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Bildet ble tatt Henrik Haukeland 8. august ved hull 16. Personen på bildet er Per Kristian Winge.

Informasjonsmøte om klubbhusprosjektet
Klubben inviterer til informasjonsmøte om klubbhusprosjektet  
onsdag 13. september kl. 18.30.  Møtet avholdes i peisestuen i klubbhuset.  
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Daglig leder Niels Vik

Leder Klubbhusprosjektet – hva skjer nå?

Sommeren er på hell, 
kjøligere netter og 
høstmørket kommer 
tidligere. Nå er det tid til 
å prioritere golfen hvis 
ambisjonene for årets spill 
skal nås. Det er fortsatt 
mange gode golfuker igjen!

9-hulls booking
Mange medlemmer har 
etterspurt 9-hulls booking. I 
flere år har vi forgjeves forøkt 
å få GolfBox til å lage en slik 
løsning. Etter mye om og 
men, og med flere runder med 
programmering og testing, 

har vi endelig en løsning for 9-hulls booking som alle kan bruke. 
Løsningen er ikke perfekt, men mye bedre enn ingenting. Det 
er kun en liten forskjell i booking for vanlig spill over 18 hull, 
mens spill fra hull 10 blir nytt. Har du likevel problemer med den 
nye løsningen så finns en detaljert beskrivelse på hjemmesidene. 
Bookingen fra hull 10 er kun åpen for medlemmer – ikke gjester 
eller greenfeespillere. Den vil primært hjelpe de som på kort varsel 
ser at de har tid til å spille golf. 9 hull på back-nine er da løsningen.

Parkering på campingen
I år har det vært noe mindre trykk på banen og det har også medført 
at det har vært enklere å få parkert biler på oppmerkede plasser på 
parkeringsplassen. Likevel er det fortsatt dager hvor det er helt fullt 
av biler. Vi opprettholdt tilbudet om parkering på campingplassen 
og minner om at det er parkering forbudt i Ankerveien. 
Parkeringstilbudet på campingen vil være der ut sesongen

Ubetalt kontingent=sperret for spill
Økonomisk går det bra. Årsbudsjett for greenfee og salg av turneringer 
ble nådd i juli. Kostnadene etter den tøffe vinteren og kalde våren 
har vært større enn budsjettert, men nødvendige for å få banen i topp 
stand raskest mulig. Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har 
betalt årskontingenten. Inkassoselskapet hjelper oss med inndrivingen 
nå. Medlemmene er selvfølgelig sperret for spill i GolfBox, men 
likevel…  Betal din kontingent.  Pengene dere innbetalte i form av 
«klubbhusvedlikeholdsavgift» er satt av på rentebærende konto i 
banken i påvente av et ekstraordinært årsmøte. Med mindre det skjer 
uventede ting utover høsten skal det gå bra i år også.

Flere utslagsmatter på rangen neste sesong
Bogstad Vinterparadis (BVP) skal i gang med utbygging av 
garderober og varmestue denne vinteren. De har fått penger,  valgt 
entreprenør og ønsker å starte medio oktober. Ingen avtaler er 
signert p.t., men forutsatt at BVP finner akseptable løsninger på 
de gjenstående utfordringer vil det bli anleggsområde ved driving 
rangen i hele vinter. På den positive siden vil vi få utslagsmatter på 
nedre nivå neste sesong. Da skal både barn i trening og ordinære 
medlemmer kunne trene på rangen samtidig.

Med ønske om en god golfhøst. 

Niels

Før sesongstart ble det avholdt informasjonsmøter om 
klubbhusprosjektet. Medlemmene ga da klart uttrykk for at 
alternativet med nybygg var spennende med de muligheter det gir 
for mer aktivitet, samlingsarealer og utvikling av klubben på lengre 
sikt. Samtidig var det klart at mange avklaringer gjensto før en 
beslutning kunne tas. Rehabilitering av eksisterende klubbhus er et 
aktuelt alternativ, der blant annet kostnadsbildet som er fremlagt 
må etterprøves.

For alternativet med rehabilitering er det gjennomført befaring 
med entreprenører for de mest omfattende arbeidene. Vi venter 
ennu på de siste kalkylene som vil leveres i løpet av august.  
Avhengig av hva som velges å prioritere, for eksempel om tiltak 
for energiøkonomisering skal tas nå, vil vi kunne anslå årlig 
kostnad pr medlem for klubbhuset over en 15-20 års periode. 
Utbedringskostnaden vil være lavere enn prislappen for å bygge 
nytt, driftskostnader ca. 500.000,- høyere pr. år og nytteverdi for 
klubben uendret. 

For nybygg som alternativ, er tegninger og romplaner revidert 
basert på beste praksis fra andre klubber, innspill fra medlemmer i 
prosessen, og styrets vurdering av klubbens behov fremover. Styret 
ønsker å legge opp til helårsbruk og det settes av arealer for dette. 
Både for sosiale formål og for idrettsaktiviteter. Fra andre klubber 
og gjennom tilbakemeldinger fra medlemmer vet vi at innegolf og 
mulighet for helårstrening er ønsket. Gode garderobe fasiliteter og 
tilstrekkelig plass til traller, bagger og biler ligger i planene.  Fra 
terrassen blir det utsyn over større deler av banen, inkl. hull 9 og 
adkomst.

Utfordringen ved både rehabilitering og nybygg er selvsagt 
finansieringen. Begge alternativer krever betydelige summer, 
men rehabilitering kan tas over noe lengre tid. Når drifts- og 
vedlikeholdskostnader regnes inn, blir likevel forskjellen pr medlem 
pr år ikke stor, hverken på kort eller lang sikt. Prosjektgruppen 
jobber nå med alternativer for finansiering som gir den nødvendige 
sikkerhet. Dette sees i sammenheng med klubbens øvrige økonomi 
slik at det som fremlegges for beslutning ikke isolert sett er en 
vurdering av klubbhuset bygningsmessig. Både for klubbens 1300 
aktive voksne medlemmer og generasjonen som kommer etter, er 
det viktig å legge til rette for trivsel i tillegg til å tilby landets beste 
spilleforhold.

For klubbhusprosjektet
Lars Olaf Sterud
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Tiden går fort, også 
sommeren på Bogstad. 
Vi er kommet godt over 
halvveis i sesongen, så nå 
er det om å gjøre å benytte 
ettersommeren og høsten 
til å spille golf og la andre 
bekymringer fare!

Tilgjengelighet for 
medlemmene
I siste årsmøte fikk styret 
tilslutning for å gjennomføre 

ganske drastiske tiltak for å lette medlemmenes tilgjengelighet på sin 
egen bane. Stikkordsmessig bestod tiltakene i å redusere opptak av 
nye medlemmer med 50% av det som har vært praktisert i de senere 
årene, gjennomføre færre turneringer, foreta vesentlige økninger i 
greenfeesatsene og i prisen for å gjennomføre såkalte bedriftsturneringer 
(for bedrifter som ikke inngår i vår pool av samarbeidspartnere), samt 
slutte med rabatterte greenfeesatser i juli. Videre har faste, ukentlige 
turneringer fått tidligere starttidspunkter, med mål om å frigjøre 
gunstige starttidspunkter for individuelle bookinger. 

Vi kan heldigvis konstatere at tiltakene har vært vellykkede 
for å oppnå målet. Pr 12. august 2016 var det gjennomført 65 
turneringer med 4 423 runder. Pr samme tidspunkt i 2017 var 
antall turneringer redusert til 58 med 3 228 runder. Dette har 
frigjort 1 195 runder for medlemmenes spill utenom turneringer. 

For det samme tidspunkt i 2016 var det bekreftet 12 696 starttider, 
mens det i 2017 var registrert 10 909, altså en reduksjon på 1 787. 
Noe av reduksjonen skyldes selvsagt en noe senere åpning av banen, 
men dette utgjør tross alt en mindre andel. Totalt er det pr 12. 
august frigjort 2 982 runder for medlemmenes individuelle starttider. 

Det er også gledelig å konstatere at vi pr 31. juli oppnådde årets 
budsjettall for greenfeeinntekter.

Et eventuelt nytt klubbhus
Komiteen arbeider kontinuerlig med de ulike sidene av prosjektet. 
Stikkord for utfordringene er finansiering, økonomiske beregninger, 
myndighetskontakt, optimal bruksutnyttelse mv. For et så 
omfattende prosjekt, der vi selvsagt må være mest mulig sikre på 
tallene som blir lagt til grunn for rehabilitering av eksisterende bygg 
sammenlignet med nybygg, herunder finansieringen, må vi ta den 
tiden vi trenger. For ytterligere informasjon anbefales det å besøke 
vår hjemmeside under «Klubbhusprosjektet». Det tas sikte på å 
gjennomføre et nytt informasjonsmøte i høst.

Kommunikasjon med medlemmene
I forrige nummer orienterte jeg om planene med å avholde et 
orienteringsmøte om alle sider ved banedriften, slik at medlemmene 
skulle få anledning til å stille spørsmål om driften som de måtte ha 
på hjertet. Eller få anledning til å lufte sine synspunkter, som vi har 
erfart at det er mange av.

Styreleder har ordet

Styreleder Jens-Ove Hagen

Møtet ble gjennomført i peisestuen 21. juni. Banesjefen, daglig 
leder, leder og flere medlemmer av anleggskomiteen, samt styreleder 
representerte administrasjonen og de tillitsvalgte. John Riiber 
foretok en grundig og vel forberedt presentasjon av baneavdelingens 
ulike gjøremål, tanker og planer som det jobbes etter, samt en 
gjennomgang av arbeidsstokken og øvrig bruk av ressurser. Etterpå 
var det rom for å stille og få besvart spørsmål. Sett i lys av de 
mange innspill som administrasjonen, anleggskomiteen og styret 
får gjennom året, var det ganske overraskende at det kun var 10–15 
medlemmer som møtte. I all beskjedenhet er det kanskje tillat å 
tenke at det lave besøkstallet kan tas til inntekt for at medlemmene 
er tilfreds med tingenes tilstand?

Arrangementer og idrettslige prestasjoner
European Young Masters ble gjennomført i beste stil 25.- 29. juli. 
Som sedvanlig takket være svært god innsats fra turneringsledelsens 
og de frivilliges side. Mange lovord ble gitt fra deltakerne og EGA. 
Det er et tankekors at det fortsatt er de eldste medlemmene som 
yter den nødvendige innsats for at vi klarer å påta oss denne type 
turneringer. 

Våre turneringsspillere i alle aldre kan nok en gang se tilbake på en 
solid innsats der OGK igjen har vist seg som en ledende golfklubb 
i Norge. Jeg gratulerer dere alle med innsatsen! Ingen nevnt, ingen 
glemt. Enkeltresultater kan dere sikkert les om andre steder i denne 
utgaven av OGK Nytt.

Hilsen Jens-Ove

  INNHOLD
 2 Leder

  Klubbhusprosjektet – hva skjer?

 3 Styreleder har ordet

 4 Avholdte turneringer

 12 European Young Masters

 14 Norgesmesterskapene

 16 Europeiske seniormesterskap

 18 Bli med i Klubbserien

 19 Golfreglene

 20 Hole in one

 21 Stina overrasket alle

 22 Baneavdelingens hjørne

 23 60 år og 35 år som ansatt

 24 Det var en gang

 25 9 hulls booking i GolfBox

  Spilte Bogstad på 66 slag

 26 Reitan på college
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Avholdte turneringer

Åpningsturneringen/Pink Cup

Etter en tøff og uforutsigbar vinter var det søndag  
21. mai endelig klart for offisiell åpning av banen med 
Åpningsturneringen, også denne gang i samarbeid 
med Pink Cup. Kr. 50 000 ble samlet inn til 
brystkreftsaken. 

Dagen begynte med litt tåke og yr, men det tok ikke lang tid for de over 
90 påmeldte fikk se solen skinne over vår flotte bane. Et godt oppmøte 
til en av klubbens aller viktigste turneringer i løpet av sesongen.

Blant de 23 lagene var det mye god golf, masse gode bidrag til den 
gode saken i form av loddkjøp og aktiviteter underveis. Stor takk 
til Espen Kofstad som hjalp til ved å stå på hull 16 gjennom hele 
dagen. Takk også til alle spillere som valgte å slå noen baller ekstra  
i vannhinderet denne dagen, og dermed donerte noen flere kroner 
til Pink Cup.

Jevn konkurranse i teten
Selve konkurransen var meget jevn og det var kun 2 slag som skilte de 
tre beste, men helt til topps på 61 slag netto endte laget som bestod av 
Erik Jacobsen, Kari Haukenes, Erik Hagen og Marius Thorp.

Fv. Erik «Malern» Jacobsen, Kari Haukenes, Erik Hagen og Marius Thorp.

Laget som tok 2. plassen med 62 slag netto bestod av Hege S. 
Haug, Alexander Jensen, Erica Blakstad og Christian Bjelland. 
Tredjeplassen tok Wenche Jahre, Christoffer Røsting, Frode 
Grotmol og Ole Jacob Figenbaum med 63 slag.

Etter spill var det duket for stort lotteri hvor klubben hadde kjøpt 
inn cirka 1400 lodd. Faktisk var det svært få igjen da trekningen 
begynte.

Stor takk til partnere og andre som bidro med fantastiske premier 
til lotteriet, vi kan blant annet nevne flybilletter fra Norwegian, 
hotellopphold fra Scandic, utstyr fra Chrisco og Cobra og 
konsertbilletter fra Telenor Arena.

Over 50 000 til brystkreftsaken
Klarte vi å slå fjoråret? I 2016 ble det samlet inn 42 000 kroner til 
Kreftforeningen, mens det i år ble samlet inn like i overkant av  
50 000 norske kroner. Dette er ny rekord på Bogstad!  

Tusen takk til alle medlemmene som stilte opp og åpnet 
lommebøkene denne dagen. 

Neste år tar vi mål av oss til å sette nok en ny rekord;-).

Barneturnering med 282 deltakere

Sarah & Carl’s Cup og Anthony’s Minipokal ble i 
år avholdt for 32. gang søndag 28. mai, og nok en 
gang ble det ny deltakerrekord. Hele 282 juniorer 
stilte til start i det som må være en av Europas største 
juniorturneringer. 

Turneringen kan skilte med stort aldersspenn. Yngste deltaker var 
2 år, mens den eldste var 19.  Det ble spilt i 8 forskjellige klasser 
fordelt på alder og handicap. Utslagssted og spilleform var tilpasset 
de ulike klassene. De aller yngste spilte ett hull, mens de eldste spilte 
hele banen.

Klassene for de eldste spillerne var en del av Narvesen Tour som er 
nivået under Srixon Tour. I disse klassene ble det spilt netto slag, 
og vinner av henholdsvis Sarah og Carl’s Cup ble Josefine Hollung 
(Huseby & Hankø) og Max T. Hartmann (Losby).  
Øvrige klassevinnere –  Mixed 15: Markus Kristoffersen 
(Preikestolen), Jenter 15: Anne Linn Fjærvik (Skjeberg), Gutter 15: 
Martinius Lie-Petterson (Ballerud).

I klassen Mixed 9-12 år spilte deltakerne en tilpasset bane på back 
nine. Dette var manges første møte med slaggolf. Det tilpassede 
formatet sørget for gode opplevelser for hele 70 barn i denne klassen.

Anthony’s Minipokal 
I 1 hulls og 4 hulls klassene i Anthony’s Minipokal imponerte 
de minste barna med gode golfslag, samtidig som de viste ekte 
idrettsglede. De har utvilsomt mange flotte golfår foran seg.
– Vi er strålende fornøyd med årets turnering. Veldig gledelig å se 
nesten 300 ivrige unge golfspillere stille til start, og at de har det gøy 
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på golfbanen. Klubben har i flere år jobbet målrettet for å få flere til 
å spille golf, spesielt med fokus på jenter. Utvikling i antall deltakere 
i denne turneringen viser at vi er på god vei. Neste år passerer vi 
300, sier klubbens idrettssjef Jan Wojtaszek.

 
NRK var på plass
NRK var på plass for å dekke arrangementet. Statskanalen lagde 
et herlig innslag som ble vist i beste sendetid på søndagens 
Sportsrevyen. 

Gratulerer til klassevinnerne og en stor takk rettes også til 
arrangørteamet.

 

Ladies Vår Scramble

Vinnerne av vårens uhøytidelige og morsomme 
scrambleturnering ble Lila M. Grevstad, Erica Blakstad, 
Camilla Raanaas Juell og Billie Thackwell.

Ved påmeldingsfristens utløp hadde 46 damer meldt seg på Ladies 
Vår Scramble som ble arrangert onsdag 31. mai. Den uhøytidelige 
turneringen, hvor det viktigste er å ha det gøy, sosialt og hyggelig, 
ble arrangert første gang i fjor med ønske om å få flere damer til å ta 
del i klubbens aktiviteter. 

Etter 9 hulls spill ventet det servering og premieutdeling i cafeen. 
Turneringslederne, Reidun Dybwad og Ingjerd Staubo, tok godt 
vare på de første som kom inn og sørget for «ventemat» før selve 
serveringen og premieutdelingen kunne sette i gang.

Laget bestående av Lila M. Grevstad, Erica Blakstad, Camilla 
Raanaas Juell og Billie Thackwell stakk av med førsteplassen og fikk 
2 OGK glass inkludert ball i premie. 

Fv. Erica Blakstad, Lila M. Grevstad, Camilla Raanaas Juell og Billie Thackwell.

Andreplassen gikk til laget bestående av Eva Hiller Christiansen, 
Gjertrud Kristine Aasnæs, Dorthea Forbrigd og Tone C. Gulowsen, 
mens flighten bestående av Henriette Melbye Grønn, Tone 
Hjemdal, Wenche L. Staubo og Thea Elise Wakeford-Wesmann tok 
tredjeplassen.

Ingjerd M. Staubo benyttet anledningen og takket alle de «nye» som 
tok deltok i turneringen og rettet en spesiell takk til de aller yngste; 
Dorthea Forbrigd, Thea Elise Wakeford-Wesmann og Thilda Staubo 
for at de ble med og kastet glans over arrangementet.

Mottar du klubbens infomail?
Vi ønsker å holde 
medlemmer oppdatert 
om viktige saker som 
omhandler medlemskapet, 
arrangementer, turneringer 
og frister. Infomail er en 
viktig kanal for å nå frem 
med informasjonen.  
Mottar du ikke mailene  
fra oss, send en melding  
til siv@oslogk.no.
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Avholdte turneringer

St. Hanspokalen

Fv. Asbjørn Ramnefjell, Tim Bye, Per Kristian Winge, Jon Bjorheim, Cathrine 
Schrøder, Kristin Julie Klæboe og Thea Emilie Wakeford-Wesman.

St. Hanspokalen ble avholdt lørdag 3. juni med 26 
spillere til start, 19 menn og 7 damer. Det ble en tett 
kamp på både dame- og herresiden.

TEKST: VIDAR THORSTENSEN

Værgudene var på spillernes side og oppholdet varte mer eller 
mindre hele runden. Scoren var god og det ble hard kamp om 
premieplassene både i dame- og herreklassen. Tre slag (netto 67) 
skilte vinneren i dameklassen Cathrine Schrøder fra Kristin Klæboe 
(netto 70) på andre plass. 

I herreklassen ble det meget spennende til siste hull hvor vinneren 
Jon Bjorheim avgjorde med en birdie for en ett slags seiersmargin 
(netto 67) over Per Kristian Winge på plassen bak (netto 68). 
Øvrige resultater finner dere i GolfBox.

Turneringskomiteen synes det er meget hyggelig å se at det er god 
spredning i kategorien spillere, som deltar i denne turneringen. 
Med spilleformatet netto slag stiller alle likt som tilsier at alle har 
mulighet til å være med i kampen om topplasseringene.

Vi ønsker at flere stiller til start i denne sosiale- og hyggelige 
turneringen neste år, flere gode innspill er levert til turneringskomiteen 
for tiltak som kan iverksettes.

Member/Guest Invitational

Lørdag 17. juni var det duket for årets utgave av 
Member/Guest Invitational, der medlemmer kan ta 
med seg en valgfri gjest på sitt lag.

Member/Guest Invitational ble satt opp for to år siden av 
turneringskomiteen, og har i årene som har gått vokst og vokst. I 
år valgte komiteen å satse enda mer på denne turneringen, hvor det 
spilles bestball der beste score per hull teller. 

Hele 50 par og totalt 100 spillere møtte opp til shotgun-start  
kl. 09:00, klare til dyst og ikke minst kampen om de to første 
plassene som i år ga en reise til Spania. Spilleforholdene var 
perfekte, noe som også gjenspeilet seg på resultatlisten.

Etter 4,5 time i strålende sol var det Kasper Vedal Gundersen og 
hans gjest Haakon Haaland Paaske som tok 1. plassen med suverene 
50 poeng. Unggutta utfylte hverandre perfekt underveis i runden 
og var til slutt 4 slag foran Jon Bjorheim og hans gjest Christen 
Sandborg som med 46 poeng tok 2. plassen. Disse to velfortjente 
vinnerparene reiser til Spania i begynnelsen av november, hvor de 
skal spille om den store pokalen på selveste Valderrama 4. november.

Turneringskomiteen ønsker å takke alle bidragsytere og håper å se like 
mange igjen neste år.

Pål Trulsen – Årets Old Star

Pål Trulsen

Den tradisjonsrike Old Star Cup ble avholdt fredag 16. 
juni, den 44. utgaven i rekken. Det ble en knallhard 
konkurranse med imponerende score.

TEKST OG BILDER: THOMAS SELBEKK

Som i fjor klarte værgudene å åpne sprinkleranlegget akkurat denne 
dagen, men med de dreneringsforholdene vi har på Bogstad var det 
knapt noen som ble våte på bena.

Fv. Kasper Vedal Gundersen, Haakon Haaland Paaske, Jon Bjorheim og Christen 
Sandborg.
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Årets Old Star (beste netto score) ble ingen ringere enn olympisk 
mester Pål Trulsen (curling), med imponerende 42 poeng foran 
Gunnar Fosseng (håndball) med 41 poeng og Lars Loennechen 
(seiling) som fikk 40 poeng. Knallhard konkurranse, med andre 
ord. Dameklassen ble vunnet av Elisabeth Seeberg (alpin) med 
knallsterke 39 poeng.

Bruttoprisen gikk til Trygve Sundbø med 79 slag, foran Lars 
Loennechen og Gunnar Fosseng, begge med 81 slag.

Beste lag netto ble hopp, der laget besto av fetterne Totto og Erik 
Hagen, samt Tom Kristiansen (første norske vinner av et World 
Cup renn i hopp).

 
Beste lag netto: Totto Hagen, Tom Kristiansen og Erik Hagen.

Beste lag brutto ble håndball med Trygve Sundbø, Gunnar Fosseng 
og Erik Maler’n Jacobsen.

Gunnar Fosseng hadde en svært god dag, da han også stakk av med 
birdieprisen etter tre ganger å ha sneket seg under par.  

Ærespris til Kirsten Robsahm
Æresprisgeneral Gunnar Fosseng hadde gleden av å dele ut årets 
utmerkelse til ingen ringere enn arrangementskomiteens egen 
Kirsten Robsahm. Kirsten har et uhorvelig antall NM-gull i tennis, 
og har også utmerket seg i andre idretter, som squash og badminton. 
Trøstepremien gikk til Jon Magne Karlstad, ishockey, som fikk 
prisen in absentia.

 
Æresprisen gikk til Kirsten Robsahm.

Chris Selbekks minnepokal
«Chris Selbekks minnepokal» gikk i år til skihopperen Rune Hauge 
som utmerket seg med en aldeles fantastisk debutanttale. Årets 
underholdning sto Lars Nygård (motocross) for med allsang til Kjell 
Kaspersens legendariske «Goalgetter Gustav».

Bankettmiddagen besto tradisjonen tro av nydelig laks og jordbær.

Plucknett

 
Fv. Roy Styve, Knut Bachke, Mette C. Bye og Anne Bryn.

Brian Plucknett jobbet i sin tid som pro ved Oslo 
Golfklubb og satte opp pokalen The Pluknett Cup i 
1996. Turneringen, som de siste årene har vært en del 
av de sosiale turneringene, ble i år spilt lørdag 10. juni.

TEKST: MARTIN DAUN

Grunnet værmelding om vedvarende regn og ufyselige forhold 
hadde mange påmeldte til turneringen valgt å trekke seg og derved 
ble startfeltet redusert til 25.

Da Steven Newey lot to 
hagleskudd gå klokken 9.00 var 
det oppholdsvær og behagelig 
temperatur. Deltakerne kunne 
nyte en runde golf med fine 
forhold på en stille bane med 
god plass.
 
Vinnere med 52 poeng, lag 7:
•    Mette C. Bye
•    Anne Bryn
•    Roy Styve
•    Knut Bachke

Individuell vinner ble Knut 
Bachke med 35 poeng. 
Gratulerer!
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Avholdte turneringer 

Vi under 45+

Da var det nok en gang 
klart for TURNERINGEN. 
Lørdag 10. juni ble nemlig 
«Vi under 45+» arrangert 
for 12. gang! 

Lørdag ettermiddag den 10. juni 
møtte 70 forventningsfulle spillere 
opp til shot-gun start. Været var 
ikke strålende, slik det «alltid» 
har vært de foregående årene, 
men stemningen var topp som 
alltid. Spillerne fikk diverse give 
aways ved start, grillen ble tent og 
pølser og forfriskninger var klare. 
Regnet ga seg og på banen var det 
strålende forhold.

Turneringen er meget godt mottatt blant klubbens yngre garde ;-) – og 
ja det deles ut endel wild cards til de som har gått over den magiske 
aldersgrensen på 45. Dessuten har vi med noen sponsorer. Etter dagens 
spill ble det forfriskninger på terrassen, etterfulgt av deilig buffet 
tilberedt av restauranten. Og deretter påfølgende premieutdeling. 
 

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.

I år ble det satt turneringsrekord mht. laveste score, med hele 4 
under par. Nytt av året var at vi har satt opp en vandrepokal i 
dameklassen også.

Resultater:
Brutto damer
1. Nicoline Engstrøm Skaug – 75 slag
2. Eline Sofie Askeland – 83 slag
3. Hanne Nyquist – 83 slag

Brutto herre
1. Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth – 68 slag
2. Christoffer Hansen – 71 slag
3. Per Kristian Winge – 73 slag

Stableford
1. Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth – 42 poeng
2. Christoffer Hansen – 41 poeng
3. Per Kristian Winge – 39 poeng.

Det var totalt 4 spillere med 39 poeng

Lagturneringen
1. Margrethe Falck, Cecilie Krefting, Aksel Sørby og Pål Solberg
2.  Marius Thorvildsen, Jens Petter Hagen, Asbjørn Ramnefjell, Per 

Kristian Winge
3.  Ingrid Sæther Hagen, Albert Holmgeirsson, Christian Høgebøl, 

Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth

Closest to the pin:
• Hull 3 – sponset av Fornebu Senter: Tomas Skajem (1 m)
• Hull 8 - sponset av Cleveland/Chrisco Golf: Christoffer Røsting 

(1,15 m )
• Hull 11 – sponset av GolfBreaks: Hanne Nyquist (1,70 m)
• Hull 14 – sponset av Swims: Rangvald Risan
• Hull 16 – sponset av Cleveland/Chrisco Golf: Christoffer 

Hansen (32 cm)

Longest drive:
Hull 17 – sponset av Amundsen Sport: 
• Damer: Anette Bech
• Herrer: Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth
 

Vi retter en STOR takk til turneringens sponsorer og 
bidragsytere som gjør det mulig for oss å realisere dette 
arrangementet;

Amundsen Sport, Chrisco Sport (Cleveland/Srixon), Choice Hotel 
Post (Gøteborg), Fornebu Senter, GolfBreaks golfreiser, Haga, Hotel 
Pointe Isabelle (Chamonix, FR), OGK Proshop, OGK, Oustøen CC, 
RøhneSelmer, Stenberg&Blom (Lanson Champagne), Swims, TOMS.

Vi gleder oss alle allerede til neste år – som alltid!

Komitéen v/Anette Bech, Paul Fagersand, Ingrid Sæther Hagen, 
Martin Sæther Hagen, Christopher Raanaas, Pål Solberg og Øystein 
Tamburstuen.
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Midnight Cup

Debutantene Eva Engelhardt og Martin Daun stakk av 
med seieren i årets utgave av Midnight Cup som ble spilt 
på selveste sankthansaften!

Turneringen er en pokalkonkurranse med historie helt tilbake til 
1935. Den spilles på kvelden over 9 hull på en av årets lengste 
dager. Spilleformen er Mixed Greensome, og deltakerne kan ikke 
spille i par med ektefelle/samboer/fast partner.

Hele 14 par stilte til start i årets turnering på Sankthansaften. 
Vinnerne ble debutantene Eva Engelhardt og Martin Daun med  
18 poeng. De vant foran Anne Riddervold og Jens Engelstad  
som hadde samme poengsum. Elisabeth Søhoel og Per Moe tok  
3. plassen.

Vi kan rapportere om god stemning under spill og den påfølgende 
middagen!

The International Trophy

Dette er en turnering med 
kanskje det beste startfeltet 
i Norge ved siden av 
norgesmesterskapene. 72 
hull for herrer og 54 hull 
for damer, fordelt over to 
spilledager, netto og brutto 
slagkonkurranse, fulle 
startfelt og flotte premier, er 
stikkord for turneringen.

The International Trophy ble 
første gang spilt i 1948 og er 
således Norges mest tradisjonsrike 
turnering og klubbens eneste 

amatørpokal som går over 72 hull. Turneringen (Pokalen) ble rett etter 
krigen skjenket av The American Chapter, en gruppe norgesvenner 
med skipsreder Karl Krogstad i spissen, som gjennom Leif Høegh 

her hjemme var svært delaktig i at banen kunne tilbakeføres til sin 
opprinnelige stand. Bogstad ble nemlig pløyd opp under første del av 
krigen og var i disse årene gjenstand for potetdyrking fremfor at tyske 
soldater skulle kunne bruke banen til egen adspredelse.
 
The International Trophy ble spilt lørdag og søndag 24.–25. 
juni. Turneringen ble avsluttet søndag ettermiddag med omspill 
i bruttoklassen, ettslagsseier i nettoklassen og tredobbelt OGK i 
dameklassen! 

Nettoklassen (International Trophy) ble vunnet av Emil Lorentzen 
(Moss & Rygge) med en imponerende nettoscore på -12 etter fire 
runder. Han får dermed inntegnet sitt navn på kanskje Norges 
flotteste vandrepokal.
Emil endte slaget foran Daniel Øverås (Ålesund) på andreplass. 
Oslo GKs Aleksander Øverli ble nummer tre.

 

Fv. Aleksander Øverli, Emil Lorentzen og Daniel Øverås

I bruttoklassen var Kenneth Johansson (Østmarka) og Daniel 
Øverås (Ålesund) helt likt etter 72 hull med en totalscore på -3 – og 
omspill måtte til for å kåre en vinner. Kenneth avgjorde med par på 
det første omspillshullet. For fem år siden vant han nettoklassen i 
turneringen, og nå står han som vinner av bruttoklassen. Christoffer 
Carlsen endte på tredjeplass, fire slag bak.

I dameklassen sørget Stina Resen, Dorthea Forbrigd og Thilda 
Staubo for tredobbelt OGK! Stina vant med en totalscore på par 
etter tre runder, og vant fem slag foran Dorthea på andreplass. 
Thilda avsluttet forrykende med fire birdies på de seks siste hullene, 
og sikret seg tredjeplassen.
 

 

Fv. Dorthea Forbrigd, Stina Resen og Thilda Staubo.
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Avholdte turneringer 

Hovedstadsmatchen

Fv. Paul Tanne, Thilda Staubo og Peter Björklund.

Hovedstadsmatchen ble spilt i Stockholm helgen 8.–9. 
juli. Oslo Golfklubb endte på 3. plass.

4 spillere fra Oslo GK dro til Stockholm fredag 7. juli for å 
representere klubben i den tradisjonsrike Hovedstadsmatchen. Her 
konkurrerte de fire nordiske hovedstedene om Kronprins Haakons 
pokal. Pokalen ble i sin tid gitt av det norske kongehuset og 
Kronprins Haakon Magnus.

Laget fra Oslo Golfklubb bestod av «rookie» Thilda Staubo, Paul 
Tanne, Ole Martin Beck og Peter Björklund. De kjempet alle 
tappert lørdag og søndag, men måtte dessverre se seg slått av 
Stockholm GK og København GK. Helsinki GK endte på 4. plass.

– Vi kjempet på hele helgen alle 4 med Thilda Staubo som vant 
en av tre matcher, meg som vant to av tre matcher og Paul Tanne, 
Ole Martin Beck som dessverre tapte sine matcher, fortalte Peter 
Björklund, som samtidig lovet at Oslo GK vil komme sterkere 
tilbake neste år når matchen skal spilles i København.

Det rapporteres også om at banen stort sett holdt bra stand og at 
det var upåklagelig service fra svenskene.

Old Boys Championship

Old Boys Championship ble for 68. gang arrangert 
på Bogstad helgen 15. og 16. juli. Oslo Golfklubb-
spillerne Kaare Engebretsen og Asbjørn Ramnefjell vant 
de tradisjonsrike vandrepokalene.

56 seniorgolfere stilte lørdag 15. juli til start i Old Boys 
Championship. Bogstad viste seg fra sin beste side i nydelig 

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

Søndag morgen var det klart for andre og siste runde hvor spillerne 
startet samtidig i en shotgunstart. Værgudene spilte ikke helt på 
lag, så det ble en våt affære. Til tross for mye nedbør var banen i 
topp stand, og seniorene leverte gode scorer. Været lettet utover 
dagen slik at vi kunne avslutte arrangementet med en hyggelig 
premieutdeling på terrassen.

I klasse 1 med handicapgrense på 11,4 ble det spilt stableford uten 
handicap. Asbjørn Ramnefjell vant med 63 poeng, og inntegnes 
dermed i Josef Treiders Old Boys Pokal – nok en gang! Nærmest 
fulgte Ole Martin Beck på 58 poeng. Sigurd Johan Thinn (Hauger) 
ble nummer tre med 53 poeng.

I klasse 2 og 3 ble det spilt stableford med handicap. Førstnevnte 
klasse ble vunnet av Oslo Golfklubbs Karl Henning Lorentzen 
Evensen med 66 poeng. Kaare Engebretsen vant klasse 3 med 70 
poeng. Kaare hadde også den beste stablefordscoren (med handcap) 
av samtlige i turneringen, og vant dermed Inez og Tom Høyers Pokal.

Turneringskomiteen vil ta nødvendige grep for å sørge for et fullt 
startfelt i 2018.

Vandrepokalen

21 damer fordelt på 
2 klasser kjempet seg 
gjennom en regntung 
runde i årets Vandrepokal. 
Tilslutt trakk Camilla 
Raanaas Juell det lengste 
strået.

Vandrepokalen gikk av stabelen 
med shotgun-start søndag 6. 
august og det var imponerende 
av de 21 som fullførte årets 

Kaare Engebretsen.

Camilla Raanaas Juell og Brita   
Holth-Larsen 
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utgave i fryktelig utfordrende forhold. Det spilles over to klasser 
i denne turneringer, som er åpne for kvinner og jenter fra alle 
klubber, klasse A opp til 18;4 i HCP og klasse B fra 18,5 til 30,0.

Selve pokalen går til den som har beste stablefordscore uavhengig 
av klasse. I klasse A, som spiller netto slag, var det Camilla Raanaas 
Juell som vant med 80 slag netto, 8 over par. Hun vant to slag foran 
fjorårsvinner Kjersti Tubaas. Det ble også jevnt i klasse B, men det 
endte med seier til Brita Holth-Larsen fra Grini GK med 32 poeng.

De 32 poengene til Brita var det samme antall poeng som Camilla 
fikk, men grunnet lavere HCP var det da Camilla som stakk av med 
pokalen og får navnet sitt inngravert i den.

Det har tidligere år vært spilt over to runder, men med dalende 
påmelding forsøkte komiteen i år og korte ned til en runde i håp 
om at det kunne passe for enda flere damer. Dessverre var ikke 
værgudene med oss denne gangen, men vi skal gjøre våre tiltak for 
at turneringen skal få den oppmerksomhet den fortjener.

Ekteparmatchen

Fv. Margrethe Falck, Einar Skogstad, Niels Vik og Kine Leerberg.

Årets finale i Ekteparmatchen gikk av stabelen  
7. august. Det ble en kamp i vanskelige forhold hvor 
det handlet mye om å unngå feil.

Ekteparmatchen er en av klubben eldste turneringer. Første gang 
den ble spilt var i 1949. Turneringen spilles med kvalifisering 
(netto slag) med påfølgende servering av reker og god drikke. De 
8 beste parene går deretter videre til matchspill med ¾ handicap. 
Spilleformen er foursome – utslag på annethvert hull og man slår 
annenhver gang på ballen. 

Lagene som tok seg hele veien til finalen bestod i år av Margrethe 
Falck/Einar Skogstad og Kine Leerberg/Niels Vik. Spillet startet i et 

ufyselig regnvær som skulle vare i drøyt tre timer. Begge parene var 
godt kledd og klare til dyst. Forholdene var vanskelige og roughen 
meget seig. Margrethe og Einar startet best og vant det første hullet. 
Deretter handlet det meste om å unngå feil. Moralen var ett slag av 
gangen.

Kine og Niels håndterte regnet best. Med gode utslag til tre meter 
fra hullet på korthullene og en chip-in fra Kine på 7’ern var de 
regjerende mestre seks opp ved runding.

Alle holdt humøret oppe, men etter at Einar bommet en tre-meter 
for par på 11’ern og Niels senket sin en-meter for par og stillingen 
fortsatt var 6 opp var utfallet av matchen så godt som avgjort. 
Matchen ble til slutt vunnet av Kine og Niels 6/5.

Årets vikinger

Helgen 11.–13. august var det klart for årets utgave av 
Vikingpokalen, en foursome turnering for herrer uten 
HCP fra tee 63!

Kvalifiseringen gikk av stabelen 
på fredag ettermiddag hvor 
8 av 15 deltagende lag gikk 
videre til matchspillet. Det 
spilles foursome match uten 
HCP fra tee 63, altså en ekte 
manndomsprøve for golferne. 
Etter jevne kvart og semifinaler 
sto to par igjen til finale søndag 
morgen, Håkon Johannessen/Tim 
A. Bye begge fra Oslo GK, mot 
Magnus Forssell og Martin Hagen 
fra henholdsvis Kongsvinger og 
Oslo GK.

I finalen ble det en thriller med 
hard kamp til siste hull. Etter 
å ha vært to opp etter 5 spilte 
hull måtte Johannessen/Bye se 
Forssell/Hagen ta både hull 6 
og hull 9 slik at det var likt ved 
runding. Deretter tok Håkon/

Tim både hull 10 og 11, og det virket som OGK spillerne festet 
grepet om matchen før to dobbel bogeys på 12 og 13 ga nytt liv  
i matchen.

Martin og Magnus klarte dessverre ikke å holde momentumet 
gående og fire par fra hull 14 til og med 17 fra Håkon/Tim var nok 
til seier 2/1. Meget bra og stabilt spill av begge lag!

Oslo GK gratulerer Tim og Håkon med seieren. 

Turneringskomiteen ønsker å takke alle lag for deltagelsen og ser gjerne 
at vi sammen jobber med rekrutteringen av flere lag til neste års utgave. 
Skulle dere ha noen innspill til hvordan turneringen kan bli enda bedre, 
send gjerne forslagene til turneringskomiteen ved Erik Hagen.

Håkon Johannessen og Tim A. Bye
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European Young Masters 

Også i år stod Oslo Golfklubb vertskap for en stor 
internasjonal turnering. EM for spillere under 16 år la 
beslag på banen, og klubben forøvrig fra 25.–29. juli. 

Det ble en flott uke på Bogstad! Været holdt seg bra og med den 
formidable innsatsen fra frivillige ble arrangementet avviklet på en 
måte som klubben kan være stolt av. 

Gode resultater individuelt
 

Vinnere: Lily-May Humphreys (England) og Bård Skogen (Haugaland) vant hver sin 
individuelle seier.

Før lørdagens avslutningsrunde var det dobbelt norsk i gutteklassen. 
Mikkel Antonsen (Drøbak) ledet ett slag foran Bård Skogen 
(Haugaland). Avslutningen utviklet seg til en herlig duell om seieren 
mellom nordmennene. Bård avsluttet sterkest med en runde på 69 
slag (-3), og sikret seg seieren to slag foran lagkompisen og Nicolas 
Muller (Frankrike). Nicolas tok sølv foran Mikkel på bronseplass, da 
førstnevnte spilte en bedre avslutningsrunde. Begge de norske gutta 
på pallen – fantastisk! 
– Dette føles fantastisk! Spillet har vært veldig solid, og jeg gjorde 
lite feil. Jeg klarte å sette de viktige puttene og slå de viktige slagene 
bra. Spillet var veldig solid, strålte Bård til Norsk Golf etter seieren.

På turneringens første dag stod Mikkel for en prestasjon av 
de sjeldne da han leverte en runde på 63 slag (-9). Under 

premieseremonien fikk han en spesiell utmerkelse fra klubbens 
styreleder, Jens-Ove Hagen. 

Også i jenteklassen var det stor spenning hele veien inn. Lily-May 
Humphreys (England) vant på to under par totalt, slaget foran 
Maria Vittoria Corbi (Italia). Annabell Fuller (England) tok bronse. 

Slik gikk det i lagkonkurransen
England stakk av med seieren i lagkonkurransen, hvor lagets tre 
beste scorer hver dag har vært tellende. De vant med en totalscore 
på 12 under par. Norge tok sølv, fem slag bak vinnerne. Italia fulgte 
på bronseplass.

Vinnerlagene

Mikkel Antonsen
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I år ble du altså tildelt prisen årets frivillig og vi må spørre «Hva 
føler du nå?»
– Jeg er ikke helt sikker på hvor høyt den sitter, men det er jo 
veldig hyggelig. Jeg tilbringer mye tid her ved klubben og da er det 
hyggelig å kunne hjelpe både klubben og turneringskomiteen med 
Erik Hagen i spissen. Erik er sjefen og vi gjør som vi får beskjed om, 
sier Petter.

En innsats det står respekt av.
– Petter Dahl har jobbet frivillig som sjåfør igjennom mange år. 
Under årets EYM har han vært 6 ganger til Gardermoen og ca. 40 
turer Bogstad - Holmenkollen Park T/R. En innsats som det står 
respekt av, sier Erik Hagen. 

Topp gjennomføring
Arrangementet ble en kjempesuksess, og lovord fra spillere og 
ledere var utallige. Under premieutdelingen berømmet Haukur 
Örn Birgisson fra EGA Executive Committee klubben for topp 
gjennomføring av arrangementet. Oslo Golfklubb leverte nok en 
gang som arrangør av en stor internasjonal turnering – det er vi 
stolte av.

Takk til turneringsledelsen fra Oslo Golfklubb, European 
Golf Association og Norges Golfforbund. En stor takk rettes 
til alle frivillige – uten dere hadde ikke arrangementet latt seg 
gjennomføre. Sist, men ikke minst rettes en takk til John Riiber og 
banemannskapet – banen viste seg fra sin aller beste side hele uken.

Årets frivillig er kåret!
Takket være Petter O. Dahl og alle de andre frivillige 
EYM en suksess på Bogstad.
 
Mange frivillige stiller opp for klubben og turneringskomiteen når 
store arrangementer som European Young Masters skal arrangeres. 
Omtrent 25 frivillige stod på fra morgen til kveld og sørget for at 
scoren ble registrert og at utøverne befant seg på rett sted til rett tid. 
En spesiell takk rettes til Petter Dahl som er et prakteksempel på 
frivillig innsats. Petter stiller alltid opp, og han fikk en velfortjent 
utmerkelse under premieseremonien.

I fjor var det Tore Fjeld som ble hedret for sin innsats, mens det i 
år ble Petter Dahl sin tur. Han hedres blant annet for sin positive 
holdning og iherdige innsats innen skytteltrafikk.
– Jeg fikk gleden av å hente utøvere på Gardermoen og 
kjørte skytteltrafikk mellom Gardermoen og Bogstad på selve 
ankomstdagen. Dagen etter begynte vi kl. 07.00. Da hentet vi 
utøverne på Holmenkollen Park Hotell og kjørte dem til Bogstad. 
Det ble mange turer. Fire ganger opp og ned i timen, i fem timer!  
5 dager med sånn kjøring, da kjenner man at man er over 70, 
forteller Petter.

Det er ikke første gang Petter jobber som frivillig for klubben. 
Blant annet så jobbet han som sjåfør under European Girls Team 
Championship i 2016.
– Alle utøverne er veldig hyggelige, men de italienske jentene 
utmerket seg i fjor. De sang i bilen hele tiden, minnes Petter.

Petter O. Dahl
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Norgesmesterskapene 

NM Junior

Jonas ble Norgesmester!
 

Fv. Jonas Aulie og Casper Nerpin.

NM Junior ble arrangert 17.–18. juni. Guttene 
spilte på Nøtterøy Golfklubb, mens jentene spilte på 
Sandefjord Golfklubb. Jonas Aulie stakk av med seieren 
i den yngste gutteklassen (U15). Gratulerer!

Jonas åpnet turneringen med 80 slag lørdag morgen, før han slo 
sterkt tilbake med en andrerunde på 70 slag (-2). Under søndagens 
avslutningsrunde spilte han god golf hele veien, og signerte tilslutt 
for en runde på 72 slag (par). Det holdt til en fire slags seier foran 
Philip Linberg Bondestad (Drøbak) og Jakob Stavang Stubhaug 
(Ålesund) som delte sølvplassen. Gratulerer som Norgesmester, 
Jonas!

Casper Nerpin endte på en fin 4. plass etter godt spill.

I eldste gutteklasse (U19) endte Herman Wibe Sekne på en fin 6. 
plass. Herman avsluttet med en av turneringens beste runder på 
71 slag (-1). Ingen kunne gjøre noe med suverene Bård Bjørnevik 
Skogen (Haugaland) som vant med hele 10 slag.

Jentene spilte på Sandefjord Golfklubb. Emilie Øverås og Emilie 
Marie Marceliussen-Dahl var ett slag unna medalje i henholdsvis 
eldste- og yngste jenteklasse – begge på 4. plass. Franziska Sliper 
(Sola) og Mia Sandtorv Lussand (Fana) ble norgesmestere.

Lag NM Junior

GULL til begge lag fra Oslo GK
 

Det ble gull både på jente- og guttelaget fra Oslo 
Golfklubb. Dermed forsvarte jentene førsteplassen fra i 
fjor og guttene tok to steg opp fra bronse i 2016.

Lag NM Junior ble arrangert på Stavanger Golfklubb 27.–29. juni. 
Etter en spennende avslutningsdag med singlerunder, kunne våre 
jenter og gutter slippe jubelen løs som norgesmestere!

På guttesiden ble det en spennende duell mot Stavanger. OGK-
gutta startet avslutningsdagen med en 9 slags ledelse, men 
hjemmebanespillerne hentet raskt inn forspranget. Da det hele 
skulle avgjøres på tampen leverte våre gutter – og sikret seieren med 
tre slag! Nøtterøy tok bronsemedaljen.

Jentene imponerte med godt spill over tre dager, og forsvarte 
fjorårets tittel. På samme måte som gutta ledet de hele veien, 
og vant seks slag foran forhåndsfavoritten Sola. Fana tok 
bronsemedaljen.

Pro, Carro Diethelm, som ikke kunne være tilstede under lag NM 
utrykker det slik:

«Lag NM for juniorer er det største vi kan vinne i Norge som 
klubb. Ettersom OGK satser mye på juniorene så er det ekstra 
kult når vi vinner både på jente- og guttesiden. Det er ikke en 
enkel sak å vinne selv om vi har bra lag på papiret. Det er mange 
bra lag som deltar og det er ofte jevnt helt til siste slutt.
Vi skal være stolte over våre dyktige juniorer som virkelig 
presterte når det gjaldt som mest. Siste gang vi vant dobbelt gull i 
Junior NM lag var i 2013.»

Gratulerer til de nybakte norgesmesterne Emilie Øverås, Julie 
Hovland, Anna Cathrine Krekling, Cornelia Karlsson, Robin 
Stadheim, Sander Akeren, Herman Wibe Sekne, Elias Birkeland og 
Haakon Mathiesen – og kapteinene Jan og Johan!
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Lag NM Drammen

Gull til damene og sølv til herrene
 

Damene forsvarte norgesmestertittelen fra fjoråret med 
seier i årets Lag NM på Drammen Golfklubb! Herrene 
tok sølv bak Miklagard.

Damene spilte god golf hele helgen 21.–23. juli. Dorthea Forbrigd 
og Emilie Øverås spilte foursome de to første dagene, mens Stina 
Resen og Thilda Staubo spilte fourball. Søndag spilte samtlige 
spillere singlerunder med de tre beste scorene som tellende. De 
startet dagen med en tre slags ledelse på Stavanger. Det ble en 
spennende duell om gullet hvor våre jenter trakk det lengste strået! 
Med en total lagscore på 7 under par etter tre dager vant de fire slag 
foran Stavanger. Drammen tok bronsemedaljen. Dette er tredje året 
på rad våre damer vinner Lag NM. Ekstra moro er det at alle fire 
spilte like mye – noe som vitner om god bredde!

Herrene slet på åpningsdagen, men slo sterkt tilbake de to 
påfølgende dagene. Det ble en jevn kamp om sølv og bronse. På 22 
under par tok de sølv, ett slag foran Fana på bronseplass. Drøbak 
og Stavanger fulgte like bak på henholdsvis fjerde- og femteplass. 
Miklagard vant suverent på 42 under par.  

Gratulerer til de nybakte norgesmesterne Stina Resen, Dorthea 
Forbrigd, Thilda Staubo og Emilie Øverås – sølvmedaljistene 
Marius Thorp, Kristoffer Reitan, Jarle Volden, Kristoffer Ventura og 
Mathias Schjølberg – og kapteinene Jan og Johan!

Lag NM Senior

Seier til damene i lag NM senior!
 

Fv. Jannicke Bakken, Anne Marie Giørtz, Bøbban Paus og Anne Line Bakkevig.

Helgen 12.–13. august ble lag NM senior avholdt på 
Nøtterøy Golfklubb. Damelaget dro det hele i land og 
tok 1. plassen med god margin. Herrelaget endte på en 
fin 6. plass.

I den innledende runden på lørdag ble det spilt foursome hvor 
lagene består av to spillere som sammen spiller én ball. Anne Marie 
Giørtz og Anne Line Bakkevig dannet det ene, mens Bøbban Paus 
spilte sammen med Jannicke Bakken.  
– Jeg fikk faktisk en eagle på hull 9. Veldig moro, men det er mye 
enklere å få det til når man spiller to sammen. Man blir så mye 
tryggere, forteller Anne Line. 
Lørdagens resultat holdt til en 2. plass, ett slag bak Vestfold GK.

Søndag var det finaledag og tid for singelrunder. Damene spilte bra 
og rundene ble unnagjort på 79, 84, 85 og 86 slag, noe som ga seier 
med god margin. Gratulerer!

På tide med nye rekrutter
Bøbban Paus, Anne Line og Anne Marie har alle representert Oslo 
GK i konkurranser for senior i mange år. De etterlyser nye krefter 
og håper at flere melder seg inn i NSG og blir med å konkurrere 
med klubbens logo på brystet. 
– Vi ønsker å få flere damer 50+ til å bli med.  Det er veldig 
hyggelig og alltid god stemning. I tillegg så får vi anledning til å 
møte så mange andre hyggelige golfere fra andre golfklubber, sier 
Anne Line.Oslo Golfklubb  

– et fantastisk sted å være!
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 Europeiske seniormesterskap 

Marisa Sgaravatti Trophy, ESLGA og 
ESGA

Hvert år deltar medlemmer i turneringer i inn- og 
utland. Å holde oversikten på dette en utfordring, 
men heldigvis har vi noen som deler sine opplevelser 
med oss slik at vi kan videreformidle resultater og 
opplevelser. 

ESLGA står for European Senior Ladies Golf Association og ESGA 
for European Seniors Golf Association og begge forbundene legger 
vekt på å skape møteplasser hvor senior damer og herrer over hele 
Europa kan møtes og måle krefter i turneringer.
Det er Norsk Senior Golf som står for laguttakene basert på uttaks-
turneringer gjennom 1 år. 

Marisa Sgaravatti Trophy er en turnering for senior damer fra 
50+ med hdc over 6,5.  17 land fra Europa deltok. Anne Marie 
Giørtz fra Oslo GK representerte det norske laget sammen med Elin 
Horgen (Drammen), Nina Henriksen (Vestfold), Susan Heimdal 
(Vestfold) og Tove Mjelstad (Ski). Italia vant, mens Spania og 
Finland kom på 2. og 3. plass. Den norske laget tok en flott 8. plass. 
Totalt var det 17 lag med.

Fv. Susan Heimdal, Tove Mjelstad, Nina Henriksen, Anne Marie Giørtz og Elin 
Horgen.

European Ladies Masters Team Championchip er en turnering 
for damer 65+ åpent for hdc ned til 0.  Her var det var 11 land som 
deltok. Turneringen ble spilt på en fantastisk lang (5346 m) og flott 
mesterskapsbane i Italia, Torino. Den er mest kjent for at brødrene 
Mollinari spiller her. Spillet ble gjennomført i temperaturer opp 
mot 36 varmegrader.

 

Vi over 80

Bjørn Inge Kristvik, Grethe Thorstensen, Leif Astor Svendsen og Einar Røang.

16 spillere måtte se seg slått av Leif Astor Svendsen 
som med 20 poeng stakk av med seieren i turneringen 
«Vi over 80».

Deltakerantallet var 17, men klubben har flere kvalifiserte spillere, 
som av ymse grunner ikke kunne delta i år.

Turneringen går over 9 hull hvor herrene spiller fra tee 49 og 
damene fra tee 41. Etter spill er det samling i klubbhuset hvor  
«Vi over 80» kaken serveres etterfulgt av premieutdeling.

Vinneren i år ble Leif Astor Svendsen, med 20 poeng. Dermed blir 
hans navn inntegnet i pokalen for andre gang, da han også vant 
turneringen i 2014. 

Bjørn Inge Kristvik og Einar Røang fikk begge 18 poeng og 
spillernes hcp ble avgjørende. Bjørn Inge Kristvik hadde lavest hcp 
og tok derfor 2. plassen.
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Laget som representerte Norge bestod av Anne Line Bakkevig fra 
Oslo, Annikken Briseid fra Asker, Sonja Billington fra Østmarka, 
og Solveig Moen fra Vestfold. Laget fra Sveits stakk av med seieren 
etterfulgt av Italia og Sverige. Som lag endte Norge på en 9. plass, 
men Anne Line Bakkevig ble beste individuelt på 2 single matcher 
79 + 86 =165 + pokal. Gratulerer!
 

Anne Line Bakkevig 

Begge lagene til de to konkurransene hadde det strålende sammen, 
og vi kniver igjen i år og til neste år, for å være med i Østerrike 2018.

Fv. Solveig Moen, Anne Line Bakkevig, Sonja Billington og Annikken Briseid.

EM for lag i European Seniors Golf Association i Polen

Her gjør kapteinene opp etter endt dyst. Gunnar Skrautvol til venstre og Knut Tom 
Kristensen til høyre.

Oslo Golfklubb var representert med to av klubbens seniorer da 
EM for lag i European Seniors Golf Association (ESGA) sin regi ble 
avholdt utenfor Gdansk i Polen i slutten av juni. Norsk Seniorgolf 
sendte et brutto- og et nettolag, hvert bestående av 6 spillere – og 
på bruttolaget var Knut Tom Kristensen tatt ut, mens Gunnar 
Skrautvol var med på nettolaget. Og de var kapteiner på hvert sitt 
lag – bra uttelling for OGK …………. Begge lagene konkurrerte 
mot 23 andre nasjoner.

Gunnar Skrautvol forteller at mesterskapene foregikk på fantastisk 
flotte baner, Postolowo og Sierra Golf Club – skikkelige 5-stjerners 
anlegg, og spesielt Sierra er vel verdt et besøk om du har en weekend 
ledig. Postolowo er mer utfordrende for de fleste. 

Det er tradisjon for at det er kamp mellom lagene om hvilket som 
oppnår den beste plasseringen i turneringen, og i år (som i fjor) var 
det nettolaget som kom best ut av den kampen, med 9. plass – 9 
slag totalt bak pallen – mot bruttolagets 12. plass.
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Klubbserien 

Bli med i Klubbserien!
 

Laget som fikk 1. plass i 2013.

Lyst til å konkurrere med klubbens logo på brystet? Da 
kan du bli med i Klubbserien. De to siste rundene skal 
spilles 20. august og 17. september.

2017 er den 6. sesong med Klubbserien. Det hele begynte i 2012 da 
Tyrifjord GK tok initiativ og fikk med seks klubber på Østlandet. I 2013 
ble det gjennomført en større pilot med utvalgte klubber over store deler 
av landet, og i 2014 ble Klubbserien tilgjengelig for alle klubbene.

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. Tim Bye er kaptein for 1. divisjon og har en 
liste med drøyt 30 medlemmer som har sagt at de er interessert i 
å delta, men selv om det kun er 4 spillere som må skaffes tilveie 
til hver runde, har det vært vanskelig å skaffe nok spillere i noen 
tilfeller. 
– For min del hadde det optimale vært å ha en 6-8 spillere i starten 
av sesongen hvor de forplikter seg til å delta. Vi må selvsagt ta høyde 
for sykdom og andre unntakstilfeller, men det burde være mulig 
å finne en liten pulje som trives med å spille mot andre og ser det 
som lukrativt å få spille andre baner uten kostnad. Alder eller kjønn 
spiller ingen rolle.

– Det blir spilt four-ball match og det har tidligere år vært 3 par som 
spiller hver runde. Nytt av året er at det er to singlematcher og bare et 
par hvor det spilles four-ball match. Det har NGF fått litt blandede 
tilbakemeldinger på.  De som har vært med før har nok syns at det var 
mer morsomt å spille match som par. Fordelen med singelrundene er 
at det ble enklere for klubbene å stille lag siden man bare trenger fire 
spillere. Men interessen for å delta har vært lavere enn vanlig og om det 
kan skyldes endringen av turneringsoppsettet er foreløpig ikke godt å 
si, forteller Tim Bye. Vi regner med at NGF tar en grundig evaluering 
av dette og kommer med ett spennende tilbud også neste sesong.

Lyst til å delta på klubbens lag?
Oslo Golfklubb har stilt med lag hvert år siden oppstarten i 2012. I 
2013 ble det 1. plass på laget (bildet) som spilte i 1. divisjon, mens 

resultatene de andre årene kan sies å være «midt på treet».  Spillet i 
år har så langt gitt en plassering på 3. plass, men det er veldig jevnt i 
toppen. Kun 1 poeng skiller de 3 øverste lagene i Divisjon 1:

 
– Hvordan den endelig resultatlisten blir får vi ikke vite før de to 
siste rundene er ferdigspilt, forteller Tim, som samtidig oppfordrer 
spillere som kan tenke seg å delta til å melde sin interesse.
Kontakt info; timabye@gmail.com

Marius Thorp spilte en runde av de sjeldne under Erik’s 
Invitational fredag 18. august. Han brukte utrolige 61 
slag fra tee 61!

Marius begynte runden med å sette en tremeter for birdie på 1ern, 
før en tap-in birdie på hull 2. Da han pitchet i for birdie på hull 3 
var standarden satt. Han gjorde ytterligere to birdies, og rundet fem 
under par.

På hull 10 gjorde Marius en enkel birdie. Han fulgte opp med par 
på 11ern, før fire strake birdies. 10 under par etter 15 hull, og en 
mulig 59-runde innenfor rekkevidde. Han avsluttet par-par-birdie, 
og signerte tilslutt for en fantastisk runde på 61 slag! Det skal 
nevnes at Marius strøk hullkanten for birdie på både hull 16 og -17, 
og var veldig nærme noe helt spesielt...

– Det var en runde hvor alt stemte og alt gikk min vei. Jeg slo ballen 
bra, traff med lengder og satt puttene. Jeg har ikke spilt mange 
bedre runder enn denne, forteller Marius.

Det sier sitt.  Med et handicap på +4.5 måtte Marius gi fem slag fra 
tee 61. Han vant likevel netto- og stablefordklassen suvrenet i Erik’s 
Invitational. Imponerende. Nå venter et nytt handicap på +5.2.

Utrolige 61 slag fra tee 61!
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Golfreglene

De enkle vanskelige golfreglene

Den evige diskusjonen i golfen om reglene og 
tolkningen vil ingen ende ta, noe de største tourene nå 
også ønsker gjøre noe med.

TEKST: MARIUS THORP

Fra og med januar 2019 trer en forenkling av de nåværende 
golfreglene i kraft. Disse endringene er gjort av USGA og R&A, 
og har som hensikt å gjøre det enklere for enhver golfer å forstå og 
bruke golfreglene slik det er ment. Jeg skal ikke gå igjennom alle disse 
endringene her og nå, men anbefaler dere alle å lese om det på internett.

Vi på klubben får ofte spørsmål gjennom sesongen om en del 
av standardsituasjonene som golfere ofte havner oppi i løpet av 
golfrunden, og jeg skal nå forsøke å forklare så godt det går. 

Før jeg begynner vil jeg bare minne om at i tillegg til de offisielle 
golfreglene, så har vi lokale regler som man finner på baksiden av 
scorekortet.

Allright, la oss begynne J

Kan man droppe ballen når den ligger på eller i nærheten av et 
sprinkellokk eller lignende?
I henhold til regel 24-2 er alle deler av vanningsutstyr, benker, 
sikkerhetsnett, søppelkasser, avstandsmerker og trær med 
støttepinner definert som uflyttbare hindringer. Det betyr at 
dersom din ball ligger i eller på hindringen eller den påvirker din 
slagstilling eller planlagte sving kan du ta fritak uten straff innenfor 
en køllelengde fra og ikke nærmere hullet enn det nærmeste punkt 
for fritak fra den uflyttbare hindringen.

Man kan ikke ta fritak dersom man ligger i et vannhinder/
sidevannshinder og at det å være i spillelinjen i seg selv ikke er 
grunn for fritak.

Husk at gjenstander som enkelt kan flyttes og settes tilbake er å 
definere som flyttbare hindringer, forutsatt at det ikke står annet i 
lokale regler. Eksempelvis er et sprinkellokk ikke flyttbart, men en 
rake som ligger utenfor bunkeren er flyttbar.  

Hvilke muligheter har man når man dropper etter å ha slått i 
vannhinderet?
De fleste har god kontroll på hvilke muligheter du har når det 
kommer til å droppe etter å ha slått i vannhinderet. Ved slag i 
vannhinder (gule staker) har man 3 muligheter; 
• Spille ballen som den ligger (Husk å ikke grunne kølla)
• Spille ny ball fra der den opprinnelige ble spilt, med ett straffeslag.
• Droppe en ball bak vannhinderet fra punktet hvor ballen sist 

krysset grensen til vannhinderet og i flagglinjen til det punktet. 
Da kan du gå så langt bakover du ønsker i flagglinjen. 

Ved slag i sidevannshinder (røde pinner) har man i tillegg til de 
ovennevnte 1 mulighet til;
• Droppe en ball innenfor 2 køllelengder fra punktet der ballen 

krysset ut i sidevannshinderet, men ikke nærmere hullet. Et 
eksempel på vår bane er på hull 16. Dersom ballen din lander 
over vannet og ruller tilbake i vannet, så kan du droppe på den 
andre siden 2 køllelengder fra der ballen krysset ut i hinderet og 
ikke nærmere hullet.

Husk også at dersom ballen ruller utenfor de 2 køllelengdene eller 
nærmere hullet, må det droppes på nytt. Skjer dette to ganger, så 
skal du plassere ballen på punktet der ballen traff bakken ved siste 
dropp.
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Kan man flytte røde staker og hvite staker?
Røde og gule staker, i tillegg til GUR staker, er flyttbare hindringer 
og kan da flyttes uten straff, mens hvite staker er ikke regnet som en 
del av banen og gir derfor ingen fritak. Så ligger din ball inntil hvit 
stake, får du ikke gjort noe annet enn å ta fritak med straff.

Havner ballen på veien, kan man fjerne løse steiner som ligger 
litt i veien?
Ja, det kan du. Men pass på så du ikke sørger for at ballen flyttes 
eller at du forbedrer ballens lie. Veiene på banen er også å definere 
som uflyttbare hindringer og som betyr at du kan ta fritak som i 
spørsmål 1.

Verdt å nevne er at steiner/løse gjenstander i bunker er å betrakte 
som flyttbare hindringer.

Hva skjer dersom man kommer borti ballen ved uhell på green?
Denne regelen har vært hyppig diskutert og vi har sett flere 
kontroversielle avgjørelser på de profesjonelle tourene de siste årene, 
med Dustin Johnson og Lexi Thompson spesielt.

Regel 18-2 sier at dersom du ved uhell flytter ballens posisjon 
pådrar du deg ett straffeslag, med unntak hvis følgende inntreffer; 
At ballen flyttes under leting, under reparasjon av nedslagsmerke, 
under måling, under merking av ball, under fjerning av flyttbare 
hindringer, under fjerning av løs naturgjenstand på green.

Så dersom ditt utstyr eller du selv forårsaker ved et uhell at ballen 
flyttes pådrar du deg ett straffeslag.

Men denne regelen skrotes fullstendig fra og med 2019 og er 
anbefalt som lokal regel fra og med neste sesong også. 

Hva skjer dersom man spiller fra feil teested?
Dersom du spiller fra feil utslagssted pådrar du deg to straffeslag og 
må deretter spille ny ball fra riktig utslag. Oppdages ikke feilen før 
spilleren har slått ut på neste utslag eller forlater putting green på 
siste hull blir spilleren diskvalifisert.

Hvis en spiller i matchspill spiller ballen fra feil tee er det ingen 
straff, men motstander kan umiddelbart kreve at spilleren annullerer 
slaget og spiller ny ball fra riktig tee.

Hva skjer dersom man spiller på feil ball?
Dersom du er uheldig og spiller på feil ball, pådrar du deg to 
straffeslag og må spille den korrekte ballen. Hvis en spiller ikke 
retter feilen før han har slått ut på neste utslag, eller forlater greenen 
på siste hull blir han diskvalifisert.

Golfreglene 

Billie Thackwell

Torsdag 1. juni var det duket for nok en Hole in One på banen. 
Denne gangen var det Billie Thackwell som skulle få full pott på 
hull 11. 
– Utslaget føltes veldig bra noe som kan understrekes av at min 
sønn utbrøt «wow, det der kan bli kjempe bra». Men det var ikke før 
vi hørte rop og applaus fra en spiller på hull 12 vi forstod at ballen 
hadde gått rett i hullet, forteller Billie fornøyd.

Hole in one

Verdt å merke seg er at det er ingen straff ved slag på feil ball i 
vannhinder eller at slag slått av en konkurrent på din ball teller ikke 
i din score.

I matchspill taper man hullet ved slag på feil ball.

Det var noen av de mest stilte spørsmålene og situasjonen som ofte 
oppstår. Golfreglene, slik de er i dag, er kompliserte og kan ofte 
tolkes forskjellig.

Aldri nøl med å komme å spørre dersom det er noe dere lurer på, så 
gleder vi oss til forenklingene trer i kraft i januar 2019.
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 Ladies British Amateur Championship

Haakon Mæhlum Johansen

Lørdag 22. juli fikk Haakon Mæhlum Johansen (11) Hole in One 
på hull 8. Vi sendte ham noen spørsmål og fikk følgende svar:

Er det første gang du fikk Hole in One?
Ja det var første gang. Jeg har hatt en ball på hullkanten på samme 
hullet en gang før. Pappa minnet meg på det rett før jeg skulle slå 
ut. Litt ekstra spesielt oppi det hele. 

Var du på trening eller spilte du en selskapsrunde? 
Det var en treningsrunde med pappa og storebror Jacob. Hadde 
egentlig mest lyst til å spille bare 9 hull. Men da ble det 18 hull 
likevelJ

Hvilket utslagssted spilte du fra?
Jeg spilte fra tee 49. Flagget stod bak til høyre, pappa målte det til 
127m. 

Skjønte du med en gang at ballen gikk i koppen?
Vi var ikke helt sikre. Ballen landet fint på greenen, så spratt den 
veldig rart. Vi skjønte da den var nærme og kanskje hadde gått i. 
Gruppen foran oss var like bak greenen og hadde enten sett eller 
hørt at den traff pinnen. De løp ned og sjekket og ropte bort til oss 
at ballen var i koppen. Da ble det jubel.

Hvordan føltes det? 
Veldig kult. Jeg ble litt skjelven også. Rar følelse egentlig. Men mest 
veldig glad og fornøydJ

Stina overrasket alle

Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf

«Det var sykt moro», sa Stina Resen (24) etter at 
hun i juni spilte seg til semifinale i Europas største 
amatørturnering i golf, nemlig Ladies British Amateur 
Championship.

Stinas formidable prestasjon overrasket også henne selv da hun 
spilte seg hele veien til semifinalen i Europas høyest rangerte 
turnering for kvinnelige amatørgolfere.

Etter å ha kvalifisert seg for sluttspillet med to solide golfrunder 
vant hun sin første og andre match på hull 18 mot henholdsvis 
Lianna Bailey og Emily Toy. I den tredje matchen beseiret hun 
svenske My Leander på det andre omspillshullet, og i kvartfinalen 
slo hun Marta Perez Sanmartin på hull 19! Først i semifinalen måtte 
Stina se seg slått ut av spanske Ainhoa Olarra. 

Prestasjonen er så langt den beste en kvinnelig, norsk golfspiller 
noen gang har oppnådd i denne turneringen. Før spill var hun 
ranket som nummer 215. Etter turneringen som nummer 75.
– Det var en skikkelig opptur, ja. Veldig! Det var sykt moro. Det er 
det beste jeg har gjort på golfbanen. Den beste jeg slo på rankingen, 
var rundt nummer 50, sa Stina i et intervju med Akersposten.

Sina røpet også for Akersposten at det antagelig er hennes siste EM 
for amatører. I løpet av året som kommer har hun planer om å gå 
over i proffenes rekker. 
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Dette området er satt av til et internasjonalt prosjekt som har til formål å kartlegge 
hvordan det biologiske mangfoldet endrer seg i pakt med endrede vedlikeholds 
strategier.

Vi har hatt en hektisk og begivenhetsrik sesong så 
langt. Banen har kommet opp på et stabilt, høyt 
nivå etter en utfordrende start på sesongen. Med det 
utgangspunktet vi hadde er kontrastene store, men 
desto mer hyggelig er det at vi nå kan presentere et 
anlegg i europeisk toppklasse for våre medlemmer og 
gjester.

Vi går nå inn i det som for mange er den fineste delen av 
golfsesongen, hvor banen normalt fremstår på sitt beste. Vi har 
gjennomført sesongens største sportslige høydepunkt, European 
Young Masters (EYM), med gode norske resultater. Vi har også 
gjennomført Old Boys Championchip og The International Trophy 
i løpet av noen hektiske uker. 

Mangfoldet av turneringer er stort og det er like hyggelig å være 
vertskap for våre trofaste seniorgolfere som de litt yngre, som ønsker 
å erobre verdenstoppen i rekordfart. Det sportslige nivået er høyt. 
Man blir imponert over det ferdighetsnivået som disse 16 åringene 
har tilegnet seg gjennom lek og systematisk trening. 

Det er hyggelig når man får gode tilbakemeldinger på at Oslo GK 
leverer godt på alle fronter som arrangør. Det gir oss en bekreftelse 
på at vi utvikler oss i pakt med tiden og at alle de frivillige som 
bidrar gjør oss komplette med den glød og erfaring som disse 
trofaste tar med inn i organisasjonen år etter år. Vi er privilegerte 
som har denne kulturen i klubben.  Det gir positiv energi og bidrar 
til økt motivasjon og glede i vårt daglige arbeid. 

Vedlikeholdet i august
I starten av august har vi igjen gjennomført et intensivt vedlikehold 
på alle banens arealer slik at anlegget skal stå best mulig rustet til 
den økte spillefrekvens som finner sted når alle returnerer hjem fra 
ferie. Vi har luftet alle arealer og gjennomført toppdressing. Vi har 
fått dette til på en relativt smidig måte gjennom god planlegging og 
logistikk. 

Baneavdelingens hjørne 

Følgende områder på banen har blitt dresset i ferieperioden:
• fairwayene med 800 tonn sand
• greener og teesteder med 60 tonn sand    
• bunkerne er tilført 40 tonn sand

Disse arbeidene er helt nødvendig for å ivareta funksjonalitet, 
kvalitet og forutsigbarhet i anlegget. Dette fikk vi fullt ut erfart sist 
uke (uke 32) hvor vi fikk ca. 60 mm med regn i løpet av et halvt 
døgn. Banens ulike dreneringssystemer inkludert SubAir tok dette 
imot på en måte som muliggjorde fortsatt kvalitetsspill på høyeste 
nivå dagen derpå. 

Vi har også gjennom feriemånedene gjort div. kosmetiske grep 
og fjernet undervegetasjon langs venstre siden av hull 12 hvor 
fossefallet nå er mer synlig. Videre har vi også klippet hele 
venstresiden ned mot vannet på hull 13 og 14. Det gir en litt annen 
kontakt med vannspeilet. 

Det har også blitt byttet ut en del gress hvor vi hadde slitasje rundt 
greener og tee steder på hull 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16 og 18. Gresset 
har integrert seg godt og gitt områdene og banen et visuelt løft. 

Hva skjer i roughen til venstre for hull 10 og 15?
Det er sikkert noen som har registrert at vi har merket ut 
noen områder i ruffen til venstre for hull 10 og 15. Dette er et 
internasjonalt prosjekt hvor vi skal bidra med litt praktisk hjelp. 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), som blant annet forsker 
og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, skal stå for all 
dokumentasjon og oppfølging av de ulike vedlikeholdsstrategier 
som skal gjennomføres i løpet av 3 år. Prosjektet har som formål å 
se hvordan det biologiske mangfoldet endrer seg i pakt med endrede 
vedlikeholds strategier. Vi vil redegjøre for arbeidene etter hvert 
som resultater foreligger. Målsettingen er høyt biologisk mangfold i 
harmoni med gode golf og spilleopplevelser.

Færre spilte runder gir en mer robust bane
Vi har hatt som uttalt målsetting å tilrettelegge for mer tilgjengelig 
spilletid for våre medlemmer. Det har vi fått til samtidig som 
inntektssiden fra greenfee har holdt seg på samme nivå som i fjor, 
men med langt færre runder spilt. Det har banen hatt godt av. 
Gevinsten er at banen fremstår nå mer robust enn hva tilfelle var på 
samme tidspunkt i fjor. Med andre ord så blir dette en vinn-vinn 
situasjon for både banekvaliteten og våre medlemmer som kan glede 
seg til mange fine spillerunder i ukene fremover.  

Vi skal tilrettelegge for mange fine golfopplevelser resten av 
sesongen. 

Vennlig hilsen John Riiber



23

Intervju med Tom Olsen

60 år og 35 år som ansatt i klubben

Tom Martin Olsen er det fulle navn på han som her skal 
hedres. I år fyller han 60 og kan skilte med 35 års erfaring 
fra arbeid i klubben. Ingen over ingen ved siden av!

Tom er altså den av klubbens nåværende ansatte som har jobbet her 
lengst og han har ikke tenkt å gi seg med det første heller.
– Jeg blir her så lenge helsa holder eller til jeg går av med pensjon, 
konstater han. Det er ikke så veldig lenge til.

Og godt er det. For hvem er det vi andre ansatte kontakter når 
takene lekker, når håndtverkerne skal følges opp, bannalarmen går, 
webkamera skal monteres, bord og stoler skal plasseres, lyspærene 
blinker, toalettene tetner, såpe mangler og søppel skal hentes?

Det var fru Withsteen, som i 1982 hadde ansvar for å vaske og passe 
på klubbhuset, som har æren for at Tom begynte å jobbe i klubben. 
– Hun spurte om jeg kunne tenke meg å hjelpe henne med enkle 
arbeidsoppgaver og det takket jeg ja til.  Akkurat på den tiden var 
jeg arbeidsledig og glad for tilbudet.  Det holdt jeg på med i 4 år 
før jeg begynte i baneavdelingen. Den gang var det «Affe» som 
var headgreenkeeper. John Riiber, nåværende banesjef begynte en 
stund etter meg. Det samme gjorde en svenske som het Lars Linde. 
Sistnevnte jobbet som headgreenkeeper før nåværende banesjef John 
Riiber tok over. På banen jobbet jeg i 2–3 år før jeg ble spurt om 

å komme tilbake og ta vare på klubbhuset igjen. Tanken var at jeg 
skulle dele arbeidstiden mellom banen og bygg, men det ble alt for 
mye.  Enden på visa var at jeg fikk rollen som vaktmester på heltid. 

Hva er du setter mest pris på med jobben?
– Arbeidet er allsidig og jeg nyter stor grad av frihet. Jeg har veldig 
hyggelige mennesker å jobbe med og veldig hyggelige mennesker å 
jobbe for – altså medlemmene. Samlet gjør dette at jeg uten tvil kan 
hevde at jeg har Norges beste jobb. 
(Er det sant?) Jeg gleder meg til å komme på jobb og det betyr så 
utrolig mye merker jeg. Jeg kommer hit kl. 05.30 om morgenen, ta 
en kopp kaffe, planlegge dagen, begynne å jobbe og etter hvert møte 
medlemmene. De kommer bort og spør hvordan det går og viser 
empati og interesse. Jeg tror ikke det er mange arbeidssteder hvor 
det er slik. De kan jo også kjefte litt på oss, men det veies opp av at 
minst like mange forteller at de synes vi gjør en god jobb. 

Du er den eneste her i klubben som snakker som om det allerede 
er tatt en avgjørelse om at nytt klubbhus skal bygges.
– For å si det sånn.. vi MÅ ha et nytt klubbhus. Bygge på gammelt- 
nei takk. Hvis vi åpner vegger og tak så kommer vi til å se at det er 
pill råttent mange steder. Glem det. Det vil bli ekstrakostnader som 
ingen vet om. Vi har hatt en del lekkasjer opp gjennom tiden. Så jeg 
stemmer for et nytt klubbhus.

At Tom er den som kjenner klubbhuset best er det liten tvil om. 
Han kan fortelle om hemmelige rom og loft.
– Et rom som veldig få eller ingen vet om er det som befinner 
seg mellom grunnmuren på det gamle og det «nye» klubbhuset. 
Skal man inn her må man ta seg inn en liten luke bak 
ventilasjonsanlegget. Det er ikke mange som går inn der så der 
kunne du ha gjemt alle sparepenga dine.
Under peisestuen er et hult rom som ikke mange vet om og over 
peisestuen er det et lite loft. Her lå det tidligere en god del gamle 
papirer og sånt noe. Kanskje det finnes noe småtteri ennå. Ser du på 
den kuppelen som finnes oppå taket – her er det også et lite loft.

2 om Tom

Jeg har jobbet sammen med Tom over en 
periode da jeg var i Huskomiteen og det 
var til min store glede. Tom var full av 
entusiasme over at alt skulle være så bra 
som mulig. Hans gode humør – alltid 
blid og positiv, er noe han vil bli husket 
for. Gratulerer med dagen den 27. august. 

 Håper du har mange gode år i vente.

 

Jeg har kjent Tom siden jeg begynte å jobbe  
i Oslo Golfklubb for 25 år siden. Tom er  
det jeg vil kalle «hel ved» og han har alltid 
tid til å hjelpe… også når han ikke har 
tid. Han har et godt øye for detaljer og ser 
hva som må gjøres. Tom er også god til å 
organisere sosiale sammenkomster for  
vennene sine. Han tar initiativ og sørger for at vi samles enten for 
å se en fotballkamp, ta en øl og en gang i året – nyte hans kjente 
julemiddag som vi alle gleder oss til hvert år.

Fv. Tom Olsen, Tom Hestø, John Riiber og Lars Linde.

Brith Rasmussen, medlem

Julian King, ansatt



Det var en gang

Med åsen som holdepunkt ble det lagt ut på befaring for å se om 
vi kunne finne stedet på banen hvor fotografen stod når bildet til 
venstre ble tatt i 1925.  Etter 92 år er onduleringene i landskapet 
noe endret, veiene ligger annerledes og trærne er flere og større.

Låven som kan skimtes på bildet til venstre ble benyttet i den 
konstituerende generalforsamling som fant sted da Kristiania 
Golfklub ble stiftet den 13. juni 1924.

I 1933 begynte det gamle bygget ha utspilt sin tid som klubbhus. 
Taket lakk, grunnen beveget seg og behovet for større utbedring 
meldte seg. 

I november 1933 ble det avholdt en ekstraordinær 
generalforsamling hvor styret fikk fullmakt til å gå i gang med 
bygging av nytt klubbhus og i 1935 ble dette tatt i bruk.

I jubileumsboken utgitt i 1999 står det at Bjerkoddlåven brant ned 
en sommerkveld under krigen. I dag er det ingen synlige spor etter 
den, men nå vet vi med relativt stor sikkerhet lå like ved 15 tee i 
skråningen ned mot greenen på hull 14
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9 hulls booking i GolfBox  

Søndag 20. august ble det mulig å booke 9 hulls spill  
i GolfBox.  Noen endringer må dermed spillerne  
merke seg.

Det har lenge vært et ønske å kunne tilby medlemmer 9 hulls-
booking. Nå har klubben funnet en løsning i samarbeid med 
GolfBox. En hovedregel er at all booking vil ta utgangspunkt i at 
det skal spilles 18 hull, med mindre det gjøres noe aktivt for å spille 
9 hull. Løsningen ble iverksatt søndag 20. august. 

Starttider fra og med 20. august ble dermed å finne i et annet 
bilde (fasilitet) i GolfBox. Det gamle bildet «Oslo GK-  Bogstad, 
Par 72» ble dermed erstattet av «Oslo GK - Bogstad, Oslo GK». I 
dette bildet kan man velge å huke av for 18 eller 9 hull. Gjør du 
ingenting blir det automatisk valgt 18 hull. 
Samtidig ble det åpnet for at medlemmer kan booke de siste 9 i bildet 
(fasilitet) «Oslo GK - Bogstad 9 hull fra hull 10 (members only)». 

Kun medlemmer kan reservere spill fra hull 10
Når det gjelder løsningen hvor medlemmer kan reservere spill fra 
hull 10 (der noen går av etter 9 hull) så er ikke denne optimal, men 
en god start. 

Onsdag 16. august satte Asbjørn Ramnefjell ny personlig rekord 
på Oslo Golfklubb. Under senior herrers onsdagsrunde spilte han 
Bogstad på 66 slag. Ikke nok med det – samme dag fylte han 67 år!

Tidspunktet for start på 10’ern vil være når flighten du skal inn i 
kommer dit. Det er ikke nødvendigvis eksakt 2 timer etter tee off 
på hull én. Spillet kan gå fortere og saktere. Derfor må de som skal 
spille 9 fra 10’ern være ute i god tid. Det er plassen på flighten 
du skal spille i, ikke tidspunktet du har reservert spill for, som er 
avgjørende.

Det er ikke mulig å reservere spill på 10’ern før det er umulig å 
reservere spilletid på hull 1
Det vil i praksis si 2 timer før forventet spilletid. Årsaken til at det er:
Dersom Ole reserverer spill for 9 hull 5 dager i forveien burde 
starttiden på hull 10 bli tilgjengelig med en gang. Men, dersom Ole 
ombestemmer seg en-to eller tre dager før spill og han ikke ønsker 
starttiden likevel er det fullt lovlig for Ole å avbestille starttiden 
på hull 1. For at Kari som da ser at tiden nå ble ledig skal kunne 
reservere tid for en runde golf – som vi definerer som en 18-hulls 
runde - kan ikke andre medlemmer ha reservert spilletid fra 10’ern 
samtidig med at Ole reserverte sin spilletid.

Dette betyr i praksis at de som skal reservere 9 hull fra 10’ern, fordi 
noen går av, må være innenfor én times tid av golfbanen.

Løsningen vil tydeliggjøre for alle hvem som går av etter 9 hull og 
det vil gjøre det enklere å komme seg på hull 10 selv om løsningen 
ikke er optimal.

Feiret 67 årsdagen med å spille Bogstad på 66 slag

Det er en stor bragd å spille en 18 hulls runde på færre slag enn 
sin alder! Ikke mindre imponerende blir det når man tar med i 
betraktning at Asbjørn for kort tid siden var satt ut av spill pga. en 
muskelskade i benet.

«For 40 år siden gikk jeg på 67 på Bogstad, i dag gikk jeg på 66. I år er 
jeg da 67 år gammel, akkurat i dag, og her er scorekortet. Seks birdier, 
resten par, 66. YES!» jublet Asbjørn. 

Det var under senior herrers onsdagsrunde at Ramnefjell slo sin 
gamle rekord. Til Norsk Golf sa han: 
«Runden begynte rolig og fint, før jeg gjorde tre birdies fra hull 
5 til 9. Da så det virkelig bra ut, og på back-nine bare fortsatte 
det, forteller Ramnefjell, som per dags dato står oppført med 
imponerende 1,7 i handicap i GolfBox.».
 
Helgen 19-20. august skal Norgesmesterskapet for seniorer 
arrangeres og tillater det verkende benet ham å fullføre er sjansen 
stor for at han tar sin NM-triumf nummer åtte. 
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Kristoffer Reitan reiser snart over Atlanteren for å 
starte sin nye tilværelse som student på University of 
Texas. Men før han tar fatt på collegeutdanningen skal 
han spille U.S. Amateur på Riviera i California.   
10. august var han innom klubben og tok seg tid til  
en prat.

3 års skolegang ved Wang Toppidrettsgymnas i Oslo er over 
og det har vært litt frem og tilbake vedr. om du skulle satse på 
profftilværelsen eller college. Du valgte college, hva var det som 
avgjorde valget?
Jeg så vel mer og mer at college ville gi meg muligheten til å spille 
veldig mange bra baner og mot mange bra spillere. I tillegg så ble 
jeg motivert av å se at andre tidligere studenter ved University of 
Texas har begynt å spille veldig bra, som f. eks Jordan Spieth. Jeg 
tror college rett og slett vil være med på å utvikle meg videre som 
golfer, sier Kristoffer. 

Hvilke forventninger har du til college?
Jeg tipper det blir ganske hardt det første året med skole og 
golf. I starten blir det kanskje litt vanskelig å strukturer seg. 
Ellers så forventer jeg å få muligheten til å spille på bra baner og 
forhåpentligvis vinne et nasjonalt mesterskap med laget. Om det 
ikke er forventninger så er det   i alle fall målet, forteller Kristoffer. 

Du har trent ved Oslo GK og tatt del i treningsopplegget fra 
begynnelse til slutt. Hva har tiden i Oslo GK betydd for deg?
Jeg ble veldig godt tatt vare på av trenerteamet da jeg begynte å 
spille golf. Jeg starte i Eagles ganske tidlig og jobbet meg oppover 
mot Eagles +. Da fikk jeg trene med mange av de eldre spillerne og 
det ga selvtillit og gjorde at jeg følte meg skikkelig god. Ellers er det 
en veldig bra prestasjonskultur i treningsgruppene. 

Klubben og juniorsatsningen skal ha mye av æren for at jeg har 
kommet dit jeg er i dag, som f. eks at jeg kan spille collegegolf. Jeg 
hadde nok ikke klart det uten den hjelp og støtte jeg har fått fra 
klubben og trenerne, sier Kristoffer.

Får du mye respons fra klubbens medlemmer?
Ja veldig, Hver gang jeg kommer hit er det alltid mange som viser 
interesse og spør hvilken turnering jeg skal spille. Har jeg spilt bra så 
får alltid mye skryt, spesielt de siste årene, forteller Kristoffer.

U.S. Amateur på Riviera
I løpet av kort tid skal Reitan måle krefter i U.S. Amateur på 
Riviera. Nå satser han på å komme seg over Atlanteren i god tid før 
turneringsstart og utnytte dagene til å lade opp. 
– Jeg har hatt veldig mye å gjøre de siste dagene og jeg har ikke 
fått trent optimalt.  Jeg ser frem til å dra over, få ro til å trene og 
spillet til å sitte. Det er første gang jeg delta her, men jeg har spilt 
lignende turneringer så sånn sett har jeg noe erfaring å dra nytte av. 
Hvis alt klaffer og alt går min vei så har jeg sjans til å vinne, forteller 
Kristoffer.

Har du et råd å gi andre unge lovende golfere her på Oslo 
golfklubb?
Det er nok mange ting jeg kunne ha nevnt. Først og fremst er det 
viktig å få grunnteknikken (gubbs+teknikk) på plass i tidlig alder og 
så må man hele tiden trene og vedlikeholde det. 
Det er viktig å komme seg ut på banen og kjenne på de ulike 
slagene som svære hooker, svære slicer, fader, drawer og rette slag. 
Jeg spilte i ung alder på korthullsbaner for å føle mestring og å lære 
meg å putte. Jeg spilte også på tøffe baner som f. esk Valderrama 
som økte kreativiteten og kunnskapen om golfspillet.

Hvilket mål har du for din golf?
– Målet mitt er å bli ansett som en av de beste golfspillerne i verden, 
avslutter Kristoffer.

Reitan på college 

Salget starter lørdag 26. august!
Salget i Pro Shop starter samme helg hvor selve 
Klubbmesterskapet avholdes, nemlig lørdag  
26. august. Jayne, Anthony og Stephen gir deg 
følgende rabatter:
• 20% på golfkøller
• 30% på bager
• opp til 50% på sko og klær

Åpningstiden er alle dager fra kl. 08.00–19.00. 
Kontakt Pro Shop på tlf. 22 50 54 92.

Pro Shop’s Corner
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La Sella er reisemålet for en treningsreise med Proene Johan Elgborn og Bjørn Sindre Skott i 
mars. Reisen vil kun være for Oslo Gks damer. Stedet ligger i en fredelig nasjonalpark ved foten 
av Montgófjellet én time nord for Alicante. Her kan man nyte naturen og den rolige amosfæren. 
Vil man oppleve noe annet ligger byene Denia og Javea like i nærheten.

Golfbanen har tre nihulls-sløyfer er designet av storspilleren José María Olazábal. De er 
oppkalt etter ulike vinder. Den første sløyfen heter Le beige og her har man fin utsikt over 
nasjonalparken og layouten gjør at man ofte har brukt for alle køllene i bagen. På den andre 
sløyfen Gregal er det mer vann i spill og de siste hullene byr på en spennende avslutning. Den 
nyeste sløyfen heter Mestral som har spektakulær utsikt over havet, Segaria- og Montgófjellet.

Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa Hotel er et veldig bra 5-stjerners hotell som 
får den mest kresne til å trives. Hotellet ligger stille og rolig plassert i nasjonalparken helt 
inntill banen med alle tenkelige bekvemligheter. Det har bla. flere restauranter, treningsrom og 
et fint Spa som man kan benytte fritt to ganger i løpet av uken. Fra terrassen har man utsikt 
utover bassenget og kan nyte de spanske kveldene. 

For mer info og påmelding: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.

Bli med Oslo Gks damer til La Sella i Spania!
3-10. mars 2018

Inkludert i prisen:
• Flyreise med Norwegian Oslo - Alicante t/r
• Golfbag og 2okg bagasje på flyet 
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r
• 7 netter på Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa  
Hotell i delt dobbeltrom

• 7 frokoster og 7 middager på hotellet m/vin
• 5 greenfees på La Sella Golf Club 
• Golftrening med Johan Elgborn og Bjørn Sindre Skott
• Drivingrange baller til treningene
• Fri wi-fi og 24 timers tilgang til treningsrom
• 2 frie innganger til Spa avdelingen 

Pris kr 13 585,- per person
Enkeltromstillegg kr 1 895,-



Oslo Golfklubb
Ankerveien 127, 0766 Oslo
Tlf. 22 51 05 60

E-post: post@oslogk.no
www.oslogk.no
Facebook: www.facebook.com/oslogolfklubb

Takk 
til alle som bidrar med

tekst og bilder til bladet!

Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post: siv@oslogk.no

Senk skuldrene

for boligsalg. Finn ut hva din bolig er verdt.
Start med en kostnadsfri verdivurdering

- akkurat når det passer deg.

Lars Ryen, tlf. 477 08 008
lars.ryen@privatmegleren.no

 

Høsten er på vei, og det samme er høysesongen

Vil du abonnere på OGK Nytt?

Medlemsbladet OGK Nytt ut 4 ganger per år. 
Klubben tilbyr medlemmer å få bladet gratis  
tilsendt per post og mange medlemmer står  
allerede på mottakerlisten. Vil du også det?

Send en e-post til siv@oslogk.no. 

Årets siste utgave har materiellfrist  
tirsdag 7. november.


