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Daglig leder Niels Vik

Leder 

2017-sesongen er ferdig – hvordan var den? 
Bortsett fra en sen start var den i følge svarene i 
medlemsundersøkelsen bra. Mer detaljer om dette 
finner dere annet sted i bladet. 

Noen tror at vi har rolige dager nå som banen er stengt, men 
sannheten er at vi har veldig mye som skal gjøres i denne perioden. 
Banestaben har bare noen få uker på å vinterforberede banen 
samt utføre vedtatte oppgraderinger. Trenerne med Jan i spissen 
har fullt opp med evaluering av sesongen og planlegging og 
iverksettelse av planer for trening som gjennomføres fra nå og 
gjennom vinteren. I administrasjonen har vi oppsummert sesongen, 
evaluert alle mål som ble satt for 2017, funnet ut av detaljer rundt 
spill, greenfee, bedrifter, partneres bruk av avtalene, bistått styret 
og prosjektgruppen som jobber med klubbhusprosjektet, fortsatt 
innkreving av utestående fordringer, vurdert kafedriftspørsmålet 
for neste år, igangsatt prosess for inntak av nye medlemmer og 
startet på budsjettarbeidet. Samarbeidsavtaler skal reforhandles, 
ekstraordinært årsmøte avholdes og vår felles evalueringssamling 
med mål og handlingsplansdiskusjonen for 2018 skal gjennomføres, 
da med tilbakemeldingene fra medlemsundersøkelsen i mente. 

Takk til alle dere ca. 600 som svarte på medlemsundersøkelsen.  
Med over 30 % respons sier fagfolk at svarene er representative for 
hele medlemsmassen. Deres tilbakemeldinger er viktige og vi tar 
dem med oss inn i arbeidet med planer for neste års drift. Spesielt 
ble gjestegreenfeesatsene kommentert som for dyre.  
Vi skal definitivt vurdere disse i vinter.

Styret har bestemt at vi skal ta inn 70 nye medlemmer neste år.  
Det er noen flere enn i år, men 30 % under det som har vært vanlig 
de siste 5–6 årene. Vi forventer at tilsvarende eller et noe høyere 
antall medlemmer melder seg ut før fristen 31.12. Alle som satt 
seg på familieventelisten for å få inn sitt familiemedlem fikk dette 
denne gang. Resten tas inn fra den ordinære ventelisten, som nå 
teller snaut 1.600 personer. De som nå får medlemskapstilbud 
har ventet i opptil 6 år. Vi ønsker alle 70 nye velkommen som 
medlemmer pr 1.1.2018.

Med de nye greenfeesatser og priser for bedriftsarrangement var 
vi usikre på inntekten herfra i år. Budsjettet ble satt lavt, men 
realiteten viste at greenfeeinntektene ble nesten like store som 
i fjor. Bedriftene derimot bidro med mye mindre. Vi har fulgt 
planen for nedbetaling av gjeld med en nedbetaling av hovedstolen 
med kr 750.000 nå i slutten av oktober. Totalt kr 1.250.000 i år. 
Restgjeld p.t. er kr 52.750.000. Planen er å fortsette med det inntil 
rentebindingene frigjøres – etter det kan ytterligere midler frigjøres 
til nedbetaling av gjeld om ønskelig. Totalt sett omsetter klubben 
for ca. kr 36 millioner, rentebelastningen utgjør nå ca. 10 % av 
omsetningen. 

Til det pågående budsjettarbeid er oppgaven å redusere kostnader, 
men ikke slik at oppgavene vi ønsker å gjennomføre ref. 
Virksomhetsplanen og måldokument ikke kan gjennomføres. 
Kontingentene for 2018 søkes holdt uendret. På nyåret regner vi 
med at budsjettbehandlingen er ferdig.

Turneringsprogrammet for 2018 er i støpeskjeen. P.t. ligger det ikke 
inne noen stor internasjonal turnering – det kostet oss for mye. Om 
det kommer andre endringer vil turneringskomiteen foreslå i sitt 
turneringsprogram som kommer i løpet av en måned eller to.
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Og så var det over for denne gangen også. Søndag 
15. oktober var det stengetid, men det betyr ikke at 
klubben med alle våre tillitsvalgte og ansatte av ulike 
slag er gått i vinterdvale. Nesten tvert om, for manges 
del. Banemannskapet får jobbe effektivt i fred (selv om 
det kan være litt stusselig å ikke å møte noen spillere i 
sitt daglige arbeid), medarbeiderne i administrasjonen 
har sine faste gjøremål, Idrettsavdelingen og 
trenerstaben er i full aktivitet. Styret og komiteene 
likeså.

Banen
I tiden etter stengning nedlegges det et verdifullt og viktig arbeid 
for å kunne opprettholde en standard som tåler det trykket banen 
vår er utsatt for gjennom et kontinuerlig og sterkt press fra mer 
enn 30 000 spillerunder gjennom sesongen. Nå må vi håpe at 
værgudene hjelper til med å la tingene komme i riktig rekkefølge. 
Først frost og tele, så kan snøen komme og legge sitt beskyttende 
teppe frem til en naturlig smelting til våren. I mellomtiden vil 
forhåpentlig mange ha glede av å bruke banen vår til aktiviteter som 
hører vinteren til.

Banesjef John Riiber overlater veldig lite til tilfeldighetene. Mange 
vet ikke at han og anleggskomiteen har ganske lange lister over 
fremtidige prosjekter, som bare står og venter på å bli iverksatt. 
Tiltakene er gjenstand for relativt harde prioriteringer og mange 
kryssende hensyn gjør seg gjeldende. Den økonomiske siden er 
ofte mest styrende med de begrensninger den gir, selv om det 
selvsagt også er et kapasitetsspørsmål. Mange av tiltakene kan ikke 
gjennomføres mens banen er åpen.

Av tiltak som er påbegynt eller vil bli iverksatt i overskuelig fremtid 
er ferdigstillelse av 41-sløyen med et veldig spennende nytt tee-
sted på hull 8. Videre står drenering av landingssonen i dumpa på 
venstre side av fairwayen på hull 9 på blokka (lenge etterlengtet 
blant mange), samt drenering i området rundt tee 49 på hull 12. 
Området med «ryggen» til høyre for greenen på hull 14 er planlagt 
skavet bort, men her er det fjell som muligens må sprenges med de 
komplikasjoner og krav til tillatelse som kreves.

Styreleder har ordet

Styreleder Jens-Ove Hagen

Spilletilgjengelighet for medlemmene
Som jeg skrev om i forrige nummer, fikk styret i siste årsmøte 
tilslutning for å gjennomføre ganske drastiske tiltak for å lette 
medlemmenes tilgjengelighet til sin egen bane. Vi har i løpet av 
sesongen kunnet konstatere at virkemidlene hadde den forventede 
effekt, og at budsjetterte greenfee-inntekter ble nådd.

Nå er fasiten klar (som Marius Thorp skriver mer utførlig om 
et annet sted i bladet): Det er spilt ca 5 000 færre runder i 
2017, sammenlignet med 2016. Det var nesten 1 300 færre 
greenfeespillere, det laveste av alle de årene fra 2009 hvor vi har 
statistikk. Antall turneringsrunder sank også med 1 300, mens 
blokkeringer ble redusert med ca 900. Det er for øvrig gledelig å 
registrere at det er to kvinnelige spillere som ligger øverst på listen 
over antall bestilte starttider, med henholdsvis 102 og 85 runder.

Et eventuelt nytt klubbhus
Styret har i mer enn et år informert jevnlig om arbeidet som 
pågår for vurdering av nytt klubbhus kontra rehabilitering av 
det eksisterende. Foruten informasjon i OGK Nytt og på våre 
hjemmesider, har det vært avholdt tre informasjonsmøter for 
medlemmene. Det var opprinnelig planlagt et ekstraordinært 
årsmøte for behandling av saken i mars i år, men vi ønsket 
planene og tallene som ligger til grunn utredet nøyere. Dernest er 
det kommet gode innspill fra ulike hold som måtte modne seg. 
Endelig var det utelukket for styret å foreslå saken behandlet før 
finansieringen var klar. 

Nå føler vi imidlertid at forholdene ligger til rett for at klubbens 
medlemmer kan ha et tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til 
dette viktige temaet. Når dette leses er innkalling til ekstraordinært 
årsmøte sendt ut. Av dokumentene i innkallingen vil man ha sett at 
styret anbefaler medlemmene å stemme for at det blir bygget et nytt 
klubbhus. Vi legger særlig vekt på at det vil gi oss vesentlig bedre 
funksjonalitet enn det vi har i dag, lavere driftskostnader og rom for 
helårs golftrening.

Møt opp på Scandic Holmenkollen Park hotell mandag  
27. november kl 19.00 for å delta i behandlingen av denne viktige 
saken og avgi din stemme. Våre lover gir ikke medlemmene adgang 
til å avgi stemme ved fullmakt. 

Hilsen Jens-Ove

Takk 
til alle som bidrar med

tekst og bilder til bladet!

Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post: siv@oslogk.no
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Seier til Kraass i Familiematchen!

 

Kvalifiseringsrunden i årets Familiematch, hvor 8 lag 
tok seg direkte videre til kvartfinalen, ble spilt onsdag 
24. mai. Det endelige slaget stod ca. 3 måneder senere 
mellom familien Kraass og familien Mossin/Olesen.

23 lag stilte til start i kvalifiseringen i årets Familiematch. De 8 beste 
lagene/familiene kvalifiserte seg videre til matchspill og kvartfinale. 
Turneringen er åpen for 2 generasjoner familiemedlemmer hvorav 
den ene må være aktivt medlem og ha etablert handicap. Lagene 
som tok seg videre til matchspill bestod av Askeland, Engstrøm/
Skaug, Kraas, Mossin/Olesen, Kjellevik, Hagen, Thu og Giørtz.

Spilleformen er Foursome match med handicap og finale over  
18 hull.

Etter å ha gått seirende ut av kvartfinale og semifinale var det Kraass 
og Mossin/Olesen sin tur til å måle krefter på Bogstad. Det skjedde 
15. august.

Tross en god start for familien Kraass ledet Mossin etter hull 6. 
Sakte men sikkert tok Kraass over, og ved hull 13 var de 3 hull opp. 
Mossin tok 16. og holdt dermed liv i matchen, men på ull 17 blir 
det hele avgjort og Kraass vant 3/1. 

 
Vi gjør som familien Mossin/Olesen og bøyer oss i støvet for 
familien Kraass.

Fam. Skaug/Engstrøm og fam. Giørtz
Fam. Thu og fam. Mossin/Olensen

Ladies Høst Scramble

 
Ingen strålte mer enn Elisabeth Resen (fv), Tove Busch, Grethe Glad Nybo og 
Ingjerd M. Staubo.

Onsdag 16. august ble Ladies Høst Scramble spilt av 
35 golfglade damer som stilte med godt humør, stor 
grad av entusiasme og varierende score.

Været og entusiasmen var upåklagelig og mange lattermilde og blide 
damer kom inn på 9ende hull. Scorene var varierende, men gleden 
over å spille på den fineste banen og få muligheten til å møte nye og 
gamle bekjentskaper, overskygget alt annet.

Det ble tid til litt ventemat på terrassen i deilig kveldssol, før vi ble 
servert en matbit i peisestuen og premieutdeling kunne starte.

Vinnerlaget bestod av Stina Resen, Tone Gulowsen, Reidun 
B. Dybwad og Camilla Raanaas Juell som kom i mål med 
imponerende 30 slag.

 
Vinnerlaget. Stina Resen, Camilla Raanaas Juell , Tone Gulowsen og Reidun B. 
Dybwad.
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På en solid annen plass kom trioen Vera von Koss Torkildsen, Grete 
Thorstensen og Thilda Staubo. De spilte 9 hull på 34 slag. 

Laget som kom på 3. plass med 35 slag bestod av Laila Hovind 
Aaserud, Ingunn Bakkehaug, Inger Strøm Gundersen og Heidi 
Lium.

Reidun B. Dybwad benyttet anledningen til å ønske nye deltakere 
velkommen og en spesiell takk til Stina og Thilda som gladelig 
deltar på disse arrangementene og bidrar med sine «unge innspill». 
Vi håper på deltakerrekord neste år og ønsker alle en god høst og 
velkommen til vårens vakreste eventyr; Ladies Vår Scramble 2018!!

GC POKALEN 2017, 25.-27.august

I år var det Gøteborg GK som var vertskap for den 
67. GC pokalen, som vel må være klubbens eldste 
vennskapsturnering på damesiden. 12 damer fra Oslo 
GK reiste til Hovås med pokalen, som vi vant i fjor, og 
med et stort ønske om å ta den med hjem igjen også. 
Det skulle vise seg å bli en tøff oppgave mot de 12 
hjemmespillende Hovåsdamene . . . 
TEKST: KRISTIN JULIE KLÆBOE

I år var vi godt forberedt, og hadde gjennomført «treningssamling» 
med både matchspilltrening, en liten samtale om strategi, og 
jammen ble det ikke en sangøving også. Med karaokeversjonen 
av ABBAs «Dansing Queen» øvde vi inn vår helt egen «Golfing 
Queen», som Evy og Reidun hadde skrevet om til en fantastisk tekst 
om «Having the round of your life». Om ikke annet skulle vi i hvert 
fall vinne banketten! 

Lørdag morgen sto vi opp med sola, og startet første runde i årets 
GC Pokal: Fourball Bestball Match.6 matcher skulle spilles, og 6 
poeng fordeles. De svenske damene satte inn en rykk fra start, og 
tok 4 poeng i første runde. Ettermiddagens Foursome Match ble 
dessverre enda tøffere med 5 poeng til svenskene, og 1 fattig poeng 
til Oslodamene. Dermed sto stillingen 9–3 til de blågule etter dag 1. 
Søndagen var det 12 singelmatcher på programmet, og med ledelsen 
Hovåsdamene hadde trengte de kun tre seire og en deling for å vinne 

THE GOLFING QUEEN
Musikk: You Tube: Abba-Dancing Queen 

Karaoke HD Power Karaoke

Refreng 2:  You can put 
 You can drive 
 Having the round of your life
 UUUH 
 See that swing  
 Watch that team 
 Digging the golfing queeeeen

Vers 1: Lovely days for the gc teams
 Playing golf to full extremes
 Sporty and lovely people
 Hybrid wood and things
 Will make pretty swings

Vers 2: Everybody can feel that burn
 When our bodies rotate and turn
 When the ball is flying
 Everything is fine
 It is straight in line

Refreng 2: And when you get the chance . . .
 You are the golfing queen
 Hit it strong
 And direct to green
 Golfing queen . . . feel that hit . . .
 Close to flag and pin – Oh yeaah!

Refreng 1: You can put
 You can drive
 Having the round of your life
 UUUUH
 See that swing
 Watch that team
 Digging the golfing queeeeen

Vers 3: Double bogies are almost gone
 We want eagles and hole-in-one
 Watching out for each other
 Hitting balls in the rough
 We don’t care it’s tough!

Refreng 2: And when you get the chance . . .
 You are the golfing queen
 Hit it strong
 And direct to green
 Golfing queen . . . feel that hit . . .
 Close to flag and pin – Oh yeaah!

Refreng 1: You can put
 You can drive
 Having the round of your life
 UUUH
 See that swing
 Watch that team
 Digging the golfing queeeeeen
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pokalen. Men, de nøyde seg ikke med det, og tok hele 9 matcher, 
mens Bogstaddamene tok 2 og deling i to. Dermed ble det en 
knusende seier til hjemmelaget, 18–6 med to streker under resultatet.

Det deles også ut en vandrepokal som ble satt opp til turneringens 
40 års jubileum i 1990.  Pokalen er en «shaker», som går til beste 
gjestespiller. Den gikk til kapteinen selv med seier i 2 av 3 matcher. 
Den ene i Foursome med Kari Tobiasson, den andre i Singel.  

Og, hvis det skulle være noen tvil . . . Oslo damene vant banketten 
med glans, glamour, glitter og golfing queen! 

Laget fra Oslo GK:
Berge, Inger Anne
Biermann, Trine-Lise Backe
Blakstad, Erica Johanne
Bye, Mette Cathrine
Dybwad, Reidun Bøhn
Juell, Camilla Raanaas
Kjellevik, Christina Langaard
Otterbeck, Evy Therese
Strindberg, Anita Cecilie
Støa, Janicke Cecilie Alme
Tobiasson, Kari 
Klæboe, Kristin Julie (kaptein)

Oslo Golfklubb vant Pink Cup finalen

Fv. Jarle Volden, Erik Woods, Erik Hagen og Keith Woods.

Årets første turnering på klubben var 
Åpningsturneringen i samarbeid med Pink Cup og 
de 10 klubbene med størst bidrag møttes til finale på 
Miklagard søndag 20. august.

Oslo Golfklubb satte rekord i mai med å samle inn over 50 000,– 
til Pink Cup og kampen mot brystkreft, som ga oss en plass i 
landsfinalen på Miklagard. I de siste årene har vi hatt Pink Cup i 
samkjør med Åpningsturneringen, noe som har gitt en oppsving 
i klubbens bidrag til dette viktige formålet. I år var vi blant de 10 
klubbene som samlet inn mest.

Klubben valgte å sende et komitélag bestående av de som bidro 
størst til Pink Cup her på klubben, men etter et sent frafall stilte 

Jarle Volden opp på kort varsel for Marius Thorp. Laget besto da av 
Erik Woods, Erik Hagen, Keith Woods og Jarle Volden.

Disse fikk spille Miklagard bare timer etter at Challenge tour 
spillerne var ferdig og gutta utnyttet de flotte forholdene maksimalt. 
Med 58 slag brutto i scramble, 14 birdies og 4 par, tok de pokalen 
hjem og gikk seirende ut av årets landsfinale i Pink Cup. Strålende 
bidrag fra alle spillere og takk til Jarle som kunne stille på kort 
varsel.

Vi gratulerer klubben og laget, og håper at så mange som mulig av 
våre medlemmer stiller opp på ny til neste års Pink Cup.

Klubbmesterskap for de yngste

Fv. Fredrick Wolff, Oscar Bach og Casper Nerpin.

32 juniorspillere under 15 år stilte lørdag 26. august til 
start i Klubbmesterskapet på Bogstad! Nytt av året var 
ny klasseinndeling for de yngste juniorene med spill 
over 18 og 9 hull.

11 år gamle Oscar Bach ble klubbmester i klassen Gutter U15! 
Unge Oscar spilte en imponerende runde på 78 slag fra tee 54, og 
vant over de eldre gutta – herlig! Spesielt imponerende var hans siste 
ni hull på en over par. Fredrick Wolff og Casper Nerpin fulgte på 
plassene bak, slaget bak Oscar.

Celine Ustgård ble klubbmester i klassen Jenter U15 etter en fin 
runde på 81 slag. Emilie Marie Marceliussen-Dahl og Sofie Bindner 
fulgte på henholdvis 2.- og 3. plass.

I mixedklassen for de yngste barna ble det spilt stableford med 
handicap på back nine fra tee 41. 16 spillere under 12 år stilte til 
start, og hadde en uforglemmelig dag på Bogstad! De har utvilsomt 
mange flotte golfår foran seg. Jakob Gedde Dahl Ekjord ble første 
klubbmester i denne «nye» klassen.

Totalt stiller 47 juniorer til start i årets Klubbmesterskap. Spillere 
over 15 år deltar i juniorklassen, samt dame-/herreklassen. De spiller 
over 36 hull – en runde lørdag og en runde søndag.
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– Endelig er vi i ferd med å få litt trøkk på Klubbmesterskapet for 
de yngre igjen! Det er moro. Vi håper vi blir enda flere til neste år.  

Takk til alle juniorer for flott innsats!

Klubbmesterskapet 2017

 
To som utmerket seg i årets Klubbmesterskap: Robin Stadheim og Anna Cathrine 
Krekling.

Helgen den 26.–27. august ble årets Klubbmesterskap 
avviklet og det med solskinn, fantastiske forhold og 
mye god golf. 

Klubbmesterskapet er for mange årets høydepunkt og årets utgave 
var rett og slett fantastisk. Det startet med en litt kjølig lørdag 
morgen før solen tittet frem og preget resten av helgen, som ble 
avsluttet med servering og premieutdeling i solskinnet på terrassen.

Det ble konkurrert i hele 9 klasser fordelt på alder, hvor også 
de beste juniorene hadde mulighet til å delta i herreklassen og 
dameklassen ettersom de spilte fra samme tee-sted. Det var jevnt og 
tett i samtlige klasser før søndagens finalerunde, hvor i overkant av 
100 spillere startet i en shotgun-start klokken 10:00. 

Blant de som imponerte aller mest i løpet av helgen kan det trekkes 
frem juniorene Robin Stadheim og Anna Cathrine Krekling, 
begge gikk seireende ut av både jente/gutteklassen og dame/herre 
klassen. Anna var også eneste spiller som fullførte de to rundene 
med en totalscore under par (-4). Klubbmester for senior herre 
ble Ole Martin Beck som klinket til med en strålende 70 runde 
(-2) på søndagen! I tillegg er det verdt å nevne at klubbens første 
klubbmester for Damer 75+ ble Liti Høiness, som slo Vibeke Koren 
med 5 slag over de to rundene.

 
Bak fv. Trond Haug, Liti Høiness, Anne Line Bakkevig, Asbjørn Ramnefjell,  
Ole Martin Beck. Foran: Robin Stadheim og Anna Cathrine Krekling.

Klubben hadde også satt opp nye pokaler for de klasser som 
har manglet dette de seneste årene, så det ble da også utdelt 
vandrepokaler til samtlige klasser hvor spillerne får sitt navn 
inngravert for evig tid.

Vi gratulerer alle klubbmestere, stor takk til banemannskapet for en 
strøken bane atter igjen og takk til alle spillere for strålende innsats.

Vinnerne i de ulike klasser:
• Junior Jenter – Anna Cathrine Krekling 
• Junior Gutter – Robin Stadheim
• Damer – Anna Cathrine Krekling
• Herrer – Robin Stadheim
• Senior Herre – Ole Martin Beck
• Senior Dame – Anne Line Bakkevig
• Eldre Senior Herre – Asbjørn Ramnefjell
• Senior Herre 75+ – Trond Haug
• Senior Dame 75+ – Liti Høiness

Aalborgmatchen

Laget fra Oslo Golfklubb.

Helgen 1.–3. september gikk Aalborgmatchen av 
stabelen. 

Oslo Golfklubb var 2 opp etter fredagen, men Aalborg Golfklubb 
kom sterkt tilbake lørdagen så stillingen var likt etter 2 dager. 
Det skulle vise seg at Aalborg Golfklubb også i singelrundene på 
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søndagen skulle bli for sterke for Oslolaget. Peter Pein med sitt 
mannskap gikk seirende ut av duellen, med 14,5 poeng, mot OGK 
sine 9,5 poeng. 

Dermed måtte den ettertraktede Bjella bli igjen i Danmark. Til 
neste år blir det omkamp og igjen mulighet for å bringe Bjella 
tilbake. Da skal turneringens 50-års jubileum feires på hjemmebane. 

Som vanlig viste Aalborg stor gjestfrihet med flott vær, nydelig mat 
og ett godt vennskap som laget fra Oslo GK setter stor pris på.
Det norske bestod av følgende spillere:

• Inge Fjeldstad
• Per Foseid
• Stein Oppedal
• Christian Juell
• Tim Bye
• Jens-Ove Hagen
• Trygve Sundbø
• Gunnar Skrautvol
• Christian Sommerfeldt
• Henning Larsen
• Dag Wittusen
• Trygg Thu (kaptein)

Stor spenning i årets Shakerpokal

Den tradisjonsrike Shakerpokalen, en match mellom 
Oslo Golfklubb (OGK) og Gøteborgs Golf Klubb 
(GGK) ble avholdt på Bogstad 2. – 3. september. 

TEKST: ANDERS TAUCHER 
BILDER: KIM HOLTHE

Shakerpokalen ble for 90 år siden, 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. Årets match var det 81. oppgjøret mellom 
klubbene, grunnet et opphold under og etter krigen.

Spilleformen i Shakern minner om Ryder Cup og Solheim Cup. 12 
medlemmer fra hver klubb gjør opp om seieren over tre runder der 
det spilles henholdsvis fourball bestball, foursome, og singlematcher. 
Statistikken viser at det er svært vanskelig å vinne på bortebane, 
men i 2015 klarte svenskene nettopp dette, og fulgte opp med seier 
på hjemmebane i 2016. Derfor var OGKs lag under sterkt press i år 
for å hindre at seiersrekken til svenskene ble historisk lang. 

Spenningen i matchen holdt seg i høyeste grad etter første dag, da det 
etter bestball- og foursome-matcher sto 6,5p – 5,5p i favør OGK. 

Banketten på lørdag kveld ble som vanlig holdt i klubbhuset på 
Bogstad, med glimrende servering fra Per Anders og de andre i 
restauranten. Nytt av året var at tidligere spillere i Shakern, såkalte 
«All-timers», var invitert til å være med banketten, og også til å spille 
en vennskapelig turnering utenom den offisielle konkurransen. 

Det var stor nerve i konkurransen på søndag formiddag da 
svenskene festet grepet om noen av de første matchene. Imidlertid 
viste det seg heldigvis at nordmennene holdt hodene kalde, og til 
slutt dro i land seieren i 9 av 12 matcher. Christopher Raanaas, 
den norske Shakerkapteinen, kunne dermed stolt (og antagelig 
ganske lettet) konstatere at Shakerpokalen ble igjen i Oslo etter en 
overbevisende seier med 15,5 mot 8,5 poeng.

Følgende priser ble delt ut til enkeltspillere
• Falk Elliot’s Pokal til beste bortespiller: Mattias Liss-Daniels, GGK 

– 3 seire.
• Georg Wendel’s Glas til beste hjemmespiller: Anders Taucher, OGK 

– 3 seire.
• Johan Frøshaugs sigar for flest birdies i singlematch: Mattias Liss-

Daniels, GGK – 2 birdies.
• Årets svenskevenn; Peter Björklund, OGK – 2 tap.
• Shakerns Ærespris; Frode Bringa Berntsen, OGK.

Norske laget bestod av:
Henrik Hagness, Kim Holthe, Erik Watne, Anders Berggren, 
Anders Taucher, Frode Bringa Berntsen, Christian Storm, Pål 
Solberg, Peter Bjørklund, Harald Ziegler og Ole Christian Selbekk 
og Christopher Raanaas (kaptein).

Det norske Shakerlaget takker våre svenske venner, vår kaptein 
Christopher, og ikke minst Oslo Golfklubb for en fantastisk helg på 
strålende Bogstad!

Wahlstrøms Pokal

I fantastisk høstvær lørdag 16. september deltok 180 
barn og juniorer i den tradisjonsrike turneringen med 
det fulle navn Arild Wahlstrøms Pokal. 
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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. De siste årene har den også blitt en del 
av Narvesen Tour, en turneringsserie for juniorspillere.

Nærmere 180 spillere, et fullt startfelt, deltok i årets utgave. 
Deltakerne var delt inn i åtte forskjellige klasser etter alder og hcp. 
Utslagssted og spilleform var tilpasset de ulike klassene.

De tradisjonsrike vandrepokalene for de eldste klassene, ble vunnet 
av Edvard Rølvaag (Ballerud) og vår egen Cornelia Karlsson. Ulrik 
Hoft (Hauger) vant klassen Gutter 13–15 år. I klassen Jenter 13–15 
år ble det dobbelt Oslo Golfklubb. Emilie Marie Marceliussen-Dahl 
vant foran Sofie Bindner Engesæth.

Jenter og gutter i alderen 9 til 12 år spilte i to forskjellige 
mixedklasser over 9 hull. Den ene klassen spilte fra klubbens nye tee 
41. Den andre spilte en kortere slopegodkjent bane som er etablert 
av juniorteamet på Bogstad. Teeklossene er plassert på ulike steder i 
fairway som gjør hullene kortere, og følgelig legger til rette for gode 
mestringsopplevelser.

De yngste barna spilte fire hull på banenes front nine. De imponerte 
med gode golfslag, samtidig som de viste ekte idrettsglede – det er 
det alt handler om. Barna har utvilsomt mange flotte golfår foran 
seg.

– Vi er godt fornøyd med årets arrangement. Det er gledelig å 
se så mange unge golfspillere har det gøy på banen. Det er moro 
å se at interessen for våre to juniorturneringer, Sarah & Carl 
og Wahlstrøms, er stor. Vi har hatt over 450 deltakere i disse 
turneringene, noe som er knallbra. Neste år håper vi å passere 500, 
sier Jan Wojtaszek, idrettssjef i Oslo Golfklubb.

Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for flott innsats. Vi ønsker 
alle barn og juniorer velkommen tilbake til Bogstad neste år!

Slik gikk det i Klubbserien

 
Fv. Erik Wattne, Jannicke Bakken, Anne Marie Giørtz og Tom-Christian Dahl.

Søndag 17. september ble den siste av 5 runder i 
Klubbserien spilt. Laget som representerte Oslo GK 
klarte å vinne 2 av 3 matcher.

I Klubbserien har klubbene muligheter til å ivareta og utvikle 
sine medlemmer, ikke bare de som allerede er hekta på interne 
konkurranser, men også alle de som synes det er morsomt å 
konkurrere med klubbens logo på brystet. Klubbene deles inn i 
geografiske puljer og det blir spilt over 5 søndager, vanligvis med 
start kl. 14.00 gjennom sesongen. I fellesferien er det pause. 

Hver klubb kan melde på og stille flere lag i hver divisjon. Også i år 
har Oslo Golfklubb to lag med – ett i 1. divisjon og ett i 2. divisjon. 
1. divisjon består av spillere med hcp 0-12. 2. divisjon av spillere 
med hcp 12,1-26,0. 

Slik gikk det i 1. divisjon
Den 5 runden ble spilt søndag 17. september på Bogstad og OGK 
laget vant 2 av 3 matcher! Kaptein for 1. divisjonslaget forteller:

«Erik Wattne rundet med 3 opp, men måtte gi tapt på 18’nde mot 
en særdeles langtslående motstander fra Losby. Jannicke Bakken 
hadde en litt treg start, men snudde det raskt og kunne gå av med 
en trygg 4/2 seier. I Bestball var det Tom-Christian Dahl og Anne 
Marie Giørtz som fikk sloss med noen yngre som yppet seg i starten. 
De var 1 opp etter 4, men så utfylte våre spillere hverandre på en 
ypperlig måte. Anne Marie spilte under sitt HCP og med Birdie på 
hull 15 fra Tom så ble det seier 4/3.

I tabellen ender vi på 3 plass, men det var ikke langt unna en topp 
plassering! Det var kun 1 poeng som skilte første og tredje plass og 
målforskjell mellom 2. og 3. plass. Det var Losby GK som vant og 
Tyrifjord GK kom på 2.plass. 

Vi regner med at NGF gjør en evaluering av sesongen og kommer 
med ett spennende tilbud for klubbseriespill også neste år.»
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Avholdte turneringer 

Lyst til å delta på klubbens lag i 2018?
Oslo Golfklubb har stilt lag hvert år siden oppstarten i 2012. I 
2013 ble det 1. plass på laget i 1. divisjon, mens resultatene de 
andre årene har vært «midt på treet». Er du interessert i å delta neste 
sesong eller er du bare på jakt etter mer informasjon, ta kontakt 
med kaptein Tim Bye. Epost: timabye@gmail.com.

Årets Per Teigen!

 
Gratulerer til Fredrik Toverud Andersen som årets Per Teigen.

Etter 18 tellende torsdagsmatcher var det søndag 
17.september endelig klart for finalen i Per Teigens pokal.

Den ukentlige torsdagsmatchen har i år, som tidligere år, vært 
veldig populær og kampen om den gjeve parkeringsplassen 
nærmest klubbhuset blir bare hardere og hardere. Hele 189 
spillere har i løpet av sesongen skrevet seg på listen i shopen og 
deltatt i Per Teigens pokal.

Det var til slutt ni spillere som gikk videre til finalen der 
de tok med seg gjennomsnittet av sine 5 beste runder inn i 
finalerunden. Herman Sekne ledet før finalen med 41,2 poeng i 
snitt, 1 poeng foran Jonas Aulie og kun 3,6 poeng skilte Herman 
på første og Paul Tanne på niende plass.

Dessverre fikk Herman en tung runde i finalen og døren var 
dermed åpen for de andre finalistene. Det var tilslutt Jonas 

Aulie og Fredrik Toverud Andersen som spaserte gjennom døren 
og endte utrolig nok helt likt på 78,2 poeng totalt. Fredrik 
hadde en strålende finalerunde på 2 under par, mens Jonas gikk 
sisterunden på banens par. Dermed bar det ut i ett hull for hull 
omspill om Per Teigens pokal og parkeringsplassen.

Det kunne fort blitt avgjort på hull 1 da birdieputten til Jonas 
tok en 360 graders runde i hullkanten, men dessverre gikk den 
ikke i og de to ruslet videre til hull 2. Fredrik slo en god drive 
og kom inn på green på 2 slag, mens Jonas misset green på sitt 
tredjeslag. Selv om Jonas reddet par kunne Fredrik tillate seg to 
putter fra langt hold for seieren i årets Per Teigens pokal, noe han 
gjorde uten problem. Tredjeplassen i finalen gikk til Ole Martin 
Beck med 74,8 poeng totalt.

Klubben gratulerer Fredrik Toverud Andersen som årets Per 
Teigen og takker samtlige av finalistene og deltagerne for super 
innsats. Neste sesong skal vi forsøke å få flere sponsorer til 
torsdagsmatchrundene, slik at vi kan sprite om denne meget 
populære turneringsserien.

Bogstadpokalen

 
Andreas Berg og Pål Storaas.

Hvert år arrangerer klubben den tradisjonsrike 
matchspillturneringen Bogstadpokalen, et uoffisielt 
KM i matchspill.

Siden 1998 har det blitt ført opp navn på Bogstadpokalen, men 
det er kun 2 stykker som har vunnet den mer enn en gang. Årets 
utgave endte også med en førstegansvinner, nemlig Pål Storaas.

Pål kjempet seg til finalen gjennom og slå blant andre Asbjørn 
Ramnefjell og i finalen var det Andreas Berg som var motstander. 
Andreas på sin side hadde slått ut sterke navn Peter Bjørklund på 
vei til sin finaleplass.

I selve finalen som ble spilt 26. september tok Pål kommandoen 
og så seg aldri tilbake, og etter 15 hull var det hele over med en 
klar seier 4/3.

Klubben gratulerer begge finalistene og Pål Storaas med seieren.

mailto:timabye@gmail.com
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Flaggturneringen

Sesongens nest siste turnering, Den tradisjonsrike 
Flaggturneringen, ble arrangert lørdag 24. september 
med 85 av klubbens medlemmer til start. 

Også i år ble turneringen spilt med løpende start i motsetning til 
i 2014 og 2015 hvor det var shotgun som gjaldt. Spilleformen er 
«Flaggkonkurranse – netto slag». Alle spillerne får utdelt et flagg 
av Stephen og Jayne og når alle slag er brukt opp, banens par 72 + 
mottatte slag, plantes flagget ned der ballen ligger etter siste slag.
 
Årets klassevinnere ble i år:
Klasse A:
Christoffer Røsting, som endte 160 meter fra green på hull 20.

Klasse B:
Petter Balstad, som endte 28 cm fra hullet på 19 green.

Etter hvert som spillerne fikk plantet flagget fikk de servert lasagne 
i cafeen.

Klubbmesterskap i putting

Andreas Sletta, Robin Stadheim og Haakon Mathiesen.

Onsdag 27. september deltok 50 av våre juniorspillere 
– store og små – i OGK Juniormesterskap i putting på 
«Stephens Corner»!

Klubbens juniortrener Robin Pettersson er initiativtaker, og 
mesterskapet ble i år arrangert for andre år på rad. Dette er en 
glimrende mulighet til å trene putting på en morsom måte!

Det ble konkurrert i tre forskjellige klasser. De yngste spilte 30 
hull, mens de eldste konkurrerte over 54 hull. Andreas Sletta vant 
klassen for de eldste etter en sterk putteoppvisning! Den tidligere 
fotballspilleren vet hvordan ballen puttes i mål, og nå er han også 
best til å putte ballen i hullet! Gratulerer, Andreas!

Avslutningsturneringen

Laget som tok 3. plassen: Ottar Soltvedt, Knut Arvid Johnsen, Eva Thomassen og 
Stein Oppedal.

Etter omtrent 5 måneder golfsesong var det på lørdag 
7. oktober duket for Avslutningsturnering i solskinnet 
på Bogstad.

Hele 27 lag stilte til start på Avslutningsturneringen, noe 
som viste seg å bli en flott avslutning på turneringssesongen. 
Spilleform var scramble med store hull på alle par 3 hull, og 
et gratis kast på hvert par 5 hull, hvor hver spiller måtte ha 
3 tellende utslag og den spillers slag man valgte kunne ikke 
slå neste slaget. Lagene ble delt inn slik at alle hadde omtrent 
samme spillehandicap.

I tillegg var det closest to the pin konkurranse på alle par 3 hull, 
hvor vinnerne av en flaske Lanson Champagne ble;

Hull 3 – Tim Bye 
Hull 8 – Cecilie Krefting 
Hull 11 – Per Franzen 
Hull 16 – Sigmund Fagerli

I hovedkonkurransen var det de ti beste lagene som ble premiert 
og det ble spilt mye god golf denne lørdagen, man måtte 
ned på 12 under par netto for å bli nummer ti. Laget som 
tok tredjeplassen på 16 under par netto besto av Knut Arvid 
Johnsen, Eva Thomassen, Stein Oppedal og Ottar Soltvedt. På 
andre plass med 17 under par netto kom laget bestående av Niels 
Vik, Erik Nes, Benno Patt og Anne-Karin Bjorøy Ølnes.
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Avholdte turneringer 

 

2. plassen gikk til: Erik Nes, Benno Patt, Anne-Karin Bjorøy Ølnes og Niels Vik.

Vinnerlaget ble til slutt Mogens Gad, Wenche Jahre, Camilla 
Raanaas Juell og Marius Thorp på hele 19 under par netto, vi 
gratulerer!

I premieutdelingen etter spill ble også klubbmesterpokalene delt ut 
til de klubbmesterne som var tilstede;

• Senior Herre klubbmester Ole Martin Beck
• Eldre Senior Herre klubbmester Asbjørn Ramnefjell
• Senior Herre 75+ klubbmester Trond Haug
 
Tilslutt takket styreleder i klubben Jens-Ove Hagen av for årets 
sesong, der han informerte om spillet på banen gjennom året og 
samtidig ønsket samtlige golfere på gjensyn til neste år.

Member/Guest Finale på Valderrama

Finalistene på første tee før teeoff; Kasper, Haakon, Thomas og Jon.

Første helgen i november ble finalen i Member/Guest 
Invitational spilt på selveste Valderrama Golf Club  
i Spania!

Takk fra turneringskomiteen
Turneringskomiteen ved leder Erik Hagen ønsker å takke alle 
som har deltatt på årets turneringer og alle som har bidratt til 
nok en flott turneringssesong på Bogstad. Vi gleder oss allerede 
til at Pink Cup Åpningsturneringen starter ballet neste år, som 
er berammet til lørdag 12.mai.

Før sommeren arrangerte klubben den tredje utgaven av Member/
Guest Invitational, en turnering hvor medlemmer kan ta med seg en 
valgfri gjest på sitt lag. Spilleformatet var best ball med parets beste 
score tellende på hvert hull. 50 par kjempet om de to første plassene 
som ble premiert med en reise til Spania.

På Bogstad var det unggutta Kasper Gundersen og hans gjest 
Haakon Paaske (Haugesund GK) som tok førsteplassen med 
suverene 50 poeng. De ble tett fulgt av Jon Bjorheim og hans gjest 
Thomas Sandborg (Ballerud GK). De to vinnerparene sikret seg 
dermed muligheten til å spille om pokalen på Valderrama Golf 
Club.

Finalistene satt seg på flyet sørover torsdag. Fredag formiddag 
innledet turen med en runde på Atalaya Golf & Country Club. 
Finalistene benyttet anledningen til å finjustere formen til lørdagens 
finale.

Lørdag morgen var det duket for finalematch på Valderrama. 
Banen viste seg fra sin beste side etter at den for bare to uker siden 
arrangerte den årlige Europatour-turneringen, Valderrama Masters. 
Finaleformatet var best ball match (fourball) – en spennende og 
kompetitiv konkurranseform på en perfekt matchspillsbane hvor det 
tidligere har blitt spilt Ryder Cup.

De første ni hullene ble preget av skiftende vær med noen 
regnskurer. Jon og Thomas taklet det skiftende været best, og 
var 5 opp ved runding. På back nine ble været riktig så fint, og 
Kasper og Haakon kjempet seg tilbake med godt spill på hull 10 
og 11. Unggutta maktet likevel ikke å innhente Jon og Thomas sitt 
forsprang. De eldste avgjorde på det ikoniske par-3 15. hullet med 
sluttresultatet 4&3.

– Vi vil takke Oslo Golfklubb og turneringskomiteen for en super 
tur til Spania. Et bra turopplegg, og en fantastisk golfopplevelse på 
Valderrama. Takk til Kasper og Haakon som ga oss en bra «fight» 
på banen, og til makker Jon for supert spill. Vil også berømme 
reiselederne Martin og Erik som gjorde dagene våre lette. Dette er 
en tur jeg sent vil glemme, forteller Thomas.

Et fint punktum på årets turneringssesong. Neste år gjentar vi 
suksessen med Member/Guest Invitational på Bogstad i junimåned. 
Kanskje venter et nytt spennende reisemål til de beste parene.

 Turneringskomiteen
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Hole in One!

Vi gratulerer Ole Engstrøm med hole in one under årets siste 
seniorrunde onsdag 27. september. 150 meter fra pinnen på hull 16 
gikk ballen rett i koppen.

– Det var et perfekt slag med 6’er jern, flott treff. Ballen landet 5 
meter foran, to sprett og rett i koppen, oppsummerer Ole, som 
benytter anledningen til å takke Per J. Eitzen og Torgrim Rolfsen for 
en hyggelig runde og mye jubel.

Årets Srixon Tour ble avsluttet med en langhelg på 
Kragerø Golfklubb fra 30/9 til 2/10. 16 OGK-juniorer 
stilte til start i finaleturneringen. Casper Nerpin vant 
yngste gutteklasse. 

Ekstreme nedbørsmengder medførte at dagens avslutningsrunde 
ble avlyst, og resultatene etter to runder ble stående som 
tellende.

Casper Nerpin tok sin første seier på Srixon Tour da han tok 
hjem seieren i den yngste gutteklassen! Casper åpnet turneringen 
med en glimrende 68-runde (-2). Han fulgte opp med 75 slag, 
og vant suverent syv slag foran Michael Alexander Mjaaseth 

Srixon Tour

(Bærum). Gratulerer, Casper. Fredrick Wolff endte på en fin 3. 
plass med Jonas Aulie følgende like bak på 4. plass. Strålende 
innsats, gutter!

Anna Cathrine Krekling tok en fin 2. plass i eldste jenteklasse. 
Anna spilte turneringens beste runde på imponerende 67 slag 
(-3). Franziska Sliper (Sola) vant likevel med god margin etter to 
stabile runder. Emilie Øverås og Celine Karlung delte 6. plassen, 
og sørget for tre OGK-jenter blant de ti beste.

I eldste gutteklasse ble Sander Akeren vår beste på en 14. plass. 
Sander åpnet godt med 69 slag (-1), men falt noen plasseringer 
på andrerunden. Markus Braadlie (Miklagard) vant foran Bård 
Bjørnevik Skogen (Haugaland) og Christian Kahrs Skaale 
(Fana). Fredric Holme stod for en av turneringens prestasjoner 
da han gjorde Hole in One på hull 2 under åpningsrunden – 
gratulerer, Fredric!

I yngste jenteklasse delte Celine Ustgård 4. plassen. Sandra 
Menes (Fana) vant.

Takk for en bra sesong!
Junioravdelingen i Oslo Golfklubb ønsker å benytte 
anledningen til å takke for en bra sesong! Vi er godt 
representert og markerer oss i samtlige klasser. Kult å 
se spillernes fremgang, og at hardt og målrettet arbeid 
over tid gir resultater. Takk til alle arrangørklubbene 
denne sesongen, og alle som står på i forbindelse med 
arrangementene. Vi håper de neste månedene blir fylt med 
mest mulig golf. Vi gleder oss til en ny sesong på Srixon 
Tour i 2018!

Oslo Golfklubb  
– et fantastisk sted å være!
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Sesongavslutning

Damenes avslutning

Helene Roll med både lue, pokal og gavekort.

38 damer tok del i Damenes sesongavslutning med 
spill, årsmøte og høstfest.  Helene Roll fikk velfortjente 
oppmerksomhet som vinner av serierundene sammenlagt.

Tirsdag 26. september ble det satt punktum for damegruppens 
sesong på Oslo Golfklubb. Det ble feiret med høstfest og middag i 
peisestuen, men før det var det spill og årsmøte.

Avslutningsturneringen ble spilt med to køller+putter og kast og 
i denne uhøytideligere og morsomme konkurransen var det Kari 
Tobiasson som vant i Klasse A, mens Inger Anne Berge og Tove 
Busch vant i henholdsvis Klasse B og Klasse C.

Etter et glass musserende var det klart for årsmøte hvor årsrapport 
og regnskap ble lest opp og godkjent. En velkjent post på 
programmet var valg av nytt styre og resultatet ble som følger:

• Inger Anne Berge – leder
• Anita Cecilie Strindberg
• Rita Ek
• Lise Larem Fjeldstad
• Tove Busch

 
Styret består av Lise Larem Fjeldstad, Tove Busch, Inger Anne Berge (leder), Rita Ek 
og Anita Cecilie Strindberg.

Etter årsmøtet var det tid for meningsutvekslinger om årets 
turneringer på godt og vondt. Alt i alt gode innspill som skal danne 
grunnlag for evaluering av årets sesong senere.

Kommende vinteraktiviteter
Sammen med Idrettssjef Jan Wojtaszek har damekomiteen lagt 
planer for vintertrening. 
– Vi har kastet ball frem og tilbake en stund for å komme frem til 
et opplegg som kan bli skikkelig bra. Fra januar og frem til sesong 
2018 skal det arrangeres golftrening. Det er plass til 6 deltakere som 
møter opp i treningslokalet. Når treningsøkten er over forflytter 
vi oss opp i klubbhuset og har en teoretisk sesjon hvor Marie 
Høgmoen eller Johan Elgborn foredrar om utvalgte temaer som 
banestrategi, mental trening ol. Her er det plass til 12 deltakere og 
tanken er at de 6 nye, som ikke allerede har vært i treningslokalet, 
trener her når teoretisk del er ferdig, fortalte Inger Anne.

Premiering
Gjennom sesongen spilles det serierunder hvor de 5 beste rundene, 
uavhengig av klasse, er tellende i Order of Merit. I år var det to 
spillere som fikk 174 poeng, nemlig Anne Riddervold og Helene 
Roll. Siden Helene, som for øvrig spiller i Klasse A, har lavest hcp 
ble hun premiert med Astrids Pokal. 

Vinnere fordelt på de øvrige klassene:
Klasse B: Marit Rønsen
Klasse C: Astrid Marie Holberg

Vinnerlaget i Valkyrien, som ble spilt 22. august, bestod av Bodil 
Ullring og Inger Strøm Gundersen. Inger var tilstede på høstfesten 
og tok imot Valkyriestatuetten, laget av Arne Durban, på vegne av 
laget. 

 
Inger Strøm Gundersen med Valkyriestatuetten.

I Damenes Sesongmatch (tidl. Garderobematchen) spilte Kari 
Tobiasson og Helene Roll seg hele veien til finale. Den ble spilt på 
Bogstad 25. september og det endte med at Helene vant matchen 
med 4/2.



15

 
Helene Roll og Kari Tobiasson.

Senior herrers avslutning

Etter årets siste turnering – en hyggelig shotgun, 
samlet 26 personer seg til årsmøtet, mens ytterligere 5 
personer deltok på Magnumputten og årsmiddagen.

En vennligstemt forsamling godkjente årsberetningen, regnskapet 
og at den sittende seniorkomiteen fortsetter også i 2018. Dog 
ønsket Sjur Galtung avløsning – og en verdig erstatter er funnet i 
Per Gunnar Løken.

Noe diskusjon ble det rundt enkelte endringer som har blitt 
foretatt i 2017 sesongen, men generelt var det gehør for å fortsette 
med disse rutinene også i 2018. Dog skal komiteen se på mulige 
justeringer og forbedringer.

Magnumputten ble gjennomført som sedvanlig – og Richard 
Furuholmen – som var førstemann ut hadde tydeligvis putteformen 
inne. Som en av fem gikk han videre til «finalerunden» – og der var det 
kun Richard som klarte å treffe flasken igjen . . . en verdig vinner.

Deilig mat og drikke ble tradisjonen tro servert og allsang med 
«He’s a jolly good fellow . . .» ble det da Ole A Engstrøm spanderte 
noen edle dråper i glasset i anledning hans Hole in One tidligere på 
dagen!

Igjen tilfalt årets seniorpokal – Knut S Hauges vandrepokal – 
Asbjørn Ramnefjell med 192 poeng for de fem beste rundene. 
Øvrige pokal- og klassevinnere finner du til slutt i artikkelen.

Per J. Eitzen og Asbjørn Ramnefjell.

For første gang i senior herrers historie ble det spilt mer enn 1000 
runder i løpet av sesongen! Gratulerer og takk til alle – rekorden må 
slås i 2018!

Turneringsvinnere 2017:
Seniorpokalen: Asbjørn Ramnefjell
• Klasse A: Petter Balstad
• Klasse B: Asbjørn Ramnefjell
• Klasse C: Erik Nes
• Upper Nine (D): Ingen

Upper Ten: Tor Linaae
Eclectic: Asbjørn Ramnefjell
Matchplay klasse 1: Kim Holthe
Matchplay klasse 2: Ove Thorsheim 
Flest leverte kort: Tor Linaae og Stein Oppedal

Per Gunnar Løken og Ole A. Engstrøm.
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Ekstraordinært årsmøte 27. november kl. 19:00.

Styret foreslår å bygge nytt klubbhus – behandles på medlemsmøte 27. november

– Nå er finansieringen sikret gjennom en kombinasjon av støttelån 
fra medlemmer og samarbeidspartnere, banklån og forventet tilsagn 
om offentlige tilskudd. 

Bygging neste år
Kalkylen på 57 millioner er basert på uforpliktende tilbud på et 
relativt detaljert nivå. Dersom årsmøtet slutter seg til forslaget om 
å bygge nytt klubbhus vil man velge en anbudsform som sikrer 
klubben en makspris med avtalte kvaliteter. Prosess for utførelse vil 
ikke bestemmes før nødvendige beslutninger er tatt og offentlige 
tillatelser innhentet. 
– Hvis medlemmene beslutter å bygge nytt så er målet at klubben 
kan starte byggingen allerede høsten 2018 – avhengig av den 
kommunale saksgangen i byggesaken.

Fremtidens klubbhus
Et nytt klubbhus vil gi medlemmene en helt ny golfhverdag med 
mer enn 450 kvadratmeter avsatt til innendørs treningsmuligheter. 
Arealene, «Golfland», blir liggende delvis under bakken, men med 
dagslys fra forsiden. Her kan klubbens medlemmer samles for spill 
på simulatorer, nærspilltrening og putting i hyggelige omgivelser 
om vinteren. Det vil også bli mulighet for å trene styrke, spenst og 
utholdenhet. Et slikt tilbud for Oslo golfklubbs medlemmer vil gi 
bedre treningsmuligheter om vinteren og være en hyggelig sosial 
møteplass – for gammel som for ung. 

Styret og klubbhuskomitéen mener et nytt klubbhus er den beste 
måten å møte fremtiden på.  Det er også det økonomisk gunstigste 
alternativet sett over tid og det som har minst usikkerhet.

Et enstemmig styre i Oslo golfklubb anbefaler at 
medlemmene på det ekstraordinære årsmøtet går 
inn for at det bygges et nytt klubbhus på Bogstad. 
Ekstraordinært årsmøte avholdes på Scandic 
Holmenkollen Park hotell mandag 27. november  
kl. 19.00.

– Etter en grundig vurdering foreslår styret at det bygges et nytt 
klubbhus, fremfor en rehabilitering av dagens klubbhus. Styret har 
lagt vekt på at et nybygg er den beste løsningen så vel bruksmessig 
som økonomisk. Medlemmene får et moderne klubbhus med 
funksjonalitet for fremtiden, sier styrets nestleder Lars Olaf Sterud. 

To alternativ
Lars Olaf Sterud har ledet klubbhuskomiteen som de siste to årene 
har gjennomført et omfattende arbeid for å vurdere om klubben 
skal rehabilitere dagens klubbhus eller om man skal bygge nytt.  
– Komitéen har brukt mye tid og ressurser på gjennomgang av 
bruksmessige, tekniske og økonomiske sider ved begge alternativer. 
Det samme har styret gjort, legger Sterud til.

Både styret og klubbhuskomitéen har vært opptatt av å holde 
medlemmene fortløpende orientert om arbeidet. Det er i løpet av året 
vært avholdt tre informasjonsmøter. Informasjon om både rehabilitering 
og nybygg er gitt på klubbens hjemmeside og i OGK-Nytt.  
– Innspill og spørsmål fra medlemmene har gitt viktige bidrag til 
arbeidet, sier Sterud.

Finansiering
Kostnadsrammen for nytt klubbhus er 57 millioner kroner. Styret 
har vært opptatt av at finansiering må være på plass før forslag om 
nybygg kan forelegges for medlemmene.  
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Idrettssjefen har ordet 

Er hensiktsmessig variasjon også viktig  
for golf?

 
Idrettssjef Jan Wojtaszek.

I en langsiktig treningsprosess kan det være nødvendig 
å trene variert. Idrettsavdelingen i Oslo golfklubb har 
en filosofi for barn og ungdom som tilsier at variasjon 
er særs viktig i starten av hver og en sin utviklingsstige. 
Likevel bør man også bruke tid på å variere treningen 
jo eldre og bedre man blir.

For oss betyr variasjon både variasjon i omfang, aktivitet og 
intensitet. Vi mener at variasjon  bidrar til et sterkt fundament for 
senere prestasjoner uansett nivå. I vår idrettshverdag er det stort 
fokus på at vi veileder og legger opp våre kurs/aktiviteter/treninger i 
denne retningen.

Vi trenere mener det å drive med flere idretter i ung alder er bra for 
utvikling og at det kan bidra til økt motivasjon. Vi foreslår blant 
annet i vår utviklingsplan at det å drive med opptil 2–3 idretter 
hyppig til man blir 16 år er bra.

Hvor mange ganger har du ikke hørt følgende utsagn: «Oi, han slår 
langt», «Se så langt hun slår og alltid i balanse.» «Han hadde høy 
køllehastighet.» eller «For et balltreff.»

Slike kommentarer har ofte en bakgrunn som for eksempel 
(dette er autentiske eksempler fra vår hverdag); Han slår langt 
fordi han drev masse med håndball før. Hun slår langt fordi hun 
har vært på bandybanen hver dag siden hun var liten. Han har 
høy køllehastighet fordi han har spilt masse tennis. Han har god 
ballfølelse fordi han har drevet mye ballidrett i tillegg til golfen.

Noe av det fine med variasjon gjennom å drive med flere idretter 
er at du oppholder deg og henter erfaring fra flere forskjellige 
mestringsorienterte miljøer. Du får med deg fysiske, mentale og ikke 
minst sosiale egenskaper. Sier ikke minst sosiale ferdigheter fordi de 

fleste av oss blir dessverre ikke verdensmestere men, der er golfen 
fantastisk som kan bedrives i alderen 6-90 år uten problem.

I media den siste tiden har de to toppidrettsutøverne, Henrik 
Kristoffersen (alpint) og Karsten Warholm (friidrett) gitt sin støtte 
til en slik filosofi. 

Dette har betydd mest for Henriks toppidrettskarriere. 
• Lidenskap, indre motivasjon – 35 %
• Sosialt og godt miljø – 15 %
• Målrettet og hard trening – 20 %
• Positivt press fra foreldre og trenere – 20 %
• Talent – 10 % 

Les hele artikkelen her: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/--
idrettslag-ma-legge-til-rette-for-at-barn-kan-lykkes/

Warholms fire beste tips til hvorfor tidlig spesialisering ikke er veien 
å gå: 

• Variasjon skaper motivasjon og idrettsglede
• Allsidighet virker skadeforebyggende og utvikler robusthet
• Barn og unge som får ulike utfordringer vokser mer som personer
• Tidspunktet for spesialisering vil ofte komme naturlig

Les hele artikkelen her: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/
karsten-warholm---barn-ma-ikke-spesialisere-seg-tidlig-for-a-bli-
best/

Golf er en fin idrett og vi som klubb skal gjøre det vi kan for å legge 
til rette for et sunt miljø hvor alle blir sett og føler mestring på alle 
plan. 

Vennlig golfhilsen fra idrettsavdelingen.

Stephen er i sitt ess når han skyter med «løskrutt» på Bogstad. På 
dette bildet tatt av Angela Amoroso, er det Valkyrien som settes i 
gang med et smell 22. august kl. 09.30.

Shotgun start

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/--idrettslag-ma-legge-til-rette-for-at-barn-kan-lykkes/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/--idrettslag-ma-legge-til-rette-for-at-barn-kan-lykkes/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/karsten-warholm---barn-ma-ikke-spesialisere-seg-tidlig-for-a-bli-best/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/karsten-warholm---barn-ma-ikke-spesialisere-seg-tidlig-for-a-bli-best/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/karsten-warholm---barn-ma-ikke-spesialisere-seg-tidlig-for-a-bli-best/
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Våre collegespillere

Klubben har flere spillere som har fått muligheten til å kombinere golf med videre utdannelse.  
Her i denne utgaven av OGK Nytt presenterer vi 4 av klubbens collegespillere.  

Flere vil bli presentert i utgivelsen som kommer på nyåret. 

1. Hva er bakgrunnen for at du valgte det colleget du går på og 
hvordan gikk du frem for å få studieplassen?

2. Hvilken studieretning har du valgt å ta på college?
3. Hva er det beste og det verste med å gå på college?
4. Det florerer av amerikanske collegefilmer det virker som det er 

mye fest og moro. Stemmer det?

5. Hva vil du si er annerledes ved golfen i USA i forhold til her 
hjemme i Norge?

6. Hvilke jobbmuligheter ser du for deg at du får etter endt 
studietid?

7. Hvilke golfplaner har du etter college?
8. Hva er det beste med å komme hjem til jul?

TOMAS SKAJEM

FAKTA 
Alder: 21 
Hcp: +0.7 
College: California State University of Northridge  
(Los Angeles) 
Collegelag/team: CSUN 
Beste collegeprestasjon: 8. Plass på Big West  
Championship med runder på 71, 75 og 69. 
På college siden: 2015

1. I søknadsprosessen fikk jeg mye hjelp fra min far, som hadde 
gjort mye av det samme tidligere med min storebror. Når jeg 
søkte skoler var det tre ting som var viktig for meg, og det var 
en at det skulle være fint vær, to bra golf muligheter og tre at 
den byen jeg dro til virket spennende og morsom.

2. Business Management

3. For meg som bor på vestkysten, kan jeg nesten påstå at det 
beste med å gå på college her jeg studerer er også det verste. Og 
det er å bo så langt unna Norge som jeg gjør. På en side er det 
ikke så lett og dra hjem når det ønskes, men på mye større side 
er veldig glad for å bo så langt unna hjemme og kunne være 
selvstendig i min egen hverdag.

4. Det kommer litt an på hvor du studerer. Det er jo noen skoler 
som er mer fest og moro enn andre, spesielt noen av de store 
sportsskolene i sør, men ellers ikke like vilt som du ser i filmene 
nei.

5. Det er veldig mye som er annerledes fra golfen vi har i Norge. 
For det første er det veldig mange flere gode juniorer enn det 
du aner. Når man drar på turnering spiller du i felt hvor det 
er 100 spiller hvor hver og en av dem kan vinne den uken. 
En stor forandring for meg var også bermuda gresset de fleste 
banene vi spiller har. Det kombinert med små griner gjør det 
veldig mye vanskeligere og score.

6. Jeg har ikke tenkt så langt, men jeg vet jeg ikke kommer til å 
flytte tilbake til Norge med en gang. Så eventuelt Englend eller 
bli her i statene litt til.

7. Jeg setter ikke noe press på å gå proff for øyeblikket, men om 
de neste årene går bra er det en mulighet. Hvis ikke er golf 
alltid bra og kunne når du jobber her i USA. 

8. Spille bandy med venner og stå på ski med familien. 
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1. Grunnen til at jeg valgte ECU er på grunn av min Coach, Kevin 
Williams. Han er en veldig bra og kunnskapsrik Coach som 
lytter til det jeg har å si, og stiller opp og hjelper når jeg spør.  
Jeg spilte internasjonale turneringer, blant annet Doral Publix 
Classics og Annika Invitational for å bli lagt merke til av ulike 
coacher. Under min søknadsprosess var jeg opptatt av å finne 
et sted der jeg visste jeg ville trives både med Coach, jentene på 
laget og selve stedet. Jeg dro på Unofficial Visit med Carro som 
hjalp meg veldig med å få et inntrykk av byen, treningsområdene 
og Coach, og dro også på Official Visit hvor jeg igjen fikk 
møtt laget og tilbragt tid med dem. Nå i senere tid er jeg veldig 
glad for at jeg dro og besøkte skolen fordi det ga et helt annet 
inntrykk å faktisk være der og oppleve studentmiljøet, og jeg fikk 
lettere et inntrykk av Coach. Nicoline Skaug var også student 
på ECU og trivdes veldig. Derfor, da jeg ble kontaktet av Coach 
henvendte jeg meg til henne om en del ting jeg lurte på som 
hjalp meg i min beslutning. 

2. Business Management. 

3. Det beste er at jeg får trent og spilt golf året rundt slik at jeg 
har en mulighet til å nå mine drømmer samtidig som jeg får en 
Bachelor grad! I tillegg er det et veldig bra sosialt miljø! Det er 
utrolig gøy å dra på turneringer med laget og spille på fantastisk 
fine baner, men kombinasjonen golf og skole er krevende i 
tillegg til mye reising som gjør at man alltid har fullt program, 
og derfor blir det ikke alltid like mye søvn og energi. 
Jeg er veldig glad for at jeg valgte å dra på college og det er en 
opplevelse jeg ikke kunne vært foruten! Jeg er veldig takknemlig 
for at jeg har fått denne muligheten til å kunne kombinere 
utdannelse med golf. Selv om det kan være tøft til tider synes 

DORTHEA FORBRIGD

FAKTA 
Alder: 20 
Hcp: +2,6 
College: East Carolina University, Greenville North 
Carolina.  
Collegelag/team: ECU Pirates  
Beste collegeprestasjon: Individuell seier i 
hjemmeturneringen vår. Kom i playoff med en av 
mine egne lagkamerater og gjorde birdie for å vinne.  
På college siden: Startet i 2016, går derfor mitt  
andre år nå. 

jeg at jeg har lært mye om meg selv som person og golfspiller. 
Det er en veldig kul og annerledes erfaring, jeg stortrives!!

4. Det er en del fester, men handler jo om å være smart med når 
man drar ut og hvor mye man drikker. 

5. Jeg synes 36 hulls dagene på college er mer krevende enn 
hjemme fordi vi ikke har pause mellom de to rundene, og derfor 
ikke får et ordentlig måltid som feks pasta, men heller en nokså 
usunn sandwich ofte med en cookie eller chips i hånden. I tillegg 
tar en runde mellom 5-6 timer, som gjør at man spiller golf i 
10-12 timer på 36 hulls dagene i strekk, i tillegg til en times 
oppvarming i forkant. Derfor tar jeg ofte med meg bagels fra 
hotellet som jeg spiser under dagen i tillegg til bananer og nøtter 
for å kunne ha tilstrekkelig med energi, og jeg har lært meg å 
bedre kunne mentalt nullstille meg kjappere mellom rundene. 

6. College er en glimrende mulighet til å utvikle seg som 
menneske og golfer og i tillegg knytte viktige kontakter med 
mennesker fra hele verden! Jeg tror også at det å få stipend og 
spille på et golflag er positivt for min CV, og kan hjelpe meg 
med å få jobb både innen idretten men også i næringslivet. 
I tillegg tar man til seg ulike egenskaper ved å være student-
athlete gjennom idretten, skole, samfunnstjeneste, og det 
å kombinere skole og golf som kan være ønsket av ulike 
jobbsøkere, men som også vil komme til nytte ellers. 

7. Har veldig lyst til å bli profesjonell og spille på LPGA! 

8. Møte familie, venner, trenere og sove!! 
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Våre collegespillere 

1. Jeg valgte UALR for flere grunner. Først og fremst fordi jeg fikk 
et godt tilbud av Coachen min. Da jeg dro på official visit til 
Little Rock ble jeg overbevist over at dette var stedet jeg ville 
tilbringe mine neste 4 år. Vi spiller på noen utrolig fine baner 
og har tilgang til gode treningsmuligheter. I tillegg hadde jeg et 
godt inntrykk av skolen. 

2. Jeg har valgt å studere finans. 

3. Det desidert beste med college er at en kan kombinere golf 
med utdanning som er en utrolig unik mulighet ikke alle har. 
En lærer en mye nytt om det å stå på egne ben og klare seg selv, 
og i tillegg lærer en om andre mennesker og kulturer du ikke 
ellers ville ha møtt på samme måte. Det verste med college er å 
være langt unna familie og venner. 

4. Helt ærlig er det helt opp til hver enkelt av en gjør det til. Det 
kryr av fest og moro, så du kan velge selv om du har lyst til å 
være en del av det eller ikke. 

THEA ELISE  
WAKEFORD-WESMANN

FAKTA 
Alder: 20 år  
Hcp: 3,5  
College: University of Arkansas  
at Little Rock, Little Rock, Arkansas  
Collegelag/team:  
Little Rock Trojans  
Beste collegeprestasjon: T-34. Plass individuelt under 
Little Rock Classic 2017 på Diamante Country Club  
På college siden: Jeg begynte på college høsten 2016, 
men ble dessverre skadet så jeg redshirtet mitt  
første år, så dette året er det første tellende  
året for meg på golfsiden, men akademisk går  
jeg mitt andre år.

5. For det første at du kan spille utendørs året rundt. For det 
andre føler jeg at golfen er mye mer prestasjonsdrevet og 
handler mer om resultatene dine. 

6. Jeg har lyst til å finne meg en jobb i Norge innenfor min 
studieretning. 

7. Det hadde vært veldig kult å prøve å spille profesjonelt, men 
det kommer helt an på hvilket nivå jeg er på når den tid 
kommer. 

8. Det aller beste med å komme hjem til jul er å møte familie og 
venner igjen og spise ordentlig norsk mat. 

1. Hva er bakgrunnen for at du valgte det colleget du går på og 
hvordan gikk du frem for å få studieplassen?

2. Hvilken studieretning har du valgt å ta på college?
3. Hva er det beste og det verste med å gå på college?
4. Det florerer av amerikanske collegefilmer det virker som det er 

mye fest og moro. Stemmer det?

5. Hva vil du si er annerledes ved golfen i USA i forhold til her 
hjemme i Norge?

6. Hvilke jobbmuligheter ser du for deg at du får etter endt 
studietid?

7. Hvilke golfplaner har du etter college?
8. Hva er det beste med å komme hjem til jul?

Spørsmål:
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1. Jeg valgte et lite, privat universitet med små klasser, et 
rimelig bra golflag og en kul coach, i en fantastisk del av 
USA. Jeg gjorde mye research på forhånd. University of La 
Verne er i NCAA divisjon III, hvilket vil si at skolen ikke gir 
idrettsstipend. Gjennom et lite konsulentfirma som spesialiserer 
seg på å finne stipendmuligheter til idrettsutøvere, fant jeg ut at 
University of La Verne gir akademiske stipend til internasjonale 
studenter med gode karakterer. Skolen er veldig dyr, så 
stipendet var helt avgjørende. Jeg beholder stipendet i fire år så 
lenge jeg presterer rimelig bra på skolen. 

2. Jeg studerer økonomi, med hovedvekt på finans. 

3. Det beste med å gå på college er muligheten til å treffe 
mennesker fra ulike kulturer, bo i en delstat hvor man kan 
gå i shorts og spille golf hele året, og ha stor frihet til å velge 
sammensetning av fag på skolen. Det er deilig å være langt 
hjemmefra, men jeg synes det er ille at jeg kun får sett familie 
og vennene mine i Norge bare noen måneder i løpet av året. 
Det er ingen andre nordmenn på skolen min, men det er flere 
andre norske golfere på skoler i nærheten, og vi ses ofte – både 
på golfbanen og på fest. 

4. Det kommer nok an på hvilken skole man går på. Amerikanske 
filmer er ofte laget fra store universiteter. Det er også på disse 
skolene at det er de sykeste festene. La Verne er en liten by, så 
utelivet er begrenset. Dessuten er det 21-årsgrense for servering 
av alkohol i USA, så mye av festingen skjer i hus og leiligheter 
hos studenter som bor «off campus». 

5. Her gjelder det å score så bra som mulig, uavhengig av teknikken 
du bruker. I Norge er det et helt ekstremt fokus på svingteknikk. 
Jeg var vant til å stå på driving rangen i timevis for å få på plass 
små detaljer i svingen. I USA er det heller fokus på å spille så 
mye som mulig på banen og spille for score hver gang. Hver 
treningsøkt vi har med laget inneholder også konkurranser, 
fremfor mengdetrening som vi driver mye med i Norge. 

6. Jeg regner med å ta en MBA enten i USA eller i Europa, og så 
får vi se. Jeg tror det kan være smart å jobbe i et konsulentfirma 
i noen år først, for å lære om ulike bransjer og selskaper. Et av 
Oslo GKs medlemmer har rådet meg til å ta de tøffeste fagene 
jeg kan, med mest mulig matte, statistikk og finans. Jeg har 
valgt å lytte til rådet hans, så får jeg se om det hjelper når jeg 
søker jobb. 

7. Spillet er dessverre ikke bra nok til å satse på golf, så jeg får 
nøye med meg å være en habil hobbyspiller resten av livet. 
Morfaren min er 85 år, og han spiller nesten hver dag hele 
sesongen. Så jeg har noe å slekte på. 

8. Juleball med 1997-kullet, julaften med familien på fjellet og 
fest med gutta. Selv California kan ikke måle seg med Oslo.

HENRIK DITLEV-SIMONSEN 
SKOGSETH

FAKTA 
Alder: 20  
Hcp: 0.4 
College: University of La Verne,  
45 minutter øst for Los Angeles i delstaten 
California 
Collegelag/team: La Verne Leopards 
Beste collegeprestasjon: Delt 20. Plass. 
På college siden: Høsten 2016, andre år nå. 
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Golfmarked Julepropakker

Har du golfutstyr du vil selge?

Hver vår arrangerer som kjent Oslo Golfklubb golfmarked hvor 
brukt golfutstyr skifter eier. Har du planer om å skaffe nytt utstyr 
for kommende sesong kan du allerede nå levere inn det gamle. 
Klubben vil lagre det over vinteren og legge det frem for salg på 
Golfmarkedet som antagelig vil finne sted i slutten av april 2018. 
Nøyaktig dato er ikke satt.

Vinn-vinn for golfere og klubb
Ved å ta imot utstyr allerede nå håper vi å få inn ekstra mye bra. 
Idrettssjef, Jan Wojtaszek, er øverste ansvarlig for Golfmarkedet. 
– Vi har behov for å få inn ordentlig utstyr. Det vil si utstyr 
som ikke er alt for gammelt og som er i god stand. Både traller, 
golfkøller, bager og puttere er av stor interesse. Har du utstyr som 
du ikke ønsker å lagre over vinteren er det bare å ta kontakt med 
meg på e-post jan@oslogk.no. Det er viktig å presisere at det må 
avtales tid med meg før selve innleveringen og prisfastsettelsen 
finner sted, sier Jan.

Dato for Golfmarkedet i 2018 er ikke bestemt, men vi tar sikte på 
å arrangere det en lørdag i slutten av april. Utlevering av utstyr som 
ikke blir solgt, alternativt oppgjør for solgt utstyr, vil finne sted den 
påfølgende mandagen etter markedet.

Viktig bidrag til juniorsatsingen
30 prosent av salgssummen går som vanlig til juniorsatsingen i 
klubben. Resten går til selger. Utstyr som blir priset til kr. 300,- eller 
lavere vil i sin helhet tilfalle junioravdelingen.

NB! Time for innlevering må avtales på forhånd!
Mer informasjon og time for innlevering av utstyr, kontakt klubben 
ved å sende en e-post til jan@oslogk.no. Vi presiserer at innlevering 
av utstyr ikke kan gjennomføres uten at det er avtalt med Jan på 
forhånd.

Tips til ønskeliste og julegave

Oslo Golfklubb hjelper deg med å sette opp julens 
ønskeliste og tilbyr gavekort på protimer og banespill 
til svært gode priser.

Hva med følgende gaveønsker:

• lengre og rettere utslag?
• bedre treff med jernkøllen?
• færre putter på green?

Vi tilbyr følgende gavekort på protimer og banespill:
Pakke 1 – protimer
Pris for 6 x 25 minutter med:
• Marie Høgmoen, kr. 1750,- (verdi 2100,-)
• Robin Pettersson, kr. 1950,- (verdi 2340,-)
• Johan Elgborn, kr. 2200,- (vedi 2700,-)

Pakke 2 – protimer
Pris for 3 x 25 minutter med.
• Marie Høgmoen, kr. 850,- (verdi 1050,-)
• Robin Pettersson, kr. 950,- (verdi 1170,-)
• Johan Elgborn, kr. 1100,- (verdi 1350,-)

Pakke 3 – banespill med pro kr. 1400,– (uansett trener)
• Strategi
• Køllevalg
• Coaching
Estimert varighet er 2 timer.
Velger du Pakke 3 kan du velge følgende trenere: Marie Høgmoen, 
Robin Pettersson, Johan Elgborn og Marius Thorp.

Slik bestiller du gavekort
Gavekortet bestilles ved å sende en e-post til post@oslogk.no. 
Alternativt kan du bestille ved å ringe Idrettssjef, Jan Wojtaszek, på 
tlf. 907 27 907. 

Gavekortet hentes i klubbens administrasjon. Åpningstid: mandag–
fredag 08.30-16.30. Adresse: Ankerveien 127, 0766 Oslo.

Gavekortet tilsendt per post?
Ønskes gavekortet sendt per post kommer porto i tillegg. Gi beskjed 
om du ønsker dette ved bestilling.
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Baneavdelingens Hjørne

Årets sesong går over i historien som vellykket både når det gjelder 
banen og arrangementer. Dette til tross for en krevende vinter 
hvor vi allerede i siste halvdel av januar gikk tungt inn og fjernet 
is og vann fra samtlige greener. Dette gjentok vi både i februar og 
mars i tillegg til at vi prøvde å begrense vinterskadene på de store 
arealene. Resultatet ble at vi reddet greenene fra store skader og at vi 
begrenset skadene på de øvrige arealene. Med litt ekstra innsats og 
ressursbruk klarte vi dermed å gjenskape gode spilleforhold allerede 
i siste halvdel av mai måned. Nok en gang har en offensiv linje med 
å forebygge vinterskader gjennom hele vinteren vist seg over tid å 
lønne seg også rent økonomisk når man ser hele sesongen under ett. 

Vi gjennomførte en test på 50 m2 av torvgreenen på hull 12 hvor 
vi lot område ligge urørt gjennom vinterperioden uten noen form 
for forebyggende tiltak. Det urørte området var tilnærmet dødt. 
Resultatet viste helt tydelig at det lønner seg å iverksette tiltak 
gjennom vinterperioden. Det gir en god feeling på at beredskapen 
har fungerer og at ressursene vi bruker er vel anvendt. 

Vinterforberedelser: 
Når det gjelder banen har vi fått gjennomført stort sett alt vi har 
planlagt for å sikre en best mulig overvintring. Det ser bra ut så 
langt.

Andre høstarbeider som er utført eller tenkt utført:
• Det siste tee 41 på hull 8 er ferdig og klargjort for å legge 

ferdiggress til våren. Dette hullet har fått en ny dimensjon både 
spillemessig og visuelt. Vi gleder oss til å sette dette hullet i spill.

• Fikset utløp og sluttført steinsetting av sikkerhets hylla rundt 
dammen på hull 17.

• Drenert område ved tee 49 og frem til fairway på hull 12. Vi 
håper dette tiltaket blir tilfredsstillende, da området var krevende 
å drenere pga. «fjelllommer» under gresset. 

• Utbedre landingssonen til venstre for fairway 9. Terrenget vil 
forsøkt hevet og utvidet med ca. 200 m2 for å ivareta gode slag 
som nå blir straffet på en litt rettferdig måte. Dette er tenkt gjort 
på telet mark før jul for å hindre store transportskader ifb. med 
inn/ut kjøring av masser.

• Omforme og forbedre gresskvaliteten i bakkant green 14, samt 
etablere en trallesti for å forebygge slitasje i samme område. Det 
er et arbeid som skal påbegynnes i disse dager.

• Renovere bunker bunner på fairwaybunker på hull 2 og 
greenbunker på hull 10 og 17 er tenkt gjennomført før jul dersom 
forholdene tillater det.  Alternativt blir arbeidet utsatt til høsten 
2018.

• Fundamenter for stående sandsiloer ute på kompostområdet 
nedenfor tee 7 skal klargjøres før jul. 

• Dreneringsarbeider i ruff på hull 2 og 4 vil gjennomføres frem 
mot jul dersom forholdene tillater det. Alternativt blir dette utført 
neste høst.

• Dreneringsarbeider på hull 9, 10 og 11 står også på planen, men 
blir mest sannsynlig ikke gjennomført før høsten 2018. 

• Fortsette å fjerne litt undervegetasjon langs randsoner på venstre 
side av hull 11 og 12 for å øke innsyn mot elven som renner stille 
forbi. Dette blir forsøkt gjennomført nå i høst og vil gi området 
et ytterligere løft rent visuelt.

• Fjerne noen stubber som konsekvens at trær er blitt tatt ned.
• Forberede nyplanting av trær ute på hull 13 og 14.

Vi er godt i gang med forberedelsene til neste års sesong. Årets 
sesongevaluering er igangsatt, men ikke helt ferdig. Videre har 
medlemsundersøkelsen gitt oss nyttige tilbakemeldinger som vi 
vil ta hensyn til når nye mål og handlingsplaner for 2018 blir 
utarbeidet inkl. et behovstilpasset budsjett. 

Jeg ønsker alle medlemmer en fortsatt god førjulsvinter og 
velkommen til et spennende år hvor «prosjekt klubbhus» blir 
en viktig milepel i klubbens videre forvaltning og historie. Et 
nytt klubbhus vil gi klubben helt andre muligheter og arenaer til 
aktivitet hele året, noe som jeg mener er viktig for å stabilisere 
økonomien på en bærekraftig og forutsigbar måte for kommende 
generasjon. De fortjener det.

Vennlig hilsen John Riiber
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Treningslokalet er åpent i vinter 

Innendørs har golfklubben gode treningsfasiliteter. I treningslokalet 
ligger alt til rette for at du skal kunne øve på slag, putting og 
chipping gjennom hele vinteren. Treningsområdet er stort og det er 
plass til mange. Kunstgressgreenen gjør det mulig å øve putting fra 
en avstand på opptil 20 meter. Det er også 6 slagmatter til nett.

Åpningstider
Når golfbanen og treningsområdene utendørs stenger for sesongen 
åpner treningslokalet.  Åpningstidene er: 

• Hverdager: 08.00 – 21.00
• Lørdag/søndag: 08.00 – 15.00

OBS! Stengt pga. juniortrening  
(nye tider kommer fra 1. januar 2018)
Fra mandag 6. november til og med fredag 8. desember er lokalet 
stengt på følgende tidspunkt:

• Mandag til torsdag kl. 16.00 – 20.30
• Fredag kl. 16.00 – 17.30

Tallenes tale fra sesong 2017

På ny har det vært en flott golfsesong med mye spill og mange 
fornøyde golfere. Banen har vært åpen i 152 dager, 10 mindre enn i 
2016. Det skyldes jo i hovedsak snøværet som falt så sent som 10.mai.

Klubben og styret hadde foran årets sesong gjort flere tiltak for 
å bedre tilgangen på 1.tee for våre medlemmer, noe som var et 
gjentagende ønske i fjorårets medlemsundersøkelse. Hovedtiltakene 
var økning i greenfeepriser og økning i priser for eksterne turneringer. 

Det har i 2017 blitt spilt i overkant av 30 000 runder, som er solid 
nedgang fra fjoråret. Vi håper at dere medlemmer selv også har følt 
effektene av tiltakene som ble iverksatt gjennom bedre tilgang til 
starttider. Under ser dere en oversikt over bestilte starttider i golfbox 
som viser en god indikasjon på spillet, med 2016 i parentes.

Turenering- og spillstatistikk

År 2017 (2016)

Bestilte starttider

Medlemmer: 16.656 (18.996)

Greenfee/Gjester: 3.799 (4.905)

Turneringer: 5.401 (6.729)

Blokkeringer: 3.746 (4.604)

Total: 29.602 (35.234)

Fra tabellene kan vi tydelig se nedgang i spill blant medlemmer, 
gjester, i turnering og også færre blokkeringer. Det skyldes i all 
hovedsak 10 dager kortere sesong, men også en dårlig september 
med mye dårlig vær og nedbør. Tallet på blokkeringer er trukket 
fra turneringer og basert på 3 baller, da det er gjennomsnitt av hvor 
mange spillere som er i en blokkert flight. 

Det er også en god nedgang i turneringsrunder og turneringer totalt 
fra i fjor. Det ble i år arrangert 102 turneringer med 5401 runder 
mot 112 turneringer med 6729 runder i 2016, dere kan også se 
fordelingen på ulike turneringer i tabellen under. I fjor hadde vi en 
gjennomsnittdeltagelse på 60 mot 53 i årets sesong. Dette skyldes 
nok de økte greenfeesatsene som også påvirket turneringsgreenfee. 
Legg også merk til at 81% av de gjennomførte turneringene 
er klubbturnering, kun 8,8 % av turneringsrundene er fra 
samarbeidspartnere og eksterne bedrifter som kun kjøper en turnering.
 
Turneringskomiteen har også i år lagt ned en solid innsats med 
gjennomførelsen av turneringene og det har vært en veldig god 
turneringssesong. Programmet er under stadig evaluering slik at 
man kan forsøke å treffe behovet og ønskene til alle medlemmene 
i klubben. Klubbens sto også vertskap for European Young 
Masters, en tung og tradisjonsrik turnering i regi av European 
Golf Association. Dette var en fantastisk uke som endte med norsk 
seier i gutteklassen til Bård Skogen og en ny fjær i hatten for Oslo 
Golfklubb for et nytt prikkfritt arrangement. Takk til alle frivillige 
som bidro under dagene i juli!

Ser vi videre på statistikken som fremgår etter opptelling så viser 
greenfeeboken også at greenfeeinntektene er noe lavere enn i fjor, 
men i henhold til budsjett. Det er 248 stykker som har betalt 
full greenfee i løpet av sesongen, 422 stykker har betalt medlems 
gjestepris, 86 juniorer har benyttet seg av junior og junior 
gjestegreenfee, mens vi har hatt 70 spillere som har levert inn 
billett fra Driving Play heftene som gir dem 50% avslag på greenfee 
hos oss. I tillegg benyttes Twilight prisene av om lag 100 golfere 
gjennom sesongen, det er de som går ut sent på ettermiddag/kveld 
og får med seg 9 hull før mørket setter inn. Under kan dere se en 
sammenligning av greenfeespill i runder fra 2009-2017. Den viser 
hvor mange greenfee runder vi har fordelt på de ulike månedene.

Tilslutt må vi også adressere NO SHOW på klubben. Det har i år 
vært en marginal nedgang i NS blant medlemmer og gjester, dette er 
en uting som vi håper dere medlemmer kan gå foran i kampen mot. 
Spesielt er det slik her hos oss at altfor mange booker inn en venn/
familiemedlem som de vet ikke skal spille bare for å oppta plass i 
flighten fordi de ikke ønsker at andre skal spille. Dette er absolutt 
ikke innafor og det går også utover den personen som ikke skal spille 
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som da havner i NS boken ved manglende registrering. Husk alltid å 
registrere dere hos starter eller i proshop når startboden er ubemannet 
og slett spillere fra flighten som dere vet ikke kan spille på oppsatt tid.

Det har på ny vært en god golfsesong på Bogstad hvor dere 
medlemmer forhåpentligvis har fått starttidene dere har ønsket, 
utnyttet medlemskapet og kost dere ute på vår fantastiske bane. Nå går 

vi i administrasjonen inn i en evalueringsfase hvor vi skal evaluere, se 
på hva som er gjort og komme med nye tiltak foran neste års sesong.

Ønsker dere en strålende vintersesongen og husk at BIG er åpent 
gjennom vinteren for de som vil vedlikeholde golfformen litt 
gjennom den kalde fine tiden.

Marius

 

Statistikk starttidsbestillinger 2009 - 

Medlemmer
GreenFee

Gjestespiller Turnering Blokkering Total  Kommentar
2009 14 067 4 548 3 864 8 301 30 780
2010 14 774 4 026 5 096 5 380 29 276
2011 14 969 4 395 5 864 4 508 29 736
2012 15 197 4 807 5 384 4 350 29 738  Åpent 6.mai - 14.okt. 

2013 15 731 5 019 5 160 3 738 29 648 Åpent 17.mai-13.okt

2014 16 977 4 787 5 424 4 920 32 108  Åpent 27april - 12.okt
2015 17 492 4 972 5 338 3 499 31 301 Åpent 9.Mai-18.Oktober
2016 18 996 4 905 6 729 4 604 35 234 Åpent 8.Mai-16.Oktober
2017 16 656 3 799 5 401 3 746 29 602 Åpent 17.Mai-15.Oktober

 

 

TURNERINGER 2017 Mai* Juni Juli August September Oktober TOTAL

Antall turneringer 13 26 11 28 22 2 102
Antall turneringsrunder 940 1416 767 1237 895 146 5401

Gjennomsnitt antall deltagere turneringer 2016 53,0

Fordeling: Antall Prosent
Damedag 496 9,2 %
Senior Herre 1007 18,6 % 81,0 %
Torsdagsmatch 941 17,4 %
Klubbturneringer 1933 35,8 %
Samarbeidspartnere 348 6,4 % 8,8 %
Eksterne Bedrifter 128 2,4 %
Andre (5stk) 552 10,2 % 10,2 %

*Mai er inkludert Bogstadpokalen og matchspill i familie/ekteparmatch
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Torsdagsmatch 941 17,4 %
Klubbturneringer 1933 35,8 %
Samarbeidspartnere 348 6,4 % 8,8 %
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*Mai er inkludert Bogstadpokalen og matchspill i familie/ekteparmatch
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Rapport fra årets medlemsundersøkelse

Takk til alle dere som satte av tid til å svare 
på spørsmålene i årets medlemsundersøkelse. 
Undersøkelsen ble sendt ut til alle som er registrert 
med en e-postadresse i GolfBox og vi fikk en endelig 
svarprosent på 32,4. 
 
Hvem er det som svarer? 
93,6 % av de som svarer er aktive medlemmer. 75,3% er menn. 
59,3% har vært medlem i 11 år eller mer, mens 18,1% har vært 
medlem i 3-5 år. 70,3 % er over 50 år. 
Som illustrasjonen viser er det de gode golferne som ivrer mest etter 
å gi sine svar. 

84. Hva er ditt handicap
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I flere av spørsmålene i undersøkelsen blir respondentene bedt om 
å rangere påstander. På denne måten får klubben en oversikt over 
hvilke tendenser som råder. Kommentarer som kommer i tillegg gir 
oss konkrete innspill og ofte gode ideer.

Banen: Banen var som vanlig gjenstand for medlemmers vurdering. 
Av alle spilleflatene på banen er det fairwayene som kommer aller 
best ut med en score på 5,71 på en skala fra 1-6, hvor 6 er best. 
Medlemmene sluttet seg også til påstanden «Greenene er jevne og 
ballen ruller som den skal» med en score på 5,51.  
«Roughen har passelig vanskelighetsgrad» var påstanden som fikk 
lavest score med 5,16 i gjennomsnitt. 

Turneringer: Svært mange av klubbens aktiviteter dreier seg om 
turneringer. Tilbakemeldingene på påstanden «Turneringstilbudet 
dekker mitt behov» var at de aller fleste sa seg enig i det. På en skala 
fra 1–6 hvor 1=Helt uenig og 6=Helt enig svarte 28.6 prosent 6, 
mens 23 % svarte 5.27 % hadde Ingen formening.  
De som gir uttrykk for at turneringene ikke dekker deres behov 
ønsket seg enten færre turneringer eller flere sosiale turneringer.

Protime: Har du hatt protimer i løpet av året? På dette spørsmålet 
svarte 73,4 % «Nei». I undersøkelsen spurte vi hvorfor og fikk 
følgende svar:

• 6,6%: Det er for dyrt.
• 24,7%: Jeg har ikke hatt behov for det.

• 35,4%: Jeg har ikke hatt tid.
• 25,3 % hadde «Ingen formening»

Ved en nærmere titt i kommentarene får vi et inntrykk av at flere 
benytter pro et annet sted.

Kurs: 51,1 % av respondentene svarer «Ingen formening» når vi la 
frem følgende påstand «Kurstilbudet i klubben dekker mitt behov». 
15,3 % var Helt enig på en skala fra 1=Hel uenig til 6=Helt enig, 
mens 14,8 % svarte 5 og 12 % ga 4.

Tilbakemeldingen på påstanden «Jeg følger meg godt informert om 
sesongens kurs» kommer frem av denne illustrasjonen:

24. Jeg føler meg godt informert om turneringene i klubben
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Klubbmiljø: Damene er noe mer fornøyd med klubbmiljøet 
sammenliknet med medlemmene for øvrig.  40,3 % svarer  
6=Helt enig på påstanden «Det er en hyggelig atmosfære i klubben». 
Sammenlikner vi dette med svarene vi fikk fra den mannlige 
medlemsmassen så var det 26,7 % som svarte 6=Helt enig. 
Kanskje de gode tallene fra damene skyldes at Damekomiteen 
ivaretar alle damer i klubben, mens det på herresiden ikke eksisterer 
noen komité som ivaretar menn under 50 år? Senior Herrer 
komiteen gjør en super jobb, men den er kun for herrer i  
alderen 50+.

Service: Som i tidligere år scorer Pro Shop meget bra på service på 
skalaen fra 1-6 hvor 6 er best. I tabellen sammenliknes score fra 
2016 med score i 2017.

2016 2017

Pro Shop 5,69 5,73

Administrasjon 5,22 5,23

Restaurant 4,67 4,68
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Styret: Spørsmålet «I hvilken grad kjenner du til styrets oppgaver?» 
ble stilt. Her fordelte svarene til en viss grad jevnt på skalaen fra 
1–6, hvor 1=Svært liten grad og 6=Svært stor grad. 

68. I hvilken grad kjenner du til styrets oppgaver?
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Vi fikk også svar på «I hvilken grad mener at styret gjør en god 
jobb?». På en skala fra 1–6, hvor 6=Svært stor grad og 1=Svært liten 
grad fikk vi følgende fordeling:

• 13,1% svarte 6
• 29,7% svarte 5
• 16,6% svarte 4
• 31,4% hadde «Ingen formening»

Facebook: Våren 2016 fikk klubben sin offisielle facebookside 
(www.facebook.com/oslogolfklubb). I dag har siden 1360 følgere.  
I undersøkelsen spurte vi medlemmene «Er du på facebook?». 
68,2 prosent svarte Ja. På oppfølgingsspørsmålet «Følger du Oslo 
Golfklubb på facebook?» svarte 51,6% nei. Så kjære medlem, lik 
gjerne klubbens side på facebook.

Bli med på Vinterputten!

Tirsdag 9. januar kl. 10:00 finner Damenes vinterputt sted 
i treningslokalet. Alle golfhungrige damer bes møte opp med 
putter og godt humør! Det blir spill, enkel bevertning og 
premiering.

Onsdag 17. januar kl. 11:00 er det Senior Herrer sin 
Vinterputt som står for tur. 
• Ta med putter og innesko. 
• Fine premier.
• Det blir servert kaffe og kringle.

Vi håper på godt fremmøte av både damer og herrer i årets 
utgaver av Vinterputten.

            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 
2018 må skriftlig melding* sendes til klubben innen  
31. desember 2017.

Utmelding av klubben
Skal du melde deg ut av klubben fra og med 1. januar 2018 må 
skriftlig melding* sendes til klubben innen 31. desember 2017.

Er du junior i 2017 og fyller 22 år i 2018?
Alle medlemmer som fyller 22 år i 2018 vil fra 1. januar 2018 
bli seniormedlemmer med tilhørende kontingentsatser. Aktiv 
Junior blir Aktiv, Passiv Junior blir Passiv. 
Mer informasjon om kontingentsatser finner du på klubbens 
nettside under menyvalget «Klubben / 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 2018 
kan du nyte godt av studierabatten klubben tilbyr. Det eneste 
klubben krever for å innfri rabatt er at du innen 20. februar 2018 
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 2018.

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

*E-post eller brev.

http://www.facebook.com/oslogolfklubb
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Siste 9 med Marita Engzelius

Marita Engzelius har vært medlem i Oslo Golfklubb i 15 år og er 
en av Norges aller beste kvinnelige golfspillere. Marita spiller til 
daglig på Symetra Tour i USA og har også spilt 4 turneringer på 
LPGA Tour. Hun vant Symetra Tour finalen i 2014. Marita er også 
3 ganger Norgesmester, blant annet i 2012 når det ble arrangert her 
på Oslo Golfklubb.

Senere i November skal også Marita spille siste kvalifiseringssteg til 
neste års LPGA Tour.

Nedenfor finner du svarene vi fikk tilsendt fra Marita på 
spørsmålene OGK Nytt stilte.

1. Hvorfor ble det golf og ikke en annen idrett?  
Det så lenge ut som det skulle bli riding, men etter at jeg startet 
med golf i en alder av 13 år ble golf plutselig fokuset:) 

2. Hva er ditt beste minne fra din golfkarriere? 
Jeg har mange utrolig gode minner fra golfen, men det aller 
beste må ha vært da jeg vant Symetra Tour Championship i 
2014. 

3. Hvem er den beste spilleren du har spilt en runde med? 
Helt klart Tutta, hun er god:)  

4. Har du et forbilde innen golfen?  
Tutta har alltid vært et forbilde for meg. Jeg har alltid digget 
innstillingen hennes! 

5. Hvem er du mest sammen med når du reiser? 
Jeg reiser stort sett alene, men jeg er mye sammen med en gjeng 
med svensker og en kul belgier. 

6. 2 styrker og 2 svakheter i golfen? 
Mine styrker er nærspill og at jeg aldri gir opp! 
Svakhetene mine er nok for ustabile slag og så har jeg en 
tendens til å gjøre golf litt viktigere enn det egentlig er. 

7. Hva er ditt største mål? 
Det må være å få ut mitt fulle potensiale!

8. Hvor vokste du opp? 
Rett ovenfor Bogstad 

9. Hva liker du å gjøre når du ikke spiller golf? 
Jeg liker godt å lage mat også synes jeg det er interessant å følge 
med på boligmarkedet.  

Legg gjerne turen innom Jayne og Stephen – de hjelper 
deg gjerne med årets julegaver!

Pro Shop holder åpent på hverdager fra kl. 10.00-
16.00 og årets salg pågår fortsatt for fullt.

GOLFERS WHO KNOW, 
BUY FROM THEIR PRO

Pro Shop’s corner
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