eksperter på banedesign, juniorgolfere, pensjonister, reiselivsfolk,
instruktører, golf-proffer har de fått inn nominasjoner, hjelp til
vurdering og rangering av aktuelle kandidater.
Hva er egentlig et bra golfhull?
«At et golfhull er bra handler om mer enn at det er vakkert å se på.
Det er helhetsinntrykket som teller, og golfhullet skal være strategisk
spennende å spille for så mange som mulig. Her er prinsippene som
har ligget til grunn for rangeringen: helthetsinntrykk – kvalitet –
greenen – hindringer – vanskelighetsgrad – strategi».
(Norsk Golf )

«Hull nr. 14 på Oslo GKs er det golfhullet i Norge vi har mottatt
soleklart flest nominasjoner til i arbeidet med denne kåringen gjennom
hele 2016. Et besøk til Bogstad og du vil lett forstå hvorfor.»
Dette er en bragd! På en 18-hulls bane er det vanligvis fire par 3, ti
par 4 og fire par 5-hull. Det betyr at konkurransen om å vinne beste
par 4 hull er tøff.

Norges beste golfbane!
Oslo Golfklubb har all grunn til å være stolt av banen. I kåringen
kunne hver klubb få maksimalt fem nominerte hull. Her ble det
full pott med hull nr. 12, 13, 14, 15 og 16 på nominasjonslisten.
Ikke nok med det – de 5 hullene befinner seg alle blant topp 50 i
kåringen. Ingen annen golfklubb i Norge klarer det.
Rangeringen ble satt opp slik at hullene fikk sin plassering i
følgende intervaller 91-100, 81-90, 71-80 osv. Slik gikk det:

Hull 14 – slik kan det spilles…
Dette spektakulære hullet byr på den største variasjonen på banen.
Velg mellom å slå rett frem eller å kutte hjørnet litt. Hvor langt du
slår avgjør hvilken retning du bør sikte på. Jo lengre du slår, dess
mer mot venstre kan man sikte. Uansett hvordan man slår ut, vil
man få et utfordrende innspill, med greenbunker og rough foran
greenen og sidevannshinder bak hele greenen. Det kan være lurt å
sikte på greenens venstre side. Greenen heller fra høyre mot venstre
(sett fra fairway) og favoriserer en lett fade på innspillet. Prøv å gi
deg selv en oppover putt.

Oslo GK // Hull 14 – hull over alle hull
Norsk Golf om hull nr. 14:
«Her er det bare én ting å si: WOW!!
Hull 14 på Bogstad har produsert mange dramatiske øyeblikk: Både
i turnering og i selskapsmatcher hvor det begynner å dra seg til i
kampen om hvem som skal spandere middagen i klubbhuset. Det er
både skremmende og slående vakkert, og ingen andre hull på Oslo GKs
golfbane byr på flere valgmuligheter.»

Tips: Unngå å slå for langt til venstre på utslaget, og ikke vær redd
for å slå for langt. Det er en stor fairway å lande på!
Langtslående spillere kan enkelt nå denne greenen på utslaget. Det
lønner seg å favorisere greenens høyre side med en fade. Sikt på
bunkeren. Det er ikke et alternativ å legge opp kort foran greenen.

Norges beste par 4 hull.
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Range

ring 3

1-40:

ull 13 (par 4)
ering 41-50: H

Hull 1
2

(par 4

Rang

Rangering 11-2

0: hull 16 (par

Rangering 21-30: Hull 15 (par 5)

)

3)

3 om hull 14
Jon Almaas:
Jeg har opplevd både himmel og
helvete på dette hullet. Hullet er
både vakkert og vanskelig. Jeg har
prøvd å gå på utsiden av trærne
3 ganger. En gang har jeg lykkes.
Da greide jeg i tillegg å chippe i
koppen for eagle.
Men jeg har også tilbragt en del
tid innimellom trærne langs vestre
siden av fairway.

Æresmedlem, Einar Skogstad:
Ett nydelig «driveable par 4, glory
or total disaster» dette så fremt
hullet er merket med gule pinner
i større turneringer. Hullet er også
visuelt dramatisk for innspill fra
fairway for alle, ingen tvil om at
dette er norges beste par 4 hull.

Marita Engzelius:
Jeg elsker dette hullet. Ikke bare fordi det
ligger så vakkert langs Bogstadvannet og at
kveldssolen alltid gir dette hullet et helt spesielt
preg, men fordi det er et fantastisk morsomt
hull hvor man enten kan spille det som et
vanlig par 4 eller hvis man har guts gå over
vannet med driveren rett mot green.
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Statistikk spill Oslo Golfklubb 2016
Det har vært en innholdsrik og ikke minst hektisk
sesong på vår golfbane. Banen var åpen i 162 dager,
1 mindre enn i 2015. Det er blitt spilt cirka 34 500
runder på banen, noe som er en økning fra 2015.
Hva skyldes det?

og gjennomføring. Rapportene fra EGA og NGF etter EM samt
LAG NM var prikkfrie. I tillegg har turneringskomiteen gjort en
glitrende jobb med klubbens turneringer. Under ser dere en oversikt
og prosentvis fordeling på turneringssesongen.
No Show på vår bane forblir et problem og er noe vi vil stramme
kraftig inn på i sesongene fremover. Det er og blir en uting at
man ikke møter opp til sin tid, ikke sier ifra i god tid i forveien
og ikke minst bruker andre spillere til og oppta plasser fordi man
ikke ønsker å ha med seg medspillere. Neste år vil vi forsøke
med ukentlig oppfølging av No Show, som vi håper vil gi en klar
forbedring! Vi har i år hatt litt over 600 færre No Show enn i fjor,
noe som nok skyldes at det har blitt sendt ut advarsler og at ryktet
da spres litt fortere blant golferne.

TEKST: MARIUS THORP

Jo, det skyldes i hovedsak et større trykk fra våre medlemmer som
har spilt om lag 3 800 runder mer enn fjoråret, større deltagelse i
våre turneringer og ikke minst de ekstremt gode baneforholdene vi
har sammenlignet med andre. Tallenes tale over antall bekreftede
spilte runder ser slik ut (2015 i parentes):
Medlemmer
18.996 (15.137)
Greenfee/Gjester 4.905 (4.536)
Turneringer
6.729 (5.338)
Blokkeringer
4.604 (3.499)
Totalt
32.796 (28.510)

Greenfeeboken viser noe høyere tall enn tidligere år, som
gjenspeiler det trykket vi har opplevd på vår bane i 2016. Vi har
en gjennomsnittspris på greenfee på rett i underkant av 700,-, som
vi føler er for billig. Det vil iverksettes ulike tiltak rundt dette til
neste år, som vi igjen håper vil bedre tilgangen på første tee for våre
medlemmer. Det skal ikke koste mer per runde for et medlem
enn for en gjest! Annet å notere fra greenfeeboken er at kategorien
medlems gjest er blitt hyppigere brukt i år, færre har betalt full
greenfee, det har vært flere junior gjestegreenfee og en litt økning i
twilight spill og generelt 9 hulls spill.

Det store tallet i turneringer skyldes de to store arrangementene
vi hadde i juli pluss at det har i snitt vært 12 flere deltagere i våre
turneringer enn det var i 2015. Vi er allerede godt i gang med
arbeidet rundt neste års turneringsprogram der vi ønsker å redusere
antallet eksterne turneringer, men også se på våre egne turneringer.
Helgene er gode muligheter for våre medlemmer til å spille golf og
vi ønsker ikke at turneringer skal ta for mye plass i attraktive tider.

Totalt sett har det vært en fantastisk golfsesong på Bogstad med
strålende forhold fra start til slutt. Mye golf har blitt spilt og vi
gleder oss allerede til neste sesong.

Vi har hatt en fantastisk turneringssesong og har styrket vår
status som Norges beste klubb når det kommer til turneringer

TURNERINGER 2016
Antall turneringer
Antall turneringsrunder

Mai

Juni

Juli

August

17
1102

30
1489

8
1505

30
1232

September Oktober
25
1177

1
104

Gjennomsnitt antall deltagere turneringer 2016
Fordeling:
Damedag
Senior Herre
Torsdagsmatch
Klubbturneringer
Samarbeidspartnere
Eksterne Bedrifter
Andre (5stk)

Antall
533
966
968
2081
453
363
1365

Prosent
7,9 %
14,4 %
14,4 %
30,9 %
6,7 %
5,4 %
20,3 %

67,6 %

12,1 %
20,3 %
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Sesong

TOTAL

1
120

112
6729

60,1

Rapport fra medlemsundersøkelsen

Takk for dine svar!

Årsaken til det skal vi ikke kom inn på her, men tiltak for å bedre
dette er allerede iverksatt, og mange er lagt inn i planarbeidet for
neste sesong.
Klubben spurte også om hvilke tider i uken som var minst
tilgjengelige. 72,5 prosent svarte «Helg formiddag», mens
«Hverdager ettermiddag» fikk 61,7 prosent tilslutning.
«Ved bruk av driving rangen, opplever du å få plass når du ønsker?»
Til tross for press på banen ser det ikke ut til at det er press på
rangen. 70 prosent svarte JA på spørsmålet gjengitt ovenfor. 27,2
prosent hadde ingen formening. Hvis det er ventetid, viser det seg
at den er kort.
Restauranten
Tilbakemeldingene på restauranten handler om pris, utvalg,
åpningstider og service. Potensialet for å score høyere er her tilstede.
Likevel er det noen klare forskjeller på svarene restauranten får når
vi ser på hva medlemmer i 11 år+ svarer kontra de som har vært
medlem i 1–2 år. Sistnevnte er adskillig mer fornøyd.

Alle konstruktive innspill og kommentarer er
viktig når vi skal legge planer for golfsesong 2017.
625 av klubbens medlemmer tok seg tid til å svare på
årets medlemsundersøkelse. Den viktigste og klareste
tilbakemeldingen vi fikk i år handlet om tilgjengelighet
på banen.

Service
Service er et område som klubben har høye ambisjoner og vi som
jobber i administrasjonen gjør det vi kan for å komme på nivå med
Pro Shop – noe som nær sagt er umulig. Også i år må vi se oss slått
av Jayne, Anthony og Stephen som fikk en score på 5,68 på en skala
fra 1–6, hvor 6 er best. Dette sitatet taler for seg:

Årets medlemsundersøkelse ble sendt ut til alle medlemmer
registrert med e-postadresse i GolfBox, like etter at banen stengte
for sesongen. Klubbens setter meget stor pris på at over 30 prosent
har vist sitt engasjement, gitt sine svar, innspill og konstruktive
tilbakemeldinger.

«De er veldig hyggelige og hjelpsomme . . .
de er liksom Bogstad da . . .»

Banen
Banen, klubbens desidert største fortrinn, var også i år gjenstand for
vurdering. Som i tidligere år scorer den høyt på skalaen 1–6, hvor 6
er gjevest. Grafen nedenfor taler for seg selv.

Vi må også nevne innsatsen i startboden som premierte starterne
med en score på hele 5,5.
I april i år opprettet klubben sin facebookside, facbook.com/
oslogolfklubb, og har per i dag 806 følgere. På spørsmålet «Er du på
Facebook?» svarte 66,4 prosent ja. Med utgangspunkt i dette kan vi
sette et mål for hvor mange følgere vi bør ha blant medlemmene,
nemlig 1258;-).
Legger til at 72, 4 prosent av damene er på Facebook.

Styret ønsket å finne ut om medlemmer støtter ressursbruken på
banen og vi stilte følgende spørsmål: «Klubben prioriterer hvert år
å bruke store ressurser på banen. Hvor enig eller uenig er du i denne
prioriteringen?» Nærmere 80 prosent sier seg «Helt enig» i denne
prioriteringen.

«Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt medlemskap i Oslo
Golfklubb?»
På en skala fra 1–6 hvor 6 er best svarer 45,9 prosent 6 (Svært
fornøyd) og 28,6 prosent 5. Ser man utelukkende på damene i
klubben gir 56,3 prosent en 6’er.

«Banen er upåklagelig, men hva hjelper det å ha en flott bane, når man
ikke får spilletid?»
Dette var ikke den eneste tilbakemeldingen som handlet om
tilgjengelighet. Det er liten tvil om at medlemmer opplevde det
vanskeligere i år å få spilletid sammenliknet med tidligere år.
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Hvem er det som har svart?
Ser vi på tallene fra undersøkelsen får vi følgende informasjon om
hvem som har svart:
• 77,4 % av respondentene er menn
• 91,9 % er aktive
• 68,3 % er over 50 år
• 22,4 % er i aldersgruppen 30-50 år
• 72,5 % har hcp lik 20 eller lavere
• 61,8 har vært medlem i 11 år eller mer

Oslo Golfklubb hjelper deg med årets ønskeliste til jul
• lengre og rettere utslag
• bedre treff med jernkøllen
• færre putter på runden
Spar tid og penger!
Propakkene klubben tilbyr blir pent
pakket inn og sendt direkte til kjøper.
Julepakkene du kan ønske deg er som følger:
Julepakke 1: Protimer
Betal for 6 x 25 minutter kr. 1500,– (verdi kr 2340,–)
Julepakke 2: Protimer
Betal for 3 x 25 minutter kr. 780,– (verdi kr 1170,–)
Julepakke 3: Banespill med pro kr. 1200,–
• Strategi
• Køllevalg
• Coaching
Varighet estimert 2 timer.
Spar tid og penger!
Pakker blir elegant innpakket og kan sendes direkte til kjøper.
Alternativt kan pakken hentes i administrasjonen i klubbhuset.
Åpningstidene er på hverdager fra kl. 09:00 til 16:30.
Slik bestiller du
Pakkene bestilles på e-post til jan@oslogk.no eller tlf. 907 27 907.
Frist for bestilling
Siste frist for å bestille julepakkene er fredag 2. desember.
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Idrettslederen har odret

Mangler Norsk golf treningskultur?

Her fikk man valget om å følge reglene eller å ikke være med. Det er
tross alt frivillig å være med på landslaget.
Systematisk trening og oppfølging over tid er en nøkkel til suksess.
Det gjelder for alt her i verden, også om du skal ta internasjonale
medaljer. Som Clint Eastwood sa; «all I need is a few good men or
women (fnis)».
Kulturbygging har ingenting med penger å gjøre. Det hjelper ikke å
«kjøpe» seg et støtteapparat med trenere, leger, psykologer og tro at
treet vokser til himmelen.
Utviklingsmiljø
I gode utviklingsmiljø handler det om å trives, mestre, lære av
hverandre, øve mye, positive foreldrebidrag for å nevne noe. Man
øver eller trener mye for å kunne øve eller trene mer. Gjøres dette
med variasjon uteblir skader i kropp og sinn. Gjennom et fornuftig
sportslig opplegg får man erfaring og jeg personlig tar aldri lett på
råd som er erfaringsbaserte. Det får man gratis i slike miljøer.
Det er mange måter å bli god på men det er relativt sikkert at det
må øves mye som f .eks: Marius Thorp sier han ble god på nærspill
ved variert trening, Seve Ballesteros trente timesvis i bunkeren som
ga ham et magisk balltreff. Sam Snead var utrolig myk noe som
gjorde at han var fleksibel og aldri skadet. Henrik Bjørnstad slo
ballen der den lå i skogen og ble fantastisk fra dårlige lies. Jordan
Spieth drev med andre idretter (baseball) i sine unge år som gav han
et godt grunnlag. La meg gjenta ordet grunnlag.
Et slikt grunnlag kan legges på flere måter. F.eks. gjennom
den «skandinaviske» modellen nevnt over eller gjennom Kina/
Russermodellen. Russerne løfter for livet og kinesere blir drillet
og tøyd fra de er små, jeg tipper ikke det er modellen som passer
best inn i Norge akkurat nå. Hva med å ha en fot i fortid og en i
fremtid? La oss dytte flere golfspillere inn i de gode historiene om
hvordan spillere ble gode før i tiden og slå det sammen med dagens
viten. Det kan bli bra det.
Vi må prioritere neste generasjon og skape flere utviklingsmiljø
sammen med flere klubber. Innholdet kan være å samle de små til
fast spill i hver uke (lage en junior serie), reise på felles turer med
foreldre hele året, spille flere turneringer (golfdager) i tidlig alder,
la oss reise til Sverige for å måle oss. Gjør vi dette med mange
«gjenger» dukker det opp flere som vil det samme, det kan gi
vedvarende resultater.

Idrettsleder Jan Wojtaszek

Aktivitetsnivået i 2016 har vært høyt i alle avdelinger
på klubben og banen har vist seg fra sin beste side.
Idrettsavdelingen har for tiende år på rad hatt over
200 barn i trening og kan skilte med fine resultater.
Den siste tiden har det blitt debattert en del rundt
landslaget i fotball og dets treningskultur. Likeledes
diskuteres dette i Norsk golf. Trenes det nok? Trenes
det riktig? Bygges det kultur for å få frem flere dyktige
spillere som kan hevde seg i toppen? Jeg tillater meg å
spørre, er det virkelig en diskusjon om at det må trenes
for å bli god? Er det noe nytt at det må bygges kultur
og at det tar tid?

Til slutt må det nevnes at jeg ikke kjenner til hvordan alle klubber
jobber og ikke jobber med barn/ungdom og golf, men jeg vet
det er mye bra der ute og at det er mange ildsjeler sammen med
pressa trenere som jobber knallhardt og målrettet. Samtidig
vet jeg at tilbudene på NTG og Wang er glimrende og at
turneringsdeltagelsen har økt på landsbasis, så mye bra skjer og det
har jeg stor respekt for!

For meg viser denne diskusjonen at muligens fotball og golf i Norge
henger et stykke bak en del andre idretter når det gjelder å forstå
hva som skal til for å bli en toppidrettsutøver, eller for den saks
skyld, få frem flere gode spillere. For meg er en toppidrettsutøver en
utøver som har en unik interesse for sin idrett og som har viljen og
pågangsmotet til å legge ned det arbeidet det faktisk krever når man
skal prestere i toppen over tid.

Handlingsplanen min er klar:
1. Bygg flere korthulls anlegg for små barn som er åpne for alle, må
kunne sykle dit. Vi må «ta løkka tilbake» slik at vi får frem det
frie initiativet igjen.
2. Fortsett med regionale aktiviteter sammen med flinke, engasjerte
trenere med ambisjoner.

Kultur
Selv hadde jeg gleden av å jobbe på landslaget i alpint, med OL
mestere, og VM mestere, gjennom åtte år. Der ble kulturen om å
trene mer, og ikke minst mer effektivt, satt i 1989. Målsettingen var
å utvikle og skape verdens sterkeste alpinister. Denne fysiske styrken
ga mange positive ringvirkninger: mental tøffhet, psykisk overtak og
evnen til å tåle mer trening. Den klare målsettingen var også med på
å skape et unikt teamarbeid som også tok utøverne til nye høyder.

Ha en god vinter J
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Baneavdelingens hjørne

Årets sesong går over i historien som vellykket både bane- og
arrangementmessig. Dette til tross for en krevende vinter hvor vi
allerede i siste halvdel av februar gikk tungt inn og fjernet is og vann
fra samtlige greener i tillegg til at vi prøvde å begrense vinterskadene
på de store arealene. Resultatet ble at vi reddet greenene fra store
skader. Ved hjelp av litt ekstra innsats og ressursbruk begrenset
vi skadene på resten av arealene og klarte å gjenskape gode
spilleforhold allerede i siste halvdel av mai. En offensiv linje hvor vi
forebygge vinterskader gjennom hele vinteren har vist seg å lønne
seg også rent økonomisk når man ser hele sesongen under ett.
Jeg vil anslå besparelser på beløp opp mot kr. 500–600 000,– pr.
år i reduserte kostnader i avdelingen. Men dette bidrar også til å
sikre klubbens samlede inntektsbudsjett på 35 mill. som det klart
viktigste på toppen av at vi leverer den spilleopplevelsen som alle
forventer.

• Dreneringsarbeider på hull 1 og 15 vil gjennomføres frem mot jul
dersom forholdene tillater det. Hvis ikke blir dette utført neste
høst.
• Dreneringsarbeider på hull 4,10,11 og 15 står også på planen,
men det blir mest sannsynlig ikke gjennomført før høsten 2017.
• Fjerne litt vegetasjon langs venstre side av hull 11, samt noe bak
greenen for å øke innsyn mot elven og gjøre det enklere å finne
baller. Dette blir gjennomført nå i høst.
• Fjerne noen døde trær som har blitt utsatt for lyn og torden de
siste årene.
• Fjerne en del stubber som konsekvens at trær er blitt tatt ned.
Vi er godt i gang med forberedelsene til neste års sesong. Årets
sesong er evaluert, medlemsundersøkelsen har gitt oss nyttige
tilbakemeldinger som vi har tatt hensyn til når nye mål og
handlingsplaner for 2017 er utarbeidet inkl. et behovstilpasset
budsjett.

Vinterforberedelser
Når det gjelder banen har vi fått gjennomført stort sett alt vi har
planlagt for å sikre en best mulig overvintring. Den siste uken
av oktober var krevende. Vi var nødt til å intensivere arbeidene
i form av mye overtid fordi værprognosene meldte frost og snø.
Prognosene slo til og i dag ligger det rekord tidlig 10–15 cm med
snø på delvis u-telet mark. Det kan gi oss noen utfordringer på sikt
i form av sopptrykk under snøen. I skrivende stund håper vi fortsatt
på et værvindu med pluss grader som kan gi oss forutsetninger til
å gjennomføre forebyggende tiltak mot sopp på alle banens arealer
tett opp mot jul. Det ville gitt oss en litt større trygghet sett i
forhold til en vellykket overvintring. Dersom det ikke skjer vil vi
vurdere å fjerne snø fra greener og teesteder for å sikre tilstrekkelig
tele i bakken som et ledd i vår overvintringsstrategi.

Jeg ønsker medlemmene en fortsatt god førjulsvinter og velkommen
til et spennende år hvor «prosjekt klubbhus» blir en viktig hendelse i
klubbens videre forvaltning og historie.
Vennlig hilsen
John Riiber

Oslo Golfklubb

Andre høstarbeider som er utført eller tenkt utført
De siste 6 nye Tee 41 på hull 10, 11, 12, 14, 15 og 17 er ferdig og
klargjort for ferdiggress til våren. Dersom værforholdene er med oss
til våren har vi et lite håp om at de nye teestedene kan tas i bruk til
Saras & Carls Cup og Anthonys Minipokal i slutten av mai. Vi har
det som et arbeidsmål.
• Oppretting av steinmur hull 16 er ønsket utført før jul.
• Bygge ny bunker rundt green 16 er tenkt gjennomført før jul
dersom forholdene tillater det ellers blir det utsatt til høsten
2017.
• Sandsiloene på lagringsplassen er klargjort for renovering før jul.

– et fantastisk sted å være!
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GEO sertifiseringen fornyet

I begynnelsen av november i år fikk klubben tilsendt
dokumentasjonen som viser at klubben har fått
godkjent arbeidet som er lagt ned for å fornye
miljøsertifiseringen. Assisterende Head Greenkeeper,
Albert Holmgeirsson, har vært en viktig bidragsyter for
å få dette til. OGK Nytt har tatt en prat med ham.

at vi tar et samfunnsansvar og at vi viser at vi tar miljøet på alvor.
Vi er opptatt av miljøet og vil det beste. Arbeidet gir oss ikke bare
mulighet til å spare miljøet, men også penger, sier Albert.
Nå som klubben er re-sertifisert, hva skjer nå?
Neste re-sertifisering er om tre år, men vi har tenkt til å jobbe litt
med loggføringen hvert år så det blir litt lettere å ta opp arbeidet
ved neste korsvei, forteller Albert.
Det har foregått en omfattende kartlegging av dyr, fugler, innsekter
og planter som trives på baneområdet. Funnene blir samlet,
systematisert og registrert. På klubbens nettside, nærmere bestemt
www.oslogk.no/oslo-gk/golfbanen/ finner du et kart over alt som er
registrert til nå.
– For å få dette til har vi benyttet ansattes og frivilliges interesser
og kunnskap. Både Christoffer Jönsson og David McGregor, begge
ansatte i baneavdelingen, er eksempler på to som har bidratt sterkt
til miljøarbeidet, avslutter Albert.
Du kan klikke på merkene på kartet og få mer informasjon.

Albert Holmgeirsson

Albert Holmgeirsson har vært sentral i sertifiseringsprosjektet
helt fra begynnelsen av. Gjennom vinteren 2013 jobbet han
sammen med flere ansatte og frivillige for å kartlegge hva som ble
gjort innen GEOs 6 satsingsområder; energiforbruk, leverandør/
forsyning, forurensning, vann, nærmiljø og natur. Resultatet ble
samlet sammen og endte til slutt med en positiv innstilling fra
GEOs hovedkontor i Skottland. I september i år var GEO igjen
på inspeksjon og tidlig i november fikk vi dokumentasjonen som
bekrefter at klubben er miljøsertifisert for 3 nye år.

Andre konkrete eksempler på arbeid som er gjort:
• Klubben har inngått et samarbeid med Ragn-Sells når det
kommer til søppelhåndtering. Ved driving rangen er det satt opp
søppelkasser som er med å gjøre sorteringsarbeidet enklere.
• Blandetanker for gjødsel og sprøytemidler er flyttet til nytt sted,
hvor vi har laget
oppsamlingsbasseng med sandfilter som sikring mot lekkasje.
• Klubben har anskaffet papp-presse som gir behov for færre runder
med henting av avfallet. Resultatet er at vi sparer miljø og penger.
• Varmtvannsbereder i klubbhuset er byttet ut med mer
energieffektive tanker.
• Vaskeplassen er etablert med bedre rensing og oppsamling av
vannet.

Hva har dere gjort for å få fornyet sertifiseringen?
– Den mest omfattende jobben ble gjort da vi sertifiserte oss første
gangen i 2013. Gjennom de siste 3 årene har vi dokumentert og
ført inn i GEOs systemer alle nye tiltak som har blitt iverksatt.
Vi har hentet inn de alle de tallene som skal inni rapporten som
el-forbruk, vannforbruk både på banen og i bygninger, gjødsel og
sprøyte midler, bensin og diesel m.m. Gjennom å samle inn tall og
fokusere på disse tingene har vi blitt mye mer bevisst på det vi gjør
og velger, forteller Albert.
Hvorfor syns du det er viktig at klubben handler miljøbevisst?
– Det er viktig både internt og for å få aksept utad. Det er viktig
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Blinkskudd fra medlemmer
OGK Nytt får gjennom sesongen tilsendt bilder tatt av medlemmer ute på banen. Fuglene på banen har gjort
inntrykk i år og har blitt et yndet fotomotiv. Her er noen av de innsendte bidragene vi har fått.
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Det var en gang
Golfbanen på Bogstad
– historie fra 1924 til i dag
Banen ble leiet av godseier Nini Egeberg
på Bogstad gård fra 1. juni 1924 og
festeavtalen ble vedtatt i klubbens styre
den 25. august 1924. Alle ni hull ble
påbegynt allerede i juni, og stod «ferdig»
samme år etter skisse av Ragnar Halle.
I 1928 leide klubben av godseier Nini
Egeberg det arealet som gikk under navnet
«Fiskerodden» – dvs. dagens 16 hull + slutten
på hull 15 og starten på hull 17. Banen økte således
med rundt 160 mål. Ihht. et styrereferat fra 2. juni 1928 fikk
banekomiteen fullmakt til å ansette en ekstra banemann i ca. 14
dager til å «opparbeide greener på Fiskerodden-terrenget». I referatet
fra styremøtet den 28. november 1928 står det at styret gjorde
vedtak om ny banestruktur som inkluderte det nye området, delvis
med nye tee-steder, greener og fairways.
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r Hall

es skis
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Vedtaket ser imidlertid ikke ut til å ha blitt gjennomført over hele
banen ettersom klubben, ihht. årsberetningen for 1930, allerede i
1930 leide arealer av godseier Løvenskiold som tillot at hull 7 over
«dødens dal» kunne forlenges bakover. Det er i skrivende stund
uklart om dette var rett bakover eller i en dogleg bakover i mot
dagens 12. tee. Uavhengig av dette er det likevel klart at banen, dvs.
tee- og hullplassering, fairways og rekkefølgen på hullene, ble endret
litt etter litt i årene 1929-30. Vi finner ingen fotografier, bilder eller
skisser av den trinnvise utviklingen i perioden, kun en beskrivelse
av omleggingen av tee-steder og greener i et styrereferat fra 28.
november 1928, men dette referatet er uklart formulert og dessuten
åpenbart feil på viktige punkter.
Høsten 1929 tilbød godseier Egeberg klubben å leie det ca. 170 mål
store området som strakk seg fra banes sørøstlige grense fra området
og videre sørøstover til daværende sandtak, det vil si til en grense
som følger dagens vei fra hybelhuset langs banesiden av rangen/
bandybanen og bort til 9. tee, og videre bort til 7. tee og så helt ned
til veien mot nord og nordøst samt området som er dagens hull 11
og deler av herre-tee på hull 12).
Det ble starten på en prosess som ledet til en ekstraordinær
generalforsamling den 8. juli 1930, der det ble vedtatt å gi styret
fullmakt til å forhandle frem og inngå en endelig avtale med
godseier Egeberg på visse vilkår. Først den 30. april 1932 ble den
endelige avtalen vedtatt på klubbens generalforsamling.

Kart nr. 1

Den gamle «Låven» (bildet neste side), som hadde fungert så godt
som klubbhus fra 1924, måtte etter hvert vike plass for noe mer
praktisk. Dessuten lå den etter hvert ganske utilgjengelig til, omtrent
mellom dagens 6., 13. og 15. tee-steder og 5., 12. og 14. green.
Den 22. november 1933, ble det avholdt «ekstraordinær
generalforsamling som besluttet bygningen av klubbhuset». Arkitekt og
byggeleder var Nicolai Beer som var medlem av Oslo Golfklubb.
Klubbhuset, ferdig innredet, ble tatt i bruk allerede i starten av
sesongen 1935. Hullenes rekkefølge ble da endret slik at 1. og 10.
tee samt 9. og 18. green ble liggende oppe ved det nye klubbhuset.

I 1930 leide klubben dessuten av godseier Egeberg «en del av
Himstadjordet» som lå på andre siden av Sørkedalsveien nord for
dagens campingplass,
Allerede samme år ble ombyggingen av banen påbegynt, og faktisk
i noen grad spillbar på alle18 hull. Kart nr. 1 viser banen slik den
fremstod fra 1932 og frem til starten av krigen.

Som kjent ble banen under krigen i all hovedsak benyttet til potetog kåldyrking i regi av Oslo kommune. I september 1945 ble banen
frigitt og gradvis overtatt av klubben etter hvert som parsellene ble
høstet for poteter og kål. Omtrent samtidig gjorde for øvrig styret
følgende vedtak: «Etter forslag fra granskningskomiteen besluttet styret

25

slik at banen begrenses av Sørkedalsveien, Ankerveien, Lysakerelven og
Bogstadvannet». Det er imidlertid uklart i hvilket tempo endringene
i banens struktur ble realisert i årene frem til 1949, men kart nr.
2 viser hvordan banen og range/verksted/hybelhus så ut fra ikke
senere enn 1949.
Kart 2

å stryke av medlemslisten medlemmer som har vært medlem av NS etter
9. april i 1940».
Klubben trengte nå erstatningstomt for tapet av Himstadjordet
som tyskerne hadde tatt til eget bruk under krigen. Det arealet
fikk nemlig klubben ikke noen glede av etter krigen. Til erstatning
inngikk klubben en festeavtale med godseier Egebergs enkemann og
arvinger i fellesskap, for leie av området som i dag består av range/
bandybane, hull 7 og 8 samt området i skogen mellom 7. dame-tee
og ned mot og til daværende hull 3 (dagens hull 11). I styremøtet
1. mai 1946 ble den gamle avtalen, som kun løp til 1949, forlenget
til 1979. Likeså ble også avtalen for tilleggsarealene inngått for
perioden frem til 1979.
Av årsberetningen for 1945 står det: «Banearealet er blitt utvidet

I 1955 solgte arvingene til Bogstad gård, all skog og dyrkbar
mark, samt området som var leiet ut til Oslo Golfklubb, til Oslo
kommune. Samtidig donerte de hovedhuset og parken til en stiftelse
som skulle komme offentligheten til gode. Etter dette leier Oslo
Golfklubb sin bane av Oslo kommune og Løvenskioldfamilien.
I 1957 ble banens
hullrekkefølge endret og
forble slik til 1975 da
hullrekkefølgen igjen ble
endret til slik den i dag er
(kart nr. 3 ).
I 2007-08 ble så banen
oppgradert til dagens
standard og med samme
hullrekkefølge. Bytte av
tee-sted for hull 2 og 4, slik
at spilleretning for disse
krysser hverandre, skjedde i
forbindelse med ombygging
av banen i 2007-08 etter
banearkitektens ønske.
Av Jens N. Engelstad

Kart nr. 3
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Bli med Oslo Gk til La Sella i Spania!
11 - 18. mars 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

INKLUDERT I PRISEN:
Flyreise med SAS Oslo Gardermoen - Alicante t/r
Mat på flyet, fast track, lounge, golfbag og bagasje 23kg
Transport fra flyplassen til hotellet t/r
7 netter på Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa
Hotell i delt dobbeltrom
7 frokoster og 7 middager på hotellet m/vin
5 greenfees på La Sella Golf Club
Golftrening med Caroline Diethelm og Marie Høgmoen
Drivingrange baller til treningene
Free wi-fi og 24 timers tilgang til treningsrom

Pris kr 11 985,- per person
Enkeltromstillegg kr 1 845,-

La Sella er reisemålet for en treningsreise med Caroline Diethelm og Marie Høgmoen i mars. Stedet ligger
i en fredelig nasjonalpark ved foten av Montgófjellet én time nord for Alicante. Her kan man nyte naturen
og den rolige amosfæren. Men ønsker man å oppleve noe annet ligger byene Denia og Javea like i nærheten
med shoppingmuligheter, restauranter og fine strender.
La Sellas tre nihulls-sløyfer er designet av storspilleren José María Olazábal. De er oppkalt etter ulike
vinder. Den første sløyfen heter Le beige – den varme vinden fra Sahara på det Valencianske språket. Her
har man fin utsikt over nasjonalparken og layouten gjør at man ofte har brukt for alle køllene i bagen. Den
andre sløyfen Gregal er oppkalt etter den vinden man i antikken benyttet for å seile til Grekland. Her er
det mer vann i spill og de siste hullene byr på en spennende avslutning. Den nyeste sløyfen heter Mestral,
oppkalt etter vinden i nord og her får man spektakulær utsikt over havet, Segaria- og Montgófjellet.
Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa Hotel er et veldig bra 5-stjerners hotell som får den mest
kresne til å trives. Hotellet ligger stille og rolig plassert i nasjonalparken helt inntill banen med alle tenkelige bekvemligheter. Hotellet har bla. flere restauranter, treningsrom og et fint Spa. Fra terrassen har man
utsikt utover bassenget og kan nyte de spanske kveldene.
For mer info og påmelding kontakt Golfbreaks på tlf: +45 7877 9890 / e-post: danmark@golfbreaks.com
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Historien om Berner benken

Ute på banen er det satt ut flere benker. Noen har vi fått i gave,
noen har klubben skaffet selv. Den aktuelle benken det her dreier
seg om er merket med «Berner benken». Ryktet i administrasjonen
var at et medlem med etternavn Berner hadde fått den i
bryllupsgave av sin mor. OGK Nytt tok kontakt med Espen Berner
for å få historien bekreftet. Her er svaret vi fikk:
«Jeg kan bekrefte at jeg fikk benken av min kjære Anne Elisabeth for et
par år siden. Dette var nok ingen bryllupsgave, slik ryktet sier. Benken
var en gave jeg fikk til min ph.d-disputas i 2014.
I forbindelse med forsvar av doktorgrad avholdes det alltid en stor
festmiddag på kvelden for offisielle opponenter, veiledere, kolleger,
familie og venner. Jeg holdt middagen naturlig nok i restauranten
på Oslo GK. Det var i forbindelse med denne middagen at
«Berner benken» ble overlevert. Jeg ser på benken som en stor
kjærlighetserklæring. Dette er en utrolig flott gave fra en ikkegolfspillende-dame som skjønner hva spillet og klubben betyr for oss
medlemmer.»

Pro Shop’s corner

Vintersalg i Pro Shop!
På utvalgte varer i Pro Shop får du nå opp til
70 % avslag!
Første mann til mølla!
Åpningstider: mandag til fredag kl. 10:00–16:00.

GOLFERS WHO KNOW,
BUY FROM THEIR PRO

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

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

