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Leder

sendte sin mann hit i august og inspiserte anlegget og gikk gjennom
våre rapporter med tiltak. Han anbefaler i sin rapport at vi får
fornyet miljøsertifiseringen med tre nye år. Vi er fortsatt det eneste
anlegget i landet med slik miljøsertifisering.

Sommeren går så alt
for fort! De lange lyse
kveldene er historie, men
det er fortsatt mange
gode golfuker foran oss.
Baneforholdene er som
alltid meget gode.

Økonomien går stort sett som planlagt. På inntektssiden har vi nådd
våre mål, dvs. det mangler fortsatt kr 200 000,– på greenfeebudsjettet,
men det regner vi med at kommer innen banen stenger i oktober.
På kostnadssiden holder vi oss stort sett innenfor planene. Noen
uforutsette kostnader på vedlikehold i klubbhuset har dog kommet.
Fortsetter det slik vil vi kunne nedbetale mer på vårt store lån senere i
høst, dette i tillegg til de kr 500 000,– vi nedbetalte i april.

Spilletrykket så langt i år har
vært meget stort. Til tider har
det vært vanskelig å få starttid
dersom man ikke bestiller 5
dager i forveien. Med to store
Daglig leder Niels Vik.
turneringer som stenger banen i
mange dager i juli (EM piker og
NM-lag) og klubbturneringer påfølgende helg blir tilgjengeligheten
for dårlig. Dette har vi tatt konsekvensen av. Neste år skal vi kun ha
ett arrangement, NM-lag damer / herrer.

Utover vanlig drift er det spennende å følge det arbeid som gjøres
i forbindelse med klubbhuset. Jeg vet at det jobbes godt og at både
rehabiliterings- og nybyggsalternativene får god oppmerksomhet.
Det står mer om dette annet sted i bladet.
Som sagt: Det er fortsatt mange gode golfuker igjen og spesielt til
dere som ikke har spilt nevneverdig i år: finn frem golfkøllene. Spill
9 hull – forholdene er fantastiske.

Turneringsvirksomheten er stor, og antall turneringer er likt
foregående år, men deltagelsen i hver enkelt turnering blir større.
Pr 20. august har vi registrert 1000 flere turneringsrunder enn
på samme tid i fjor og forfjor. Det bidrar til å forklare redusert
tilgjengelighet for vanlig medlemsspill.

NV

Følg oss på Facebook

En annen årsak til at det blir vanskeligere å få starttid er at de nye
medlemmene som har kommet inn de siste årene naturlig nok spiller
mer enn medlemmene som meldte seg ut i samme periode. Nå har ikke
styret diskutert og bestemt noe om opptak neste år, men anbefalingen
fra administrasjonen blir at det må tas inn færre fra nyttår 2017.
Sportslig sett har klubbens spillere oppnådd meget gode resultater
denne sommeren. Jeg skal ikke gjengi alle her, men velger å nevne at
både Dame- og Herrelaget vant NM på hjemmebane. Senior Herrer
vant også sitt NM, damene ble der nr. 2. På juniorsiden vant pikene,
gutta fikk bronse. Vi gratulerer alle sammen!
Parkering oppleves ofte som et problem. Parkeringsplassen har ikke
mer enn ca. 115 oppmerkede plasser. Det er ofte alt for lite og man
risikerer å få forelegg hvis man parkerer i Ankerveien. Vi har inngått
en leieavtale med Campingen om bruk av den øverste delen av deres
plass for parkering der når det er fullt utenfor klubbhuset. Denne har
vi tilgjengelig ut september – bruk den istedenfor dobbeltparkering
på umerkede steder ved klubbhuset!
Miljøsertifiseringen vår (GEO sertifisering) ble i 2013 gitt for tre år.
Med denne kom anbefalinger på tiltak vi kunne iverksette for å bli
bedre. Vi har i løpet av de siste tre årene gradvis innført tiltak som
bedrer miljøet både ifm banedriften og drift i klubbhuset. GEO

Oslo Golfklubb har vært på Facebook siden 20. april i år.
I skrivende stund har vi fått 769 følgere. Besøk siden og lik
den gjerne: www.facebook.com/oslogolfklubb
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Styreleder har ordet
Da er vi inne i
sluttspurten på nok en
strålende sesong og det
har som vanlig vært
stor aktivitet på banen.
Juli var mer hektisk enn
normalt med EM for
jentelag og lag-NM hvor
klubbens banemannskap,
administrasjon, komiteer
Styreleder Jan Aaseth.
og frivillige leverte
prikkfritt og høstet stor ros fra deltagerne og EGA/
NGF. I tillegg gjorde spillerne våre det meget sterkt.
Vi kan være skikkelig stolte over å være medlemmer
av en klubb som leverer så til de grader på alle fronter,
innfrir på visjonen og viser stø og kvalitetsorientert
vei for norsk golf. Tusen takk til alle som har bidratt
til at medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere kan
sole seg i glansen dere har skapt. Suksessen kommer
derimot ikke gratis..

Styret vil foreta en grundig evaluering etter sesongen slik at vi kan
få et godt vurderingsgrunnlag i forbindelse med høstens planarbeid
for neste sesongs aktiviteter og medlemsopptak. Vi vil også vurdere
å gjøre justeringer på prisstrukturer for ulike inntektskilder hvor
målet er å få inn like mye penger og samtidig lette trykket på banen.
Jeg håper ellers at medlemmene har oppfattet og er fornøyd med
starternes fornyede arbeidsinstruks. Jeg synes de gjør en strålende
jobb og håper at alle behandler dem med respekt når de minner om
etiketten på første tee, peker ut flightansvarlig for nedslagmerker
og vennlig oppfordrer til hurtigere spill ved runding hvis man
henger etter. Det er en positiv utvikling i spillernes opprydning
på spillefeltet og det er tydelig at starterne har bidratt til økt
bevisstgjøring blant medlemmer og gjester. En streng oppfølging
av bookingprinsippene har også gitt resultater etter at advarsler om
potensiell utestengning nå gis til de som bryter prinsippene. Fortsett
i det gode sporet og ha en fortsatt strålende sesong.
Hilsen Jan

		INNHOLD

Det krever stor innsats og ressurser for å holde det høye
aktivtetsnivået og kvaliteten i alle ledd. Vi trenger slike
arrangementer som i sommer for å få erfaringer, trimme og motivere
gjennomføringsapparatet, samt å ta vår andel av nasjonale og
internasjonale turneringer for golf-Norge som kan bidra til å heve
norsk golf ytterligere og stadfeste OGK som landets ledende klubb.
Samtidig må dette vurderes og balanseres opp mot slitasje på bane
og personell, og ikke minst medlemsspill og inntekter.
I august er det et spesielt høyt trykk på banen fra medlemmer og
samarbeidspartnere som avholder sine turneringer, og man vil
dessverre kunne oppleve at det er vanskelig å få starttid på ønsket
tidspunkt. Styret er svært opptatt av tilgjengelighet for medlemmer
og tar frustrasjonen som enkelte medlemmer har gitt uttrykk for
seriøst. Klubben er derimot avhengig av inntekter for å opprettholde
kvaliteten på banen og for å holde kontingenten på et moderat nivå.
Dette krever en fin balanse mellom inntekter fra samarbeidspartnere
og spilletidstilgjengelighet for medlemmer.
Administrasjonen gjør en formidabel jobb for å få inn disse viktige
inntektene som mange klubber kniver om. De prøver så godt de
kan å tilpasse dette til det store trykket som er på banen slik at
medlemmene får så mye tilgjengelig spilletid som mulig, i tråd
med styrets føringer. Det er også innført begrensninger på antall
eksterne turneringer pr uke og streng kontroll med bookingen for
å sørge for at ingen skal synde mot bookingprinsippene. Med de
signaler styret har fra medlemsmassen om å holde kontingentnivået
så lavt som mulig samtidig som det er nødvendig å holde en høy
kvalitet på banen for å opprettholde det solide grunnlaget for
klubbens økonomi, mener vi det er en forståelse for at vi må gjøre
plass til samarbeidspartnere som av og til går på bekostning av
medlemmenes preferanser.
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Avholdte turneringer

Rekorddeltakelse i Sarah & Carl’s Cup
og Anthonys Minipokal

Member/Guest Invitational

Over 200 barn og unge deltok lørdag 28. mai i den
tradisjonsrike juniorturneringen Sarah & Carl’s Cup og
Anthony’s Minipokal på Bogstad!

Anthony Newey og Kristian Tandberg

Member/Guest Invitational er en parturnering hvor en
av lagets spillere må være medlem av Oslo Golfklubb
og den andre av en annen klubb. Turneringen ble
spilt 4. juni og 36 av Oslo Golfklubbs medlemmer var
påmeldt med sin gjest.

Turneringen ble i år avholdt for 31. gang med ny deltakerrekord på
hele 211 juniorer. Det ble spilt i 11 forskjellige klasser fordelt på alder
og handicap. Utslagssted og spilleform var tilpasset de ulike klassene.
Klassene for de eldste var i år en del av Narvesen Tour som er nivået
under Titleist Tour. I disse klassene ble det spilt netto slag og vinner
av henholdsvis Sarah og Carl’s Cup ble Julie Hovland fra Oslo
Golfklubb og Thomas Bentzen fra Haga Golfklubb.

Turneringsformen var best ball – en turneringsform som krever
solid innsats fra begge på laget, og det er viktig at spillerne supplerer
hverandre. De som mestret dette best var Anthony Newey og hans
gjest Kristian Tandberg fra Tjøme Golfklubb.

1 hulls og 4 hulls klassene i Anthony’s Minipokal ble en stor suksess
med videreutvikling av poengsystemet fra fjoråret. De minste
barna imponerte med gode golfslag, samtidig som de viste ekte
idrettsglede. De har utvilsomt mange flotte golfår foran seg. Det var
også herlig å se flere foreldre som har spilt denne turneringen for
nesten 30 år siden, ta med sine barn for å spille for første gang.

Duoen vant med hele 52 stablefordpoeng! Nærmest fulgte Jan
Kolstad og Kristian Dyrkorn (Nordhaug Golfklubb) fire slag
bak vinnerne. Yngve Gundersen og Bjørn Hansen (Oppegård
Golfklubb) tok tredjeplassen med 47 poeng.

– Vi er strålende fornøyd med årets turnering. Gledelig å se så
mange ivrige unge golfspillere stille til start. Det er også moro å se
at interessen for denne turneringen er stor. I år måtte vi sette et tak
på antall påmeldte på grunn av kapasitet. Neste år går vi for rekord
igjen, sa Jan Wojtaszek, idrettsleder i Oslo Golfklubb.

Vi under 45+

Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for flott innsats.
Gratulerer til klassevinnerne. En stor takk rettes også til
arrangørteamet som nok en gang gjorde turneringen til en stor
suksess. Vi ønsker alle barn og juniorer velkommen tilbake neste år!

Lørdag 4. juni ble også «Vi under 45+» avholdt og hele
86 forventningsfulle spillere møtte opp til shotgunstart.
Stemningen var topp som alltid.
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Turneringen har blitt meget godt mottatt blant klubbens yngre
garde – og ja det deles ut en del wild card til de som har gått over
den magiske aldersgrensen på 45 år. Alle var i strålende humør
og etter spill ble det servert forfriskninger på terrassen i nydelig
kveldssol, etterfulgt av deilig buffet tilberedt av Per Anders. Jayne og
Stephen deltok som vanlig på kveldens evenement.

•
•
•

Hull 11 – sponset av Golf Plaisir: Stina Resen
Hull 14 – sponset av SEB: Jørn Johnsen
Hull 16 – sponset av Cleveland/Chrisco Golf: Jon Anders Matre

Longest drive:
• Hull 17 - sponset av Amundsen Sport:
Damer: Ingrid Sæther Hagen
Herrer: Christopher Raanaas

Turneringen gjennomføres med flere konkurranser; brutto herre
og damer, stableford og lagturnering, i tillegg closest to the pin og
longest drive – hver konkurranse med en egen sponsor.

Vi retter en STOR takk til turneringens sponsorer og
bidragsytere;
Amundsen Sport, Choice Hotel Post (Gøteborg), Chrisco Sport (Olyo/
Cleveland ), Delicatessen og Aymara restauranter, Fornebu Senter,
Fournebu Telenor Arena, , Golf Plaisir golfreiser, Haga, Hertz
bilutleie,Hotel Pointe Isabelle (Chamonix, FR), Swims, OGK Proshop,
OGK, Oustøen CC, RøhneSelmer, SEB, Stenberg&Blom (Lanson
Champagne og Peroni), TOMS.

I år var det to jenter som fikk de to beste bruttoscorene, nemlig 1
under par og på par. Og i Stablefordkonkurransen var det 3 stk. på 40
poeng. Her måtte vi inn å se på score på siste 9 for å kåre riktig vinner.

Vi gleder oss alle allerede til neste år – som alltid!
Komitéen v/Anette Bech, Paul Fagersand, Lars Martin Haavik, Martin
Hagen, Christopher Raanaas, Pål Solberg og Øystein Tamburstuen

Sankthanspokalen

Resultater:
Brutto damer:
1. Nicoline Engstrøm Skaug – 71 slag
2. Stina Resen – 72 slag
3. Ingrid Sæther Hagen – 75 slag
Brutto herre:
1. Peter Björklund – 74 slag
2. Pål Solberg - 76 slag
3. Tom Hestø – 76 slag
Stableford:
1. Jens Sæther Hagen – 40 poeng
2. Henrik Hagness – 40 poeng
3. Kaia Means – 40 poeng

Fv. Phillip Berggren, Henrik Haukeland, Jeppe B. Nielsen og Per Christian Winge

Sankthanspokalen er en av Oslo Golfklubbs mest
tradisjonsrike turneringer. Henrik Haukeland vant
årets utgave som ble spilt over 18 hull lørdag 11. juni.

Lagturneringen:
1. Cathrine Schrøder Norderhaug, Kaia Means, Stian Finne Lange
og Valdemar Matheson
2. Andreas Ullersmo Fjeld-Nielsen, Tinius August Biermann og
Ove Andreas Thidemansen
3. Anette Fjeld, Merethe Lund, Fredrik Balstad og Marius
Thorvildsen

Sankthanspokalen er en singleturnering hvor det spilles slagkonkurranse
med fullt spillehandicap. Turneringen er en av klubbens mest
tradisjonsrike, og har pågått i lang tid. Dessverre har interessen for
turneringen vært dalende de siste årene. I år måtte vi avlyse dameklassen
på grunn av for få påmeldte. I herreklassen var det også få påmeldte,
kun 12 spillere, men turneringen lot seg gjennomføre.

Closest to the pin:
• Hull 3 – sponset av Hertz: Rangvald Risan
• Hull 8 - sponset av Olyo/Chrisco Golf: Jon Anders Matre
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Avholdte turneringer
Henrik Haukeland gikk til topps med en nettorunde på 70 slag
(-2). Han vant to slag foran fire spillere som alle endte på par netto.
Jeppe Nielsen ble nummer to og Per Kristian Winge nummer tre.
Richard Berggren sto for en av dagens prestasjoner da han satt
andreslaget på hull 5 rett i koppen for eagle.
Neste år håper vi på betydelig flere deltakere. Turneringskomiteen
vil vurdere hvordan interessen rundt turneringen kan økes.

Richard Berggren med eagle på hull 5.

Ladies Vår Scramble
Og slik gikk det
Laget som vant turneringen med 32 slag bestod av Anne Line
Bakkevig, Anne-Lise Musæus og Tone Gulowsen. De ble tett
etterfulgt av Cecilie Staubo, Annabeth Berg og Vera von Koss
Torkildsen som sammen spilte runden på 33 slag. Det gjorde også
Bente Sletten, Margrethe Falck og Kristin Sande, så her ble det
lagenes handicap som avgjorde plasseringen.

Ladies Vår Scramble ble spilt over 9 hull onsdag 15. juli.
I denne turneringen var det viktigste å spille hyggelig
golf og ha det sosialt med nye og gamle venner.
Klubben har et ønske om å få flere damer til å ta del i turneringer
i regi av klubben. Spesielt ønsker vi å legge ekstra godt til rette for
de litt yngre damene som verken har mye tid til golf eller så mye
turneringserfaring. 9 hull, start etter arbeidstid og en uformell
turneringsform fikk 44 damer til å melde seg på. Litt frafall ble det
turneringsdagen, antagelig pga. av været.

Etter spill ble det lett servering i restauranten og turneringsleder
Reidun Bøhn Dybwad stod for premieutdelingen.
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Trøstepremien gikk til Jon Mange Karlstad, ishockey, som
imponerte med tradisjonelt, skotsk golfkostyme.

Old Star 17. juni
80 tidligere
idrettsstjerner
stilte til start i den
43. utgaven av
Old Star Cup på
Bogstad. Til tross
for noe fuktighet
ovenfra var
spilleforholdene
Old Star general Thomas Selbekk sammen med årets
ypperlige. I Old
æresprisvinner, Bjørn Berger. Begge hopp
Star konkurreres
det individuelt og på lag, både brutto og netto og det er
også egen dameklasse.

«Chris Selbekks minnepokal» til beste debutant gikk til Jacob StoltNielsen, seiling.
Banketten ble som vanlig en stor suksess, med nydelig laks og
jordbær, debutanttaler, underholdning av Andreas Haretz samt
premieutdeling.
Arrangementskomiteen besto av Thomas Selbekk, Arne SartzKnutsen og Erik Hagen.

Midnight Cup

TEKST: THOMAS SELBEKK

Årets Old Star (beste netto score) ble Tom Christian Dahl fra tennis,
med 37 poeng. Han vant på lavere handicap enn Bjørn Mathisrud,
ishockey og Erik Hagen, hopp som begge også oppnådde 37 poeng.
Dameklassen ble vunnet av Elaine Hoffmann, curling, med 35 poeng.
Beste golfer – altså vinner av bruttoklassen, ble i år som i fjor,
Geir Leknes fra ishockey, som vant med 78 slag, og som hadde
bedre siste ni enn Kent Johanssen fra hopp som også gikk på 78.
Tredjeplassen gikk til Asbjørn Ramnefjell med 80 slag.
Beste lag netto ble ishockey, bestående av Bjørn Mattisrud, Geir
Leknes og Petter Thoresen, mens hopp, med Andreas Hartz, Kent
Johanssen og Thomas Selbekk stakk av med buttopremien, lag.
Fv. Jon Storstein, Tove Ringnes, Anne-Karin Bjorøy Ølnes, Per Foseid, Tone Ruud og
Erik Hagen.

Ærespris til Bjørn Berger
Gunnar Fosseng, håndball deler hvert år ut en ærespris til en
Old Star som har utmerket seg ved gode holdninger og sterke
prestasjoner. I år gikk prisen til Bjørn Berger, hopp. Bjørn har
deltatt i samtlige Old Star turneringer siden starten på 70-tallet.

Anne-Karin Bjorøy Ølnes og Per Foseid stakk av
med seieren i årets utgave av Midnight Cup, en
pokalkonkurranse med historie helt tilbake til 1935.
I denne konkurransen kan man ikke spille sammen med ektefelle/
samboer/fast partner. Turneringen går over 9 hull og spilleformen er
mixed greensome.
Suverene vinnere var Anne-Karin Bjorøy Ølnes og Per Foseid som
fikk overrakt pokalen under en enkel, men livlig middag rett etter
turneringen. På de øvrige pallplasser kom Tove Ringnes og Jon
Storstein på andre plass og Tone Ruud og Erik Hagen på tredjeplass.
Fem av de seks hadde vunnet pokalen før.
Jens Engelstad gir stafettpinnen videre
Jens Engelstad gir stafettpinnen videre til turneringskomiteen.
Neste år er det bestemt at turneringskomiteen overtar ansvaret for
å arrangere Midnight Cup. Jens Engelstad takker av etter mange år
som turneringsleder. Kanskje blir formatet endret med mål om å ta
tilbake posisjonen som en av de mest ettertraktede turneringene i
Oslo Golfklubb.

Årets Old Star - Tom Christian Dahl, tennis 37 poeng
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Avholdte turneringer
Ekteparmatchen 2016

The International Trophy

Fv. Lasse Røren Andersen, Jacob Nordvoll og Daniel Øverås.

The International Trophy ble avsluttet søndag 26. juni
med omspill i både brutto- og nettoklassen for herrene,
og en suveren seier i dameklassen.
Søndag morgen ble det besluttet å kutte ned turneringen til 54 hull
for herrene på grunn av stor fare for lyn og torden gjennom hele
dagen. Heldigvis fikk vi gjennomført én runde.

Fv. Niels Vik, Kine Leerberg, Ingjerd og Christian Staubo.

Årets finale i Ekteparmatchen gikk av stabelen 23. juni.
Det ble en spennende kamp mellom de to lagene som
bestod av Ingjerd/Christian Staubo og Kine Leerberg/
Niels Vik.

I nettoklassen var Jacob Nordvoll (Bærum) og Daniel Øverås
(Ålesund) helt likt etter tre runder med en score på ni under par.
Førstnevnte avsluttet med en glimrende nettorunde på 64 slag (-8)
søndag. Spillerne gjorde opp om seieren i omspill. Jacob avgjorde
på det andre omspillshullet (hull 18) etter en solid up & down fra
greenbunkeren.

Ekteparmatchen ble spilt første gang i 1949 og er dermed en av
klubbens eldste turneringer. Ektepar, nå også samboere, spiller på
lag. Spilleformen er foursome (utslag på annethvert hull og man slår
annenhver gang på ballen). Turneringen spilles med kvalifisering
(netto slag) med påfølgende felles bespisning (reker og god drikke).

I bruttoklassen var det helt jevnt hele veien, og også her falt
avgjørelsen etter omspill. Christoffer Carlsen (Haga) og Jarand
Ekeland Arnøy (Fana) var begge én under par etter 54 hull.
Christoffer avgjorde med birdie på det første omspillshullet etter en
lang drive i greenbunkeren på hull 1. Knut Ekjord, Thomas Hansen
(Østmarka) og Daniel Øverås delte tredjeplassen, kun slaget bak.

De 8 beste parene går så videre til matchspill med ¾ handicap.
Til slutt står det beste paret igjen som vinnere. Foruten å få sine
navn skrevet i gull på tavlen i klubbhuset mottar vinnerne et par
lysestaker i sølv. (Kuriosa: Ekteparet Randi og Asbjørn Ramnefjell
har vunnet turneringen 13 ganger, sist i 2012). Årets turnering
mønstret 38 spillere.
Årets finale gikk av stabelen St. Hansaften. Matchen ble spilt
mellom Ingjerd / Christian Staubo og Kine Leerberg / Niels Vik.
Begge lag åpnet noe nervøst og fikk det ikke helt til. Matchen var
jevn med Staubos i front de første 9 hullene. Lagene var likt etter
13 hull. Kine hadde dagen – gjorde ikke feil og holdt laget inne i
matchen frem til da. På det 14 og 15 hullet ble feil skjebnesvangre
for Ingjerd og Christian. Niels «våknet» og hadde to meget gode
innspill, vi var plutselig 2-opp med tre hull igjen. Ingen i vannet på
16. – hullet delt. Dormie. Med deling av det 17 vant Kine og Niels
ekteparmatchen for tredje gang.

Fv. Knut Ekjord, Jarand Arnøy, Christoffer Carlsen, Daniel Øverås og
Thomas Hansen.
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Finalen ble innledet med to foursomematcher lørdag morgen, før fem
singlematcher ventet på ettermiddagen. Italia festet grepet med seier
i begge foursomematchene da Angelica Moresco og Alessia Nobilio
vant 4/3, og Clara Manzalini og Emilie Alba Paltrinieri vant 3/2.

Dameklassen ble vunnet av Michelle Forsland (Oppegård). Michelle
var eneste spiller med tre runder på 70-tallet, og på 15 over par vant
hun suverent med ni slag. Maiken Bing Paulsen (Drammen) tok
andreplassen foran Cecilie Krefting (Oslo).

Svenskene kjempet seg tilbake i singlematchene, og det var
spenning hele veien inn. Italia klarte likevel å sikre de nødvendige
fire poengene for seier med et sluttresultat 4,5 – 2,5. De italienske
jentene kopierte dermed de italienske gutta som vant Lag EM for
gutter på Bogstad for to år siden.
Gratulerer til Angelica Moresco, Alessia Nobilio, Clara Manzalini,
Emilie Alba Paltrinieri, Caterina Don og Alessandra Fanali!

Fv. Maiken Bing Paulsen, Michelle Forsland og Cecilie Krefting.

Vi takker for en fin helg på Bogstad – og ønsker velkommen tilbake
neste år!
Tradisjonsrik turnering
The International Trophy ble første gang spilt 1948, og er således
Norges mest tradisjonsrike turnering. Pokalen ble rett etter krigen
skjenket av The American Chapter, og har således et historisk sus
over seg. Selve pokalen deles ut til beste mannlige nettoscore.

Arrangementet ble en kjempesuksess, og de positive
tilbakemeldingene var utallige. Oslo Golfklubb viste i aller høyeste
grad seg verdig til å arrangere store internasjonale turneringer i
fremtiden, noe som Jan Hubrecht i EGA Executive Committee
påpekte under premieseremonien.

European Girls’ Team Championship

Italia ble europamestere på Bogstad

Tore Fjeld gjør en stor innsats for klubben.

Foto: Benjamin A. Ward

En stor takk rettes til turneringsledelsen fra Oslo Golfklubb,
European Golf Association (EGA), Norges Golfforbund (NGF)
og alle spillerne. Takk til alle frivillige – uten dere hadde ikke
arrangementet latt seg gjennomføre. En spesiell takk rettes til Tore
Fjeld som er et prakteksempel på frivillig innsats. Tore stiller alltid
opp, og fikk en utmerkelse under premieseremonien. Sist, men ikke
minst rettes en takk til John Riiber og banemannskapet – banen
viste seg fra sin aller beste side hele uken.

En fantastisk uke på Bogstad var over lørdag 9. juli.
Mesterskapet endte med at Italia slo Sverige i en
spennende finale, og vant Lag EM for jenter! Spania
tok bronsemedaljen.
De to beste lagene i det innledende slagspillet, Italia og Sverige, møttes
til slutt i finalen. To verdige finalister som imponerte hele uken.
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Avholdte turneringer
Old Boys Championship

225 i NSG Tour på Bogstad

Fv. Helge Helgesen, Tom Kristensen og Ove Laland.

Old Boys Championship ble for 67. gang arrangert
på Bogstad helgen 23. og 24. juli. 85 seniorspillere
over 55 år stilte til start, og konkurrerte over 36 hull
stableford. Oslo Golfklubb-spillerne Ove Laland og
Tom Kristensen vant de tradisjonsrike vandrepokalene.

Fv. Jannicke Nielsen Bakken, Stig Simonsen og Catarina Lindvall Selstad

225 seniorspillere fra over 40 klubber møttes til dyst
siste mandag i juli

Etter at spillet var avsluttet lørdag inntok spillerne den tradisjonelle
middagen i klubbhuset.

TEKST: STEIN OPPEDAL

Norsk Senior Golfs turneringer er populære. I år var aldersgrensen
for herrer satt ned fra 55 til 50 år, altså den samme som for damene.
Så da Tour’en kom hit i juli, var det ekstra rift om plassene. 225
deltagere var ny rekord. At alle kom seg rundt, kan vi takke både
banens dreneringsevne og værgudene for. Utpå dagen pøste det ned,
og torden rullet truende. Heldigvis holdt lynene seg på tilstrekkelig
avstand. Yr hadde lovet sol, og mange startet uten regnutstyr. Det
gjør de nok ikke igjen. Smilene satt likevel løst, og banen fikk rikelig
med ros. Det ble spilt slaggolf i alle klassene. Eneste klassevinner fra
hjemmeklubben i år var Christian Sommerfeldt i 70+ klassen som
kjempet seg gjennomvåt inn til sterke netto 71. Men flere OGK’ere
lå i toppskiktet.

Søndag morgen var det klart for andre og siste runde hvor spillerne
startet samtidig i en shotgunstart. Banen viste seg fra sin beste side,
og sørget for en fantastisk dag på Bogstad. Etter at spillerne var
kommet inn fulgte premieutdeling på terrassen.
I klasse A med handicapgrense på 11,4 ble det spilt stableford
uten spillehandicap. Oslo Golfklubbs Tom Kristensen vant med
64 poeng, og inntegnes dermed i Josef Treiders Old Boys Pokal.
Nærmest fulgte Per Yngvar Aarum fra Skjeberg, kun slaget bak
Tom. Asbjørn Ramnefjell ble nummer tre på 62 poeng.
I klasse B og klasse C ble det spilt stableford med fullt
spillehandicap. Førstnevnte klasse ble vunnet av Oslo Golfklubbs
Ove Laland med en imponerende 81 poeng etter to runder. Ove
hadde også den beste stablefordscoren av samtlige i turneringen, og
vant dermed Inez og Tom Høyers Pokal.

Klassevinnere:
Kl 1, hcp inntil 6,9, brutto: Sigurd Thinn, Hauger GK, 74
KI 2, hcp 7-10,9, brutto: Susann Heimdal, Vestfold GK, 80
Kl 3, hcp 11-14,9, brutto: Laimi Jaucis, NSG, 84
Kl 4, hcp 15-18,9, netto: Magne Torseth, Hallingdal GK, 75
Kl 5, hcp 19-23,9, netto: Knut Ivar Knutsen, Kongsberg GK, 74
Kl 6, hcp 24-36, netto: Tony Farinha, Krokhol GK, 79
Kl 7, for de over 70, netto: Christian Sommerfeldt, Oslo GK, 71
Kl 8, damer hcp 15-21,9, netto: Sissel Johansen, Asker GK, 72
Kl 9, damer hcp 22-36, netto: Gullveig Sætre, Groruddalen GK, 80

I klasse C vant Oslo Golfklubbs Helge Helgesen foran Knut Arvid
Johnsen. Hans Otto Mordt (Mørk) tok tredjeplassen.
Gratulerer til alle vinnerne. Velkommen tilbake neste år!

Lyst til å bli med neste år?
Du finner mer informasjon på NSGs nettsider (seniorgolf.no). Der
kan du også melde deg inn og dele golfglede med mange hyggelige
spillere, samt få gode tilbud om spill i inn- og utland. Hvis du er
gammel nok da. 50+. Velkommen!
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runde kansellert. Turneringen ble dermed spilt over én runde
søndag.
I Klasse A ble det spilt netto slagspill. Med en score på 71 slag (-1)
vant Kjersti Tubaas fra Bærum to slag foran Oslo Golfklubbs Kristin
Julie Klæboe. Ellen Christine Holven fra Grini tok tredjeplassen.
I Klasse B ble det spilt stableford, og Oslo Golfklubb tok de to første
plassene. Billie Sørum vant med 34 poeng foran Camilla Raanaas
Juell på 32 poeng. Hanne Svagård fra Grini endte på tredjeplass.
Neste år håper dame- og turneringskomiteen på betydelig flere
deltakere i turneringen!

Vikingpokalen

Erik Woods og Stina Resen.

Takk til proffe og smilende startere Stina Resen og Aleksander
Øverli, myndig Course Marshal Christian Staubo og ikke minst
altmuligmann Erik Woods som sørget for scoring med mer til
kveldsmørket senket seg!

Vandrepokalen
Vandrepokalen gikk av stabelen den første helgen i
august. Klasse A ble vunnet av Kjersti Tubaas fra Bærum.
Oslo Golfklubbs Billie Sørum tok seieren i Klasse B.

Årets vikinger ble Anthony Newey og Inge Fjeldstad.

12 lag stilte til start på årets Vikingpokal . Etter en
krevende kvalifiseringsrunde på fredag 12. august, ble
det en jevn finalerunde mellom lagene som bestod av
Newey/Fjeldstad og Forssell/Hagen.
TEKST: VIDAR THORSTENSEN

Årets kvalifisering til Vikingpokalen så 14 lag til start, noe som er en
økning fra fjorårets 13 lag. Dessverre ble det to syke frafall kvelden
før start så det endelige startfeltet landet på 12 lag.

Fv. Ellen Christine Holven, Kjersti Tubaas og Kristin Julie Klæboe.

Været var på ingen måte med på å gjøre det ellers krevende
spilleformatet noe enklere og spillefeltet måtte jobbe seg igjennom
fire timer med skiftende vær og kontinuerlige dråper fra oven.

23 damer stilte til start i årets Vandrepokal. På grunn av ekstreme
nedbørsmengder og stor fare for lyn og torden lørdag, ble lørdagens
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Avholdte turneringer
De 12 oppmøtte lagene jobbet heroisk hull for hull og skal ha skryt
får innsatsen. Etter endt kvalifisering stod det åtte (8) lag igjen på
toppen, de åtte (8) som var klare for lørdagens kvartfinaler.

Vi over 80
15 spreke golfere på 80 år eller mer deltok på 9 hulls
turneringen «Vi over 80». Einar Røang vant med 20
poeng foran Liti Bøhle Høiness som fikk 19 poeng. Tre
spillere fikk 18 poeng og den med lavest hcp tok den
siste pallplassen.

Etter fredagens tunge vær ble helgen en ren fornøyelse, værmessig,
og banen viste fra sin beste side. Kvartfinalene endte med fire (4) lag
til semifinaler, Newey/Fjeldstad, Hagen/Forssell, Bye/ Johannessen
og Gundersen/Tanne.
Lagene fulgte hverandre tett og etter noen ekstra runder med
regelavgjørelser stod finalisten Newey/Fjeldstad og Hagen/Forssell
klare til siste match. Bye/Johannessen og Gundersen/Tanne måtte ut
i bronsefinale i kampen om tredje plassen.
Både finalen og bronsefinalen ble jevne og lagene fulgte hverandre
tett helt til de siste tre hullene. Bronsefinalen ble en thriller med
A/S etter 18 spilte hull, etter at Bye/Johannessen satte en nødvendig
3meter for å ta siste ordinære spillehull. Omspill var et faktum og
her reiste Gundersen/Tanne kjerringa og vant på hull 19 med en
sikker par, gratulerer.
Finalen var som nevnt jevn fra første hull og Newey/Fjeldstad lå
1up etter runding. På hull 16 økte Newey/Fjeldstad til 2up og
dormy var et faktum. Etter et utslag i vannet på 17ende åpnet
muligheten seg for Forssell/Hagen, men Newey/Fjeldstad hentet seg
mesterlig inn og lagene delte hullet på bogey. Da stod også matchen
klar med 2/1 seier til Newey/Fjeldstad, gratulere så mye til laget
som representerer erfaring og yngre krefter.

FV. Liti Bøhle Høiness, Einar Røang, Leif Astor Svendsen, Solveig Bilov-Olsen og
Erik Gubbe Tandberg.

Pokalturneringen «Vi over 80» ble for første gang satt opp av Ebba
Busch-Christensen i 2004. Siden den gang har turneringen blitt
spilt hvert år med unntak av 2008 da banen ble ombygd og i 2013
på grunn av for få deltakere. 15 av klubbens eldre garde, født i 1936
eller tidligere meldte seg i år på stablefordturneringen over 9 hull.
Som allerede nevnt kan vi gratulere Einar Røang og Liti Bøhle
Høiness av med henholdsvis 1. og 2. plass. Tor Linaae, Solveig
Bilov-Olsen og Leif Astor Svendsen fikk alle 18 poeng og spillernes
hcp ble derfor avgjørende. Tor Linaae hadde lavest hcp og tok 3.
plassen. Gratulerer!
Ebba Busch-Christensen innførte i sin tid «Vi over 80 kaken». Også
i år ble kaken laget etter hennes mal og servert i peisestuen etter
spill. I tillegg til at spillerne med beste score ble premiert, delte
daglig leder, Niels Vik, ut en trøstepremie. Erik Gubbe Tandberg
som tok sisteplassen ble belønnet for sin innsats og fikk et gavekort
på en protime med Stephen;-).
Fv. Inge Fjeldstad og Magnus Forssell.

Noe av det som gjør Vikingpokalen til en interessant og morsom
turnering er nettopp valg av partner til laget. Her kan alle delta og
alt er mulig, nøkkelen ligger i samarbeidet underveis og holde hodet
kaldt.
Treningskomiteen (TK) ønsker å takke alle deltagende lag og
ser frem i mot å se alle igjen neste år samt noen ekstra lag til
kvalifiseringen!

Kaffe og kake ble servert i peisestuen.
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Scandinavian Seniors

Seierspallen.

Sølvet gikk til Lag 16 bestående av:
Trygg Thu, Rune Holmøy, Camilla Juell Raanaas og Ellen Holthe –
score 95 poeng!

FV. Ian Brotherston, Mats Anderson og Knut Skabo

Fem av Oslo Golfklubbs seniorspillere stilte i slutten
av juli til start i Scandinavian Seniors på en av Sveriges
beste baner, PGA National, i Malmø. Knut Skabo
imponerte med godt spill over tre dager.

Bronse medaljen til Lag 13 bestående av:
Tove Buch, Evy Therese Otterbeck, Christopher Raanaas og Pål
Rydning med 92 poeng!
Plucknett pokalen for beste individuelt ble et rent familieoppgjør
mellom Camilla og mannen Christian hvor Camilla tok hjem
seieren. Morsom feiring av ”dagen derpå” etter bryllupsdagen!

De fem Oslo Golfklubb spillerne som deltok i Scandinavian Seniors
var Einar Skogstad, Asbjørn Ramnefjell, Knut Skabo, Christian
Loennecken Holst og Trygve Sundbø.

Mens resultater ble lagt inn fikk alle en lett Pastarett. En flott
premieutdeling på seierspall, OL kranser, medaljer, blomster og vin
til alle medaljevinnere.

Knut ledet turneringen etter en åpningsrunde på 70 slag (-2). De
to påfølgende rundene spilte han på 77- og 75 slag. På seks over par
totalt endte han på andreplass, tre slag bak svenske Mats Andersson.

Etter dette var det Golf fra Rio med Suzann. Dessverre ble det ikke
så spennende som vi hadde ønsket.

Knut har de siste årene flere topplasseringer i Europas største
seniorturneringer for amatører, og andreplassen føyer seg inn i
rekken av imponerende prestasjoner.

Takk for en strålende dag på Bogstad!

Asbjørn Ramnefjell ble nest best av våre spillere på en 14. plass etter
en god avslutningsrunde.

Bogstad Innegolf åpner 31. oktober

Gratulerer!

Innegolfen åpner for
simulatorspill mandag
31. oktober. Stephen og
Tom ønsker nok en gang
nye og gamle kunder
velkommen. De minner
også om at det kan være
lurt å ta kontakt tidlig
dersom man ønsker å
spille til bestemte tider.

Sommer OL Shotgun
For en dag vi fikk lørdag 20. august! Det var strålende
forhold som møtte de 63 glade golferne som deltok på
Sommer OL Shotgun.
TEKST: ERIK HAGEN/TURNERINGSKOMITEEN

Dagen ble som de fleste sosialturneinger en stor suksess. Ekstra
morsomt ble det nok denne gangen på grunn av et meget bra
premiebord og en skikkelig seierspall til glede for de som var best.

Fv. Tom og Stephen.

For reservasjon i tiden før Innegolfen åpner dørene kan du
reservere tid ved å ringe:

På alle par 3 hull spilte vi om å komme nærmest den flotte Rio logo
istedenfor nærmest flagget. Her vant Richard Berggren, Christian
Askeland og meget gledelig Anneken Martinsen.

Tom: 959 08 070 eller
Stephen: 22 50 54 92

Lengste slag med tennis rackert/golfball på hull 1 vant Richard Berggren.

Etter 31. oktober kan reservasjon gjøres ved å ringe
tlf. 22 73 17 60. Åpningstidene vil da være fra 10:00–20:00 på
hverdager. Lørdag og søndag: stengt eller etter avtale.

I lagkonkurransen gikk gullet til Lag 14 bestående av:
Christian Askeland, Bjarne Grøgaard, Bjørg Krogstad Larsson og
Leif Astor Svendsen på imponerende score med totalt 103 poeng !
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Norgesmesterskap 2016
I klassen Supersenior Herre tok Oslo Golfklubb to nye medaljer.
Bjørn Juvet og Lars Karsten Musæus tok henholdsvis sølv- og
bronsemedalje. Rolf Sogn (Hauger) ble norgesmester.

Medaljer i Senior NM
Norgesmesterskapet for seniorer ble arrangert helgen
25.-26. juni på Losby Golfklubb. 14 spillere fra Oslo
Golfklubb stilte til start, og sanket med seg hele syv
medaljer.

Også i dameklassen for eldre senior ble det to medaljer til Oslo
Golfklubb. Anna Dønnestad (Hakadal) vant foran våre spillere
Bøbban Paus og Anne Line Bakkevig.

FOTO: NORSK GOLF

Dameklassen ble vunnet av Drøbak Golfklubbs Catarina Lindvall
Selstad. Hun vant fire slag foran Oslo Golfklubbs Jannicke Nielsen
Bakken. Anne-Marie Giørtz delte tredjeplassen og sikret seg en
bronsemedalje.

Gratulerer!

Lag NM 15.-17. juli
I herreklassen vant Tom Selmer på hjemmebane, fire slag
foran Johan Tanum (Nøtterøy). Tore Sviland (Stavanger)
tok bronsemedaljen. Oslo Golfklubbs Ragnvald Risan delte
fjerdeplassen, tre slag bak pallen.
I klassen Eldre Senior Herre tok æresmedlem i Oslo Golfklubb,
Einar Skogstad, bronsemedaljen. Einar var kun slaget bak to
spillere som var helt likt øverst på resultatlisten etter 36 hull. Geir
Spanli (Losby) ble norgesmester etter at han vant over Carl-Gustav
Johansson (Asker) i omspill.

Fv. Mathias Schjølberg, Marius Thorp, Espen Kofstad, Kristoffer Reitan og Kristoffer
Ventura.

Damene og herrene forsvarte norgesmestertitlene fra
fjoråret med seier på hjemmebane i årets Lag NM! Det
ble også satt ny banerekord under avslutningsdagen.
Lag NM for damer og herrer ble arrangert på Bogstad 15.–17.
juli. Herrene sørget for utklassingsseier etter imponerende spill
hele helgen. Søndagen avsluttet Oslo GK med 65-, 67- og 67 slag
som tellende singlerunder, og på 63 under par totalt for uken vant
de suverent. Stavanger GK tok sølvmedaljen på 44 under par.
Miklagard tok bronsen.
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Under singlerunden til herrene ble det spilt fantastisk golf, og det
ble satt ny banerekord. Petter Mikalsen (Stavanger) gikk Bogstad på
64 slag (-8), og like etter matchet Viktor Hovland (Miklagard) den
runden.

Fv. Dorthea Forbrigd, Marthe Wold og Stina Resen.

Hos damene var det betydelig mer spenning. Oslo- og Stavanger
GK kjempet om seieren hele veien inn, og ingenting var avgjort før
det 18. hullet i siste singlegruppe. Da både Dorthea Forbrigd og
Marthe Wold (Stavanger) gjorde par på avslutningshullet, kunne
våre damer slippe jubelen løs for seier med ett slags margin! Larvik
GK tok bronsen.
Gratulerer til de nybakte norgesmesterne Stina Resen, Julie
Hovland, Dorthea Forbrigd, Espen Kofstad, Marius Thorp,
Kristoffer Reitan, Kristoffer Ventura og Mathias Schjølberg, og
kapteinene Johan og Jan!

FV. Dorthea Forbrigd, Haakon Mathiesen og Cornelia Karlsson.

Vinnerscoren var én under par. Magnus Kreken-Randsted (Larvik)
tok bronse.

– Oslo GK har gjennomført et prikkfritt arrangement. Den som har noe
å utsette på denne fantastiske banen, må gjerne ta det opp med meg, sa
NGFs TD Lars Otto Bjørnland under premieutdelingen.

I yngste jenteklasse kjempet Cornelia om medalje hele veien. Hun
delte tredjeplassen med Live Enodd Hope (Byneset) og sikret seg
en bronsemedalje, kun tre slag bak norgesmester Emilie Myklebust
Bjørge (Ålesund). Karen Klubben (Fana) tok sølv.

En stor takk rettes til turneringsledelsen fra Oslo Golfklubb med
Erik Woods i ledelsen, NGF og alle spillerne og kapteiner. Takk til
de frivillige. Sist, men ikke minst rettes en takk til John Riiber og
banemannskapet – dere er enestående og sørget nok en gang for at
banen viste seg fra sin aller beste side.

Dorthea tok for andre året på rad medalje i Junior NM. Hun
avsluttet med en runde på 72 slag (par), og på tre under par totalt
tok hun bronse sammen med Madelene Stavnar (Vestfold). Celine
Borge (Vestfold) ble norgesmester foran Karoline Stormo (Arendal
& Omegn).

Tre medaljer i Junior NM!

I eldste gutteklasse spilte Robin Stadheim seg rett inn i
seierskampen med en runde på 67 slag (-5) fredag. Lørdag kjempet
han om medalje, og avsluttet med 73 slag (+1). På fem under par
for turneringen endte han på en fin fjerdeplass. Markus Braadlie
(Bærum) ble norgesmester foran Ruben Pettersen (Stavanger) og
Kenneth Andrè Johansson (Østmarka).

Våre juniorspillere tok tre medaljer da årets Junior
NM ble arrangert på Byneset Golfklubb 4.–6. august.
Haakon Mathiesen tok sølv i yngste gutteklasse.
Cornelia Karlsson og Dorthea Forbrigd tok hver
sin bronsemedalje i henholdsvis yngste- og eldste
jenteklasse.

Oslo Golfklubb takker Byneset for et flott arrangement! Gratulerer
til Cornelia, Dorthea, Haakon og alle de andre medaljevinnerne!

Haakon ledet yngste gutteklasse før avslutningsrunden. Han
avsluttet med 74 slag (+2), og endte på to over par totalt. Haakon
tok sølv, og ble kun slått av Mikkel Antonsen (Drøbak) som spilte
turneringens beste runde lørdag ettermiddag på 68 slag (-4).
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Norgesmesterskap 2016
Lag NM Senior

Oslo Golfklubb vant gull og sølv

Fv. Idrettssjef i Oslo Golfklubb Jan Wojtaszek sammen med Dorthea Forbrigd,
Julie Hovland og Celine Karlung.

Aleksander Øverli, Kristoffer Reitan, Haakon Mathiesen, Elias
Birkeland og Finn Morten Engzelius tok bronsemedalje! Bærum ble
norgesmestere foran Stavanger.

Fv. Asbjørn Ramnefjell, Tom Kristensen, Knut Skabo og Ragnvald Risan.

Lag NM senior ble spilt på Konsvinger helgen 13. og
14. august. Oslo Golfklubbs damelag tok sølv, mens
klubbens herrelag stakk av med gull. Gratulerer!

NM damer og herrer

I herreklassen har Oslo GK vunnet NM for lag senior mange ganger.
Det var derfor ikke så veldig overraskende at Oslo-laget vant i år også.
Margingen til Losby GKs sølvplass var åtte slag. Sandnes GK kom på
3. plass. I bestballene hadde Tom Kristensen/Asbjørn Ramnefjell 69
slag og Ragnvald Risan/Knut Skabo 71 slag. I singel ble det slik: Tom
Kristensen 76, Asbjørn Ramnefjell, 78, Ragnvald Risan 82 og Knut
Skabo 73. Skabo hadde beste score i singel på søndag.

Marita på 2. plass i NM

Det ble spilt to bestballer lørdag og fire singler søndag.

Foto: Tore Afdal/NGF

Fv. Anne-Lise Musæus, Anne-Marie Giørtz, Anne Line Bakkevig og Jannicke Nielsen
Bakken.

Årets NM for damer og herrer ble avsluttet på Skjeberg
Golfklubb lørdag 20. august. Marita Engzelius endte til
slutt på 2. plass.

Bærum GK vant dameklassen foran Oslo GKs lag som besto av
Jannicke Nielsen Bakken, Anne-Marie Giørtz, Anne Line Bakkevig
og Anne-Lise Musæus.

Norgesmesterskapet i golf fikk i år en ny vri. Norwegian Open
inngikk i Nordea Tour (herrer) og LET Access (damer). Startfeltet
er derfor vesentlig sterkere enn tidligere Norgesmesterskap fordi
også utenlandske profesjonelle kan delta. Kun norske utøvere kan
imidlertid bli Norgesmestere.

Lag NM junior 28.–30. juni
Dorthea Forbrigd, Julie Hovland og Celine Karlung tok
gull i årets Lag NM for Juniorer. Turneringen fant sted på
Stavanger Golfklubb 28.–30. juni! Våre gutter tok bronse.

Norgesmesterskapet for damer og herrer ble avholdt på Skjeberg
Golfklubb, både i herre- og dameklassen, etter at herrene først
hadde spilt sine to første runder på Evje. De to som til slutt kunne
heve kongepokalen var Tonje Daffinrud (Vestfold GK) og Ole Berge
Ramsnes (Stavanger GK). Oslo Golfklubbs Marita Engzelius tok 2.
plassen. Gratulerer!

Etter en spennende duell mot Vestfold Golfklubb på turneringens
siste dag med singlerundene vant jentene til slutt med ett slag.
Gratulerer!

16

Vinner av etikettequiz 2016

Hole In One

Benno Patt ble trukket ut
som vinner av sesongens
etikettequiz.
Også i år har det blitt arrangert
quiz for å øke spillernes kunnskap
og forståelse for å reparere
nedslagsmerker. Golfere som
skulle slå ut på første tee ble spurt
om å vise hvordan de reparerer
nedslagsmerker. De som gjorde
det feil fikk vite hvordan det
skulle gjøre det riktig. I tillegg
ble spillerne bedt om å svare på
en etikettequiz. Alle som svarte
riktig på spørsmålene ble med
i trekningen av et gavekort til
bruk i Pro Shop eller restaurant
pålydende kr. 500,– og Benno
Patt trakk det lengste strået. Vi
gratulerer.

I sesong 2015 fikk hele 11 golfere hole in one på Bogstad. Så langt
i år er det kun 2 som har klart det. Først ut var Arild Backer. Han
fikk ballen i koppen på ett slag den 14. juni på hull 11.
På spørsmålet om hvordan han opplevde dette var svaret: «Dette er
litt flaut skjønner du, men ingen i flighten så at den gikk i koppen.
Etter at vi hadde lett etter ballen en stund så var det en greenkeeper
som gjorde oss oppmerksomme på hvor ballen var blitt av».

I anledning prisutdelingen
nevner vi de viktigste
etikettereglene som en stolt
golfer bør kjenne til ved spill på
Bogstad:
Sikkerhet først og for
alle på banen
• Rop «FORE» så HØYT du
kan og med ÉN gang du ser
Inge Fjeldstad gjorde en utmerket
at ditt slag kan være farlig for jobb når han testet spillernes
etikettekunnskaper.
andre.
• Forsikre deg om at ingen står
tett inntil deg når du skal ta din prøvesving eller slå ditt slag.
• Det er forbudt å spille opp til green når flagget er fjernet og
arbeid pågår.
Det er din bane
• Reparer nedslagsmerker og gjør det korrekt. En stolt golfer
reparerer også andres merker.
• Oppslått torv skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget.
• Rak bunkeren etter deg og legg alltid raken i bunkeren med
hodet i spilleretningen.
• Unngå å ferdes mellom bunker og green. Disse områdene er
smale og vil fort bli skadet. Dette gjelder også alle med bærebag.
• Full prøvesving tas utenfor tee. Tee er et begrenset og sårbart
gressfelt.
Golfbanen på Bogstad = 4 timers runden
• Velg riktig tee.
• Forbered eget slag mens andre slår.
• Ikke marker halvmetersputter. «Just tap it in».
• Plasser golftrallen/bagen mot neste hull. Da sparer du også tid
mellom hullene.
• Slipp gjennom raskere flighter hvis du har ledig hull foran.

Den andre spilleren som har fått hole in one så langt i sesongen er
Olaf Eie. Det skjedde den 15. august på hull 8. Vi ba ham om en
kommentar:
«Det er 7. gang jeg har fått hole in one. Tre av disse har jeg fått på
Bogstad, nærmere bestemt i 1979, 1981 og nå på hull 8 i år».
Gratulerer!
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OL i Rio

Tutta på 10. plass i Rio

Marianne Skarpnord kjempet helt i toppen etter halvspilt turnering,
men falt i fra da det gjaldt som mest de to siste rundene. Det endte
med at hun til slutt måtte ta til takke med en delt 25. plass.

God avslutning på OL for Espen
Espen Kofstad fikk en forrykende start på OL da han
under åpningsrunden var fire under par etter 11 hull.
Da lå han på en andreplass. Etter 4 spilte runder endte
han på 43. plass

Suzann «Tutta» Pettersen og Marianne Skarpnord.

Suzann Pettersen avsluttet golfkonkurransen i OL
med tre gode runder, men var tre slag unna medalje.
Marianne Skarpnord endte på en delt 25. plass, mens
Sørkoreanske Inbee Park ble olympisk mester.

Etter å ha spilt de to første rundene over par, avsluttet Espen med to
gode runder på 69 slag (-2). Siste runde avsluttet han med birdie på
hull 18, og havnet dermed på 43. plass. Storbritannias Justin Rose
ble olympisk mester med en score på 16 under par. Svenske Henrik
Stenson tok sølv og amerikanske Matt Kuchar bronse.

OL-medalje i Rio var det store målet til Tutta denne sesongen.
Til tross for godt spill de siste dagene var hun noen få slag unna
medaljen. Hun åpnet turneringen med 71 slag, før hun fulgte opp
med 69-, 69- og 68 slag de tre påfølgende rundene.
På syv under par totalt endte hun på en 10. plass, tre slag bak
Shanshan Feng som tok bronsemedaljen. Olympisk mester ble
Inbee Park. På suverene 16 under par vant hun fire slag foran Lydia
Ko som tok sølv.

Ærlighet varer lengst

– Jeg har vært to-tre slag bak tetstriden hele tiden, og jeg måtte ta igjen
veldig mye hver dag. Jeg spilte solid golf, og ga det en verdig sjanse.
Totalt sett har det vært en god opplevelse å være i OL. Det har vært kult,
sa Tutta til VG.
Hun er likevel skuffet over at det ikke ble medalje.
– For å se det positive i det synes jeg at jeg har spilt «jæskla» mye god
golf. Jeg er skuffet over at det ikke ble medalje, og det er kjipt å ikke
vinne her, så jeg må satse på å få meg en seier i høst. Jeg har overskudd
og har hengt bra med.
50 lappen kan hentes i administrasjonen J
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Prosjekt Nytt klubbhus
og løpende vedlikehold. 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.
Foreløpige kalkyler viser at det ikke er betydelige forskjeller i
økonomien mellom utbedring og nybygg. Et nybygg krever
imidlertid finansiering i forkant, mens utbedringer kan tas over
lengre tid. Begge alternativer vil kreve større utlegg fra medlemmene
enn det som ligger i dagens kontingent. Det oppdemmede
vedlikeholdsbehovet har ikke vært tatt hensyn til ved avsetninger
og må dekkes ved økt kontingent de nærmeste årene. For nybygg
utredes ulike alternativer for finansiering.

Klubben må innen rimelig tid ta en beslutning om
enten en omfattende rehabilitering av dagens klubbhus
eller et nybygg. Styret har på denne bakgrunn satt ned
en komite som det siste halvåret har foretatt en grundig
gjennomgang av alternativene.

På basis av tidligere arbeider og kartlagte behov er det laget skisser
for hvordan et nytt klubbhus kan bli. Disse benyttes nå for å anslå
kostnader som kan inngå i en sammenligning av alternativene,
nybygg vs. rehabilitering. Romplaner og kostnadsoverslag vil også
være grunnlag for bedre anslag over tilskudd fra offentlige instanser.
I løpet av høsten vil det foreligge en sammenligning av økonomien
i de ulike alternativene samt mer gjennomarbeidete planer for et
eventuelt nybygg. Medlemmene vil orienteres fortløpende og gis
mulighet for innspill og uttalelser. Et tilstrekkelig gjennomarbeidet
grunnlag for beslutning vil kunne foreligge til årsmøtet i 2017.

TEKST: SVEN GJ. GJERULDSEN

Komiteen ledes av Lars Olaf Sterud og består ellers av Elisabeth
Seeberg, Erik Hagen, Christopher Raanaas, Tim Resen, Einar
Skogstad, Niels Vik og Sven Gjeruldsen. Det har vært gjennomført
møter med ulike idretts- og kommunale instanser samt gjort
byggfaglige vurderinger. Komiteens mandat har vært å vurdere
rehabilitering av det eksisterende klubbhuset i forhold til nybygg
med tanke på økonomi og klubbens behov. En kort redegjørelse for
arbeidet og prosessen videre kan være på sin plass.
Klubbens bruk har vært gjennomgått med tanke på dagens bruk og
mulige fremtidige behov. Bruk ut over klubbens behov er ikke del
av arbeidet. Det legges avgjørende vekt på økonomien i de ulike
alternativer. Et tidsperspektiv på 30 år er lagt til grunn. Kostnader er
vurdert for absolutt nødvendige tiltak samt eventuelle forbedringer.
Rapport utarbeidet av OPAK er gjennomgått på nytt og nyansert.
Driftskostnader ved et nybygg er vurdert i forhold til eksisterende
bygg med ulike tiltak for utbedring.

Blinkskudd fra banen

En rehabilitering vil kunne forlenge byggets levetid, men det
er usikkerhet med hensyn til levetid og kostnader. Det er også
usikkerhet knyttet til kostnader for ulike utbedringsbehov.
Omfanget er av OPAK anslått til i størrelsesorden 28 millioner. I
dette beløpet ligger helt nødvendige arbeider, som kloakk, vann, elanlegg og tak samt også tiltak for å heve kvaliteten, bla bedre isolerte
vinduer, ventilasjon og fornyelse av innvendige flater. Anslagsvis
halvparten i hver kategori. Da ett tiltak lett drar med seg andre,
er det imidlertid nødvendig å ha med hele beløpet i en langsiktig
kalkyle. Den økonomiske usikkerheten ved å utbedre er stor, og i et
lengre perspektiv er beløpet et forsiktig anslag. Driftskostnadene for
bygget er høye og kan kun reduseres ved relativt kostbare tiltak. Det
er en fordel at en rehabilitering kan gjennomføres uten en sesong
uten klubbhus, der nybygg vil kreve provisoriske anlegg.

Tove Ringnes tok dette bildet lørdag 20. august. «Klarer du å putte her er du god»,
var hennes kommentar.

Et nybygg vil kunne ha mindre areal enn dagens bygg, men med
flere og mer hensiktsmessig plasserte funksjoner. Byggekostnadene
vil være høyere enn for en rehabilitering, men offentlige
tilskuddsordninger kompenserer noe. Usikkerheten ligger
primært i kostnader for oppføring, mens kostnader over tid er
forutsigbare. Driftskostnadene vil være ca 30% lavere enn med
dagens klubbhus. Dette gjelder blant annet oppvarming, tilsyn

Fredag 19. august var Sven Gjeruldsen ute på banen i skumringstimen og tok dette
flotte bilde.
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Idrettslederen har ordet
skal fortsette å spille golf selv om de ikke har ambisjoner om å bli
best. Sagt på en annen måte så vil vi hindre at de slutter å spille
golf. Generelt sett slutter mange med idrett når de ca. 19 år, vi vil
bygge en skikkelig kakebunn for flere golfspillere med håp om at
flere fortsetter å spille golf som aktivitet og at flere satser på golf.
Kakepynten kan man jobbe med senere, selv om kanskje det er mest
moro, forteller Jan.
Hva gjør dere for å nå dette målet?
– Vi gir gruppen større plass og lager et skreddersydd opplegg for
dem. Det betyr et fleksibelt treningsopplegg med en profesjonell
trener, golfturer, satsing på et godt miljø og at det skal være kult
å være sammen med gjengen. Jeg ønsker at vi skal skape ”den
organiserte løkka”. Tanken er at vi tilrettelegger et opplegg for dem,
men de må selv bestemme om de vil komme på løkka og spille.
Lykkes vi med det vil denne gjengen fortsette med golf og bli med å
skape et miljø på klubben.
Jeg tror dette er et unikt tilbud som kan fungere bra, forteller Jan.
Den organiserte løkka og det frie initiativ er noe vi har stort fokus
på i hele systemet vårt. Mye av det vi gjør innbyr til blant annet
det å være yngst og eldst i grupper, lære av hverandre under hele
utvikling-stigen, gi til andre, reise som lag, møte motstand, rett og
slett et fornuftig utviklingsmiljø på lik linje med alle andre idretter.
Det er viktig å ta vare på golferne. De siste 10 årene har interessen
for idretten golf vært dalende, samtidig jobbes det hardt på
forskjellige nivåer i golf-Norge for å snu trenden, spesielt jobbes det
hardt i klubbene.
– Ett av målene i norsk golf må være at vi skal ha en stor bredde
og at vi skal kunne fremskaffe noen ledestjerner. Vi har Tutta, men
det hadde vært positivt med en mannlig stjerne som ville ha hevet
golfinteressen. Mye ligger nok i det Svenskene gjorde med tennis og
golfen, nemlig å folkeliggjøre sporten og gjøre den mer tilgjengelig.
OL sendingene fra Rio har nok hjulpet, forteller Jan.

Idrettsleder Jan Wojtaszek

Det har gått mange hus forbi at klubben har en
Idrettsleder. Han startet sitt virke i klubben i 2012 som
idrettskoordinator i junioravdelingen. I dag har han
overordet ansvar for all idrettslig aktivitet i klubben. Bli
litt bedre kjent med Jan Wojtaszek og hva han tenker
om den idrettslige satsingen i klubben!
Jan har en solid idrettsbakgrunn og lang erfaring med organisering
av barneidretten. Før han kom til Oslo Golfklubb har han lagt bak
seg 8 års erfaring fra Norges Skiforbund hvor han var ansvarlig
barmarkstrener- og skitrener på World Cup laget for herrer i alpint.
Her hadde han 200 reisedager med alpingutta på landslaget og
var blant annet med som trener i to OL mesterskap og tre VM
mesterskap. Han mener det er viktig å legge til rette for at barn og
ungdom skal bli i idretten selv om de ikke har ambisjoner om å bli
best.

Oslo Golfklubb ble i 2012 valgt som senter for Regionalt
Kompetansesenter (RKS) for Østlandet Vest. Det betød
at klubben, i samarbeid med NGF, skulle jobbe for å sikre
kompetanseoverføring fra NGFs toppidrettsarbeid og videre ut til
klubbmiljøene i regionen. Satsingen ble av NGF avviklet allerede i
2015.
– Jeg mener langsiktig planlegging er nødvendig. F eks. NGFs
arbeid med de regionale kompetanseområdene var å ta et steg
i riktig retning. Gjennom RKS fikk vi til et godt samarbeid
mellom flere klubber. Informasjonsflyten økte, det ble skapt
møteplasser mellom klubbene og resultatet ble blant annet
økt turneringsdeltagelse. RKS Østlandet Vest, som Oslo GK
koordinerte, bestod av 20 klubber. 6–7 klubber møttes jevnlig,
men etter hvert begynte også de andre klubbene å se at dette var
bra. Golfklubbene i samarbeid med NGF må tørre å ta valg og stå
for det. Jeg er uenig i at det var riktig å legge RKS satsingen ned.
Jeg mener det var en justering som var nødvendig, ikke skrinlegging,
sier Jan.

OGSÅ BREDDE I TOPP. Gjennom juniorsatsingen har klubben i
over 10 år satset på rekruttering til golfsporten. I samme periode har
det jevnt over vært ca. 230 juniorer i alderen 6-24, i trening hvert
år. Velkjent er det at bredde i bunn øker sjansen for å få frem flere
talenter i topp, noe klubben har som mål. Men å jobbe for bredde i
topp er kanskje mindre vanlig.
– Oslo Golfklubb har lang fartstid når det gjelder rekruttering.
Vi har mange barn i trening og jeg tillater meg å si at vi er ganske
flinke på å beholde dem, takket være profesjonelle trenere og et godt
innarbeidet system. Nå søker vi litt nye veier. Vi ønsker ikke bare
bredde i bunn, men også bredde i topp. Det betyr at vi vil skape
enda større bredde i de sosiale treningsgruppene som f. eks Team
OGK jr. Dette er en gruppe for ungdom som ikke nødvendigvis
ønsker å bli verdensmestere i golf, men som ønsker å drive med
golf som sin idrett. I dag har vi 30 spillere i denne gruppen, men
her har vi ønske om å ha minst 50 deltakere neste år. Hovedmålet
bak denne satsingen er ene og alene at vi ønsker at disse spillerne

Det er lett å uttale at vi trenger bredde i toppen, at vi trenger en
mannlig ledes stjerne, at vi trenger langsiktige planer og at vi må ta
vare på golfere men hvordan? Dette krever lengre svar og et dypdykk
i flere felt men en ting er sikkert, det er viktig å se hele bildet og
at flere elementer henger sammen for å skape kontinuerlige varige
gode resultater, avslutter Jan.
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Intervju med Erik Woods

Norges yngste TL i et Norgesmesterskap?

I begynnelsen spilte jeg lite golf, da fotball lenge sto i fokus. De siste
årene har jeg spilt mer og mer, og i dag spiller jeg på et brukbart
nivå. Etter å ha vært omringet av Norges beste juniorspillere vet jeg
godt hvor lista ligger. Men til å aldri ha satset på golf er jeg godt
fornøyd med nivået jeg spiller på!
Hva er det du liker med golf?
Golf er veldig varierende og man møter på nye utfordringer hele
tiden. I tillegg er man utendørs og det er sosialt. Man kan spille
golf i hele verden og spille med folk i alle aldre. Med et stort
konkurranseinstinkt liker jeg også at det er en idrett man fint kan
konkurrere i, uansett ferdighetsnivå.
Hvordan gikk det til at du begynte å jobbe med turneringer her
ved klubben og når skjedde det?
Det hele begynte i 2012 da jeg ble forespurt om å dekke
junioraktiviteten i klubben redaksjonelt på hjemmesiden og
Facebook. Året etter begynte jeg å jobbe i startboden, og fra 2014
ble jeg spurt av Erik Hagen om å være med i Turneringskomiteen.
Da startet turneringsarbeidet for fullt, og siden den gang har
oppgavene og ansvarsområdene blitt større og større.
Hvilke store turneringer har du jobbet med før du fikk ansvaret
for NM i sommer?
Jeg har jobbet med en rekke klubbturneringer, i tillegg til de store
nasjonale og internasjonale mesterskapene vi har hatt de siste årene.
Dette inkluderer blant annet EM for gutter, Junior NM og EM for
jenter nå sist i juli.
Klubbens turneringsansvarlig Marius Thorp og jeg har vært et «dream
team» under de største arrangementene. Da Marius i år skulle forsvare
NM-gull i Lag NM på hjemmebane, fikk jeg ansvaret for NMturneringen. Arrangementet gikk veldig bra, og jeg har i etterkant fått
masse hyggelige tilbakemeldinger – noe som settes pris på!

«Det fixer jeg» , er svaret vi får når vi ber denne karen om bistand.

Erik Woods har etter hvert blitt velkjent blant klubbens
medlemmer. I løpet av sesongen har han vært å finne både i
startboden, administrasjonen og på banen. Under Lag NM for
damer og herrer tok han jobben som turneringsleder på strak arm.
Arrangementet ble en suksess på alle måter og det blir ikke mindre
imponerende når man legger til at Erik kun er 20 år gammel.
– Han er nok tidenes yngste Turneringsleder i et
norgesmesterskap. Erik Woods- be proud, var Erik Hagens (leder i
turneringskomiteen) umiddelbare kommentar.

Hva har du lyst til å gjøre i fremtiden?
Hmm . . . Vi får se hva fremtiden bringer!

Å være TL på et så stort arrangement innebærer mange
arbeidsoppgaver og mye ansvar. Skal man rekke alt betyr det
tidlig og opp sent i seng. Banen skal settes, livescoring håndteres
og avgjørelser skal tas sammen med teknisk delegert (TD) og
dommere.

Fortell hvorfor Oslo Golfklubb er best . . .
Oslo Golfklubb er Norges desidert beste golfklubb, og uten tvil
en av Europas beste. Vi er privilegerte som får spille på en så
fantastisk bane, vedlikeholdt av et hardtarbeidende banemannskap
med John Riiber i spissen. I tillegg er det et bra team som jobber
i administrasjonen, Pro Shop, treneravdelingen og startboden.
Samarbeidet mellom alle leddene gjør at vi klarer å gjennomføre
turneringsarrangementer på en enestående måte – det er det lov til å
være stolt av.

Erik har nå reist til Bergen for å studere ved Norges
Handelshøyskole (NHH) i Bergen. For at flere skal bli kjent med
denne allsidige gutten sendte vi noen spørsmål til ham. Her er
svarene vi fikk:
Hvor gammel er du og hvor har du vokst opp?
Jeg er 20 år, og er oppvokst på Ullern i Oslo med kort vei til
Bogstad.
Fortell hvordan du ble introdusert for golfen?
Så vidt jeg vet ble jeg introdusert for golfen av pappa da jeg var
rundt 4 år gammel. Det hele begynte med noen slag i hagen, før
pappa tok meg med opp på Bogstad hvor han har vært medlem
siden 1978. Min første golfturnering var etthullsturneringen i Sarah
& Carl’s Cup – det husker jeg ingenting av, men medaljen har jeg
hjemme!

Oslo Golfklubb
– et fantastisk sted å være!
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Golfcamp

Baneavdelingens hjørne

Vi turner, danser og leter etter pokemon…

Vi begynner å nærme oss høsten med sitt «fargerike særpreg».
Mange vil hevde at det er den fineste perioden å spille golf
på i sesongen fordi temperaturen ofte er mer behagelig og
banen fremstår ofte fra sin beste side. Vi har hatt en hektisk
men begivenhetsrik sesong så langt. Noen vil sikkert hevde at
aktivitetsnivået er vel høyt når det gjelder turneringsspill. Med
juni og juli måned i friskt minne har jeg forståelse for at enkelte
mener det. Vi føler som ansatte tross høy arbeidsbelastning at
det er et privilegium å få muligheten til å være vertskap for store
sportslige begivenheter på høyeste nivå. Når man i tillegg får gode
tilbakemeldinger på gjennomføring av arrangementene er det den
beste attesten vi kan få på at anlegget blir forvaltet på en god måte.
Det skaper stolthet, energi og tilhørighet blant alle ansatte som våre
medlemmer nyter gått av i den daglige forvaltning av å skape «et
fantastisk sted å være» for våre medlemmer, samarbeidspartnere,
gjester, ansatte og andre brukere».
Prosessen mot ny GEO re-sertifisering 2016

Fv. Noomi Celine Nistad Simonsen og Christina Elborn.

Hvert år arrangerer klubben GolfCamp i skoleferien.
Idrettssjef, Jan Wojtaszek, kan brukes til mye og på
strak arm påtok han seg oppdraget med å lage et
intervju til OGK Nytt. Han spurte to campdeltakere
om hva de synes om GolfCampen som fant sted i uke
33 i år. Intervjuet baserer seg på prinsippet om at «det
enkle ofte er det beste».

Som kjent ble Oslo Golfklubb som første golfklubb i Norge
miljøsertifisert i 2013 gjennom Golf Environment Organisasjon
(GEO). Klubben er nå, etter et grundig arbeid i tre år med
dokumentasjon av alle våre rutiner som påvirker miljøet, samt
utbedring av anbefalte forbedringssaker fremmet av GEO, klare
for en ny sertifiseringsperiode på 3 år. Vi er blitt innstilt for 3
nye år som GEO sertifisert. Den endelige avgjørelsen blir tatt av
GEO i løpet av kort tid. Vi får leve i spenningen noen dager til.
Magefølelsen er god fordi vi vet at prosessen og at arbeid som er
nedlagt er gjort ordentlig med formål om å bli re-sertifisert som en
del av klubbens visjon og målsetting.

Hva heter dere?
Christina Elborn (C) og Noomi Celine Nistad Simonsen (N) og vi
er 10 år gamle.
Hvor mange Camper har dere vært med på?
N – 4 stk.
C –Dette er min første.

Baneavdelingen har hatt «kontinuitetsansvaret» for at prosessene har
gått sin gang. Jeg takker alle bidragsyterne i avdelingen, men kanskje
spesielt Albert og Christoffer som har jobbet mest med prosjektet,
men også vår skotske venn Davids bidrag som en lidenskapelig
fotograf og dokumentasjonssamler på sommerfugler. Bildene hans
ligger på klubbens hjemmeside. Uten deres kompetanse og innsats
hadde vi ikke hatt mulighet til å kjøre prosessene på den måten vi
har gjort.

Hva er mest gøy på Camp?
N –Spille og møte nye timer
C – Å være på Suzanns corner
Blir dere med til neste år?
Begge i kor: seeelføølgeliig J

Som nevnt tidligere er GEO sertifiseringen basert på 6
satsingsområder som omfatter hele klubbens virksomhet.
Satsingsområdene er energiforbruk, leverandør/forsyning,
forurensning, vann, nærmiljø og natur. Gjennom vinteren 2013
jobbet en gruppe ansatte med kartlegging av forholdene for å finne
ut hva vi allerede gjorde på de forskjellige områdene. Resultatet fra
den gang ble samlet i GEOs systemer og dannet utgangspunkt til
forslag om anbefalte forbedringer for sertifiseringsperioden 20132016. Vi har gjennomført samtlige 6 anbefalte tiltak innenfor
hvert av de 6 satsningsområdene i løpet sertifiseringsperioden. Det
er dette som i utgangspunktet danner utgangspunkt for en ny resertifisering for perioden 2016-2018.

Hvorfor spiller dere golf?
Gøy, morsomt, bra miljø..koselig å spille med familien…
Spiller dere bare golf på Campen?
Nei nei, vi turner og danser, leter etter pokemon, lager vidoer til
musica.ly (populær app).
Hva med gutter?
Ingen søte ihvertfall, men ganske greie da J
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Livet på golfbanen
GEO prosjektet har vært en positiv reise i kartlegging av potensielle
forbedringer. Vi får utfordret oss selv og vi blir utfordret positivt
til mer bevisstgjøring av hva vi bruker resurser på i det daglige
og ikke minst hva konsekvensene kan bli dersom vi ikke er
tilpasningsdyktige. Vi har alle et felles ansvar for å forvalte OGK
verdier på en profesjonell måte.
Vi har pt. gjennomført følgende anbefalte tiltak:
• Kildesortering av plast-papir-glass-metal-organisk avfall er
iverksatt i samarbeid med RAGN SELLS
• Blandetanker for gjødsel og sprøytemidler er flyttet til nytt sted,
hvor vi har laget oppsamlingsbasseng med sandfilter som sikring
mot lekkasje.
• Ventilering og merking av kjemikalie/sprøyteskap er
gjennomført.
• Oppsamlingskar/løsning er etablert under sprøyteskap.
• Rutiner for vask og vedlikehold av sprøyteutstyr er etablert.
• Kjøpt inn ny Toro sprøyte med bedre omrøring og applisering
med luftassisterte dyser som gir mindre avdrift. Sparer miljø og
penger da man kan gå ned på effektiv dose.
• Kjøpt inn ny Överum Wing Jet spreder for granulert produkter
hvor applisering finner sted gjennom luftassisterte dyser og
dyseseksjoner som kan styres individuelt. Dette gir oss store
økonomiske og miljømessige gevinster.
• Økt testing av vannkvalitet i Sedimenteringsdammen på hull
17 og vanninntaket til pumpehuset. Prøvene er stabile og
vannkvaliteten er god uten noen form for forurensning.
• kartlagt alle banens spilleflater med fuktighetsmåler tilknyttet
til GPS for enda mer optimalisering av vanning. Dette arbeidet
har medført store besparelser i form av redusert vannforbruk
samtidig som spillkvaliteten og gressplantehelsen har blitt bedre.
• Utarbeidet en plan for reduksjon av energiforbruk i klubbhus og
boligbygg.
• Det er etablert en bærekraftig miljøgruppe internt i
avdelingen som arbeider tett opp mot Friluftsetaten og deres
miljøkonsulenter vedr. miljø spørsmål linket til banedriften.
Dette ivaretar miljøstrategien og virksomhetsplanen til klubben
på en effektiv måte. Kontakt med lokale miljø etater er således
ivaretatt.
• Det er utarbeidet en biologisk dokumentasjon av flor og fauna
fra banen. Vi fikk gode tilbakemeldinger på dette arbeidet og
måten det er presentert på i et nytt brukervennlig brukerverktøy
linket til klubbens hjemmeside. Alle kan gå inn å følge med på
hva vi har registrert med bilder og tekst med enkle tastetrykk.
• Det er utarbeidet en digital beplantningsplan for banen hvor
prinsipper for beplantning er vel formulert. Det ble gitt gode
tilbakemeldinger på denne planen.
• Årlig dokumentasjon på gjødsel og sprøytemiddelforbruk er vel
dokumentert og rimer godt med målsettingen om å drive etter
gode miljømessige prinsipper. Nøkkelen ligger i utstrakt bruk av
«spoon feeding» dvs. Gjødsle ofte men lite hver gang. Da unngår
man utvasking av næringsstoffer og miljøet blir ivaretatt på en
god måte og gresset bygger opp god plantehelse.

Hans Kristiansen og Inge Fjeldstad setter opp nye fuglekasser.

David McGregor som jobber i baneavdelingen har en
spesiell interesse for innsekter og fugler som lever på
baneområdet. I vår ble det satt ut nye fuglekasser og de var
så fine at fuglene rett og slett sloss om dem.
Hvert år så klargjøres fuglekassene på banen til nye innflyttere. I
år ble det i tillegg satt opp 26 nye fuglekasser på forskjellige steder
ute på banen. Siden det har David fulgt nøye med mens han har
arbeidet ute på banen.
– Jeg observerte at Stæren var først ute med å etablere seg i
fuglekassene. Deretter kom Kjøttmeis og Blåmeis sammen med
Gråspurv, forteller David.

En dag David var ute og klippet green ved hull 9 oppdaget han at
det var kamp om de nye boligene.
– Jeg la merke til at Stæren hadde flyttet inn og jeg ble imponert
over hvor raskt det skjedde etter at fuglekassen ble satt opp. Men
bare to uker senere observerte jeg et gråspurv-par som hoppet
inn og ut av kassa. Nedenfor lå det små, blå fugleegg som alle var
knust. Disse to små fuglene var altså i ferd med å kaste Stæren ut av
boligen! Stær-paret kom tilbake og var i nærheten før de forsvant
og gråspurven endelig kunne flytte inn. Etter nok en uke var jeg
tilbake igjen og da var det et par Blåmeiser som fløy inn og ut av
fuglekassa. Enden på visa er at vi kan konkludere med at det var et
bra boligtiltak å sette ut de 26 nye kassene, forteller David.

Jeg håper tilslutt at våre medlemmer og gjester får mange fine
golfopplevelser resten av sesongen. Vi skal sørge for at kvaliteten og
finishen blir så bra som mulig innenfor de ressursrammer vi har.
Vennlig hilsen John Riiber
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Livet på golfbanen forts.
opp i småfuglreir og ta egg, og til og med fugleunger. Det var nok
noe slikt som var skjedd en dag i juli, da vi gikk opp fairwayen på
4.hull. Plutselig kom et ekorn løpende i full fart tvers over fairwayen
i retning treningsfeltet. Noen centimeter over fløy en linerle. Det så
ut som den prøvde å hakke ekornet i hodet. Det hele foregikk i stor
fart, linerlen og ekornet forsvant bak noen trær. Siden linerlen var
så sint, hadde nok ekornet hatt hellet med seg i raidet mot det som
nok var linerlens kull nummer to denne sommeren. Ekorn finnes
forskjellige steder rundt om på banen, men de er sjeldne å se ute på
fairwayene.

Ugangskråker

Foto: Hans Kristiansen
TEKST: HANS KRISTIANSEN

Også i sommer har det forsvunnet matpakker fra golfbager som er
blitt satt under trærne ved 9. green, mens eierne har konsentrert
seg om puttingen. Kråker har funnet ut at dette er en enkel måte å
skaffe seg mat på. De sitter i trærne og følger med når det kommer
spillere opp mot greenen. Så kommer de flyvende i lav høyde
og setter seg på bagene. Her lukter kråkene seg frem til om det
ligger mat i bagen og hvilket rom den ligger i. Er glidelåsen lukket
klarer de til og med å trekke den ned og rappe matpakken. Det
er unge kråker, bare noen måneder gamle, som har lært seg dette
trikset. Ikke rart at kråker, sammen med ravn, regnes blant de mest
intelligente fuglene. Undersøkelser viser at de har god hukommelse
og kan huske ansiktet til mennesker i årevis. Da er det kanskje en
enkel sak å huske golfbager som pleier å inneholde noen godbiter.

Noen fuger er mer plagsomme for golfere på banen enn andre.
På banen trives Grågåsa best på fairways, greener og teesteder i
nærheten av vannet. Klubben har forsøkt forskjellige tiltak for å
redusere antallet som oppholder seg der, men aldri helt lykkes. Det
siste tiltaket som ble gjort i sommer var å sette opp «rovfugldrager».
Fuglene er dessverre smarte og finner etter en stund ut at dragen
ikke er farlig. Det er grunnen til at dragene tas ned etter en stund,
for så å bli satt opp igjen en god stund senere i håp om at den kan
skremme gåsa igjen.

Foto: Wikipedia

Mange synes ekorn er søte og morsomme, men også de trenger
mat, og det er ikke bare nøtter som står på menyen. De kan klatre
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Intervju med Einar Wahlstrøm

Slik ble Arild Wahlstrøms Pokal til

skipsrederne som i stor grad var senteret i klubben den gangen,
forteller Einar.
Korrekt oppførsel ble premiert.
– Siden min far vant finalen i norgesmesterskapet i 1949 med meg
som caddy, så gjorde jeg nok en rimelig god jobb. Da fikk jeg en
inngravert premie av han med klubbens logo. Logoen bestod av
denne grønne vimpelen på teksten «Oslo Golfklub». Når jeg vant
premier var det viktig at vi i ettertid kunne huske når det var og i
hvilken sammenheng, minnes Einar.
Hva syns du om utviklingen i klubben?
– Når man ser tilbake over så mange år som jeg har vært medlem så
har det vært en veldig gradvis utvikling. Det er to aspekter. Det ene
er klubben.. Den har på en måte ikke utviklet seg så mye bortsett
fra å få et langt høyere medlemstall. Det andre er at medlemmene
er av en helt annen kategori enn da jeg vokste opp.
Som barn ble vi jo beskylt for å drive med en snobbesport blant
annet på skolen. Vi ble nesten mobbet for det at vi var golfspillere
da mange så på golf som en rikmannssport. Noen sa at det ikke var
sport i det hele tatt, men senere så har jo jeg og mange andre sett
tilbake på årsaken som egentlig var at min far og skipsredere som
Herlofsen, Platou alle sammen lærte golf i utlandet og brakte golfen
med seg hjem. Men det er klart at det var et visst snobbestempel
over det. Vi lo alltid av skipsredere som ikke gadd å plukke opp
peggene etter seg på tee, noe som ga oss som kom etter gratis
pegger, men heller bare tok opp nye fra lommen, ler Einar.

Einar Wahlstrøm med gode minner fra tidligere turneringer.

Einar Wahlstrøm og hans familie var opphavet
til turneringen for barn og unge med navn Arild
Wahlstrøms Pokal. Hvert år arrangeres turneringen i
siste halvdel av golfsesongen. Klubben har forsøkt å
finne ut hvilket år turneringen første gang ble spilt uten
hell. Årsaken er at det har vært en glidende overgang
fra et mer privat arrangement til offisiell turnering.

Møtte kjærligheten gjennom golfen.
– Jeg møtte egentlig Siri i forbindelse med Arild Wahlstrøms Pokal.
Etter hvert så ble jeg liksom litt for gammel til å være med selv og
så ble vi skiftet ut med de yngre. Jeg fikk rollen som såkalt «onkel»
som skulle sette opp spørsmålene og hjelpe far med arrangementet
og da kom unge Siri inn som 13-14 åring. Så ble det noe mer etter
hvert, forteller Einar.

Kort om
Arild Wahlstrøm

Einar Wahlstrøm forklarer.
– Den startet mer eller mindre i 1949 etter at jeg ble medlem
i klubben. Jeg hadde en del venner, blant andre Anniken
Bruusgaard Munch, Mette Bergh Bjørum, Alex Bruusgaard, Ole
N. Heidenreich, Carl Petter Krefting, Jan Arnold Haussamann,
Thorleif Bogen og Hans S.J. Hoff. Min far, Arild Wahlstrøm,
arrangerte en liten turnering for oss. Vi var bare 10-12 år gamle
og spilte 9 hull. Etter spill spiste vi pølse og lompe og besvarte
skriftlige spørsmål som far hadde laget om golfregler. Og det
fortsatte far med også etter at jeg rykket opp i gradene og kom på
landslaget og liksom ble for gammel til å delta. På den tiden var
denne turneringen kun for meg og mine venner og det var ikke noe
offisielt preg over den i det hele tatt. Etter hvert kom mine barn inn
i bildet og arrangerte turneringen i noen år sammen med klubben,
før klubben overtok turneringen i sin helhet.

Arild Wahlstrøm var medlem
i klubben fra 1926 og spilte
utallige golfrunder både ute og
hjemme. Etter en dramatisk finale
tok han også NM i 1949 etter
en dramatisk finale mot Olaf S.
Heyerdahl.
Arild satt en rekke år i klubbens
styre før han i 1961 overtok som
formann for en 4 års periode. Han ble også President både
i Norges Golf Forbund og i det Europeiske Golf Forbund.
Han var en utrettelig forkjemper for juniorgolfens fremme.
Samme med sin kone Aasta som selv vant NM hele 6 ganger,
arrangerte han i mange år Arild Wahlstrøms Pokal for våre
yngste rekrutter.

Etikette var viktig på den tiden og unge golfere fikk en grundig
opplæring.
– Min far var veldig streng på dette når det kom til etikette og
regler. Det gjaldt generelle regelspørsmål, men også etikette som
hang nøye sammen med det å være caddy. Det var så viktig, min far
var en petimeter, når det gjaldt å stå riktig i forhold til spillerne, og
å holde flagget riktig. Alle vi unge aktive gikk caddy for de gamle

Kilde : Fra knickersadel til folkesport.

PS! Arild Wahlstrøms Pokal spilles i år lørdag 17. september.
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Familieventelisten 2016
Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo
Golfklubb anledning til å ønske inn ett nært
familiemedlem basert på egen ansiennitet i klubben.
Fristen for aktive medlemmer til å føre seg opp på
listen er 1. november 2016.

Slik går du frem for oppføring på familieventelisten
Ved oppføring på familieventelisten må klubben få tilsendt følgende
informasjon om deg og familiemedlemmet du ønsker inn:
1. Aktivt medlem:
• Navn og
medlemsnr.
• Antall komitéår
• Adresse
• Familierelasjon

Er du aktivt medlem kan føre opp ett nært familiemedlem
for medlemskap i klubben. Når søknadsfristen har gått ut (1.
november) rangeres listen etter ansiennitetsprinsippet som er
beskrevet nedenfor. Det er verdt å merke seg at det anses som en
selvfølge at alle som setter seg på familieventelisten takker ja til
medlemskap hvis medlemskap blir tilbudt.
Familieventelisten settes opp som følger
Aktive medlemmer må innen 1. november skriftlig sende beskjed
om at de ønsker ett nært familiemedlem inn i klubben. Nært
familiemedlem defineres slik:
• Forelder
• Besteforelder
• Ektefelle
• Samboer etter lovens forstand (samme adresse i minst 2 år)
• Barn
• Barnebarn

2. Familiemedlem som skal føres opp:
• Navn
• Adresse
• Fødselsdato
• E-post
• Mobilnr.
• Info. om vedkommende er oppført på
administrativ venteliste (liste som alle kan
føre seg opp på)
• Medlemskap i annen klubb

Informasjonen sendes til siv@oslogk.no.

Tatt ut til Junior Ryder Cup

Svigerdatter- eller sønn, svigerforelder eller niese/nevøer er ikke
ansett som nært familiemedlem. Det kan bare søkes for ett
familiemedlem i året.
Det er kun aktive medlemmer som kan benytte denne muligheten.
Medlemskategori PTA (passiv) har ingen slik fordel.
Familielisten slettes etter opptak, så ønsker som ikke blir innfridd
må eventuelt sendes inn på nytt året etter.
Kriterier for rangering av listen
Det aktive medlems ansiennitet avgjør hvilken plassering man får
på listen. Eks. medlemskap i 20 år teller mer enn medlemskap i
10 år. Det gis tilleggs-ansiennitet for deltakelse i styreoppnevnt
komité. Eks. 4 år i anleggskomiteen gir 4 års tillegg til
medlemsansienniteten.
Begrensning
Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års
karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem Skal
denne regelen tre i kraft forutsettes det at familiekvoten fylles
opp av andre. 30 prosent av det antall nye medlemmer styret
bestemmer å ta inn hvert år skal komme fra familieventelisten.
Uten slik begrensning vil ett og samme medlem få inn 2-3-4-5
familiemedlemmer før andre får inn sitt første familiemedlem.

Kristoffer Reitan er tatt ut til å representere Europa i
høstens Junior Ryder Cup! Dette har vært Kristoffers
hovedmål denne sesongen, og en drøm helt siden han
hørte om turneringen som 12-åring.
Junior Ryder Cup er en golfturnering som finner sted hvert annet år
mellom lag fra Europa og USA. Turneringen er basert på herrenes
Ryder Cup. Lagene består av seks gutter og seks jenter.

Innmeldingsavgift og årskontingent
Ved tilbud om medlemskap vil det nye medlem belastes for
innmeldingsavgift.
Innmeldingsavgiften er på kr. 40 000,– ved inngåelse av
medlemskap i 2017. Avgiften faktureres i januar måned. Personer
under 22 år betaler kr. 7000,– det året man blir medlem. De
resterende kr. 33 000,– forfaller det året man fyller 22 år.
I tillegg til innmeldingsavgiften kommer årskontingenten.
Årskontingenten fastsettes av Årsmøtet som avholdes i mars hvert
år. Årskontingent for 2016 finner du på klubbens nettside.

Junior Ryder Cup spilles 26. til 27. september på Hazeltine i
Minnesota, USA. Mandag 15. august kunne Kristoffer Reitan
fortelle at han blir en del av junior-laget til Europa. Det siste året
har han imponert med sterke prestasjoner i flere av verdens største
juniorturneringer. Det inkluderer seier i Junior Orange Bowl og
seier i slagspillet i Boys Amateur Championship nå nylig.
Oslo Golfklubb gratulerer Kristoffer med uttaket – et resultat av
hardt og målrettet arbeid over tid.
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Det var en gang

Fra myte til faktum
om bakgrunnen for
golfspill og nyttevekstdyrking på Bogstad
under krigen?
TEKST: JENS N. ENGELSTAD

I 75års-jubileumsboken for
Oslo Golfklubb står det at styret
i klubben, for å hindre tyskerne i
å spille på banen allerede fra rett
etter at krigen kom til Norge,
satte en annonse i Aftenposten der
det fremgikk at det var anledning
for allmenheten til å dyrke poteter
og grønnsaker på golfbanen. Videre
står det at klubben fikk låne hest
og plog på Voksen gård og gikk
i gang med å pløye opp nesten hele
banen. Dette er historien slik den oftest har blitt fortalt, og den er
av mange, selv om det ikke står entydig, oppfattet som at det var i
klubbens regi at det ble gjennomført. Var det slik det egentlig
foregikk, eller er det i noen grad en myte?

Man må anta at de som skrev jubileumsboken for de første 25
år, fra 1924 til 1949, kjente saken godt og det er derfor naturlig
å forholde seg til det de skrev som også er i tråd med artikkelen
i Dagbladet. Skal vi trekke noen konklusjon som stemmer både
med 25års-jubileumsboken og med artikkelen i Dagbladet, er det
sannsynlig at klubben umiddelbart etter tyskernes henvendelse, ikke
satte en annonse i Aftenposten, men kontaktet Oslo kommune og
tilbød dem 400 mål til dyrking av nyttevekster. Riktignok kan vi
ikke i klubbens protokoller finne noe vedtak i så måte, men det er
likevel mest sannsynlig at dette forhold, med det tidspresset klubben
hadde, ble behandlet relativt uformelt. Det er imidlertid ganske
sikkert at klubben, slik det fremgår av 75års-jubileumsboken, meget
raskt fikk lånt hest og plog og pløyde opp store deler av banen,
For dette har vi god muntlig dokumentasjon, og det var åpenbart
nødvendig å gjøre for å sikre seg at tyskerne ikke skulle kunne få
spille golf på Bogstad.

Etter at Nasjonalbiblioteket digitaliserte aviser fra 1940 har det
endelig vært mulig å søke på artikler og annonser fra den tiden.
Det viser seg da at det ikke finnes noen slik annonse i Aftenposten i
april/mai, 1940. Potet- og kåldyrking på banen er imidlertid omtalt
i mai i to artikler i Dagbladet og én i Aftenposten. Se utklippet fra
en artikkel i Dagbladet fra 27. mai, 1940, en artikkel som samsvarer
med de to andre artiklene.
Går vi tilbake til Oslo Golfklubbs 25-års jubileumsbok finner
man følgende: «Allerede i krigens første år, i 1940, avga klubben
en del av baneområdet til Oslo kommune for nyttevekst-dyrking.
Heldigvis kunne litt av banen fremdeles benyttes til golf, men de
smale fairwayene og det høye potetgraset skulle så visst ikke lette
spillet. Aldri har så få mistet så mange baller og lett så iherdig etter
dem som i disse årene. Kommunen var for øvrig også ute etter
resten, men styret motsatte seg på det bestemteste. Hell i uhell var
det at tyskerne brukte banen til ekserserplass og dermed var hjertelig
uinteressert i ytterligere oppdyrking. Så det ble hele tiden, om enn
sterkt redusert, mulighet for golf i Oslo.»

Oslo kommune takket åpenbart ja til tilbudet og deretter var det
Oslo kommune ved Parkvesenet, og kommunens «potetutvalg»,
som hadde regien og som vedtok dyrking av poteter og kålrot. Det
var neppe slik man kan få inntrykk av fra 75års-jubileumsboken, at
enkeltpersoner eller lag, etter en annonse i Aftenposten, fikk tildelt
åkerlapper. Det er derimot utvilsomt riktig at frivillige den 27. mai
utførte arbeidet med å sette poteter og kål. Uansett, under krigen
var det både matauk og golfspill i skjønn forening på Bogstad.
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Julebord på Bogstad?

Pro Shop’s corner

Restauranten har noen ledige datoer i november og desember for
julebord og andre festligheter.
Følgende pakke tilbys:
• Musserende ved ankomst.
• Meny med 3 forretter, hovedrett og dessert.
• Vinmeny
• Kaffe med petit four.

Salget har startet!
Nå får du 30 prosent på alt av klær, sko og golfbager.
20 prosent får du på golfkøller og puttere.

Pris kr. 950,– pr pers.

Meny

GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO

Sharing
Ørretcarpaccio med dillvinaigrette og vintersalat
Lofotenrøre med grønnlandreker og lodderogn
Andelverterinne med bakte beter og brød
Hovedrett
Bakt torskerygg med kålrotepuree,
saltkokte poteter, kål og smørsaus
Dessert
Kremet Kirsebærpanacota
med rød bærsalat og ingefærknekk
Ta kontakt med Per Anders på tlf. 924 12 141 eller
post@bogstadch.no for spørsmål.
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Takk til alle som bidrar
med tekst og bilder til bladet!
Redaktør: Siv Leschbrandt
E-post: siv@oslogk.no

Oslo Golfklubb
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Tlf. 22 51 05 60
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