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Klubbhusprosjektet
God oppslutning om informasjonsmøtene
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Hull 14: Norges beste par 4 hull. Foto: Jacob Sjöman

Leder

Endelig ble det vinter
og banen fikk en sårt
etterlengtet «dyne»
som beskyttelse fra vær
og vind. Det er ikke
mange uker til vi starter
oppkjøringen til sesongen
med å frese vekk snø og is
fra greenene.

gjort med det, samt hva et eventuelt nybygg vil kunne gi av fasiliteter.
Medlemmene kom med en del konstruktive tilbakemeldinger, og
gruppen som jobber med prosjektet vil arbeide med spesifiseringer, og
tilføre ny informasjon, slik at dere skal ha et godt beslutningsgrunnlag
før det ekstraordinære årsmøte senere denne våren. Separat innkalling
med saksinformasjon sendes medlemmene når dette er klart. All
informasjon ligger nå på hjemmesidene. Jeg håper mange kommer på
det ekstraordinære årsmøtet. Avstemmingen der vil vise hvilken vei
klubben skal ta for fremtiden.
50 nye medlemmer
Som ledd i å gi dere bedre tilgang på første tee har styret vedtatt
å ta inn halvparten av det antall nye medlemmer vi normalt har
gjort årlig de siste 5 årene. 50 nye medlemmer, hvorav 6 meldte
seg passive med en gang, er tatt inn i klubben i år. De har stått 6 år
på ventelisten. Vi håper dere tar dem vel imot.

Vinteren er tiden for
forberedelser. Vi ansatte har
mye å henge fingrene i på denne
Daglig leder Niels Vik
tiden av året. Tilbakemeldingene
fra medlemsundersøkelsen og andre innspill er tatt med i
planleggingen for 2017-sesongen. Alle avdelinger har sine planer
klare og alle vet hva som skal til for å nå årets mål.

Økonomi
Økonomien i klubben er rimelig god. Vi fikk et solid overskudd
i 2016, ca. kr 800.000, og har nedbetalt kr 1.250.000 på det store
banelånet. Restgjelden er p.t. kr 54 millioner, ned fra opprinnelig
kr 67 millioner i 2009. Likviditeten i vintermånedene er dårlig og
vi benytter oss derfor av en kassakreditt frem til årskontingenten
kommer inn i slutten av mars.

Banebelegget i fjor var for stort med mer enn 34.000 runder spilt.
Det ble for vanskelig for medlemmene å få spilletid. Slik vil vi ikke
ha det i kommende sesonger. Et belegg ned mot ca. 31.000 runder
er forsvarlig. Administrasjonen og styret har diskutert mange mulige
tiltak for å bedre medlemmenes tilgang på første tee. De tiltak
styret vedtok er kan du lese om på side 8. Når dere leser dem så
husk: Tiltakene iverksettes for at dere som medlemmer skal få bedre
tilgang til første tee. Medlemmene er, og skal alltid være, første
prioritert. Så får tiden vise om tiltakene fungerer etter intensjonen.

Mens mange av dere reiser sydover for å spille golf, eller spiller
innendørs på simulatorer i tiden frem mot mai, jobber vi for
fullt med klargjøring for en ny sesong. Den er like rundt hjørnet.
Vi gleder oss til en ny sesong på Bogstad.

Ordinært årsmøte 7. mars kl. 18:00
Det kommende årsmøte tirsdag 7. mars har ingen kontroversielle
saker til behandling, men verd å merke seg er at klubben styreleder
de siste fem år trekker seg tilbake. Han vil bli hedret på årsmøtet.
Ellers er det de vanlige sakene som skal behandles; årsberetning,
regnskap, kontingenter og avgifter, et forslag om flere forhåndssolgte greenfeebilletter og valg. I tillegg skal klubbmestre hedres og
få sine pokaler.

NV

Oslo Golfklubb
– et fantastisk sted å være!

Klubbhusprosjektet og ekstraordinært årsmøte
«Prosjekt klubbhus» er spennende. Det er nylig avholdt to
informasjonsmøter, begge med godt oppmøte. Der fikk medlemmene
mye informasjon om hvordan klubbhusets tilstand er og hva som trengs
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Styreleder har ordet
Fremdeles er ski, aking
og skøyter viktigste
uteaktiviteter på Bogstad,
men i administrasjon
og komiteer er det god
aktivitet med forberedelser
til kommende sesong.
Banemannskapet har
vært aktive gjennom
vinteren for å sørge for
Styreleder Jan Aaseth
at banen kommer seg
helskinnet gjennom en årstid hvor svingninger i vær og
temperatur kan påvirke overvintringen i betydelig grad.
Forhåpentligvis har de preventive tiltakene bidratt til at
banen raskt fremstår i god stand når den etterlengtede
våren kommer om ikke så lenge. Men før banen åpner skal
vi ha Årsmøte og ekstraordinært Årsmøte (EÅM) hvor
avgjørelsen om nytt klubbhus eller rehabilitering skal tas.

På årsmøtet i mars skal nytt styret velges. Jeg har meddelt valgkomitéen
at jeg ikke tar gjenvalg og trer nå ut av styret etter 10 år hvorav de 5
siste som styreleder. Med en krevende dagjobb og små barn er det
etter hvert blitt knapt med tid og tiden er derfor inne til å la andre
overta stafettpinnen. Det har vært spennende å få solid innsikt i
driften av Norges største og beste golfklubb, og det har vært meget
givende å få bidra til utvikling av klubben som jeg har vært en del
av siden 7-årsalderen. Vi kan være stolte av å ha en svært ressurssterk
medlemsmasse med sterkt og stolt engasjement, god frivillighetsiver,
og solide ildsjeler med genuine ønsker om å utvikle klubben videre.
Å drive en golfklubb med 2300 medlemmer med like mange
oppfatninger og ønsker er utfordrende og krever tillitsvalgte og ansatte
med god manøvreringsevne, diplomatiske egenskaper og ikke minst
god filtreringsevne for å vurdere hva som er best for flertallet. All
honnør til klubbens administrasjon og tillitsvalgte for solid innsats hver
eneste dag til beste for klubbens medlemmer.
Det har skjedd en del på 10 år. Baneombyggingen var uten tvil et
viktig grep og veiskille for klubben. Banen har siden vært styrets
viktigste prioritet og selve bærebjelken i klubbens økonomi.
Kunstisbanen på rangen er et prosjekt som hadde en trang fødsel, men
som tilslutt ble meget positivt for klubben og nærmiljøet. Etablering av
klubbens Virksomhetsplan har blitt en rettesnor for administrasjonen
og komiteer, og har vært et viktig bidrag til effektivisering og
profesjonalisering av klubbdriften. Og nå står nytt klubbhus for tur, et
prosjekt som vil gi klubben fasiliteter og et helhetlig kvalitetsinntrykk
som merkevaren OGK, banen og medlemmene fortjener.

Klubbhusprosjektet har vært sentralt i styrearbeidet det siste året.
Komitéen som har arbeidet med å utrede om vi skal bygge nytt
klubbhus eller rehabilitere det gamle, har gjort en solid jobb
med å belyse ulike sider ved alternativene. OPAK-rapporten er
kvalitetssikret og det er avdekket at ytterligere investeringer er
påkrevd for å få klubbhuset opp til nødvendig standard. Det er
laget skisser for nytt klubbhus som er prissatt i god detalj av en
entreprenør og hvor romplanen er gjennomtenkt og fremtidsrettet.
Finanseringen av begge alternativer vil måtte skje gjennom bidrag,
gaver, offentlig støtte og økt medlemskontingent for å betjene en
nødvendig gjeldsøkning som styret håper skal begrenses av god
giverglede i medlemsmassen. Utredningen viser at det er relativt
liten avstand prismessig mellom nytt bygg og rehabilitering, og
komitéens anbefaling er derfor at det er best for klubben å bygge
nytt. Styret stiller seg bak komitéens anbefaling og innstiller på nytt
klubbhus overfor ekstraordinært Årsmøte.

Valgkomitéens (VK) forslag til nytt styret under ledelse av Jens-Ove
Hagen vil sørge for kontinuitet i strategisk fokus og prioriteringer
som har solid støtte i medlemsmassen. VK har innstilt Markus
Leandersson som nytt styremedlem. Han representerer klubbens yngre
garde, spiller scratchgolf og har finansbakgrunn som styret vil dra god
nytte av. Som varamedlem er foreslått Elisabeth Økern. Med VKs
innstilling vil styret opprettholde en god demografisk representasjon av
medlemsmassen og ha en god faglig sammensetning.
Tiden frem til baneåpning i mai går fort og vi får håpe at banen har hatt
en heldig overvintring uten soppskader og isbrann slik at forholdene kan
være gode fra første golfslag. Jeg krysser fingrene for at medlemmene
bestemmer seg for å bygge nytt klubbhus på ekstraordinært Årsmøte,
men før det håper jeg vi ses på klubbens ordinære Årsmøte i mars.

Informasjonsmøtene som har vært avholdt hvor omtrent 200
medlemmer har deltatt, har gitt god sparring på komitéens arbeid.
Mange er overrasket over den dårlige tilstanden på dagens klubbhus,
og når alternativene er såpass like kostnadsmessig virker valget å være
ganske enkelt for flertallet som foretrekker nytt. Dette gir mer mening
enn å putte omtrent like mye penger i en rehabilitering uten særlig
synlige endringer, bedring i arealbruken eller oppnåelse av målet
om helårsaktivitet. Utfordringen ligger hovedsakelig i finansieringen
og klubbens gjeldsbæreevne. Med de konservative kalkylene som
foreligger og hensyntatt gjeldende historisk lave rentenivå for langsiktig
rentebinding og muligheter for utstedelse av obligasjoner på gunstige
nivåer, er det fullt mulig å betjene klubbens totalgjeld uten vesentlig
kontingentøkning. Det ligger også en oppside i inntektsmuligheter
på nytt bygg og potensielt god giverglede blant medlemmene
som vil redusere nødvendig gjeldsopptak. Komitéen vil ved hjelp
av en ressursgruppe med solid finansbakgrunn jobbe videre med
finansieringsplanen, og når medlemmene skal ta avgjørelsen på EÅM
vil det være tilstrekkelig klarhet i hvordan midlene skal hentes og
hvordan klubbens totale gjeld skal betjenes.

Hilsen Jan
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Vinterputten
Damenes vinterputt

Herrenes vinterputt

Tirsdag 10. januar avholdt Oslo GKs Damegruppe sin
Vinterputt. Det spilles kvalifisering over 9 hull hvor de
16 beste spillerne går videre til matchplay.

En stolt tradisjon sto for døren onsdag 18. januar
da 2017 utgaven av senior herrenes vinterputt skulle
arrangeres i treningslokalet.

Det var et strålende oppmøte med 32 deltakere. I kvalifiseringen
ble det mange gode prestasjoner, hvor flere damer delte beste score
på 15 slag på 9 hull. Matchoppsettet ble satt og etter intense og
spennende matcher sto Siri Wahlstrøm og Kirsten Robsahm igjen
i finalen. Det ble sistnevnte som gikk seirende ut av den kampen
og Kirsten Robsahm kan derfor kalle seg vinner av årets vinterputt
i damegruppen.

Cirka 30 herrer var i aksjon i turneringen, hvor det først spilles
kvalifisering der de 16 beste går videre til matchspillet. Det var høyt
nivå under kvalifisering hvor blant andre Einar Røang leverte inn –5.
Etter mange jevne matcher var det kun to herremenn igjen, Per
Valbø og Asbjørn Ramnefjell. Det skulle til slutt bli Asbjørn som
stakk av med seieren og han får dermed navnet sitt gravert inn i
Leiv Hesstvedts vandrepokal som vinner av vinterputten 2017.

Fv. Siri Wahlstrøm, Anita Strindberg og Kristen Robsahm

Det var strålende stemning og hyggelig å se så mange møte opp på
en snøtung tirsdag i januar.

Per Valbø og Asbjørn Ramnefjell
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Damenes St. Hanspokal vender tilbake
Her kan du lese om hvordan Fride fant ut at hun hadde arvet
pokalen og om hennes minner fra golfbanen:
Min mormor, Aasta Wahlstrøm, døde i 1982. Jeg er hennes eldste av
ti barnebarn (datter av hennes datter Vibeke). Blant gjenstandene
som jeg arvet noen år senere, etter Granny som hun het for oss
barnebarna, var en pen liten sølvmugge.
Først nå, etter en grundig sølvpuss, la jeg ordentlig merke til at det
på den var inngravert «Damenes St. Hanspokal». Etter kontakt
med Golfklubben er det nå bragt på det rene at hun nok var den
som i sin tid satte opp pokalen i forbindelse med dameklassen i
turneringen «St. Hanspokalen». Tilsvarende satte hennes mann,
Arild, opp en vandrepokal til herreklassen som fortsatt spilles om
hvert år. Pokalen jeg arvet ble kanskje vunnet til odel og eie, eller
kanskje var det bare Granny som vant den én eller flere ganger, og
at den ble stående hos henne. Det er en glede for meg å gi pokalen
til Golfklubben slik at den kan bli en vandrepokal til aktiv bruk i
dameklassen og knyttes til hennes navn.

Daglig leder Niels Vik og Fride Eeg-Henriksen

Jeg visste jo fra jeg var ganske liten at Granny var aktiv innen
golfen i Norge, og var flere ganger Norgesmester. Jeg gikk dessuten
i noen år caddy for henne på golfbanen på Bogstad. Det må ha
vært begynnelsen av sekstitallet da jeg var ti-tolv år gammel. For
å komme dit, løp jeg fra der vi bodde på Voksenlia, gjennom den
da ubebygde og spennende skogen. Jeg husker at det var ordentlig
hyggelig å gå mange timer med henne og venninnene på laget.
Såvidt jeg husker tjente jeg 3–4 kroner på det også ... Men det var
ganske krevende å være helt stille når de skulle slå. For ikke å snakke
om å skulle bidra til å finne baller som en sjelden gang ikke ble
slått dit de skulle. Men var jeg flink, fikk jeg verdens beste engelske
sitronsukkertøy fra Boots. Og hvis jeg ble med henne hjem etterpå,
kjøpte hun napoleonskake til oss på veien, i Gundersens bakeri og
konditori i Vækerøveien. Også den var klart verdens beste.

I slutten av september i fjor fikk klubben en henvendelse fra Fride
Eeg-Henriksen. Hun skrev:
Jeg arvet i sin tid en sølvmugge fra min mormor Aasta Wahlstrøm.
På den står det gravert inn «Damenes St. Hanspokal». Foto vedlagt.
Jeg vet dessverre ikke så mye om henne knyttet til golfens historie
selv om jeg var caddy for henne i mange år. Men at hun var
mange ganger Norgesmester vet jeg jo, og nå ser jeg i en utgave av
deres medlemsblad, som ligger ute på Internett, at hun «satte opp
St. Hanspokalen».
Nå lurer jeg på om det er en forbindelse mellom muggen jeg
har og denne «St. Hanspokalen». Er det noen hos dere som vet?
Veldig takknemlig om dere kan hjelpe.

Det var gjevt å ha en så ungdommelig og flott mormor, som også
hadde vært Norgesmester i golf. Hun hentet meg iblant på skolen, da
trodde venninnene mine først at hun var moren min. Hun spilte golf
hele resten av livet, og var utrolig sprek. At hun døde «bare» 76 år
ung var derfor helt uventet, og veldig trist.

Svaret Fride fikk lød som følger:
Så morsomt å se bilder av denne pokalen! Ja, det er definitivt
en sammenheng mellom pokalen du har og vår turnering
«St. Hanspokalen». Aasta Wahlstrøm var vel gift med Arild
Wahlstrøm i sin tid. De var begge svært aktive innen golfen.
Det aner meg at de satt opp hver sin pokal; en til dameklassen og en
til herreklassen i denne turneringen. Pokalen i herreklassen har vi
fortsatt og den spilles om hvert år.

Takk til Golfklubben som både ville ha pokalen og ta den i bruk
igjen. Jeg er glad for at mine små hyggelige barndomsminner
om Granny også kunne knyttes til saken og gjøres kjent gjennom
medlemsbladet.
Fride Eeg-Henriksen
PS! Da gjenstår det bare å nevne at årets utgave av St. Hanspokalen
spilles 17. juni.
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Klubbhusets fremtid
God oppslutning om informasjonsmøtene

Ca. 100 medlemmer deltok på informasjonsmøte den 7. februar

Nærmere 200 av klubbens medlemmer fant veien
til informasjonsmøtene om klubbhusets fremtid.
Medlemmene fikk informasjon om klubbhuskomiteens
arbeid og om prosessen videre.

Omfattende rehabiliteringsbehov
Christopher Raanaas la frem omfattende dokumentasjon om
klubbhusets tilstand, og redegjorde for hvilke utbedringer som
må gjøres umiddelbart, og hvilke tiltak som må iverksettes i årene
fremover. Mange av de fremmøtte uttrykte at de var overrasket over
klubbhusets forfatning.

– Klubbhuset er dessverre i dårligere forfatning enn antatt.
Nødvendige arbeider kan ikke utsettes særlig lenger. Komiteen
har vurdert to alternative løsninger: Rehabilitering av dagens
klubbhus eller nybygg, sa Lars Olaf Sterud i sin innledning på
informasjonsmøtene som ble avholdt 7. og 13. februar. Sterud har
ledet klubbhuskomiteen som ble nedsatt av styret i 2016.

Enkelte arbeider, som for eksempel utbedring av kloakkledningen
under huset, drar med seg mange andre kostnader som ellers
kunne vært utsatt. Arbeider som beløper seg til 12-14 millioner
må påregnes uten at de vil gi noen synlig effekt for medlemmene.
Ytterligere nærmere 15 millioner må investeres for å gi miljømessige
besparelser eller bruksmessige gevinster. Dette omfatter blant annet
tiltak for redusert energibruk, ventilasjon, el-anlegg og belysning.
Noen av disse arbeidene må uansett gjøres som følge av påkrevde
utbedringer, men behøver ikke prioriteres på kort sikt. Bygget vil
imidlertid kreve betydelig løpende vedlikehold og ha begrenset
levetid.

– Uansett løsning vil mesteparten av kostnadene måtte bæres av
medlemmene. Etter grundige vurderinger er konklusjonen at
årlig kostnad vil være om lag den samme for begge alternativene,
fremholdt Sterud.
Foreløpige kalkyler viser at årlig kontingent vil øke med ca. kr 1.300
for voksne aktive medlemmer ved bygging av nytt klubbhus, mens
økningen vil bli på ca. kr 1.000 dersom eksisterende klubbhus skal
rehabiliteres. Komiteen arbeider med å kvalitetssikre regnestykkene
frem mot ekstraordinært årsmøte for behandling av klubbhus-saken
i løpet av våren.

Erik Hagen, leder av Turneringskomiteen og medlem av
Klubbhuskomiteen, presenterte krav og forventninger som bør
stilles til et fremtidsrettet klubbhus. Innspill i denne prosessen har
vært hentet fra så vel medlemmer, administrasjonen, trenere og fra
andre klubber med nye klubbhus. Ønsket om et klubbhus som
dekker medlemmenes behov for både golfrelaterte og miljøskapende
aktiviteter ble fremhevet. Dagens klubbhus vil selv ikke etter
rehabilitering dekke behovet for mer plass til traller, el-biler
og bagger.

Både komiteen og styret anbefaler bygging av nytt klubbhus.
– Et nytt klubbhus vil gi den beste løsningen, både økonomisk
og driftsmessig, men det gjenstår en del arbeid for å sikre en
hensiktsmessig finansiering, sa klubbens styreleder Jan Aaseth da
han innledet informasjonsmøtet den 7. februar.
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Skisser
Størst interesse knyttet det seg til skissene som Puls arkitekter har
laget for hvordan et nytt klubbhus kan bli. Arkitekt Tim Resen
redegjorde for mulighetene som et nytt klubbhus kan gi. Mange
medlemmer stilte spørsmål om skissene.

for et nytt klubbhus. Men i den prosessen vi nå er inne i må huske
at klubben er et idrettslag. Det er viktig å ikke miste økonomisk
gangsyn og holde kostnadene på et håndterbart nivå. Det er viktig
å gå grundig til verks og det må brukes god tid på å kvalitetssikre
alle sider av dette prosjektet, fortalte Gunnar Skrautvol.

– Det er viktig å huske at dette kun er skisser til hvordan et
nytt klubbhus kan bli. De gode innspillene og forslagene vil
bli tatt med i arbeidet med utforming av endelige tegninger og
arealutnyttelse dersom klubben beslutter å bygge et nytt klubbhus,
sa Lars Olaf Sterud.

– Jeg syns prosessen frem til nå, hvor vi har fått informasjon litt
etter litt, har vært veldig bra. På informasjonsmøtet fikk jeg dannet
meg et godt bilde av prosjektet og forslaget til nytt klubbhus. Når
det er sagt så har jeg vært tilhenger av nytt klubbhus i mange år
allerede, sa Bøbban Paus.

Elisabeth Seeberg, som også er medlem av komiteen,
orienterte om at man kan forvente å motta offentlige
tilskudd til et nybygg på om lag kr 10 millioner kroner,
mens det for rehabilitering kan påregnes ca. kr 2 millioner.
Omfanget av dette kan først anslås etter en omfattende og
relativt lang søknadsprosess.
– Jeg er imponert over hvor mye komiteen har fått til.
Jeg deltok på informasjonsmøtet den 7. mars og mitt
inntrykk er at det skal mye til for å ikke å se behovet

Sett ov
e

nfra v
est

Sett fra Sørkedalsveien

Sett fra vest

Plan 1. etasje
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1. tee
Bedre tilgang på 1. tee

Er det noe skam å ta et steg fram?

Mange medlemmer opplevde i fjor at det var vanskelig
å få starttid som følge av økt aktivitet på banen, og
har bedt klubben gjennomføre tiltak for å sikre at
medlemmene får bedre tilgang på første tee i 2017.
Mange ulike forslag har vært diskutert i styret og i
administrasjonen. Etter grundige vurderinger har styret
vedtatt følgende for kommende sesong:

TEKST: MARIUS THORP

Det er alltid en evig diskusjon hvilke tee-steder man skal spille fra
og ikke minst hvor langt man slår blant golfere flest. De aller fleste
vegrer seg for å gå en tee frem, selv om man innerst inne føler at det
ville vært det riktige.

• Senior Herre og Damedager starter 30 minutter tidligere
(henholdsvis kl. 08:12 og 08:39) for å frigi spilletid på
ettertraktede tidspunkt.
• Avbestilling av starttid må skje senest kl 20.00 dagen før spill,
slik at medlemmer kan sjekke kvelden i forveien om starttider er
frigjort. (Fjorårets ordning med avbestilling senest en time før
start ga ikke nok tid for andre medlemmer til å overta starttiden.)
• Oppfølging av no-show vil bli intensivert. Medlemmer som
ikke dukker opp vil bli kontaktet samme dag. Advarsler og
bestillingsnekt kan benyttes overfor medlemmer som stadig bryter
regelen.
• Alle turneringer med løpende start i helgen vil bli flyttet til etter
lunsj. Finalespill skal spilles tidligere på dagen enn før.
• Turneringskomiteen skal påse at det frigjøres mer tid til sosialt
spill i helgene generelt, og 1-2 turneringer med spesielt lav
deltakelse vil bli kansellert.
• Full greenfee økes til kr 1.500, greenfee for medlemmers gjester
settes til kr 1.000. Junior greenfee forblir kr. 475 som i fjor. Prisen
på medlemmers forhåndskjøpte billetter blir kr 750 per stk.
Ordningen med rimeligere satser i sommerferien videreføres ikke.
• For bedrifter som ønsker å avholde turnering på Bogstad blir
prisen hevet til kr 2.000 per spiller.
• Innehavere av PGA-kort, som ikke er playing professionals, vil
ikke lenger kunne spille gratis.

For min egen del har jeg endelig klart å legge «machostempelet»
bak meg og funnet ut at det ikke er noen skam i å ta et steg lenger
fram. Mitt handicap er +4,4, som skulle tilsi at jeg burde spille fra
bakerste tee på samtlige baner i landet, men ville jeg da hatt det like
gøy og oppnådd samme mestringsfølelse?
Jeg har i løpet av 2016 skrevet med ned fra +3,6 til +4,4 i handicap,
men kun en av mine tellende runder er fra back tee. Er det noe feil
med det? Mange vil kanskje si ja og i tillegg sikkert si at det da er for
lett for meg og du må jo gå lenger bak, men mitt svar er da;
Men jeg slår ikke like langt som de beste, jeg trives fra dette tee
stedet, jeg føler jeg mestrer golfen og ikke minst har jeg det vanvittig
gøy ute på banen .
Hvorfor skal jeg da gå lenger bak fordi andre gjør det og mener
at jeg burde det? Det er ikke lett å ta motet til seg å gå en tee
lenger frem, men jeg kan garantere at det er verdt det. Det beste vi
hører fra Sarah & Carls Cup er når det kommer inn en 9 åring i
scoremottaket og har gjort sin første birdie! Den gleden er nydelig
å se! De spiller fra tilpassede lengder, men det står fortsatt birdie på
scorekortet.
Tee it forward
Det er etter hvert blitt et kjent fenomen med «Tee it forward»
rundt om i golfverden, og det ikke uten grunn. En av nøklene til
å få golfere til å fortsette er jo at man raskere oppnår følelsen av
mestring og glede ved golfen. I dette er et av hovedpoengene å spille
fra riktig tee sted. Golf er vanskelig nok fra før.

I tillegg arbeider vi for å få Golfbox til å synliggjøre 9-hulls
bestillinger i bookingvinduet slik at vi kan lage en ordning for
bestilling av spill på de siste 9.
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Nye nettsider
Nye oslogk.no
Norsk Golf refererte tidligere i år til Golf Digest som har gått
igjennom statistikken til tusenvis av mannlige golfere (de har ikke
statistikk fra damene enda) og fått frem noen interessante tall på
hvor langt de ulike golfspillerne slår i gjennomsnitt med driver.

Torsdag 16. februar lanserte klubben nye oslogk.no.
Siden er responsiv og vil således tilpasse seg mobil,
nettbrett og desktop.

Gjennomsnittslengde med driver
Handicap:
Under 5 i handicap: 229,4 meter
5–10 i handicap: 211,2 meter
10–19 i handicap: 197,1 meter
19–28 i handicap: 179,1 meter
Over 28 i handicap: 182,2 meter

En prosjektgruppe bestående av ansatte og medlemmer har siden
oktober i fjor jobbet for å få på plass klubbens nye nettside.
Bakgrunnen for prosjektet var at plattformen som de gamle sidene
var utviklet på skulle legges ned. Mye er på plass, men naturlig nok
vil sidene stadig måtte utvikles innholdsmessig. I den nærmeste
tiden etter lansering vil det derfor pågå arbeid for å få alt ferdigstilt.
I arbeidet med nettsidene er det lagt vekt på å vise frem hvilket
fantastisk sted banen vår er. Nettsiden er derfor preget av flotte og
store bilde av banen. Scroller du nedover på siden, under bildene,
finner du nyheter og annen klubbinformasjon.

Som tilleggsinformasjon ble det klart at gjennomsnittslengde med
driver er 200,6 meter, 3wood er 170,8 meter, 7jern 122 meter og
PW 68 meter.

Et annet mål er at du skal kunne finne den informasjonen du
ønsker til enhver tid og på flere plattformer. Siden er responsiv, noe
som kort sagt betyr at den tilpasser seg alle relevante plattformer
som mobil, nettbrett og datamaskin.

Dette er interessante tall som får en til å tenke litt ekstra. Slår du
driveren din i gjennomsnitt 211,2 meter, så tror jeg for eksempel at
tee 58 på Bogstad ville vært det absolutt lengste du skulle spilt ifra.
Klubben har laget en oversikt over hvilket teested som passer for
den enkelte golfer basert på kjønn og handicap.

Menystrukturen er gjenkjennelig, men med noen endringer.
Menyvalget «Medlem» er f. eks flyttet inn under «Klubben», mens
Senior Herrer fortsatt er å finne under menyvalget «Turnering».

Til slutt vil jeg bare minne alle våre medlemmer på en ting. Foran
årets sesong har vi også ferdigstilt nye tee 41, hvor totallengden
på banen ender opp med å være 4095 meter lang. En fantastisk
mulighet for mange golfere! Vi fikk masse positive tilbakemeldinger
på de første 9 hullene som sto ferdige i fjor, og nå til sommeren er
endelig hele banen klar!

Medlemskurs ligger i GolfBox
Nytt er det også at påmelding til medlemskurs heretter gjøres i
GolfBox (GB). På nettsiden vil vi informere om kursene, men
påmelding gjøres ved å logge inn på vanlig vis i GB, og deretter
velge menyvalget «Kurs».

Jeg kan garantere at jeg skal spille en runde eller to fra dette tee
stedet, selv om jeg må gå på 60 slag for å få 36 poeng. 

Vi håper du finner deg vel til rette på de nye sidene. Send gjerne tips
til siv@oslogk.no dersom det er noe du savner.

I påvente av en ny fantastisk sesong på Oslo Golfklubb håper jeg
alle får en fin vår med drømmer om sommer på Bogstad 
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Ny sesong for Oslo GK Damegruppe

Damekomiteen. Fv. Lise Fjeldstad, Anita Strindberg, Rita Ek, Inger Anne Berge og Anne Riddervold.

Nye krefter har tiltrådt i Damekomiteen og de har satt
seg mål om å få flere unge damer i aktivitet på trening
og i turnering. OGK Nytt tok en prat med Inger Anne
Berge, medlem i Damekomiteen, for å høre mer om
hvilke planer de legger.

har blitt en suksess. Men tiltaket gis ikke opp.
– Vi har fått stadfestet av Turneringskomiteen at det hver tirsdag,
gjennom sesong 2017, settes av 3 faste starttider etter arbeidstid.
På den måten håper vi at vi skal får med oss flere av de yngre garde
som har lyst til å spille turnering, og som ønsker å bli en del av noe
som er litt større. Vi oppfordrer damene i klubben til å melde seg
på, morgen eller ettermiddag, det er en flott anledning til å bli kjent
med nye damer, få nye venner og masse erfaring. Vi håper og tror at
dette er et tiltak som kan være med å øke engasjementet hos Oslo
GK Damegruppe. Det er greit med formiddagstilbudet, men skal vi
få med flere kan vi ikke basere det på at alt skal skje på formiddagen
og at de som skal spille på kvelds-tid skal greie seg selv, forteller
Inger Anne

Oslo Golfklubb har satt seg et mål om å øke kvinneandelen i
klubben. Det betyr at det skal jobbes for å forbedre tilbudet til
damene, men også skape økt forståelse av hvilket tilbud som allerede
foreligger, og sist men ikke minst formidlet hvem tilbudet er til for.
– Er du dame, medlem i Oslo Golfklubb og over 21 år (ikke
junior lenger) så er aktivitetene i gruppen som nå endrer navn fra
«Damenes Golf» til «Oslo GK Damegruppe» noe for deg. Så enkelt
er det. Vi har syntes at det er litt synd at man ikke har hatt med
noe med Oslo GK i navnet. Til sammenligning heter damene i våre
naboklubber «Haga damene» og «Bærums damene». De bruker
klubbnavnene sine og synes at det er med på å skape en identitet og
at alle vil vite hvem vi er, forteller Inger Anne.

GC-Pokalen
Damekomiteen samarbeider med Gøteborg Golfklubb om en årlig
turnering, som veksler om å bli arrangert i Gøteborg og i Oslo, GC
pokal. Dette er en turnering for de ivrige, med matchspill over 2
dager, 36 + 18 hull. Turneringen har blitt spilt 66 ganger og laget
velges ut av kaptein Anne Helmer.

Tirsdagsturnering
Damekomiteen har lange tradisjoner for blant annet å arrangere
tirsdagsturnering på formiddagen for damene. Det har blitt
gjort forsøk på å legge til rette for yngre damer ved å reservere
ettermiddags-starttider, som inkluderes i turneringen, uten at det

Damenes sesongmatch
De siste årene har det vært et samarbeid mellom damegruppene
i Haga GK, Bærum GK og Oslo GK om en matchserie på
ettermiddagene i løpet av sesongen. Vi håper å få i stand en
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matchturnering også kommende sesong. Interesserte kan henvende
seg på oppslagstavlen, e-post eller Facebook (mer informasjon om
FaceBook senere i teksten).
Vår og høst scramble over 9 hull
Turneringskomiteen i Oslo GK arrangerer to 9 hull Texas Scramble
turneringer med stort sosialt tilsnitt. Dette er lavterskeltilbud for de
som ikke er så vant til å spille turnering. Turneringene er ment som
en brobygger for nye og gamle medlemmer og Vår Scramble vil bli
arrangert i 31. mai, men høst varianten går av stabelen 16. august.
– Alle damer er hjertelig velkommen til alle arrangementer i regi av
Damekomiteen, uavhengig om man har deltatt på turnering eller
ikke, presiserer Inger Anne.
Trening, også i vinterhalvåret
Damekomiteen tar ikke bare på seg oppdraget med å få flere av
de yngre damene til å delta på turneringer, men planlegger også
fellestreninger før sesong 2017.

Vinnerlaget fra Ladies Vår Scramble bestod av Tone Gulowsen, Anne Line Bakkevig
og Anne-Lise Musæus.

– I samarbeid med Idrettsavdelingen vil vi arrangere treninger,
både på formiddag og ettermiddag, for å få golfkroppen i gang
etter en lang vintersesong. På disse kursene ønsker vi å få passive
medlemmer, de som ikke spiller noe særlig golf, i gang. Her spiller
det ingen rolle hvor flink man er eller hvilket handicap man har.
Alle er inkludert og alle er en del av Oslo GK Damegruppe uansett,
sier Inger Anne.

FaceBook-gruppe
– Nytt av året er at vi har opprettet en såkalt «lukket»
FaceBook-gruppe som allerede har vist seg å være et
flott verktøy. Her legger vi ut informasjon, bilder etc.
Ønsker du å få tilgang til gruppen, meld din interesse
til Damekomiteen.

Kan friste med tur til Spania i 2018
Allerede nå legges det planer for en golftur til Spania i mars 2018.
– Alle klubbene rundt her greier å arrangere dameturer både i Norge
og til utlandet i løpet av et kalenderår. Her i klubben har vi ikke fått
det til, så vidt jeg vet. Dette er allerede tatt opp med idrettsleder og
nå skal vi bruke sesongen til å få med folk, forteller Inger Anne.

PS! Vårens informasjonsmøte holdes i klubbhuset tirsdag
2. mai. Her vil nytt av året både når det gjelder spill, turnering
og golfmote bli presentert. Hold av datoen!

Julian på kurs
I januar dro tre av gutta i baneavdelingen på en ukes greenkeeperkurs. Julian, som mange kjenner fra arbeid som pro, var en av dem.
Her er hans oppsummering fra kurset.
«Klubben legger til rette for at ansatte skal få faglig påfyll, og i slutten
av sesong 2016 fikk Albert, Arek og jeg tilbud om å dra på kurset
«Grunnkurs & drenering» som skulle holdes i Spania i januar 2017.
Kurset startet hver morgen kl. 08:00 og avsluttet kl. 18.00. I løpet
av uken var vi innom en rekke temaområder: jord, vann og
mikrobiologi, sykdom, drenering, ugress og integrert plantevern.
Temaet «Riktig gress for min bane» tok for seg forskjellige
typer gress, hvilken gresstyper som passer på teesteder, greener
og fairways.
Greenkeepere fra hele landet deltok, og kunnskap og
problemområder ble diskutert.
Uken var intens og underholdende, og har gitt meg motivasjon
og lyst til å lære mer.»
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Idrettslederen har ordet
Har golfen en treningsfilosofi?
vi med en ny gutt som het Karlsen. «Gamle» gutta kjørte på ski som
var nesten 2 meter lange mens Karlsen stilte opp med 1.55 meter
dameski (myke). Undertegnende var ansvarlig for tidtaking.
I samtlige runder var Karlsen best med godt over et sekund, og satte
med det en ny standard! Noen var skeptiske mens andre nysgjerrige.
Både Furuseth og Jagge var tidlig ute med å teste det nye utstyret
som blant gjorde at Jagge vant sitt siste renn i Madonna di
Campiglio i 1999. Han hadde vunnet i samme bakke ti år tidligere
med en halv meter lengere ski, Jagge så muligheter.
Historien viser viktigheten av å ha en fot i fortiden og en fot i
fremtiden uten å måtte endre vesentlig. Vi har alle vårt særegne
bevegelsmønster som gjør oss spesielle, men ingen kan bevege seg
som andre. Vi kan manipulere oss inn i et mønster men, i mitt hode
er det å tvinge seg inn i et uvant mønster fylt med kompensasjoner
som kan gi mindre mestring og sette store krav til å gjøre det
perfekte hele tiden. Det er vanskelig det!
Oslo GKs PGA-trener Johan Elgborn sier det bra synes jeg: «Så
lenge du er innenfor ‘range of function’ er du ‘good to go’ Jan».
M.a.o. er det ikke så nøye om alt er perfekt bare det er innafor og
du føler deg komfortabel.
Filosofi
Treningsfilosofi, er det tilstede i Norsk golf og hva betyr det
egentlig?
Filosofi er gresk og betyr «kjærlighet til visdom». Det ligger ikke i
filosofiens natur at det gis noen ny sannhet men snarere at vi blir i
stand til å se flere muligheter. For meg betyr treningsfilosofi hvordan
vi jobber for å oppnå noe.
Hvor mye har egentlig svingen og nærspills utførelse endret seg?
Marius Thorp som jeg jobber med her på Oslo GK var på sitt beste
for 10 år siden. Når han spiller NM eller er med på trening er han
fortsatt nærmest hullet rundt green, han gjør stort sett det samme
som før sier han. Han har ikke endret så mye annet enn utstyr, og
brukt mye variasjon og lek i treningen. Marius legger ballen inntil
hullet med hvilken som helst kølle. Poenget er at det må være mulig
å finne en felles rammebetingelse som kan frembringe, ivareta eller
utvikle flere gode golfspillere?

Idrettsleder Jan Wojtaszek.

Hvert år florerer det nye tips om hvordan man kan bli en bedre
golfer. Lave skuldre, høye skuldre, høye armer, stack and tilt,
venstre load, høyre load, du må bruke swingcatalyst, du må bruke
trackman, Tiger Woods gjorde slik, Bubba Watson har aldri tatt
en protime, du må kappe køllene dine, alt ligger i hodet, du er for
svak, du er for sterk, du er for stiv, du er for myk, osv. Hva skal man
forholde seg til? Hva bør man egentlig gjøre for å bli god eller bedre
golfspiller?

Var nylig innom nettsidene til SGF (svenske golfforbundet) hvor de
viser til at ca 150 klubber i samarbeidet med SGF jobber på en felles
plattform for juniorvirksomhet. Betyr det at 150 klubber jobber
med samme filosofi? Det er jo fantastisk! Er alle trenere og daglig
ledere med på det? Hvor mange juniorspillere er det? Bygger de
videre på grunnlaget?

Et av kjennetegnene til dyktige idrettsutøvere er at evnen til å prøve
nye ting er tilstede. Mer spesifikt dreier det seg ofte om utstyr eller
treningsmetoder.
Selv opplevde jeg dette i starten på 2000 tallet. Det var under en
samling på Kvitfjell med slalåmlaget i World Cup alpint hvor jeg var
med som trener. Vi var der med «gamle» gutta, Furuseth, Aamodt,
Jagge og Stiansen som var svært gode på den tiden. I tillegg hadde

For noen år tilbake jobbet NGF med noe tilsvarende, filosofien het
og heter fortsatt «sportslig plan» med Henrik Bjørnstad i spissen.
Tipper dessverre den boka ligger langt nede i mange skuffer, men

12

Golfkurs
Bli med på gratis golfkurs!
er etter min mening et genialt verktøy for å skape en felles ramme
for hvordan ting kan gjøres i mange klubber for alle golfspillere.
Selvfølgelig må det tilpasses, skreddersys og alt det der men et
kjempefint verktøy som funker.
Funker? Ja, det er Oslo GK et levende bevis på! Vår filosofi er
bygd opp på samme måte som sportslig plan. I 2006 satt en driftig
treningskomite, sammen med trener Fredrik Due, sammen et
system som ligner på den sportslige plan. Et system på trening,
aktivitet, frivillige, turneringer, naborunder, jentegrupper med m.m.
Mange tror det ble dumpet en haug med penger inn i avdelingen
og så gikk alt bra. Det som skjedde var at disse menneskene la ned
utallige frivillige timer og fulgte en systematisk plan, planen beskrev
en måte å jobbe på eller kall det en gjerne en filosofi.
Marie Høgmoen holder kursene.

Idrettsavdelingen i Oslo GK har videreført og utviklet filosofien i
årenes løp, vi prøver og feiler masse men, vi står aldri stille. Den
dagen vi står stille går det bakover.

Start oppvarmingen til årets sesong. Første kurs starter mandag
6. mars.

Tror ingen trenere i Norge er uenige i at det er fornuftig med et
rammeverk og retningslinjer på hvordan man skal lære seg golf
på en god måte. Det er fort gjort å falle tilbake til gamle vaner å
ta ting litt på sparken hver økt, spesielt når man er presset på tid.
Selv husker jeg det var lett å gjøre det samme hele tiden på trening
og forvente resultater og utvikling. Heldigvis hadde vi hyppige
evalueringer som gav oss muligheten til å tenke systematisert på
problemstillinger. Filosofien gav oss en «reminder» på hvordan vi
skulle jobbe til ulike tider. Her er jeg stolt av å kunne si at vi i Oslo
GK jobber rundt en nedfelt utviklingsplan for ungdom opp til
19 år.

Kursene, som holdes av Marie Høgmoen, er et åpent tilbud til
alle som ønsker en gjennomgang av grunnteknikken for de ulike
golfslagene.
De 4 enkeltstående kursene holdes på følgende tidspunkter:
• Mandag 6.mars kl. 10:00–12:00
• Fredag 10.mars kl. 14:00–16:00
• Mandag 13.mars kl. 10:00–12:00
• Fredag 17.mars kl. 14:00–16:00
• Fredag 24. mars kl. 18:00–20:00
Oppmøte i treningslokalet ved driving rangen.

Vi er alle forskjellige og gjør ting på ulik måte hvilket er unikt.
Oslo GK har lang erfaring med bruk av fellesrammer for å bli en
bedre golfer for alle spillere, vi har alltid hatt gode trenere! Kanskje
alle nye tips er utvikling? Et tips kan være å sette alle tipsene i
system sammen med idrettsavdelingen. Målet vårt er å kunne gi
et tilfredsstillende tilbud til alle medlemmer året rundt, og med et
muligens nytt klubbhus i sikte ser vi muligheter i å dele vår filosofi
med dere alle.

Påmelding til medlemskurs
Stedet for påmelding til medlemskurs er flyttet fra nettsiden,
hvor vi fortsatt vil informere om aktuelle kurs, til GolfBox. Ved
kurspåmelding må du logge deg inn i GolfBox på vanlig vis og
deretter velge «Kurs».

Ha en fortsatt god vinter
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Medlemsinformasjon

Oslo Golfklubb ble etablert i 1924 og har i dag over
2200 medlemmer. Medlemskapet styres av klubbens
lover, som du kan finne på klubbens nettside eller i
Håndboken som utgis hvert år før banen åpner. Det
finnes også et antall regler og frister som medlemmer
må overholde. Her kan du lese mer om dette, samt finne
kontaktinformasjon til personer som jobber i klubben.

Studentmoderasjon på årskontingenten
Fra og med det året man fyller 22 år, og frem t. o.m. det år
man fyller 28, tilbyr klubben studentrabatt på årskontingenten.
Dokumentasjon som bekrefter studietilværelsen må hvert år sendes
til klubben innen 20. februar.
Bytte av medlemskategori og utmelding
Hvert år kan medlemmer endre medlemskategori forutsatt at man
sender klubben skriftlig beskjed innen 31. desember. Det er ingen
ventetid for passive medlemmer å endre til aktiv kategori (eller
motsatt). Det er kun en formalitet.

Medlemsspill
Aktive medlemmer i klubben har ubegrenset spillerett på banen
og kan alle dager, bortsett fra torsdager etter kl. 15:00, ta med seg
«medlems gjest» (inntil 3 pers.). Torsdager etter kl. 15:00 er det
«members only» for aktive medlemmer. Da spilles Torsdagsmatch.

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

Passive medlemmer har valgt å si fra seg spilleretten på banen mot
en lavere årskontingent. Passive medlemmer må betale ordinær
greenfee for spill på banen. Greenfeesatsen er den samme som
golfere fra andre norske golfklubber betaler. Passive medlemmer er
velkommen til å benytte alle treningsfelt, klubbhuset og selvfølgelig
kafeen/restauranten. Bur og tralleplass er forbeholdt aktive
medlemmer.

Årskontingent
Årskontingenten fastsettes hvert år av Årsmøtet (finner sted 7. mars
2017). Prisene nedenfor var derfor gjeldende i 2016.
Senior

Venteliste for medlemskap
Oslo Golfklubb har venteliste for medlemskap. Oppføring på
ventelisten medfører en årlig kostnad på kr 300,- for voksne og
kr 150,- for personer under 19 år. Opptaket fra ventelisten starter
hvert år 1. november og avsluttes innen årsskiftet. Styret i klubben
bestemmer hvert år hvor mange medlemmer som skal tas opp i
klubben.

Junior

Student

Utland

Aktiv

Kr. 11 900,-

Kr. 3 800,-

Kr. 6 400,-

Passiv

Kr. 4 800,-

Kr. 1 800,-

Kr. 1 800,- Kr. 2 800,-*

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

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

Innmeldingsavgift
Ved innmelding i klubben må nye medlemmer betale
innmeldingsavgift. Innmeldingsavgiften fastsettes av Årsmøtet. De
siste årene har avgiften vært kr 40 000,-. Juniormedlemmer (t.o.m
21 år) belastes kr 7 000,- det år man blir medlem. De resterende
kr 33 000,- forfaller det året man fyller 22 år.

Starttidsbestilling
Aktive medlemmer kan bestille starttid 5 dager før spill.
Bestilling av starttid gjøres fortrinnsvis i GolfBox eller ved å ringe
klubbens starter på tlf. 22 51 05 65. I golfsesongen er starter
tilgjengelig hele uken fra kl. 08:00–20:00. Ved bestilling via starter
må bestiller ha klubb- og medlemsnummer på hver enkelt spiller
klar.

Fra junior- til seniormedlem
Juniormedlemmer har en lavere årskontingent enn
seniormedlemmer. I Oslo Golfklubb er man å betrakte som
juniormedlem til og med det året man fyller 21. Ved overgang til
seniormedlemskap blir «Aktiv Junior» endret til «Aktiv» og «Passiv
Junior» endret til «Passiv».
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Early bird
• Spiller som slår ut før 07:30 skal gå fra Tee 10. Etter kl 07:30
skal man gå fra Tee 1. Dette for å slippe å komme i konflikt med
banemannskapets klippetog.
• Spillere som slår ut før 07:30 må reservere tid 1,5-2 timer etter
spillets start på 1. tee dersom det skal spilles mer enn 9 hull.

Styrets forslag til kontingentsatser 2017
Hvert år utarbeider styret i Oslo Golfklubb sin innstilling til
kommende års kontingentsatser. Denne innstillingen legges så frem
for Årsmøtet til godkjenning.
Styrets innstilling til Årsmøtet for 2017, inklusive alle avgifter*, er
som følger:

Avbestilling av starttid
Avbestilling av starttid må skje senest kl 20.00 dagen før spill, slik at
medlemmer kan sjekke kvelden i forveien om starttider er frigjort.
(Fjorårets ordning med avbestilling senest en time før start ga ikke
nok tid for andre medlemmer til å overta starttiden.)

• Aktiv, kr. 13.400 hvorav kr 1.000 er øremerket
«Klubbhusvedlikeholdsfond»**.
• Aktiv Student, kr. 6.600 (Krever at klubben mottar
studentdokumentasjon innen 20. februar 2017, kun for
medlemmer i alderen f.o.m 22–t.o.m 28 år)
• Aktiv junior, kr. 3.900
• TM1 (tidsbegrenset medlemskap for barn og unge som deltar i
noen treningsgrupper), kr. 3.900
• Midlertidig medlem, kr. 21.000 (Ambassadører)
• Passiv, kr. 4.900
• Passiv student, kr. 1.800 (Krever at klubben mottar
studentdokumentasjon innen 20. februar 2017, kun for
medlemmer i alderen f.o.m 22–t.o.m 28 år)
• Passiv junior, kr. 1.800
• Passiv Utland, kr. 2.900 (Krever at klubben får tilsendt fast
utenlandsk adresse)
• Støttemedlem, kr. 300

No-Show
Spillere som har registrert starttid skal registrere seg hos starter
senest 10. min før start. Medlemmer som ikke dukker opp vil bli
kontaktet samme dag. Advarsler og bestillingsnekt kan benyttes
overfor medlemmer som stadig bryter regelen.
Handicap krav – medlemmer
For medlemmer gjelder handicap 54 (Gjennomført Veien til golf
(VTG) kurs).
Kontaktpersoner
Niels Vik, daglig leder

vik@oslogk.no

Marius Thorp, turnering og arrangement

marius@oslogk.no

Siv Leschbrandt, informasjon og medlemservice siv@oslogk.no
Suzanne von Barner, økonomi og faktura

suzanne@oslogk.no

Jan Wojtaszek, idrettsleder

jan@oslogk.no

Johan Elgborn, hovedtrener

johan@oslogk.no

John Riiber, banesjef

john@oslogk.no

Tom Olsen, driftsleder

tom@oslogk.no

Stephen Newey, head pro

snewey@online.no

* Avgiftene det refereres til er finansbidrag og NGF-avgift.
** Klubbhuset har et større etterslep på vedlikeholdsfronten. Styret
foreslår derfor en øremerket avgift stor kr. 1.000 i året for å ta igjen
det forsømte. Avgiften ilegges kun de aktive voksne medlemmene.
NB! Dersom klubbens medlemmer vedtar at det skal bygges nytt
klubbhus vil innbetalte midler overføres som egenkapital til det
prosjektet.
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Baneavdelingens hjørne

Januar har historisk sett vært en nøkkelmåned med tanke på
hvordan overvintringen kan forventes å bli. Slik ser det ut til å
bli også i år. Under bakken har vi hatt ca. 20–30 cm tele, og over
bakken har det vært store temperatursvingninger med regn, litt
snø og snøsmelting, med isdannelse som resultat. Det er en kritisk
grense på 90–120 dager, litt avhengig av gressart, før dødelige
gasser dannes og tar knekken på gresset. Vi slapp is i desember og
det er positivt sett i forhold til den kritiske maksimale lengden på
isdekket. Jo færre dager under is, jo større er sjansene for en god
vinteroverlevelse med små vinterskader og en tidlig baneåpning som
bonus. Noen vinterskader må vi alltid regne med uansett hvor mye
forbyggende arbeid vi legger ned. Banen var nesten isfri 3. januar,
men kombinasjonen 5 cm snø og 20–30 mm regn de påfølgende
dagene på telet mark har gitt oss et islag på ca. 1–2 cm over
mesteparten av banen. Iherdig innsats fra alt tilgjengelig personal
fra alle avdelinger i klubben bidro positivt til at is-tykkelsen ikke
fortsatte å vokse i denne perioden.

en handlingsplan med konkrete satsingsområder for sesongen
2017. Selv om det meste er bra vil det alltid være rom for utvikling.
Det er det som skaper motivasjon og inspirasjon til stadig å søke
forbedringer til fellesskapets beste.
Når det gjelder igangsatte prosjekter på banen sist høst gjenstår
det noe arbeid før prosjektene kan ferdigstilles før baneåpning.
Prosjektene krever en del planlegging med hensyn til logistikk
grunnet gressleveranser etc. Dette gjelder spesielt nytt gress som
skal legges på og rundt de nye tee 41-teestedene som ble bygget
ferdig før jul på hull 10, 11, 12, 14, 15 og 17. Videre skal det legges
ferdiggress på nye områder som er drenert i randsonene til venstre
for fairway 1 og til høyre for fairway 15 nede i landingssone 2 mot
fairway 4. Videre skal det legges gress nede ved steinmuren i forkant
av green 16 etter at muren er blitt rettet opp. Det dreier seg om
ca.1500 m2 gress til rough og 500 m2 gress til tee/fairway.
Vi må også ferdigstille det igangsatte greenbunker-prosjektet på
hull 16.

Vi er spente på fortsettelsen og vi vil gjøre alt for å sikre at det
ikke bygger seg opp mer is enn hva vi klarer å fjerne når tiden er
inne. Det ser greit ut nå så lenge vi har tele i bakken. Det bidrar til
stabilitet og hindrer biologisk aktivitet som kan bidra til sopp eller
kjemiske skader på gresset under isen. Vi vil fortløpende vurdere
ytterligere tiltak med fjerning av snø og is gjennom bruk av evt.
aktivt kull som verktøy. Dette blir trolig først aktuelt i overgangen
februar/mars da vi er avhengig av solenergi for rask nedsmelting av
isen. I tiden frem til da blir det å overvåke og evt. fjerne snø i flere
omganger.

Status personal
Kontinuiteten på de faste ansatte i baneavdelingen er bra, men
noen nye fjes blir å se til sesongstart blant de sesongansatte. Det blir
spennende å utvikle og integrere nye mennesker inn i avdelingen.
Vinteren er også brukt til videre skolering og påfyll av kunnskap
gjennom deltagelse på diverse fagseminarer og gresskurs. Vi har
som målsetting å ligge foran i utviklingen både på kunnskap og på
leveranse av gode golfopplevelser for våre medlemmer og gjester.

Forberedelser til sesongen
Ved siden av alle administrative oppgaver som planlegging,
personalarbeid, bestilling av varer etc. går alle de rutinemessige
oppgavene som snørydding, strøing og vedlikehold av maskiner,
banemateriell og bygninger som planlagt. Vi har hatt gode prosesser
på ting som er blitt avdekket som «forbedringspotensialer» etter vår
sesongevaluering som ble gjennomført for alle klubbens avdelinger
inkl. pro shop og restaurant i november i fjor. Her ble det utarbeidet

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt
god vinter med noen fine skiturer i påvente av ny golfsesong.
Vi går en spennende vår i møte.
Vennlig hilsen John Riiber
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Turneringsprogram 2017 – med forbehold om endringer
TURNERINGSPROGRAM 2017
Damedag:

Hver Tirsdag kl 08:39-10:54

Senior Herre:

Hver Onsdag kl 08:12-10:36

Torsdagsmatch

Hver Torsdag

FOR FULL OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE, EKSTERNE TURNERINGER OG EVENTUELLE ENDRINGER FØLG MED I GOLFBOX
MAI

Start

Søndag 7.

10:00-15:00

Åpningsturneringen i Samarbeid med Pink Cup

Tirsdag 16.

15:30-17:00

Ekteparmatch kvalifisering med rekemiddag

Onsdag 25.

15:30-17:00

Familiematch kvalifisering

Søndag 28.

08:00-15:00

Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal

Onsdag 31.

16:00-18:00

Ladies Vår Scramble

Onsdag 7.

13:00-14:30

OGK Samarbeidspartner & Annonsører

Fredag 19.

Frist for påmelding til Bogstadpokalen

JUNI
Lørdag 10.

09:00-13:30

Member/Guest Invitational

Fredag 16.

11:03-15:33

Old Stars

Lørdag 17.

08:00-10:00

Sankthanspokalen

Lørdag 17.

14:00-19:00

Vi Under 45

Torsdag 23.

19:00-19:30

Midnight Cup

Hele dagen

The International Trophy

Lørdag 15. til Søndag 16.

09:00-14:00

Old Boys Championship

Tirsdag 25. til Lørdag 29.

Hele dagen

European Young Masters

Søndag 6.

09:00-14:00

Vandrepokalen

Fredag 11.

15:00-17:00

Vikingpokalen kvalifisering

Lørdag og Søndag 24-25.
JULI

AUGUST

Lørdag og Søndag 12-13

08:03/13:30

Vikingpokalen finalespill

Mandag 14.

10:00-11:00

Vi Over 80

Onsdag 16.

16:00-18:00

Ladies Høst Scramble

Lørdag 19.

09:00-14:00

Klubbmesterskapet Junior

Søndag 20.

09:00-14:00

Solheim Cup Shotgun

10:00-15:00

Klubbmesterskapet

Lørdag 2.

08:00/13:30

Shakerpokalen

Lørdag og Søndag 26-27.
SEPTEMBER
Søndag 3.

10:00-10:45

Shakerpokalen

Lørdag 16.

08:00-15:00

Wahlstrøms Pokal

Søndag 18.

08:39-08:57

Per Teigen Finale

Onsdag 20.

13:00-14:30

OGK Samarbeidspartnere

Lørdag 30.

09:06-13:00

Flaggturneringen

11:00-16:00

Avslutningsturneringen

OKTOBER
Lørdag 7.

FOR FULL OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE, EKSTERNE TURNERINGER OG EVENTUELLE ENDRINGER FØLG MED I GOLFBOX
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Studietur til Florida 4.–9. februar 2017

Trump National Doral, Klubbhuset

For å kunne opprettholde klubbens målsetning om å
være ledende i alle ledd, er det helt avgjørende med
videreutdanning for de ansatte. Forventningene var
derfor ikke små da banestabens Carl, Christoffer og
Jarle grytidlig en lørdags morgen satte seg i bilen og
kjørte mot Gardermoen.

Blue Monster, den mest kjente av klubbens fire baner, er bygget
i 1962, og har opp gjennom årene mønstret en rekke PGA tour
turneringer og Ryder Cup!
Vi fikk en fantastisk mottakelse, og en enda bedre fire timers
omvisning på anlegget med Superintendent Joshua Hollins, der
vi diskuterte alt fra arbeidsrutiner og metoder til utstyr, verktøy
og klubbhusfasiliteter! Av det spektakulære kan det nevnes at
Course Marshall og Superintendent på sine skjermer, i sine biler
hadde oversikten over samtlige biler på banen, og at de kunne
programmere inn «sperrer» på banen eller bilene slik at den enkelte
bil automatisk fikk beskjed om de kjørte på «feil» steder…

TEKST: JARLE HAUGNÆSS

Moderne markedsøkonomi hadde nå gjort det mulig å reise på
lavbudsjett til arrangementer og destinasjoner en bare kunne
drømme om tidligere!
Og, det har lenge vært et mål om å kunne oppleve The Golf
Industry Show, som fem amerikanske byer i fem ulike stater
årlig bytter på å arrangere. The Golf Industry Show er en
utdanningsinstitusjon for Amerikanske Superintendents/Course
Managers. Her blir det satt opp en rekke nødvendige kurs og
seminarer, samt arrangert verdens største utstyrsmesse.
I år var det Orlando sin tur, og siden Norwegian nå tilbyr fly
t/r Oslo-Orlando til en pris som er langt rimeligere enn mange
innenlands flyvninger, kunne målet endelig realiseres! I det
tette programmet var det blant annet lagt opp til to banebesøk,
golfutstyrsmesse, seminarer/kurs og møter.
Første natten ble tilbragt i Clearwater, ca to timers kjøretur vestover
fra Orlando Int Airport. Kontrastene fra Norge føltes store, da den
påfølgende frokosten ble inntatt på en lokal café, i ca. 23 grader.
Ferden gikk så videre mot Miami og Trump National Doral,
der vi mandag morgen hadde avtalt banebesøk med klubbens
Superintendent. Beregnet kjøretid var 4t og 45 minutter, noe som
viste seg å være litt lite… I Miami rakk vi akkurat et kort besøk
på en lokal restaurant, der vi også var så heldige å få overvære
«Tidenes» Superbowlfinale på storskjerm!

Fv. Jarle, J. Hollins, Carl og Christoffer

Vi hadde avtalt banebesøk på Streamsong Golf Club neste morgen,
så resten av dagen gikk med til kjøring og innkvartering i Lakeland,
rett nord for morgendagens destinasjon.
Streamsong GC, lokalisert 45 min sydøst for Tampa, ble
bygget i 2012, og bar preg av å være i «dormant season», dvs.
Bermudagresset var pjuskt siden det knapt vokser når temperaturen
er under 30 grader… Banen er bygget på et naturlig sandtak, og ser
overraskende nok ut som en skotsk linksbane, i sterk kontrast til de
andre typiske parkbanene i Florida.

Mandag morgen hadde vi tidlig avreise til Trump National Doral,
ca 20 minutter nordvest for Miami by. Navnet Doral er sammensatt
av banens første eier Alfred (Kaskel) og hans kone, Doris.
Donald Trump og hans organisasjon kjøpte anlegget i 2012, og
brukte fire å senere ca. 250 mill. dollar på å renovere hele anlegget.
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På Streamsong GC tilbragte vi halve dagen med Superintendent
Russel Mercer og hans jordanalyse ekspert, Richard Psolla. Her
fikk vi dele våre erfaringer om alt fra sprøyteutstyr og klippere til
arbeidskulturer og metoder. Svært givende!
På kvelden kjørte vi inn til Tampa, og overvar NHL-kampen
mellom Tampa Bay Lightning og Los Angeles Kings (5–0).
Onsdag var dagen for The Golf Industry show. Messen var enorm,
og siden vi naturligvis ønsket å få med oss mest mulig, ble dagen
svært hektisk.
Av det mest interessante kan nevnes ny teknologi innenfor elektriske
klippere, gjødselsprøyter, vanningsanlegg, golfbiler, diverse
baneutstyr og dekor.
Fv. Robert Tren
t Jones Jr,, Jarle
, Christoffer og
(84) er en verden
Carl. Robert Tr
skjent banearki
ent Jones Jr.
tekt. Han har de
hele verden og
signet over 280
har et mål om å
baner over
slå faren, dvs. 35
0 baner…

På kvelden var vi invitert til sammenkomst av vår tidligere
baneentreprenør, Martin Sternberg og Capillary Concrete. De har
utviklet et meget bra produkt for bunkerkonstruksjon, noe vi også
på Oslo Golfklubb har testet med hell.
Her fikk vi utvekslet erfaringer med greenkeepere fra en rekke land,
pluss at vi møtte «gamle kjenninger».
Torsdag var det, etter litt shopping, tid for retur, og med Norwegian
tok det oss 7–8 timer fra Orlando og tilbake til Gardermoen, hvor
vi landet fredag ettermiddag.
Om vi overfor våre medlemmer skal trekke en kortfattet konklusjon
fra vår 170 mils Roadtrip, med banebesøk, messe, seminarer, og
møter må det være at vi i Oslo Golfklubb ligger langt fremme
hva kvalitet angår. Dette gjelder innenfor både administrasjon,
idrettsavdeling og banestandard. Dette kan vi være meget stolte av,
mens vi vel har utviklingspotensial på klubbhusfasiliteter… J
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Fuglene på banen i et GEO-perpektiv
2016. GEO, med hovedsete i Skottland, er den europeiske
organisasjonen for miljøarbeid innen golfrelatert virksomhet.

Golf er også naturopplevelse

Oslo Golfklubb jobber hele tiden med å bli et bedre sted å være.
Hvordan vi behandler naturen, hvilke midler vi tilfører og hvordan
vi håndterer avfall, er viktige elementer i dette arbeidet.
GEO-sertifiseringen er basert på seks satsingsområder, som omfatter
hele klubbens virksomhet: energiforbruk, leverandør/forsyning,
forurensning, vann, nærmiljø og natur.
Baneavdelingen har nedlagt et betydelig og viktig arbeid med
å følge opp GEO-sertifiseringen, som griper inn i svært mange
deler av klubbens virksomhet. Dette bidrar sterkt til at vi forvalter
baneområdet på beste måte, til glede for alle som ferdes der, både
mennesker og dyr.
Som ledd i arbeidet med å fornye sertifiseringen i 2016, har klubben
arbeidet med å kartlegge dyr, fugler, insekter, trær og planter som
trives på baneområdet. Funnene blir samlet, systematisert og
registrert.

TEKST: HANS KRISTIANSEN

På klubbens nettsider kan du lese mer om fugler på banen. Der
ligger det også et interaktivt kart, der mange planter, trær, fugler og
insekter, som finnes på banen, er avmerket. Dette er et kontinuerlig
arbeid, og vi vil gjerne ha innspill fra medlemmer og andre, som
gjør observasjoner av litt mer uvanlige arter.

Naturopplevelsen er en viktig del av en golfrunde. På Bogstad er
vi så heldige å ha et rikt fugle- og dyreliv på og rundt banen. Ikke
minst er Bogstadvannet et eldorado for vannfugler. Oslo Golfklubb
ønsker å legge forholdene til rette for at forskjellige typer fugler, dyr
og vekster skal trives, ved blant annet å ta hensyn til hekkeplasser
og habitater. De fleste arter gjør nytte for seg på en eller annen
måte, i tillegg til å være trivelige innslag på banen. F.eks. holder
småfuglene insektbestanden i sjakk. En eneste småfugl tar flere
tusen insekter på et døgn. Vi har satt opp nærmere 100 fuglekasser
rundt omkring på banen, erfaring viser at ca. 80 prosent av disse er
i bruk i løpet av sesongen, og det er som oftest flere kull som blir
født i kassene hvert år.
Den som har øynene med seg, kan få mange naturopplevelser på
en golfrunde. Her har kanskje de med litt høyere handicap, som
oftere er en tur i roughen, en fordel. Fargerike villblomster, vakre
sommerfugler, frosker, fugler, m.m. ses ofte. Av og til kan man også
se mer sky skapninger, som ekorn, buorm og trekrypere.
Oslo Golfklubb ble i 2013, som første golfklubb i Norge,
miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO).
Sertifiseringen gjelder for tre år og vi ble sertifisert på nytt høsten

Interaktivt kart som du finner på www.oslogk.no/banen
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Det var en gang
I bladet Norsk Golf, utgitt i
mars 2006, ble det fortalt om en
reportasje i Alle Kvinners blad
fra 1955. To reportere besøkte
den gang «golfklubben ved
Bogstadvannet». OGK Nytt har
tatt seg frihet til å gjengi deler av
artikkelen.
«Snakkes det fotball her hjemme er
alle mer eller mindre med på notene,
men nevn ordet golf, da stiller vi oss
fullstendig likegyldig, hvis vi da ikke
slynger ut et eller annet med «idiotisk
latmanns- og snobbesport». Golf er for
de fleste av oss noe fjernt som vi bare forbinde mer godseiernes
England, et eller annet som eksisterte engang blant de store – i en
storhetstid.

for det,
fant vi baren, over en
iskald leskedrikk og en lun prat. Derfra den første
velkomsthilsen. Og flere av «familien»s medlemmer, eldre og unge
strømmet til. Kolossalt så fredelig og harmonisk allting var på dette
stedet. Det summet godslig av stemmer rundt omkring, nå og da et
muntert «mor’n» og «hei» - og så så man på hverandre som de gjør
som riktig «har noe sammen».

Der er ganske overraskende å få vite at i England, Skottland og
Amerika er golf en enormt populær sport og – en sport for de
mange. Enda mer overraskende er allikevel å få vite at vi her
hjemme har hele seks golfklubber med fulltegnede medlems- og
lange ventelister. I Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Hamar
og Sarpsborg drives golfsporten med liv og lyst. Osloklubben er
den største, ikke bare her i landet, men i Skandinavia. Den har
en 400 måls 18-hulls bane og teller 700 medlemmer (hvorav
112 aktive damer), hvilket vil si 700 golfentusiaster som igjen er lik
700 «idioter». Men en ganske sjeldent koselig forsamling «idioter».
Det er nemlig en kjensgjerning at har man først gitt seg golfen
i vold, blir man ikke bare grepet av den store galskapen, men får
samtidig orden på nervesystemet og en utrolig positiv innstilling til
verden og hverandre.

Litt rastløst travelt hadde allikevel alle med å få byttet dress og
drakt med et lettvintere antrekk. I moderne, rommelige garderober
i kjelleren foregikk det. Og fra garderoben til nærmeste kjellernabo,
«Stallen», hvor de artige golftrallene stod «sadlet», så endelig ut
på banen som – nevnte vi det? – må være ikke bare den største
i Skandinavia, men også den vakreste. 400 måls fløyelsbløtt
gressteppe ned mot blinkende vann, innrammet av praktfulle
Nordmarksåser. Om ikke ordet paradis var blitt så forslitt, ville vi ha
brukt det.»

Vi visste ikke det bitterste grann om
golf. Vi kjente ikke en eneste «golfidiot»,
og hadde aldri satt våre ben på et
golfterritorium da vi en solblank, het
eftermiddag svingte inn portene Oslo
Golfklubb på Bogstad. En imponerende
bilpark var det første som møtte blikket.
Jaha, på kjøretøyet skal storfolk kjennes. De
utvalgte som finner det for godt å fordrive
tiden med å trille en ball. Sånn tenkte vi i vår
første inngrodde skeptisme.
Men det lange lave klubbhuset så faktisk
koselig ut – og var det virkelig også.
Med forbauselse merket vi hvordan hyggen
snek seg innpå oss så snart vi var kommet
innenfor dørene. Og en hjertelig, smilende
mottagelse -, hvem er ikke svak for det? Stedets
elskelige og gruelig populære «Mamma»,
fru Hjørdis Simensen, med kjælenavnet «fru
Simen»., og klubbens sekretær Wilhelm Kloed,
uten særlig klengenavn, men like populær
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Golfmarked
lørdag 6. mai 2017 kl. 10:00–15:oo

Salg av brukt og
nytt golfutstyr!
•
•
•
•
•

Kyndig veiledning fra klubbens PGA trenere.
Knalltilbud på golfutstyr!
Selg det du ikke lenger trenger!
Delta i konkurranser. Fine premier!
Gode parkeringsmuligheter!

30 % av salget går til juniorsatsingen i
Oslo Golfklubb. Utstyr som blir prissatt til
kr. 300,- eller lavere vil i sin helhet tilfalle
junioravdelingen. Henting av utstyr som ikke er
solgt, må skje ved oppmøte i treningslokalet
mandag 8. mai mellom kl. 17:00 og kl. 20:00.
Kontroll av oppgjør kan gjøres samtidig ved
henting av utstyr eller gjennomføres per telefon
til Jan, tlf. 907 27 907, samme dag mellom
kl. 09:00–13:00.
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Innlevering og
prisfastsettelse av utstyr:
I treningslokalet torsdag 4. og
fredag 5. mai kl. 18:00–20:00.
NB! Nytt av året er at golfutstyr også
kan leveres inn på hverdager fra og
med tirsdag 18. april og frem til og
med fredag 28. april.
Merk: innlevering må avtales på
forhånd ved å sende en e-post til
jan@oslogk.no.
Salg:
Lørdag 6. mai kl. 10:00–15:00.
Utlevering/utbetaling:
I treningslokalet mandag
8. mai kl. 17:00–20:00.
Kontakt:
Tlf. 907 27 907,
jan@oslogk.no

Grasrotandelen

Pro Shop’s corner
Da Norsk Tipping ble etablert ble det bestemt at overskuddet skulle
gå til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller
mulighet til være med å påvirke dette. Ved å velge Oslo Golfklubb
som din grasrotmottaker går fem prosent av spillerinnsatsen til
juniorsatsingen i klubben.
– Ved å gi grasrotandelen til Oslo Golfklubb støtter du i hovedsak
tre områder. For det første bidrar de til at vi i de siste 6 årene har
unngått å øke treningsavgiften for barn under 12 år. For det andre
så muliggjør pengene at juniorene under 12 år får anledning til å
spille golf gratis på Nordhaug, som er en alderstilpasset golfbane.
Sist men ikke minst så setter pengene klubben i stand til å tilby
kvalitet gjennom flinke trenere som har kunnskap og erfaring nok
til å følge opp deltakerne på en god måte, forteller idrettsleder Jan
Wojtaszek.
Slik går du frem
Neste gang du er hos kommisjonæren, oppgi vårt organisasjons
nummer som er 970 135 189 og støtt juniorsatsingen i Oslo
Golfklubb. Har du tippekort kan du også enkelt tilknytte
klubben som din grasrotmottaker via SMS. Send kodeord:
GRASROTANDELEN 970135189 til 2020 (tjenesten er gratis).

Pro Shop holder stengt fra og med torsdag
23. februar. Mandag 20. mars er shoppen
igjen åpen fra kl. 10:00–16:00.

GOLFERS WHO KNOW,
BUY FROM THEIR PRO

Takk til alle som bidrar!
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Klubbkalender

Ta del i aktiviteter i regi av klubben frem mot baneåpning
Tirsdag 7. mars
kl. 18:00

Årsmøte i Oslo Golfklubb
Medlemmer i Oslo Golfklubb inviteres til ordinært årsmøte
i klubbhuset.

Mandag 27. mars
(NB! Foreløpig dato)

Dekkskift starter opp
Vårens dekkskift står snart for tur og arbeidsdato for oppstart er
27. mars. Åpningstider før påske 07:00–15:00, etter påske 07:00–20:00.

Lørdag 22. april

Dugnad

Tirsdag 25. april
kl. 18:00

Velkomstmøte
Møte for nye medlemmer i 2017 holdes i peisestuen i klubbhuset

Tirsdag 2. mai

Oslo GK Damenes informasjonsmøte
Informasjonsmøte for alle damene i klubben. Møte holdes i klubbhuset.

Lørdag 6. mai
kl. 10:00–15:00

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

Vil du ha medlemskontingenten per e-post?
Som miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO) søker Oslo
Golfklubb hele tiden nye måter å spare miljøet på.
Et enkelt og effektivt miljøtiltak administrasjonen kan bidra med er elektronisk
fakturautsendelse. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å gi oss beskjed
om at fakturaer ønskes tilsendt per e-post. Du får fakturaen sikrere og raskere,
mens vi sparer tid og miljø ved å unngå unødvendig papirbruk, printing, pakking
og postgang.
Ønsker du elektronisk fakturautsendelse fra klubben,
send en e-post til suzanne@oslogk.no.

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

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

