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Leder

håper en del av dere kan hjelpe oss. Alt i dette 1700 kvadratmeter
store huset skal ut. Kastes, selges eller lagres. Hvor skal vi lagre alt?
Provisorisk pro shop og kontorer skal klargjøres. Hvordan blir det
med servering i sesongens siste del? Kiosk? Per i dag har vi tanker
om løsninger, men ingenting er bestemt. Løsningene kommer jeg
tilbake til i neste utgave av bladet.
Etter at NGF har akseptert å betale vesentlig mer av kostnaden for å
arrangere European Young Masters har styret akseptert at turneringen
avholdes på Bogstad i siste uke av juli i år også. Dette er det siste
internasjonale mesterskap som skal arrangeres i Norge på flere år.
Nå forberedes årsmøtet. Styret og komiteene har skrevet sine
beretninger, regnskapet og budsjettet er klart. Dokumentet blir
tilgjengeliggjort på hjemmesiden i begynnelsen av mars. På
oppfordring kan vi sende det pr post. Ingen store saker til avgjørelse
i år. Kontingenten foreslås kun endret kun med de kr 300 for
voksne aktive medlemmer som det ekstraordinære årsmøtet
i november vedtok. For alle andre medlemskategorier foreslås
kontingenten uendret.

Daglig leder Niels Vik

For en vinter! Vi må mange år tilbake for å måle snaue meteren med
sne på banen. Under snedekket er det et lite lag med is oppå greenene.
Om få uker starter prosessen med fjerning av sne på greenene.

Økonomien er rimelig god. Klubbens overskudd ble i 2017
ca. kr 770.000. Rentebindingstiden for kr 30 millioner av
det store banelånet løses ut denne våren. For å opprettholde
god forutsigbarhet i gjeldsbetjeningen valgte styret å inngå en
rentebinding for 10 nye år. Renten er 3,1% lavere enn ved forrige
rentebinding og vil bedre nedbetalingsevnen betydelig i årene
som kommer. Etter en gjennomgang av kostnadsstrukturen og
aktiviteten i hele klubben har styret bestemt at de ikke vil foreta
radikale kostnadskutt for enkeltavdelinger i 2018. Gjennomgangen
viste likevel at en del aktiviteter skal kuttes ut for å redusere
klubbens kostnader.

Arbeidet ifm nytt klubbhus går raskt fremover. Det er nå sendt ut
tilbudspapirer til fire entreprenører som har til rett over påske med
å levere inn sine tall. Videre har Plan og Bygningsetaten nylig sendt
over søknaden vår til Fylkesmannen for behandling der. Dette er
nødvendig fordi vi ligger i marka. Ettersom vi allerede har fått lov
til å rive håper vi det ikke skal by på problemer å få bygge det nye
huset vi ønsker.
Klubbhuset skal rives før sesongen er ferdig. Dette gjør at det er
lite attraktivt for noen eksterne å drive kafeen i 2018. Tidligere
driver sier at det er fra 15. august til 10. oktober som er den beste
tiden for god inntjening. Vi har derfor bestemt at klubben selv må
ta ansvaret. Ikke at vi skal kokkelere, men det blir klubbens risiko
om vi skulle tjene eller tape penger på kafedriften i år. Per Anders
hyres inn for å stå for den daglige driften; innkjøp, bemanning
etc. Vår oppgave blir å få størst mulig omsetning i kafeen mens
huset er åpent. Her trenger vi golfernes hjelp. Hvis alle spiste et
måltid en gang eller to ekstra i kafeen sammenlignet med i fjor vil
omsetningen øke betydelig. Hva med et selskap på denne siden av
sommerferien? Den positive siden ved at det blir klubbens ansvar er
at vi kan bestemme hva som skal serveres. Vi fikk en del innspill fra
medlemsundersøkelsen, og damene har i egen undersøkelse kommet
med sine ønsker. Vi vil forsøke å innfri dem.

Niels

Takk
til alle som bidrar med
tekst og bilder til bladet!

Jeg ser at dette året blir utfordrende for alle som normalt har sin
arbeidsplass i klubbhuset. Det er tusen saker som må avklares,
mange provisorier som skal på plass og behovet for hjelp i
utflyttingsprosessen er stort. Her trenger vi frivillige hender og

Redaktør: Siv Leschbrandt
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Styreleder har ordet

Basert på ovennevnte tall har styret funnet det forsvarlig å åpne for
inntak av 70 nye medlemmer. Inntaket ble satt drastisk ned i 2017,
til 50 nye medlemmer mot 100 i de foregående årene. Av årets nye
medlemmene er 15 passive, 17 juniorer og 30 aktive seniorer. I 2017
meldte 83 medlemmer seg ut av klubben, hvorav 29 aktive. Det er
styrets oppfatning at medlemsinntaket er forsvarlig med tanke på en
fortsatt tilfredsstillende tilgang til spill på banen for medlemmene.
Som vanlig utførte banemannskapet mange viktige oppgaver etter
sesongavslutning i fjor. De mest iøynefallende er nytt teested på hull
8, som det siste i 41-sløyfen. Videre fremheves at det buklete området
til høyre rett før greenen på hull 14 (fjell) er fjernet, og også at
området til venstre på fairway på hull 9, der altfor mange gode driver
har hatt en tendens til å bli liggende i fuktig område, er blitt drenert.
Disse arbeidene vil bli avsluttet med legging av ferdiggress til våren.

Styreleder Jens-Ove Hagen

Med et par måneder igjen før vi kan ha håp om å åpne
banen, er det grunn til å glede seg over at vi opplever en
fantastisk vinter også her i lavlandet. Banen er fortsatt i
bruk for vinteraktiviteter, unge og gamle har stor glede
av å bruke anlegget med ski og kjelker. Gjennom hele
vinteren blir alle veiene på banen måkt og strødd av våre
banemannskaper, slik at hundeeiere og andre turgåere
også opplever å ha glede av dette fantastiske friområdet.

Jeg avslutter med å uttrykke håp om en fortsatt god overvintring for
banen, og at våren kommer raskt når den først kommer. I fjor måtte
vi vente til 17. mai med åpningen. Så uheldige kan vi ikke være to
år på rad!
Hilsen Jens-Ove

Styrets arbeid
I spørreundersøkelsen for i fjor kom det frem at ca halvparten av de spurte
hadde tilfredsstillende kunnskap om styrets arbeidsoppgaver. Det hadde
vært å ønske at vi hadde nådd ut til flere medlemmer med informasjon
om våre aktiviteter, og jeg nevner derfor noen hovedpunkter:
• Det har vært avholdt 11 styremøter
• Samtlige styremedlemmer har vært tilsluttet komiteer og
ressursgrupper på ulike områder
• Løpende kontakt med administrasjonen og medlemmer
• Arbeid med klubbhusprosjektet
• Forberedelse til ekstraordinært årsmøte
• Utarbeidelse av årsberetning og forberedelse til årsmøte
• Arbeid med avtaler av ulike slag

Riktig informasjon om deg i Håndboka?
Hvert år utgis klubbens «Håndbok». Her finner du en oversikt
over alle klubbens medlemmer med navn, telefonnummer,
mobil, handicap og medlemskategori. Informasjonen hentes fra
data registrert i GolfBox.

Det er ikke til å legge skjul på at styret er inne i en særdeles
arbeidskrevende periode som ikke vil være avsluttet før klubbhuset
forhåpentlig står ferdig sommeren 2019. Det meste av arbeidet er
lystbetont, selv om det til tider kan være utfordrende å kombinere
styrearbeidet med annet arbeid og familieliv.

Sjekk dataene innen 10. april!
Klubben oppfordrer alle medlemmer om å logge seg inn i
GolfBox innen tirsdag 10. april og sjekke at all informasjon vi
har registrert er korrekt. Benytter du ikke fasttelefon lenger er
det bare å slette nummeret.

Forberedelse til en ny sesong
Statistikken for starttidsbestillinger i 2017 viser en nedgang på
ca 5000 runder. Styrets mål var å få redusert belegget med ca 3000
runder. Sen baneåpning og dårlig vær i september var hovedårsaken
til at reduksjonen ble enda større.

Mangler du brukernavn og passord send en epost til
siv@oslogk.no. På forhånd takk for hjelpen!
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Vinterputten 2018
Vinterputten har lange tradisjoner i klubben. I januar
hvert år møtes medlemmer i treningslokalet for å teste
putteformen.

Hyggelig var det at enda flere damer, sammenlignet med fjoråret,
møtte opp i treningslokalet for å spille golf og møte golfvenner. Det
er med på å bidra til et godt klubbmiljø!

Asbjørn Ramnefjell (tv) takker Inge Fjeldstad for matchen. Per J. Eitzen står klar
med pokalen.

Onsdag 17. januar var det senior herres vinterputt som stod for
tur. På samme måte som damene ble det spilt en innledende
kvalifiseringsrunde. Av totalt 29 spillere var det 16 som gikk
videre til matchspillet og som dermed fikk navnet sitt ført opp på
matchtablået.

Fv. Kirsten Robsahm og Siri Wahlstrøm.

I år møtte 37 damer opp for å teste puttekrefter tirsdag 9. januar.
Det ble det spilt en innledende kvalifiseringsrunde som sendte de
32 beste spillerne videre til matchspillet. Her ble den ene etter den
andre slått ut før finaleplassene ble avgjort. Akkurat som året før
ble det Siri Wahlstrøm som skulle måle finalekrefter mot Kirsten
Robsahm. I fjor puttet Kirsten best, mens Siri hadde lykken med
seg i år. Gratulerer!

Da kvartfinalen var unnagjort sto det igjen 4 mann som skulle
møtes i semifinalen, nemlig Per Valbø mot Asbjørn Ramnefjell og
Inge Fjellstad mot Torgrim Rolfsen. Det endte med at Asbjørn slo
Per 5/4 og Inge slo Torgrim 2/1.
I år som i fjor var det Asbjørn som puttet best og han vant 2/1.
Gratulerer!

Inger Lise Wangerud tok 3. plassen, mens Ellen Juell kom på fjerdeplass.

Inger Anne – ny leder i Damekomiteen
Som ny leder i damekomiteen har Inger Anne Berge
et viktig budskap til alle damer i klubben, nemlig
«alle skal med». – Det viktigste for meg som leder
i komiteen er å få formidlet til alle damer i klubben
er hjertelig velkomne til å ta del i våre aktiviteter,
uavhengig om det er sosiale arrangementer, turneringer
eller golfturer. Det er også viktig å presisere at
deltakelse på sommeravslutning og avslutningsfest
ikke fordrer at man har deltatt på tirsdagsrundene,
forteller hun.
Inger Anne ble medlem i Oslo Golfklubb i 2015 etter å ha stått flere
år på ventelisten. I 2017 var hun medlem i damekomiteen og i år
tar hun over ledervervet etter Anita C. Strindberg.
For Inger Anne er golfen først og fremst et sosialt møtested. I tillegg
holder golfen både kroppen og konkurranseinstinktet i form.

Inger Anne Berge.
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– Jeg har aldri vært spesiell god i sport, men har en sann glede av
å beherske golf til det hcp jeg spiller til. I tillegg må jeg presisere
at man ikke trenger å slå lange baller for å spille god golf. Det er
nærspillet og putteferdighetene som skiller en god golfer fra en noe
mindre god, forteller hun.

Regelkveld på trappene
Golfsportens styringsorganer har i lengre tid jobbet for å oppgradere
golfreglene og å gjøre regelboken enklere. De nye reglene er planlagt
utgitt i 2019. Men før den tid planlegges det regelkveld med Ruth
Anne Bjørnstad, Norges eneste internasjonale golfdommer.
– Hun kommer fra Losby Golfklubb og har blant annet vært
dommer på Solheim Cup flere ganger. Denne regelkvelden
arrangeres for klubbens damer torsdag 3. mai kl. 18.00. Vi skal ta
for oss et hull på banen og Ruth Anne skal fortelle oss om hinder,
droppmuligheter og ikke minst hvilke regler man skal bruke som er
til din fordel! Deltakere må kle seg etter været, for dette foregår ute,
sier hun.

Golf startet Inger Anne med i 1995 på Oppegård Golfklubb. Her
var hun juniorleder fra 1996 til 2000. I 1999 ble hun kåret til Årets
Juniorleder av Norges Golfforbund. Før hun meldte seg inn i Losby
GK hadde hun et år som leder av Oppegårds damekomité. I 2007
ble hun medlem i Kragerø GK og her står hun ansvarlig for at
Kragerø Ladies Open ble etablert i 2016.
– Mine erfaringer fra andre klubber er høyst ulike. På Oppegård ble
det arrangerte damedag både på formiddag og kveld. På Losby var
det kveldsturneringene som fungerte, der var det ikke noe dagtilbud
i mange år. Deltagerne på Losby var yrkesaktive og jevnt over noe
yngre enn det vi ser på Oslo GK, sier Inger Anne.

Her holder du deg oppdatert
I 2017 opprettet damekomiteen en Facebook-gruppe
«Oslo GK damegruppe» som alle klubbens damer kan bli
medlem av. Her er Inger Anne redaktør og hun sørger for
å legge ut informasjon om alle aktiviteter her.

Oslo Golfklubb ønsker å øke kvinneandelen i klubben gjennom bedre
ivaretagelse. Inger Annes bidrag i klubbens damekomité er veldig
viktig ledd i dette arbeidet og hennes ønske om å få flere av klubbens
damer med på aktiviteter i og utenfor sesong er avgjørende her.
– Skal vi få til et variert og godt klubbmiljø blant klubbens damer
er det avgjørende at alle føler seg velkomne til å delta på alle våre
aktiviteter uavhengig av om det er turneringer, golfturer eller sosiale
arrangementer, forteller hun.

I tillegg vil Damekomiteens sesongprogram publiseres på
klubbens nettsideunder under Klubben – Oslo GK Damegruppe.
Programmet i papirformat fås i administrasjonen.
Damekomiteen 2018
Årets damekomite består av Lise Fjeldstad, Tove Busch, Inger Anne
Berge, Rita Ek og Anita Strindberg.

Bredt turneringstilbud
Det er en utfordring å få de yngre damene til å ta del i turneringer.
Jobb, skole, trening og familie er nok noen av årsakene til det.
I sesong 2017 ble det igjen forsøkt å øke deltakelsen fra denne
målgruppen gjennom å tilby starttider på ettermiddagen.
– Det vil vi fortsette med også i år og håper at flere damer som er
i jobb melder seg på og tar del i seriespillet på tirsdager, forteller
Inger Anne, som poengterer at det i tillegg til seriespillet vil tilbys
et variert turneringsprogram hvor spilleformatet varierer mellom
stableford, netto slag (slaggolf ), scramble, match og foursome for å
nevne noen.
Fulltegnet tur til Spania
For første gang i klubbens historie arrangeres det i år en golftur
for klubbens damer. Damene som setter seg på flyet til La Sella i
Spania 3. mars får ta del i 2–2 ½ time trening hver dag, morsomme
konkurranser, sosialt felleskap, gode matopplevelser og turnering.
– Det viktigste for meg med denne turen er at vi får styrket det
sosiale aspektet. Turen ble raskt populær og vi legger planer for en
ny golfreise våren 2019. Så fort alle brikker har falt på plass vil vi
informere klubbens damer om turen, sier Inger Anne.

Informasjonsmøte
Tirsdag 8. mai kl. 18.00 skal Damekomiteens informasjons
møte avholdes. Her vil årets program gjennomgås og Pro Shop
viser årets golfmote. Hold av denne datoen.

Populær vintertrening
Også tilbudet om vintertrening ble tatt godt imot og relativt raskt
fulltegnet.
– Før påsken arrangerer vi et 8 ukers treningsopplegg for 12 damer
hvor deltakerne får golftrening i kombinasjon med faglig påfyll.
Kursene ble fulltegnet på 3 dager og neste sesong planlegger vi
å utvide til 2 kursdager i uken. Dessverre har vi per i dag ikke
tilbud til golfere som ønsker kurs på kveldstid, men når det nye
klubbhuset er på plass vil vi sette opp tilbud på kveldstid også.

5

25 år som daglig leder i klubben
I OGK Nytt nr. 4 utgitt
i 1992 ble det annonsert
at Niels Vik var ansatt
som ny daglig leder i
klubben. 25 år har gått
og OGK Nytt har tatt en
prat med Niels for å høre
hvordan årene i Oslo GK
har vært.

startet i jobben sto forgjengers datamaskin på gulvet bak døren, han
hadde det meste i hodet, nå er det utenkelig å jobbe uten PC/lap
top. Vi er nesten handlingslammet når internett er nede.

«Niels Vik d.y. kommer til
oss fra sin stilling som adm.
dir. i Frogner Finans AS. Han
har sin utdannelse i økonomi
og «international relations»
Ung og lovende. Niels Vik 31 år.
fra 4 år ved University of
Wiconsin, og har dessuten
gjennomgått Luftforsvarets
Befalskole i Stavern. Der fungerte han også som instruktør i 1981–
82. Han ble plukket ut fra en svært høyt kvalifisert søkermasse – 52
interessenter meldte seg. På spørsmål om hvorfor han søkte denne
stillingen, var svaret nettopp en henvisning til interessen for idrett og
ønsket om å stelle med dette på heltid.»
Gjengivelsen over er en noe forkortet versjon av det som stod i OGK
Nytt om ansettelsen av Niels i 1992. Han tok da over lederrollen etter
Per Teigen som gikk bort noen måneder tidligere. Per Teigen var etter
sigende en meget høyt verdsatt leder – godt likt av alle. Hvordan var
det å ta over etter en person som det ifølge en artikkel i OGK Nytt var
umulig å erstatte?
– Det var Karin Westblad som ansatte meg i 92. En meget
oppegående og empatisk «formann», eller styreleder som det nå
heter. Karin fortalte meg at Teigen hadde jobbet 30 år i klubben og
at det ville bli vanskelig, men oppfordret meg til å være meg selv.
«Det tar 4 år før du blir akseptert» sa hun og hadde rett i at jeg ble
sammenlignet med Teigen de første årene.

Styreleder, Jens-Ove Hagen, takket Niels for lang og tro tjeneste under det
Ekstraordinære årsmøte 27. november 2017.

Klubben er heldig og har en engasjert medlemsmasse som mener mye og
forskjellig om store og små saker. Av og til vil nok lederposisjonen kjenne
på medlemmers sinne og frustrasjon i forskjellige sammenhenger. Hvilke
egenskaper mener du en leder med fordel kan ha for å håndtere slike
situasjoner på best mulig måte?
– Du må være diplomat, du må være en god lytter og må kunne
sette deg inn i den andres situasjon og du må være løsningsorientert.
Den vanskelige jobben er å forklare frustrerte medlemmer hvorfor
de ikke kan få det som de vil og likevel at de skal føle at de får
gjennomslag for sitt synspunkt. Det viktigste er likevel at du styrer
klubben dit styret vil ha den.

Det å være daglig leder i samme klubb i 25 år gir antagelig noen
perspektiver som ikke alle er forunt. Hva er den største forskjellen på
daglig leder rollen i klubben i 1992 kontra 2018?
– Det er som natt og dag. Den gang omsatte kubben for kr 6 mill og
hadde noen få ansatte. Nå er vi en mellomstor bedrift med kr 36 mill
i omsetning og 23 årsverk. I 92 var det ikke noe som het HMS,
OTP, AA-meldinger, Virksomhetsplan, Kommunikasjonsplan eller
måldokument for banen. Den gang var vi et par mann som snakket
sammen og løste oppgaver. Nå er en av mine viktigste oppgaver å
tilrettelegge for at alle kollegaene får utført sine jobber best mulig
samt å få alle til å dra i samme retning – felles mål.

Hva er det beste og verste med jobben?
– Det er flere ting som er best. Variasjonen i oppgaver og kontakten
med alle golferne. Dette er deres hobby / idrett. Vi er heldige som
får lov til å jobbe på landets desidert beste bane i en klubb som har
ressurser til å presentere en bane med kvalitet i verdensklasse. Så
er jeg heldig som har så utrolig dyktige medarbeidere. De innehar
enormt store kvaliteter, og er fantastisk dyktige på sine arbeidsfelt.
Verst er kanskje kjeft og klager du får av golferne for ting du er
pålagt å gjennomføre selv om du helst ville løst saken på annen
måte.

Mye forandrer seg på 25 år. For eksempel så ble Internett oppfunnet i
1991, men bredte først om seg i 1995 da Microsoft lanserte en nettleser
for web. Du må ha opplevd at arbeidshverdagen har forandret seg MYE
på kort tid. Hvordan har det vært å lede klubben i en periode med så
store endringer?
– Det er både morsomt og utfordrende. Enorme endringer. Alt
går mye fortere nå. I 92 sendte man et brev. Det tok to dager på
å komme frem, en dag til å svare, to dager med returpost og sak
avklart på en uke. I dag skjer dette på 10 minutter via e-post. Da jeg

Med 25 år på baken, fortell oss en god historie fra din tid som leder
i klubben.
– Vi har fått mange rare henvendelser opp gjennom årene. En dag
midt på 90-tallet ringte telefonen og samtalen gikk omtrent slik:
«Oslo Golfklubb god dag»
«Er dette golfklubben?»
«Ja»
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«Har dere brukte deler?»
«Mener du brukt utstyr for salg?»
«Ja, jeg har en -78 modell Golf og trenger en høyre forskjerm.
Har dere det?»
Etter litt detektivarbeid har OGK Nytt funnet ut at du i 1992 hadde
24 i hcp og spilte ca. 4 golfrunder i året (noe som var ansett som
akkurat passe for en daglig leder sett i lys av ansettelsesprosessen). I løpet
av disse 25 årene har du altså, med 4 runder per år, spilt deg ned til
hcp lik 7,9. Hvordan har du klart det?
– Jeg er født med balltalent. Som ung drev jeg med mye forskjellig,
men tennis var min hovedidrett frem til militæret. Gi meg en ball,
nesten uansett hvilken type, og jeg skal ha det gøy. Det skal også
sies at jeg spiller mer nå enn da jeg ble ansatt, sikkert 10–12 runder
i året.

Peisestuen

Kanon Catering med Erling Sunndal i spissen leverer godt uansett
om det skal servers enkel buffet eller en lukseriøs 5-retters. Dersom
noen i selskapet er vegetarianere/veganere, eller har spesielle behov
løser de dette.

Nå som 25 år er tilbakelagt, kan vi forvente 25 nye år?
– Fortsatt trives jeg med å gå på jobb hver dag. Nå er vi inne i
prosessen med å bygge nytt klubbhus. Det er spennende og det skal
bli interessant å følge det hele frem til huset står ferdig. Da får vi et
skikkelig helårsanlegg. Så lenge stemningen på jobben er god og jeg
ser at vi blir litt bedre hvert år og vi fortsatt får lov til å ha ambisiøse
mål har jeg lyst til å fortsette i jobben, men det blir ikke noen nye
25 år.

Restauratør Per Anders Rangul bistår gjerne med planlegging og
tilrettelegging enten det er blomster, pynting, DJ, band, aktiviteter,
transport mm. Klubben har alle rettigheter frem til kl. 03.00.
Informasjon og booking
For mer informasjon og booking ta kontakt med Marius Thorp,
e-post: marius@oslogk.no eller mob. 959 60 556.

Lokaler til leie
Med sin sentrale beliggenhet i vakre omgivelser
kan Oslo Golfklubb tilby flotte selskapslokaler
til leie. Lokalene danner en hyggelig ramme for
store og små begivenheter som julebord, dåp,
konfirmasjon, minnestund eller møter med dine
forretningsforbindelser. Ønsker du å leie møterom
er det også mulig. Tips gjerne familie, venner og
bekjente om denne muligheten!

Klubbkalender våren 2018
Dato

Hva

3.–10. mars

Golftur til Spania for damer
i klubben

13. mars kl. 18.00

Ordinært årsmøte i klubben

Peisestuen skaper en flott ramme for konfirmasjon, dåp, julebord
eller jubileum. Den er på ca. 100 m2 og her er det plass til 70
gjester ved runde bord eller 100 gjester ved langbord. I golfsesongen
kan lokalet leies fredags- og lørdagskvelder fra kl. 18.00 gitt at det
ikke er golfarrangementer. Utenom sesong er det åpent for leie alle
dager/kvelder.

19. mars

Forhåndssalg av gjestegreenfee
starter

7.–14. april

Golftur til Portugal
(alle medlemmer)

24. april kl. 18–19.00/19.30

Velkomstmøte for nye medlemmer

Kafeen er på ca. 120 m2 og kan leies alle dager i vintersesongen,
men i golfsesongen er den forbeholdt golferne.

24. april kl. 19.00/19.30

GolfBox-kurs for alle medlemmer

Tirsdag 8. mai kl. 18.00

Damenes informasjonsmøte med
mannekengoppvisning, for alle
damer i klubben

3. mai kl. 18.00

Regelkveld for klubbens damer
med Norges eneste internasjonale
golfdommer, Ruth Anne Bjørnstad

5. mai kl. 10.00–15.00

Golfmarked, kjøp ag salg av
brukt golfutstyr

7. mai kl. 17.00–18.30

Golfclinic med Marius og Johan

Kafeen og peisestuen er forbudet med skyvedør og leies begge
lokalene er anbefalt maksimalt antall gjester er ca. 120.
Skal du arrangere møter kan klubben tilby et møterom som egner
seg til 6–10 personer. For større møter anbefales peisestuen. I begge
rom finnes prosjektor og trådløst nett.
God service og mat fra kjente kokker
Ved leie av lokaler har klubben gode kontakter som både kan bistå
med selve arrangementet og med menyen.

PS! Med forbehold om endringer.
7

Klubbhusprosjektet – hva skjer?

Klubbhusprosjektet går som planlagt

27. november ble det i ekstraordinært årsmøte besluttet
å bygge nytt klubbhus. Etter dette er det blitt arbeidet
med detaljer i utformingen og byggetekniske forhold.
Det er gjort undersøkelser av grunn- og byggeforhold,
foretatt avklaringer mht miljøsaneringskrav, offentlige
tilskudd, mva-kompensasjon og finansiering.
Byggemelding er innsendt. Byggherrerådgiver og
prosjektleder er leid inn.

Riving av eksisterende klubbhus kan starte 6. august, slik planene nå
er. Ferdigstilling tas sikte på medio juni 2019. Disse tidspunktene
er imidlertid avhengig av saksbehandling for byggesaken, som vi
ikke har kontroll på. Med bakgrunn i bla beliggenheten innenfor
Markagrensen må imidlertid saken behandles av fylkesmannen,
og behandlingstiden her er kritisk. Byggetiden, som er anslått til
drøye 9 måneder, kan først fastslås ved inngåelse av avtale med
entreprenør.
Offentlige støttemidler og donasjoner
Klubben har fått bekreftet tildeling av 4,6 millioner i tippemidler,
som er noe mer enn budsjettert. Arbeidet pågår nå med søknad om
kommunale tilskudd. Samtidig vil det søkes om midler fra legater
og stiftelser som yter støtte til allmennyttige formål.

Prosjektorganisering
Klubben har etablert en prosjektorganisasjon for å ivareta
oppgavene frem til klubbhuset står ferdig. Denne består av en
styringsgruppe og arbeidsgrupper for ulike delområder. Hver av
arbeidsgruppene har solid faglig kompetanse i tillegg til forankring
i medlemsmassen. Det legges stor vekt på lavest mulig risiko ved
gjennomføringen. Risiko knytter seg først og fremst til økonomien
i prosjektet og gjennomføringstiden. Siden årsmøtet i november
er det derfor gjennomført en rekke aktiviteter for å eliminere
usikkerhet der det har vært mulig.

Med offentlige midler, støttelån fra medlemmer og bankfinansiering
er klubbhuset finansiert som forutsatt. Før årsskiftet mottok
klubben også med takknemlighet gaver fra medlemmer.
Golfland
Et vesentlig poeng med et nytt klubbhus er å kunne tilby bedre
treningsmuligheter og et helårstilbud til medlemmene. En
egen arbeidsgruppe begynner nå å bli ferdig med en plan og en
anbefaling til styret for et ‘Golfland’ med avanserte simulatorer,
utslagsmatter og puttinggreen. Det vil også bli mulighet
for treningsøvelser med ulike apparater. Sammen med gode
garderobeforhold og hyggelige serveringsmuligheter er planen at
klubbhuset også kan være et samlingssted også når banen er stengt.

Anbudsinnhenting og gjennomføring
Anbudsgrunnlag ble sendt ut til fire velrennomerte
entreprenørselskaper 16. februar. Anbudsfristen er 10. april. Det
planlegges å ha avtale med entreprenør på plass i mai for oppstart
bygging primo september.
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Reisebrev fra Jens N. Engelstad

Reisebrev fra Mauritius Gymkhana Club

golfland i 2014. Så fikk vi omvisning i deres relativt unge klubbhus og
fikk se bilder av det forrige klubbhuset. Pussig nok var dette samme
dag som det ble vedtatt å bygge nytt klubbhus på Bogstad.

Fv. Jens N. Engelstad ved siden av golf captain, Tove Busch og klubbens Golf &
Sports Manager Shashi Goburdhone.

Tove og jeg var på golfferie på Mauritius i annen halvdel av
november. Øya ble tidlig en fransk koloni og var deretter en britisk
koloni frem til 1968 da øya fikk sin uavhengighet som republikk.
Øya har omtrent 1.25 mill. innbyggere og minst 19 golfbaner,
hvorav mange er 9-hulls. De aller fleste banene stammer fra de siste
20 årene som er perioden da turismen utviklet seg voldsomt til å bli
øyas viktigste næring.

Banen er relativt flat, med masse trær. Mange meget gamle og noen
nyere. Den ble utvidet fra 9 til 18 hull i slutten av 1950-årene,
hvilket gjorde sitt til at banen nå er ganske trang og utfordrende,
men likevel meget morsom å spille. Vi snakket om øyas etniske
sammensetning av 50% hinduer, 30% muslimer og resten en
blanding av kristne, kinesere med sine forskjellige religioner – en
blanding som lever i harmoni med hverandre mens de i politikken
kan ha kraftige «sammenstøt» – særlig mellom hinduene og
muslimene.

Mauritius Gymkhana Club – startet
i 1848 og er den eldste golfklubb på
den sørlige halvkule.

Hvem vant så matchen mellom Gymkhana GK og Oslo GK. Til
alles overraskelse, ikke minst min egen, vant jeg med 37 poeng,
foran Tove og vår vert. Eller – kanskje er han ganske enkelt rett og
slett en uutgrunnelig, og meget høflig, kineser?

Klubben med golfbane befinner seg i høyden, midt på øya i
området der den britiske marine, og en hæravdeling, befant seg
i kolonitiden. Lokalbefolkningen vervet seg frivillig og deltok i
2. verdenskrig sammen med britiske enheter. Her har Mauritius en
egen militærleir og da vi kom hadde de åpenbart utmarsj – i gymtøy
for selv såpass høyt oppe var det godt og varmt.

Mettes bibliotek

Vi hadde blitt invitert til å besøke Gymkhana Club vår siste dag på
øya som deres gjester. Vår vert var klubbens golfcaptain, tidligere
«sukkerbaron» nå mesén, Christian Foo Kune, som vi spilte en
stableford scoret runde med på deres par 68 parkbane, med hver
vår dyktige og strålende caddy. Dereretter spiste vi en meget god
og hyggelig lunsj, og snakket mye om klubbens, øyas og Norges
golfhistorie. Og ikke minst om golfens sportsånd – bl.a. med
henvisningen til «The Concession», det vil si den gangen Jack
Nicklaus under 1969-Ryder Cups aller siste match, plukket opp
Tony Jacklins 3-fots put slik at de delte matchen som ga resultatet
14 poeng for USA og 14 poeng UK. Dermed tok USA med seg
pokalen tilbake, men de vant ikke matchen. Jack Nicklaus var og er
veldig opptatt av golfens etikk.

Er du glad i å lese, men ikke i å oppbevare boka når du er ferdig
med den? Mette C. Bye fant en løsning på det og har laget et aldri
så lite bibliotek i damegarderoben.
Enten du ønsker å låne en bok eller donere leste bøker er du
hjertelig velkommen til å benytte biblioteket.

Christian Foo Kune fikk overrakt OGKs 75-års jubileumsbok
og vi fikk hvert vårt Certificate of Achievement og en frankert
førstedagsstemplet konvolutt som markerte øyas 170-års jubileum som

God lesing!
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Våre collegespillere
Klubben har flere spillere som har fått muligheten til å kombinere golf med videre utdannelse.
Her presenterer vi fire av klubbens collegespillere.
Spørsmålene vi har stilt er:
1. Hva er bakgrunnen for at du valgte det colleget du går på og
hvordan gikk du frem for å få studieplassen?
2. Hvilken studieretning har du valgt å ta på college?
3. Hva er det beste og det verste med å gå på college?
4. Det florerer av amerikanske collegefilmer det virker som det er
mye fest og moro. Helt ærlig, stemmer dette?

5. Hva vil du si er annerledes ved golfen i USA i forhold til her
hjemme i Norge?
6. Hvilke jobbmuligheter ser du for deg at du får etter endt
studietid?
7. Hvilke golfplaner har du etter college?
8. Når ser vi deg her på Bogstad igjen?

JULIE HOVLAND
Alder: 19
Hcp: 1,2
College: University of South Alabama. Mobile, Alabama
Collegelag/team: South Alabama Jaguars
Beste collegeprestasjon: Topp 20 plasseringer
På college siden: høsten 2017

1. Jeg valgte South Alabama fordi jeg fikk god kontakt med
Coach, og likte hans syn på hvordan han kunne hjelpe meg på
veien til å bli en bedre golfspiller. En annen ting er at det er et
varmt klima året rundt, slik at jeg kan trene og spille ute hele
året. I tillegg er business skolen her veldig bra.

5. Den største forskjellen er andre typer golfbaner og annet
gress, som tok litt tid å venne seg til. En annen stor forskjell
er måten man trener på. Hjemme på Ogk er jeg vant et godt
treningsmiljø, der jeg alltid kan komme på trening og ha noen
å trene og ha konkurranser med, mens i USA trener alle bare
for seg selv.

2. Jeg har valgt å studere business.

6. Jeg håper jeg får noen jobbmuligheter innen det området jeg
bestemmer meg for i business.

3. Det beste med college er at jeg får kombinere golf og
utdanning, i tillegg til at jeg kan spille golf ute hele året. Det
verste med college er å være så langt og lenge borte fra familie
og venner. En annen ting er at skolearbeidet tar mye tid, så jeg
får mindre tid til å trene og spille golf.

7. Jeg har lyst å fortsette og satse på golfen og se hvor langt den
kan ta meg. Målet er jo å bli veldig god og kunne leve av det.
8. Jeg er tilbake på Bogstad mellom juni og august :)

4. For å være ærlig så har jeg ikke vært på så mange collegefester.
Det er mange fester man kan dra på, men jeg tror ikke det lever
helt opp til nivået som på de typiske collegefilmene.

10

ALEKSANDER ØVERLI
Alder: 19
Hcp: +1,4
College: University of Rochester, Rochester, NY
Collegelag/team: Rochester Yellowjackets
Beste collegeprestasjon: 1. Plass Redhawk Invitational
På college siden: august 2017

1. Da jeg skulle velge college var jeg veldig fokusert på at det skulle
være bra både akademisk og sportslig. Realistisk sett er det lite
sannsynlig å bli en suksessfull profesjonell golfspiller, så det er
viktig å ha en god utdanning å falle tilbake på om dersom man
ikke skulle lykkes. Heldigvis fant jeg University of Rochester,
som jeg følte oppfylte alle mine kriterier for college.
Selve søkeprosessen var veldig innviklet. Jeg sendte først en
søknad til golfcoachen og så deretter til skolen. Det var svært
mye papirarbeid som måtte fylles ut og prøver som måtte tas
for å i det hele tatt kunne søke på skolen. Etter det var det en
tur over med familien min der vi besøkte forskjellige skoler og
fant ut hvilke jeg kunne se meg leve de neste fire årene. Da jeg
bestemte meg for college startet selve visumsprosessen, som
også tok lang tid. Etter at alt var ferdig og godkjent, kunne jeg
endelig ta flyet over til USA og starte mitt nye liv på college.
Dersom noen unge lovende juniorer leser dette, er mitt beste
tips å starte prosessen tidlig!

4. Jeg tror det avhenger veldig av hvilken skole du går på.
Derimot er også mange av collegefilmene veldig overdrevne.
Men om man ønsker å feste og ha det moro er det definitivt
muligheter for det. Det er ingen løgn at det er en festkultur
på omtrent alle colleger i USA, ettersom at det er flere tusen
ungdommer som lever sammen uten foreldre. Om man ønsker
å delta i dette er derimot opp til hver enkelt.
5. Personlig synes jeg at gresset er veldig annerledes. Gresset vokser
ofte rett oppover og det er derfor både vanskelig å finne ballen
og også få den ut hvis du finner den. Noe annet som er veldig
annerledes er været. Etter å ha vokst opp i Oslo og spilt Bogstad
siden jeg var ung, har jeg aldri opplevd å spille i ordentlig dårlig
vær. Det verste været vi får på Bogstad er som oftest tungt
regn, men her i USA er det mye mer ekstremvær – til og med i
Rochester, New York. Det gjør at det ofte er dager med vær man
aldri har spilt i, som også kan påvirke scoren på (som oftest) et
dårlig vis. Derimot er det viktig å lære seg å spille i all slags vær, så
jeg ser på det som positivt med tanke på golfkarrieren min videre.

2. Jeg har valgt å studere finansiell økonomi. Jeg er fremdeles
ikke hundre prosent sikker på at jeg kommer til å velge denne
studieretningen, og jeg trenger heller ikke å bestemme meg før
mitt tredje år. Det som er bra med min skole er at vi har noe
som heter «open curriculum», som betyr at man har full frihet
til å velge de fagene man ønsker så lenge man oppfyller kravene
studieretningen har.

6. Nå skal det sies at jeg akkurat har startet med studiet mitt, men
jeg tror at jobbmulighetene kommer til å være gode etter endt
studietid. Jeg tror at dersom man gjør det bra på skolen, får
gode internships, og gjør nytte av mulighetene skolen gir deg,
vil det definitivt være gode muligheter for jobb etterpå.
Noe annet å tenke på er at i Norge er det nesten nødvendig
å ha en mastergrad for å få en jobb, men i USA er vanligvis
en bachelorgrad nok. Om det skulle være ønskelig er det også
derfor muligheter å kunne jobbe i USA etterpå (derimot kun
ett år om man ikke får arbeidstillatelse). Men dersom man får
gode karakterer på skolen og har gode og relevante internships,
kan man videre ta masteren sin på en toppskole hvor som helst
i verden. Dersom man gjør det bra ser jeg derfor ingen grunn
til bekymringer for jobb etter endt studietid.

3. Det beste er definitivt mulighetene man får ved å gå her –
både sportslig og akademisk. Man skaper også et utrolig sterkt
internasjonalt nettverk som jeg tror kan være verdifullt videre i
livet. Et annet aspekt ved college som er veldig bra er hvordan
alt man gjør skjer på campus eller rundt campus. Derfor er det
lett å skape en kultur der alle for eksempel drar på biblioteket
sammen eller drar og trener sammen. Alle på skolen bor relativt
nærme hverandre og det er derfor lett å skape gode vennskap.
Det verste med å gå på college er avstanden fra Norge. Jeg
skulle gjerne ønsket å sett familien min oftere, men sånn er
livet. Når man først har gjort et valg synes jeg at man skal gå
hundre prosent for det valget, og ikke se seg tilbake. Det gjorde
i alle fall collegetilpasningen min mye enklere!

7. Enhver golfers drøm er å kunne leve av det, og jeg er intet
unntak. Derimot avhenger det veldig av hvordan jeg spiller
fremover. Hvis jeg ser en god utvikling og en mulighet for
videre satsing, vil jeg definitivt vurdere det.
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Våre collegespillere
Spørsmål:
1. Hva er bakgrunnen for at du valgte det colleget du går på og
hvordan gikk du frem for å få studieplassen?
2. Hvilken studieretning har du valgt å ta på college?
3. Hva er det beste og det verste med å gå på college?
4. Det florerer av amerikanske collegefilmer det virker som det er
mye fest og moro. Helt ærlig, stemmer dette?

5. Hva vil du si er annerledes ved golfen i USA i forhold til her
hjemme i Norge?
6. Hvilke jobbmuligheter ser du for deg at du får etter endt
studietid?
7. Hvilke golfplaner har du etter college?
8. Når ser vi deg her på Bogstad igjen?

JARLE VOLDEN
Alder: 21 år
Hcp: +2,8
College: Purdue University, West Lafayette, Indiana
Collegelag/team: Boilermakers
Beste collegeprestasjon: T8 Regionals 2017
På college siden: høsten 2015

Siste sesong med Bogstad innegolf
Tom og Stephen ønsker med dette å takke alle medlemmer som har
vært innom Bogstad Innegolf (BIG) og spilt på simulatorene i løpet
av de 18 årene de har vært i drift.

Foto: NGF

1. Valgte Purdue pga. kombinasjonen av tre ting. Head coachen
er bra, og under rekrutteringsprosessen var han den som
var mest relaxed av de jeg snakket med. Treningsanlegget er
vanvittig bra, noe som er vanlig for power 5 skoler. Skolen er
bra akademisk. Jeg startet med å sende mail om når jeg skulle
spille turneringer i USA, coach kom og så på og etter det var
mesteparten av jobben gjort av han.

– Det har vært veldig hyggelig og vi håper at alle som har besøkt
oss både har kost seg og utviklet svingen litt. Nå som nytt klubbhus
er vedtatt ser vi begynnelsen på en ny æra hvor klubben skal
videreutvikle konseptet vi startet for 18 år siden. Vi benytter
anledningen til å takke for oss, sier Stephen og Tom.

2. Finans med en konsentrasjon i data analyse.
3. Beste er å reise rundt hele tiden, verste er å være på skolen i 1–2
dager og så ut å reise igjen – mye stress og lite søvn.
4. Om du er ute etter det ja. Går på en stor skole, ca. 40 tusen
studenter, så er alltid en fest å finne.
5. På slutten av dagen så er det eneste som betyr noe scoren ved
siden av navnet ditt. Her borte bryr de seg ikke så mye om hva
du gjør for å få det resultatet du har, så lenge du spiller bra.
6. Helst noe finans relatert, analytiker eller rådgiver.
7. Får se hvor motivasjonen er når jeg blir ferdig!
8. I begynnelsen av juni mest sannsynlig, og jeg gleder meg til å
møte kjente fjes igjen.
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SOFIE KJUS HUSEBY
Alder: 22
Hcp: 2.7
College: St. John’s University, Queens, New
York
Collegelag/team: Redstorm
Beste collegeprestasjon: 4 plass i St. John’s
Women’s Intercollegiate
På college siden: Campbell høsten 2015 og
St. John’s University høsten 2016

Sofie (t.v.) sammen med hennes «assistance coach».

1. Mitt første år gikk jeg i North Carolina på en skole som heter
Campbell University. Jeg kom i kontakt med skolen på grunn av
prestasjonene jeg hadde i internasjonale turneringer. Jeg tror det er
veldig smart å spille internasjonale turneringer som f. eks Annika
Invitational, JMI og Doral Publix Junior Tournament. Det var i
sistnevnte turnering jeg kom i kontakt med Coachen på Campbell
University og han ga meg et bra tilbud. Jeg gjorde hele College
prosessen selv. Det tok veldig mye tid, men jeg jeg lærte veldig
mye av det og fikk veldig god kontakt med de forskjellige skolene.
Jeg valgte Campbell University fordi jeg likte laget, skolen, den
nære beliggenheten til golfbanen og at det var varmt og godt.
Dessverre så kom jeg ikke så godt overens med Coachen og
valgte etter hvert å bytte skole. Med god hjelp fra Saskia Sterud
fikk jeg byttet skole til St. John’s University. Saskia studerte
der og ga Coachen en god referanse, noe jeg anbefaler alle å få
før man velger skole. Jeg har gjort meg noen nyttige erfaringer
og skulle jeg ha valgt skole for første gang i dag ville jeg også
fokusert mer på å finne en god akademisk skole som f. eks St.
John’s University, hvor jeg også trives veldig godt med at skolen
er så nærme Manhattan som er en veldig spennende by.

7. Etter college har jeg tenkt og ha golf som en hobby og spille for
det sosiale. Jeg har selvfølgelig tenkt til å spille klubbturneringer
og fortsette og være en del av Oslo GK og spille mye golf, men
jeg har ikke tenkt å gå proff.
8. Jeg kommer hjem i midten av mai. Så fort banen åpner er jeg
på Bogstad! Jeg gleder meg alt!

Vårens dekkskift

2. Finans
3. Det beste med College er hvor mye man lærer av å flytte til
USA. Jeg har vokst veldig som person etter at jeg flyttet til USA
med tanke på golfen, verdiene mine og skole. Du må gjøre alt
selv og står veldig fritt til å ta egne valg. Jeg har også lært mye
om mennesker og forskjellige kulturer. Det verste med college
er maten. Maten i Norge er 100 ganger bedre.

Dekkskift har følgende åpningstider:

4. Det er helt opp til deg om du vil feste eller ikke, men det er
mye fester på college. Du vil alltid ha mulighet til å feste hvis
du vil, selv om det er mandag.

•
•
•
•

5. Det er veldig lite fokus på teknikk. Det er nesten bare fokus på
banespill og å score lavt. Hjemme i Oslo er vi vant med å ha
flinke trenere som følger deg tettere opp og da kan dette være
litt krevende. Det er viktig å bli selvstendig og lære hva du skal
endre hvis svingen ikke sitter.

19.–23. mars: fra kl. 07.30–14.30
I påskeuken holdes det stengt
3.–20. april: hverdager fra kl. 07.30–20.00
Fra 20. april: hverdager fra 07.30–14.30

Husk: Bestill i god tid!
Tlf. 22 50 76 00

6. Planen min er å komme hjem til Norge og ta Master på NIH
i Bergen og deretter begynne å jobbe.

13

Hva har du i bagen Martens?

Vintertrening med faglig påfyll

svingplan ol. så kommer man ned med «tåen» eller «hælen først» og
ballen skrus til venstre eller høyre. Tenk så kjedelig det er å jobbe og
jobbe for å rette dette opp, for så å finne ut at problemet skyldes at
køllen ikke er tilpasset deg som spiller, underviste Martens.
Hva en spiller har i bagen varierer veldig, men noe er mer eller
mindre obligatorisk.
– Akkurat nå har jeg to 3’er wooder siden jeg driver og tester ut
hvilken jeg skal spille med. I tillegg har jeg 5’er wood, en resque,
4’er jern og helt ned til 60 grader. Hvilke køller jeg velger å spille
med avhenger av hvilken bane jeg skal spille.
I golf er det i nærspillet de fleste spillere har det største potensialet
til å bli en bedre golfer og senke handicapet.
– Putting og chipping skiller klinten fra hveten – uavhengig om
man er amatør eller profesjonell. De beste golferne i verden er de
som putter best og ikke de som slår lengst. Uheldigvis for meg for
jeg slår kjempelangt, fortalte en lattermild Caroline.

Tirsdag 16. januar startet en ivrig gjeng med damer på
golfkurset som kombinerer golftrening i treningslokalet
med teoretiske økter i peisestuen. Etter en praktisk økt
med oppfriskning av svingen var det tips og triks fra
Caroline Martens som stod for tur.
12 damer deltar på kurset som går over 8 tirsdager denne
vinteren. Deltakerne er delt inn i to grupper, hvor den ene starter
i treningslokalet kl. 10.00 med påfølgende faglig del i klubbhuset
kl. 11.15. Her møter også den andre gruppen opp for så å fortsette
kurset i treningslokalet etterpå.

Caroline har et nært forhold til sine puttere. I løpet av sin 18 år
lange golfkarriere har hun kun byttet putter 3 ganger.
– Jeg elsker putteren min og bytter den nesten aldri. Den jeg har
nå har jeg hatt i 4 år og den er for meg er det viktigste jeg har i
golfbagen. Sammen med putteren skal du gjøre det samme hver
eneste gang. Det å trene på små puttebevegelser og bli bevisst på
de små tingene er veldig viktig. Når jeg skal sjekke at jeg stiller
opp til ballen riktig benytter jeg et speil som jeg har liggende i
bagen. Speilet legger jeg ned på bakken og så kan jeg se nøyaktig
hvor øynene og skuldrene befinner seg over ballen. Den perfekte
oppstillingen varierer fra spiller til spiller, men det viktige er at du
her gjøre det som funker for deg og at du gjøre det samme hver
gang. Hvilken type putter man liker er veldig individuelt, men når
du har funnet en putter du liker – ikke bytt, oppfordret Caroline.

Caroline Martens, som stod for den faglige delen på den første
kursdagen, fortalte at hun nettopp hadde kommet tilbake etter en
golfreise til Abu Dhabi. Her hadde hun fått testet golfformen og
samtidig hatt en grundig gjennomgang av innholdet i golfbagen.
Det endte med at hun byttet grep på alle golfkøllene sine, noe hun
anbefaler golfere å gjøre ca. 2. hvert år.
– Det er viktig en gang i blant å passe på at det du holder i sitter
godt og ikke er for slitt. Det kan ha effekt på noen slag. Et godt
tips kan være å vaske grepene i vann en gang i blant – f. eks etter
hver 10. runde. Er grepet skikkelig møkkete kan du bruke litt såpe.
Deretter er det bare å bruke et håndkle og tørke godt. Når du er
ferdig blir grepet klissete og godt – og sitter bra i hendene. Men er
grepet skikkelig slitt anbefaler jeg å bytte, fortalte Martens.

Andre ting Caroline har i golfbagen er:
Siktepinner som er en fin
måte å sjekke svingsporet/
pendelbevegelsen på.

Å få ballen til å gå i ønsket retning avgjøres av svingen og Caroline
fortalte også hvor viktig det er å ha køller som passer til den enkelte
golfer.
– Når du kjøper køller i butikken er de i utgangspunktet helt
standard og hverken tilpasset spillerens høyde, armlengde eller
svingplan. Siden jeg er så høy, ca. 1,80 cm, vil f. eks ikke en standard
kølle ligge flatt på bakken (standard lie) når jeg tar oppstilling. Jeg
har derfor måtte justere køllen 1 grad slik at dette blir riktig i forhold
til min høyde. Hvis køllen ikke ligger flatt på bakken pga. høyde,

Tutoren brukes til å trene
ballstart.

OBS! Både siktepinner, speil og tutor kan lånes ved å henvende seg
til klubbens proer.
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Turneringsprogram 2018
TURNERINGSPROGRAM 2018
Damedag:

Hver Tirsdag kl 08:39-10:54

Senior Herre:

Hver Onsdag kl 08:12-10:54

Torsdagsmatch

Hver Torsdag

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

Start

Lørdag 12.

10:00-15:00

Åpningsturneringen i Samarbeid med Pink Cup

Fredag 18.

15:30-17:00

Frist for påmelding til Bogstadpokalen

Onsdag 23.

Ekteparmatch kvalifisering med rekemiddag

Lørdag 26.

Hele dagen

Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal

Mandag 28.

16:00-18:00

Ladies Vår Scramble

Onsdag 30.

15:30-17:00

Familiematch kvalifisering

Lørdag 9.

09:00-13:45

Plucknett Shotgun (Sosial)

Lørdag 9.

14:00-18:30

Vi Under 45

Fredag 15.

11:03-15:33

Old Stars

Lørdag 16.

09:00-13:45

Member/Guest Invitational

JUNI

Fredag 22.

19:00-19:54

Midnight Cup

Hele dagen

The International Trophy

08:30-15:45

NSG Tour

Lørdag 14. til Søndag 15.

09:00-14:00

Old Boys Championship

Tirsdag 24. til Lørdag 28.

Hele dagen

European Young Masters

15:00-17:00

Vikingpokalen kvalifisering

08:03/13:30

Vikingpokalen finalespill

Lørdag og Søndag 23-24.
JULI
Mandag 9.

AUGUST
Fredag 10.
Lørdag og Søndag 12-13
Lørdag og Søndag 12-13

08:39/09:06

GC Pokalen

Mandag 13.

10:00-11:00

Vi Over 80

Søndag 19.

09:00-14:00

OGK Ladies Vandrepokal

Lørdag 25.

08:00-09:00

Klubbmesterskapet U15 & U12

09:00-15:00

Klubbmesterskapet

10:00-11:03

Aalborgmatchen

Lørdag og Søndag 25-26.

En torsdag uten Torsdagsmatch
På torsdager gjennom golfsesongen er store
deler av dagen forbeholdt klubbens medlemmer.
Da spilles det Torsdagsmatch.
Styret har til tross for dette bestemt at én av
klubbens samarbeidspartnere likevel skal få
anledning til å holde sin årlige turnering torsdag
7. juni.
Det er en viktig for styret å skape en god
balanse mellom medlemmers ønsker og
samarbeidspartnernes behov, og det søkes alltid
å finne alternative dager enn torsdager å avholde
samarbeidspartnernes turneringer. I dette
tilfelle ble det gjort et unntak siden turneringen
på Bogstad skulle kombineres med et stort
kundeseminar.
Vi beklager ulempene dette vil medføre for
klubbens medlemmer, men håper på forståelse for
viktigheten av å ivareta og tilrettelegge så godt det
lar seg gjøre for våre største partnere også.

SEPTEMBER
Lørdag 1.
Søndag 2.

10:00-11:03

Aalborgmatchen

Lørdag 8.

08:00-15:00

Wahlstrøms Pokal

Søndag 16.

08:39-08:57

Per Teigen Finale

Søndag 16.

09:06-10:30

Pink Cup Landsfinale

Lørdag 29.

09:06-13:00

Flaggturneringen

11:00-16:00

Avslutningsturneringen

OKTOBER
Lørdag 6.

FOR FULL OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE, EKSTERNE TURNERINGER OG EVENTUELLE ENDRINGER FØLG MED I GOLFBOX
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Norges eneste Golfmarked
bidrar, i tillegg til å holde treningsavgiften nede, også til rimelig
spill på alderstilpasset golfbane og god kvalitet i treningsarbeidet,
forteller Jan.

Fakta om årets golfmarked
Innlevering og prisfastsettelse:
I perioden frem til torsdag 3. mai ved avtale.
Send epost til post@oslogk.no.
Alternativt:
I treningslokalet 3. og 4. mai kl. 18.00–20.00.
Salg:
Lørdag 5. mai kl. 10.00–15.00.
Utlevering/utbetaling:
I treningslokalet mandag 7. mai kl. 17.00–20.00.

Golfmarkedet 2017

Kontroll av oppgjør kan gjøres samtidig ved henting av utstyr
eller per telefon til Jan, tlf. 907 27 907, samme dag mellom
kl. 09.00–13.00.

Oslo Golfklubbs Golfmarked er Norges eneste av sitt
slag. Her finner golfere mange «gobiter» til en rimelig
pris. Men før golfmarkedet finner sted lørdag 5. mai
kan du levere inn utstyr du ønsker å selge.

Pro Shop’s corner

Selv om snøen, i skrivende stund, ligger tykk og god på banen
nærmer nok en golfsesong seg. Når golfmarkedet sparkes i gang
lørdag 5. mai er det for 9. året på rad. Gjennom hele vinteren har
klubben oppfordret medlemmer og andre golfere til å levere inn
utstyr de ønsker å selge og det har gitt gode resultater.
– Det har vært mange golfere innom med utstyr de vil bli kvitt. Vi
har derfor kunne vært ganske selektive og kvaliteten på det vi har
fått inn er høyere enn tidligere år. Det begynner å fylle seg opp på
lageret, men vi tar gjerne i mot mye mer, forteller Jan Wojtaszek,
Idrettssjef i klubben.
Frem til markedet finner sted er det fortsatt mulig å levere inn
golfutstyr for salg. For må sikre at det er noen tilstede for å ta imot
og prise utstyret må det gjøres en avtale på forhånd. Det gjør du ved
å sende en epost til post@oslogk.no.
Få hjelp til å velge riktig
Golfkøller kommer i mange prisklasser og modeller, og det kreves
kompetanse for å kunne velge riktig til den enkelte spiller. På
golfmarkedet vil alle klubbens 5 PGA proer være tilstede for å bistå,
og du vil få anledning til å teste utstyret med pro på driving rangen.
Klubbens trenere vil være tilstede på årets golfmarked.

Jayne, Stephen og Anthony
tar en velfortjent ferie.

Sosialt og moro
Golfmarkedet er ikke bare kjøp og salg. Det er også en sosial arena
hvor man møter igjen andre golfere og medlemmer i klubben.
– Det blir loddsalg og servering av vafler, kaker, pølser og kaffe, sier Jan.

Pro Shop holder derfor stengt frem til
mandag 19. mars. Åpningstidene vil
deretter være på hverdager fra
kl. 10.00–16.00.

Viktig bidrag til juniorsatsingen
30 prosent av salgssummen går som vanlig til juniorsatsingen i
klubben. Resten går til selger. Utstyr som blir priset til kr. 300,- eller
lavere vil i sin helhet tilfalle junioravdelingen.
– Pengene vi får inn er et viktig bidrag til juniorsatsingen og
16

GolfCamp – massevis av moro på golfbanen
Treningstider
Uke 26 mandag til fredag: kl. 09.00–16.00.
Uke 33 mandag til fredag: kl. 09.00–16.00.
Mål for kurset
• Storkose seg sammen med andre som liker å spille golf.
• Få basisferdigheter i golf og spille mye fra gress.
Hva må kursdeltager ha med?
• Klær etter vær (det er ikke gøy med golf når du er kald og våt)
• Litt ekstra proviant (nøtter, banan, kjeks)
• Golfkøller – gi beskjed om du vil låne.
Deltakelse inkluderer:
• Trening og sosialt samvær
• PGA trenere
• Mat og drikke hver dag

Hva skal du gjøre i sommerferien mens mamma og
pappa jobber? Bli med på GolfCamp i uke 26 og 33!
Årets morsomste sommercamp er nå klare for påmelding. Meld deg
på og gled deg til én uke eller to sammen med andre barn og unge
som også liker å spille golf. Selv om det viktigste er å ha det moro
vil du også lære basisferdigheter i golf og få anledning til å spille
på banen. Vi tilbringer mye tid ute i frisk luft på Bogstad så det er
viktig at du tar med klær etter vær. Og sist men ikke minst – ta også
med golfkøllene dine. Har du ikke kan du låne.

Oppmøte
• Ved Oslo Golfklubb om ikke annet blir informert om. Vi vil også
være noen dager på Toppgolf. Det vil bli sendt ut program 1 ukes
tid i forkant.
Pris: NOK 2.600,Mer informasjon får du ved å kontakte Idrettssjef, Jan Wojtaszek,
e-post: jan@oslogk.no eller mob. 907 27 907.

For hvem?
Alle i alderen 6 til 12 år. Flott om du har spilt noe før, men det er
ikke et krav.

Forhåndssalg av gjestegreenfee

Forhåndssalg av gjestegreenfee

NB! Vi minner om at kjøpte billettene er personlige og kan derfor
ikke overdras til andre. Kjøpte billetter refunderes ikke og er kun
gjeldende i sesong 2018.

Som aktivt medlem i Oslo Golfklubb kan du
kjøpe inntil 10 rabatterte gjestegreenfee (medlems
gjestebillett) á kr 750,-. Billettene kjøper du fra og med
mandag 19. mars.

Som medlem må du fortsatt skrive inn din gjest i greenfeeboken
i Pro Shop før bruk.
Forhåndssalget vil vare
frem til den dagen
banen åpner.

Sesongen er i anmarsj og klubbens aktive medlemmer får også i år
anledning til å kjøpe rabatterte greenfeebilletter som kan benyttes
når man tar med en gjest på banen.

Har du spørsmål
angående forhånds
salget, kontakt
marius@oslogk.no

Prisen er den samme som i 2017: kr. 750,- per billett. Ordinær
greenfee for medlems gjest er 1000,-. Aktive medlemmer kan kjøpe
max 10 billetter hver.
Kjøp billettene på nett
Billettene fås kjøpt på nettsiden. Ved kjøp via nettsiden sendes
billettene til den epostadressen som er registrert i GolfBox. Hver
billett inneholder en QR kode som skannes inn ved registrering i Pro
Shop før spill. Om man velger å skrive ut billetten på papir hjemme
eller om man viser QR koden på mobilen er opp til hver enkelt.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å kjøpe sine billetter på nett.
Har du ikke mulighet til å skrive de ut hjemme eller ønsker å
bestille billettene manuelt, kan du kontakte marius@oslogk.no.
Billettene kan da hentes og betales i administrasjonen og har
hentefrist fredag 1. juni.
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Det var en gang
Historien om 18 hull og
en spesiell trafikkork
Har du noen ganger lurt på
hvorfor 18 hull ble standarden,
eller hvorfor det er dobbelt
greener på The Old Course?
Svaret på begge spørsmål
henger nøye sammen.
TEKST: JENS N. ENGELSTAD

Historisk sett var antall hull på
baner i Skottland i all hovedsak
avhengig av det tilgjengelige
terrengs beskaffenhet og størrelse.
Svært få av banene hadde plass til
18 hull, ja faktisk var det så sent som i 1857
kun én 18-hulls bane i Skottland og ingen i resten av Storbritannia.
Det var nettopp The Royal and Ancient Golf Club (R&A) sin Old
Course som i 1764 gikk over fra 22 til 18 hull. Ikke før i 1864 fikk
Storbritannia sin andre 18-hulls bane, denne gangen Westward Ho
i England som ble utvidet til 18 hull og samtidig endret navnet til
Royal North Devon Golf Club.

Fv. Arne Ramstad og Jens N. Engelstad
på den kjente Swilken Bridge.

Kronen på verket ble bokstavelig talt satt da Edward, Prince of
Wales, sa ja til å bli R&As Captain of Golf i 1863. På denne tiden
ble dessuten R&A mer og mer anerkjent som idrettens styrende
klubb i Storbritannia og Irland. R&A var dessuten sentrale i
utviklingen av golfregler og i å arrangere de største og viktigste
golfturneringer.

Antall hull var helt til annen halvdel av 1800-tallet ikke ansett som
det vesentligste krav til en god golfbane. Derimot var de viktigste
parametere fra starten kvaliteten på gresset og bunkerne, mens også
greenene ble viktigere etter hvert som slike faktisk ble etablert som
egne finklippete områder slik vi kjenner dem i dag. Tidligere spilte
man ut på neste hull fra et punkt innenfor én køllelengde fra siste
hull/flagg, noe senere fra mellom én og fire køllelengder og endelig
ble det, som nå, laget eget teested noe lenger unna siste hull. For
øvrig kan nevnes at første gang «putting green» i det hele tatt er
nevnt i noen regler var i 1812.

Det første Open Championship ble i 1860 spilt over tre runder med
12 hull på Prestwick som den gangen hadde 12 hull, nettopp for
at den skulle tilsvare to runder på 18 hull. Takket være St. Andrews
og R&A ble konkurranser etter 1860 mer og mer spilt med runder
på 18 hull. Det var for øvrig neppe andre baner enn R&A og Royal
North Devon Golf Club som hadde 18 hull før 1864.
Også R&A var i en viss grad begrenset av terrenget, men mest var det
på grunn av tett i tett med nesten 2 meter høye gulltornbusker på
begge sider av banen. Dette resulterte i at banen var meget smal og
greenene små. Golfere på front 9 møtte ofte golfere på vei tilbake på
back 9, noe som til tider skapte «trafikkork» når alle møtende skulle
putte i samme hull. I 1856 ble det vedtatt å bruke £25 på å forbedre
greenene, gresskvaliteten og bunkerne. Uten at det var eksplisitt
nevnt i vedtaket, men kun under «etc.», ble to hull laget i hver green
med unntak av det første og siste hullet, med hvite flagg på de første
9 og røde flagg på de siste 9. To hull på disse greenene var altså
underordnet de andre tiltakene og ikke et bevisst valg for fremtiden.

Tilgjengelig terreng viste seg fort å bli en betydelig større
begrensning i Skottland enn i England. Allerede i 1890 var det
derfor flere 18-hulls baner i England enn i Skottland (31 v. 28).
Så sent som i 1871 hadde ideen om at 18 hull skulle være den
aksepterte standarden, ikke festnet seg. Dette viste seg bl.a. ettersom
Royal North Devon Golf Club bygget om sin bane til en 20-hulls
bane i 1873. Dette ble imidlertid reversert allerede i 1874 nettopp
fordi årsmøtet da hadde et bevisst ønske om å etterligne R&A.
Først i 1882 var det totalt flere 9 og 18 hulls baner i Storbritannia
og Irland enn alle andre hullkonfigurasjoner (41 v 30), og denne
trenden bare forsterket seg årene etter. Det var først rundt 1890
at 18 hull befestet seg som det normale. 9-hulls baner var det
imidlertid fortsatt mange av, bl.a. ettersom plassmangel fortsatt ofte
var et problem, men også den gang ble nok disse fra tid til annen
spilt over to runder à 9 hull, ofte fra to forskjellige tee-steder.

I 1866 startet R&A på en rekke forbedringer av banen. En av
forbedringene var utvidelse av banen ved at gulltorn og annen
vegetasjon på begge sider av banen ble fjernet og banen utvidet mot
nord-øst og syd-vest. I 1875 var arbeidet ferdig og greenene utvidet,
men R&A beholdt da, meget bevisst, dobbelthullene. Og siden har
banen vært slik.

St. Andrews ble tidlig sentral i alle golferes bevissthet som byen der
golf var alfa og omega, ikke minst fordi mange oppfattet byen og
R&A som ett og det samme. I 1850-årene ble byen hausset opp,
og beskrevet i pressen som alt fra «the Metropolis of Golfdom» i
1858, til «the Home of Golf» i 1867. Det var ikke bare pressen og
golfskribenter som omtalte St. Andrews slik, byen manifesterte seg
også i aller høyeste grad på den måten i vanlige golferes bevissthet.

Jeg takker R&A, St. Andrews for tillatelsen til å benytte meg av
informasjon fra Peter N. Lewis sin bok, Why are there eighteen
holes?
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Baneavdelingens hjørne

Etter en litt varierende og arbeidskrevende desember
og januar måned med vekslede vær og temperaturer
har februar virkelig gitt oss en vinter som vi må langt
tilbake i tid for å kunne erindre. Litt hyggelig å kunne
gjenoppleve så fantastiske skiforhold i marka når den
vedvarende klimadebatten om at de gode snøvintrenes
tid er forbi i lavlandet. Jeg håper virkelig alle har
benyttet seg av de fine vinter forholdene som vi nå har
i marka.

Selv om det meste er bra vil det alltid være rom for utvikling, noe
som skaper motivasjon og inspirasjon til stadig å søke forbedringer
til fellesskapets beste.
Vi gleder oss over det positive vedtaket om å bygge et nytt og
tidsriktig klubbhus som vil gi oss en helt ny og fantastisk mulighet
til å videreutvikle og bygge merkevaren OGK videre.
I takt med at alle detaljer og formaliteter rundt nytt klubbhusets blir
finjustert og kalibrert har vi igangsatt første etappe i prosjektet hvor
«flyttelogistikk» blir planlagt etter beste evne. Det blir en krevende
øvelse å utføre parallelt med at kjernevirksomheten ikke skal bli
lidende i prosessen. Vi skal flytte ut av klubbhuset og etablere
provisoriske løsninger som skal være operative på en gitt dato midt
i sesongen. Det blir utfordrende og setter store krav til samhandling
hvor alle må bidra etter beste evne.

Det er sikkert mange som lurer på hvordan banen har klart seg så
langt. Sammenlignet med i fjor ser det bedre ut og magefølelsen er
definitivt bedre selv om vi har litt is under den metertykke snøen.
Isen er 2–3 cm tykk på telet mark, noe som bidrar til stabilitet og
tilnærmet null biologisk aktivitet. Enn så lenge er det derfor liten
fare for sopp og akkumulering av giftige gasser. Isen er porøs noe
som er positivt.

Når det gjelder igangsatte prosjekter på banen gjenstår det noe
arbeid før de kan ferdigstilles før baneåpning. Prosjektene krever
en del planlegging med hensyn til logistikk grunnet gressleveranser
fra utlandet. Dette gjelder spesielt nytt gress som skal legges på
områder rundt green 14 og nytt utvidet landingsområde til venstre
for fairway 9 nederste platå. Vi skal også legge ferdiggress på nytt tee
41 på hull 8. Det er et prosjekt som vil sette et verdig punktum for
etableringen av tee 41 på alle banens hull.

Utfordringen i tiden fremover blir å time og iverksette nødvendige
arbeider med å redusere snømengden på en hensiktsmessig måte.
En meter med snø er mye smeltevann som skal bort og den
prosessen er det viktig å ha god kontroll på for å sikre en best mulig
oppstart på våren.
Noe vinterskade må vi alltid regne med uansett hvor mye
forbyggende arbeid vi legger ned. Vi er spente på fortsettelsen og
vil i løpet av kort tid redusere snømengden på greener, teesteder og
lavpunkter på fairway for å få best mulig kontroll på smeltevann i
siste fase av vinterperioden. Dette blir viktig og har høy prioritet.

Status personal
Personalkabalen for kommende sesong er satt. Noen nye hoder vil
dukke opp blant de sesongansatte. Vi vil få en bra og motivert gjeng
med supplerende kvalifikasjoner som vil styrke laget ytterligere. Vi
gleder oss til å bli bedre kjent med disse og introdusere dem til vår
prestasjonskultur.

Forberedelser til sesongen
Parallelt med planlegging, personalarbeid, bestilling av varer
etc. gjennomføres rutinemessige oppgaver som vedlikehold av
maskiner, banemateriell og bygninger. Vi har hatt gode prosesser
på områder som er blitt avdekket med «forbedringspotensiale». Vi
har utarbeidet en handlingsplan basert på følgende konkrete mål
gjeldende for 2018:
•
•
•
•
•

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.
Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt
god vinter med fine skiturer i påvente av en spennende ny
golfsesong.

Øke og ivareta dameandelen i klubben.
Øke klubbfølelse og engasjement hos medlemmer.
Øke verdiskapningen.
Alle avdelinger under samme paraply.
Nytt tidsriktig klubbhus.

Vennlig hilsen
John Riiber
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Siste 9 med Stina Resen
Team Norway Amatør. Nå har jeg blitt proff så da reiser jeg med de
norske proffene.
2 styrker og 2 svakheter i golfen?
– Min styrke er putting! Det er der jeg sparer slag. Jeg er også god
på å score på en dårlig dag.
Min svakhet er utslag. Fairwaytreff med driveren spesielt. Det
henger veldig sammen med den mentale biten som foreløpig er
en svakhet, men jeg jobber hardt og vet at det kommer til å bli en
styrke! Er allerede godt på vei.
Hva er ditt største mål?
– Spille Solheim Cup! Det hadde vært drømmen. Jeg elsker
match og det ville vært ubeskrivelig å kunne representere Europa,
og selvfølgelig vinne da! Et litt mer kortsiktig mål er så klart
Tokyo 2020.
Hva liker du å gjøre når du ikke spiller golf?
– Jeg liker å være med venner, og drive med andre sporter. Jeg elsker
også å dra på hytta. Får heldigvis litt tid til å dra med familie og
venner til både Strømstad og Hemsedal.
Stina Resen har nylig blitt profesjonell golfspiller. Hun er født og
oppvokst et steinkast fra klubben, hvor hun har vært medlem i
15 år. Stina er helt klart en av Norges beste golfspillere og i 2017
overrasket hun alle, inkludert seg selv, med å ta seg helt frem til
semifinalen i Ladies’ British Open Amateur Championship –
Europas høyest rangerte amatørturnering for damer.
Hvorfor ble det golf og ikke en annen idrett?
– Jeg drev med mange idretter som ung. Jeg syntes alltid at lagidrett var
det morsomste, spesielt fotball, men jeg hadde nok størst talent i golf.
Hva er ditt beste minne fra din golfkarriere?
– Jeg har så mange gode minner fra golfkarrieren, men hvis jeg må
velge én utenom 3 plass i British Open for amatører så må det bli
den beste runden jeg har spilt noen gang. Det var førsterunden
under en collegeturnering i Denver, Colorado. Jeg startet faktisk
runden med en ball i vannet på første hullet som endte med en
bogey, men endte med å signere en runde på 66 slag (-6)!

Hvilke forventninger har du til det nye klubbhuset?
– Jeg tror det blir kjempe kult! Gleder meg veldig til det blir
ferdig. Nå får Oslo GK endelig et klubbhus som står i stil til den
fantastiske banen vi har. Er selvfølgelig spent på hvordan golfland
blir. Det er de eneste tegningene jeg ikke har sett.

TO GOLFSIMULATORER TIL SALGS!
Når nytt klubbhus står ferdig er det med et komplett nytt
«Golfland» på nederste plan. Her blir det muligheter for fysisk
trening, golftrening og simulatorspill. Nytt utstyr skal anskaffes
og Innegolfen har derfor to stk. simulatorer som skal selges.

Hvem er den beste spilleren du har spilt en runde med?
– Jeg har faktisk ikke spilt med noen kjente internasjonale proffspillere, men jeg spilte med en jente fra Sør-Korea (Jin Choi 16 år)
under VM lag i Mexico i 2016 hvor hun vant individuelt på 16
under par totalt. Hun er kanskje ikke den beste spillerne jeg har
spilt med på papiret, men definitivt den mest imponerende. Hun
var god!
Har du et forbilde innen golfen?
– Ja, det er mange jeg ser opp til. Jeg har alltid vært fan av Tiger
Woods, og jeg syntes hva Jason Day har oppnådd i livet er
inspirerende, men den idrettsutøveren som er det største forbilde for
meg er uten tvil Aksel Lund Svindal. Jo lengre han blir trykket ned
i søla jo sterkere kommer han tilbake! Jeg syntes det er kult, og den
mentale råskapen kan definitivt benyttes på golfbanen hvor man
opplever mye motgang som vi alle vet.
Hvem er du mest sammen med når du reiser?
– Det er veldig variert, men har reist mest sammen med jentene på

Her er de tekniske spesifikasjonene:
Navn: Full Swing golf str. B
Programvare: LS Golf 3 (ny i 2013) med 48 baner. Oppgradert
i 2009 med nye sensorer i alle skinner.
Høyde/bredde/lengde: 290/380/490 cm
Pris: kr 150 000 per simulator
Kontakt: Tom Olsen, tlf. 959 08 070, epost: tom@oslogk.no.

