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Leder 

Det gamle klubbhuset er nå i entreprenørens hender og rives bit 
for bit. De siste ukene har gått med til flytting av kontorer, som vi 
etablerte i boligbygget ved driving rangen, og pakking/tømming 
av ALT inventar fra klubbhuset. Det er nå lagret i 6 containere 
på klubbens område – og de er smekk fulle av alt fra gamle arkiv 
og premieglass til golfbiler og kafébord. Vi har kastet mye og flere 
containere har blitt fylt til randen og er kjørt ut fra parkeringsplassen.

Vinteren har vært vesentlig bedre for banen enn fjorårets. 
Banemannskapet har ikke observert is på gresset på teestedene pr 
medio februar. Så håper vi at våren kommer tidlig i april. Greengresset 
vokser som kjent i syd-Europa og skal etter planen leveres Bogstad 
helt i slutten av april. Det blir spennende å se den prosessen i mål.

I disse dager forberedes årsmøtet. Beretninger er skrevet, regnskapet 
er ferdig og budsjettet er klart. Dokumentet blir tilgjengeliggjort på 
hjemmesiden i begynnelsen av mars. På oppfordring kan vi sende 
det pr post. Det er ingen store saker til avgjørelse i år. Kontingenten 
foreslås kun endret for voksne aktive med kr 250. For de andre 
medlemskategoriene foreslås det ingen endring. Ettersom vi ikke 
har noe klubbhus og treningslokalet er i bruk for organisert trening 
flytter vi årsmøtet til Persbråten videregående skole, i auditoriet vi har 
benyttet ved tidligere anledninger.

Økonomien i klubben er under kontroll. Regnskapet gjøres opp 
med et overskudd på kr 214 000. Vi nedbetalte kr 500 000 på 
banelånet. Det gjenstår nå 52,25 millioner kroner på det. Lånet løper 
avdragsfritt, men vi søker å nedbetale noe hvert år. Pengene som 
innbetales i forbindelse med klubbhusprosjektet fra medlemmer og 
andre bidragsytere holdes separat fra ordinær drift. 

Medlemsopptaket er ferdig og det blir 100 nye fjes å hilse på denne 
sesongen. Vi skal gjøre vårt beste for at de skal føle seg velkommen og 
ber dere gjøre det samme.

Mange har fått med seg at Marius sluttet før jul. Vi har ansatt en 
ny mann, Roger Bakke, som vil tiltre stillingen medio mars måned. 

Roger vil løse mange av de oppgavene Marius hadde og han får også 
en del tilleggsoppgaver. Vi håper dere tar ham vel imot når sesongen 
starter.

Sesongen som kommer planlegges og forberedes. Det vil bli mange 
provisoriske løsninger som vi tror skal bli bra, men husk; det er 
provisorier og enkelte ting vil ikke være optimalt eller så bra som dere 
er vant til. Det finnes begrensinger i hva vi får lov til og hvor mye 
elektrisitet strømnettet kan levere. Trøsten er at det nye bygget, når 
det står ferdig før sesongen 2020, vil bli så veldig mye bedre.

Med ønske om en fortsatt god vinter.
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Styreleder Jens-Ove Hagen

Jeg ønsker alle våre medlemmer velkommen til et nytt 
år på Bogstad, som vil by på mye spenning og mange 
utfordringer. Vårt gamle klubbhus rives i disse dager 
og på greenene planlegger vi å få rullet ut nytt gress i 
løpet av et par måneder. Disse tiltakene vil resultere i 
endringer og tilpasninger som krever god planlegging, 
gjennomføringsevne og tålmodighet fra medlemmene. 

Vårt gamle klubbhus
Det er med vemod vi nå skal være vitne til at store anleggsmaskiner 
vil gyve løs på klubbhuset vårt. Bygget stod ferdig i sin opprinnelige 
form i 1935, og har senere vært bygget ut og modernisert i fire 
etapper, siste gang i 2000. Det sitter mye historie i veggene, og vi vil 
vel alle ta med oss gode minner inn i fremtiden. Det er forhåpentlig 
en trøst for mange å vite at gode krefter har vært i sving for å samle 
inn og ta vare på historiske data fra hele den tiden klubbhuset har 
eksistert. Det er gjennomført innvendig videofilming og det er tatt 
mange stillbilder for å kunne sikre dokumentasjon for fremtiden. 
I denne forbindelse er det naturlig å takke Asbjørn Ramnefjell for 
hans utmerkede billedkåseri som ble fremført under «gravølet» som 
klubben arrangerte 14. februar, med rekordmange 130 deltakere 
til bords!

Nytt klubbhus
I ekstraordinært årsmøte 27. november 2018 ble det besluttet 
med stort flertall (135 stemmer for, én stemme mot) å gi styret 
fullmakt til å iverksette bygging av nytt klubbhus med et utvidet 
prosjektbudsjett, forutsatt at samlet gjeld knyttet til finansiering av 
klubbhuset ikke skal overstige 47 millioner kroner, og at årlig bidrag 

Styreleder har ordet

fra voksne aktive medlemmer ikke skal overstige 1300 kroner (begge 
deler forutsatt også i ekstraordinært årsmøte 27. november 2017). 
Videre ble det gitt fullmakt til styret om å delfinansiere prosjektet 
ved tegning av livsvarige medlemskap til 350 000 kroner, som 
samlet gir 12,6 millioner kroner. 

I finansieringsstøtte har vi mottatt 22,7 millioner kroner i form av 
rene gaver og tilskudd fra Höegh-stiftelsene, Oslo kommune og 
klubbens medlemmer. Videre har vi mottatt tilsagn om lån med 
gunstige rentebetingelser på til sammen 29,5 millioner kroner 
fra Høgh-stiftelsene og medlemmer/samarbeidspartnere. Styret 
uttrykker stor takknemmelighet for denne støtten.

Vi ser frem til å overta et nytt og moderne klubbhus til 
baneåpningen 2020, med rasjonelle løsninger og store arealer til 
innendørs golftrening hele året. 

Provisoriske løsninger i 2019
Kommende sesong vil by på flere provisoriske løsninger med 
pro-shop i brakker, administrasjonen i boligbygget og kafeen i 
et plasttelt på øvelsesgreenen bak første utslag. Kapasiteten på 
parkeringsplassen vil bli sterkt redusert og mange vil være henvist 
til å parkere på campingplassen på reservert område for OGK. Vi 
har tillitt til medlemmenes evne og vilje til å utvise fleksibilitet 
og forståelse i en forbigående periode, mens vi venter på det store 
fremskrittet.

Hilsen
Jens-Ove

Vi minner om at Ordinært 
årsmøte i Oslo Golfklubb  
avholdes tirsdag 19. mars  
kl. 18.00 på Persbråten Skole. 

Sakslisten vil bli publisert på  
klubbens nettside samt være  
tilgjengelig i papirformat i klubbens provisoriske 
administrasjon i boligbygget senest én uke før 
årsmøtet – dvs. fra tirsdag 12. mars.

Boligbygget finner du like ved driving rangen.

Takk 
til alle som bidrar med

tekst og bilder til bladet!
Redaktør: Siv Leschbrandt

E-post: siv@oslogk.no
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Memeber/Guest-vinnerne kåret

Vinterputten – damer

Member/Guest-turneringen ble spilt lørdag 22. september 
på Bogstad. De to beste parene kvalifiserte seg til finalen 
som ble spilt lørdag 4. november på PGA Catalunya.

I turneringen i september var det til slutt Ole Engstrøm/Ove 
Øyre og Lars-Erik Rødland/Nikolay Hauger som henholdsvis ble 
nummer 1 og 2. De kunne dermed sette kursen sørover torsdag 
2. november for å kjempe om Member/Guest-pokalen.

Etter en innspillsrunde på PGA Catalunya Tour Course fredag 
var det klart for den store finalen på Stadium Course lørdag. Mye 
regn i dagene før gjordet ikke spillet noe enklere på den allerede 
knalltøffe Stadium Course. Finalen ble en veldig jevn affære hvor 
det til slutt var Rødland/Hauger som gikk av med seieren på hull 17 
med 2/1. Lagene hadde da delt 13 av de 17 hullene!

Finalen ble avsluttet med middag lørdag kveld og hjemreise på søndag. 

Gratulerer så mye til begge lagene og spesielt til Lars-Erik Rødland 
og Nikolay Hauger som vinnere av Member/Guest Invitational 
2018. De får nå navnene sine inngravert i pokalen som de fjerde 
vinnerne av denne turneringen.

Det er også på sin plass å takke komiteen, klubben og 
samarbeidspartnere for organisering og bidrag til å gjøre denne 
turnering så populær! 

Vi regner med å se tittelforsvarerne i ny utgave av turneringen 
i 2019. Fra venstre: Ole Engstrøm, Lars-Erik Rødland, Nikolay Hauger og Ove Øyre.

Fra venstre: Siri Wahlstrøm, Randi Viksjø, Randi Ramnefjell, Inger Anne Berge og 
Tove Busch.

Tove Busch til topps i Vinterputten
30 damer deltok på årets første arrangement – 
Vinterputten. Det var stor stemning og gjensynsglede 
blant deltagerne.

TEKST: INGER ANNE BERGE

Etter den innledende slagkonkurransen ble matchtablået satt opp og 
9 hulls matchene spilt. 

Det var mye god putting til tross for mye småprat fra den stadig 
økende gruppen som «ikke gikk videre».

Vinneren av Leif Hesstvedts pokal fylt med vårens tulipaner ble 
Tove Busch, hun kjempet en jevn og spennende finalerunde mot 
Randi Ramnefjell.

Randi Viksjø tok 3. plassen foran Siri Wahlstrøm.
 
Damekomiteen sto for servering av kringle, kaffe og te, og det ble 
informert om ledige plasser både på innendørstreningen i februar 
og spaniaturen i mars /april og noen meldte seg på de gjenværende 
plassene!
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Einar Røang vant guttas vinterputt

Einar Røang og Asbjørn Ramnefjell

TEKST: PER J. EITZEN

Snøvær og vanskelige kjøreforhold medvirket nok til litt lavere 
deltagelse enn tidligere år, men 25 seniorer trosset været og stilte til 
livlig dyst om Leiv Hesstvedts pokal. God stemning og ingen sure 
miner kunne registreres ved ikke å kvalifisere seg blant de 16 som 
utgjorde hovedtablået.

Kaffen og kringlen gikk unna og den lystige samtalen var klart 
fremtredende.

På det sportslige var det mange tette og spennende dueller og 
finalen ble utkjempet av tidligere vinnere – Asbjørn Ramnefjell 
og Einar Røang. Asbjørn ledet lenge, men Einar avsluttet med 4 
strake «hole in one» og sikret seg derfor pokalen med resultatet 4/2. 
Gratulerer Einar! Det beviser at det er lurt – og lov – å trene før 
denne turneringen.

Vi ser nå alle frem til neste møte på «byggeplassen» i mai.

Vinterputten – herrer

Tre golfere i verdensklasse

Kristoffer Reitan. Foto: NGF

TEKST: SVEN GJ. GJERULDSEN

Kristoffer Reitan, Kristoffer Ventura og Espen Kofstad er tre golfere 
fra Oslo golfklubb som markerer seg i store turneringer verden 
rundt. Det beste resultatet så lang har Reitan stått for da han vant 

8-delsfinalen i turneringen ISPS Handa World Super 6 i australske 
Perth for noen uker siden. Han ble slått i kvartfinalen av Ryan Fox 
og tok en flott femteplass. Denne plasseringen førte ham inn på 
listen over norske spillere som er blitt topp fem i en turnering på 
Europatouren.

Forsetter Reitan med dette spillet på Europatouren vil han klatre 
opp på rankinglistene. 

I desember i fjor var Espen Kofstad tilbake på europatouren etter 
å ha slitt med skader i et år. Og like før jul delte Kofstad og Reitan 
42.-plassen i Alfred Dunhill Championship i Syd-Afrika. Dessverre 
har ikke Kofstad hatt en like god progresjon i spillet som Kristoffer 
Reitan, men det er lite som skal til før det tar av også for Kofstad.
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Klubbens nye markeds- og sportssjef

Da har vi gleden av å presentere vår nyansatte markeds- og sportssjef, 
Roger Bakke. Han kommer fra sin stilling som salgssjef i Nordic Choice 
Hotels. I 2015–2017 var han daglig leder i Nøtterøy Golfklubb.

Det blir mildt sagt en spennende periode å komme inn i klubben. 
Til våren kan vi tilby helt nye greener og i 2020 vil et moderne, nytt 
klubbhus med helårs treningstilbud stå klart til bruk. 

Hva gleder du deg mest til? 
– Jeg gleder meg til alt denne jobben vil gi meg. Jobbe med og 
følge opp samarbeidspartnere. Ta vare på medlemmene. Være en 
god representant for en av Skandinavias beste golfbaner, selge inn 
det nye klubbhuset hva angår treningsfasiliteter, Golfland, utleie av 
flotte selskapslokaler og skape et samlingssted for lokalmiljøet. 

Hva vil du si er den største utfordringen med jobben? 
– Det er mange turneringer i løpet av sesongen så det å sy sammen 
et så bra turneringsprogram som mulig slik at spilltid på banen 
forblir mest mulig optimal blir veldig viktig. Jeg vet jeg har gode 
frivillige i turneringskomiteen som jeg skal spille på lag med. 

Hvordan vil medlemmer og ansatte merke at du nå overtar som 
markeds- og sportssjef i klubben? 
– Jeg skal først og fremst prøve å fylle skoene til Marius på en best 
mulig måte. Og klubben har en visjon etter mine verdier og min 
personlige visjon; Alle, medlemmer, gjester, samarbeidspartnere eller 
turgåere skal få en så god opplevelse at de ønsker å komme tilbake 
til oss når de kjører fra parkeringsplassen. 

Hvordan ble interessen for golf vekket? 
– Den kom som en del av at min far ble bitt av «golfbasillen» i 93–94. 
Jeg var med å gikk en runde, og reagerte på at det var sosialt og koselig.

Espen Kofstad

Mens Reitan og Kofstad spiller på europatouren, er Kristoffer 
Ventura i gang med spill på den langt tøffere PGA-touren i USA. 
Så langt har det ikke lykkes Ventura å klare cuten, men under spillet 
i Puerto Rico Open siste helg i februar, var han to fattige slag fra å 
klare det. En 75-runde på andre runden, hindret han fra å kunne ta 
del i sitt første sluttspill på PGA-touren. Unggutten viser lovende 
takter, og det vil komme flere muligheter der han kan spille seg til 
sluttspillet i turneringene.

Kristoffer Ventura
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Greenprosjektet

Hva liker du å gjøre på fritiden? 
– Mye av fritiden vil nok tilbringes på fjellet som en naturlig del av 
at jeg elsker å være ute i friluft, sommer som vinter. Ellers pleier jeg 
familie og venner med golf, lager god mat med god drikke til, trene, 
sykle i skog og mark samt gå turer.

Har du et golfminne du ønsker å fortelle oss om? 
– Som venstrehåndssspiller må jeg si at det å chippe over en 
bunker, inn på greenen og rulle i hullet for en birdie, utført med en 
høyrekølle, glemmes ikke. Rio Real, 2012. 

Vi er veldig glade for at Roger sa ja til jobben og vi gleder oss til 
samarbeidet, og håper at han vil trives her hos oss.

Fakta om Roger
• Favorittkølle: Callaway XR 3`er wood. Går langt og rett, 

noen ganger :-) 
• Favoritthull på Bogstad: Hull 13! Vakkert og morsomt. 

Birdie på første runden min :-)
• Favoritt bane: Spiller alltid bra på Kongsvinger GK. 

Sotogrande i sør-Spania var en veldig god opplevelse.
• Antall golfrunder i uka: 1–2
• Sivilstand: Skilt
• Barn: Jente på 28 og gutt på 22
• Kjøtt eller fisk: Fisk
• Vin eller øl: Vin, men øl har blitt godt det óg 
• Kaffe eller te: Kaffe

Spennende sesong med nye, flotte greener

Denne sesongen kan vi se frem til nye greener som 
er mer mottagelige, flatere og som har mulighet for 
flere og spennende flaggplasseringer. Til våren skal 
ferdiggress rulles ut. 

Ingen har vel glemt hvor hardt den forrige vinteren gikk ut over 
banen vår. Både greener, teesteder og fairwayer fikk knallhard 
medfart. Det ettårige gresset som klubben brukte store ressurser på 
å bli kvitt i forbindelse med baneoppgraderingen i 2009 invaderte 
greenene. Konsekvensen av å la dette gresset få dominere i årene 
fremover ville ha betydd senere sesongstart og en langt svakere 
kvalitet på spilleflatene. For å sikre klubbens fremtidige økonomi 
ble det derfor besluttet å legge ferdiggress våren 2019.

Bedre avrenning av overflatevann
I oktober 2018 ble grunnlaget lagt for at ferdiggress kan rulles ut. 
Det eksisterende greengresset og det øverste 10 cm av vekstmassen 
ble fjernet. Samtidig ble anledningen benyttet til å foreta en 
finshaping av green flatene. Små justeringer på 4–8 cm ble gjort 
for å bedre avrenning av overflatevann og dermed forebygge 
vinterskader i fremtiden. Anledningen ble også benyttet for å lage 
greener som er mer mottagelige, flatere og som har mulighet for 
flere og spennende flaggplasseringer.

På   hull 1 har vi redusert den store hellingen på venstre side som har 
gjort det mulig å bruke område bak til venstre for flaggplasseringer. 
Vi har også gjort hellingen i front litt sterkere for at vannet skal 
renne fortere av green i front.

På hull 2 er fremre del til høyre løftet opp for å gi en større/flatere 
overflate. Det er fortsatt slik at vannet kommer raskt nok ut i front 
og ut på begge sider. Den store kulen helt bak på green er kraftig 
redusert, noe som gir større områder til bruk = mindre slitasje. 

På hull 3 er også fremkanten løftet opp for å gi mindre helling og 
større flater. Kulen til høyre er redusert og resten av greenen er jevnet 
ut. Fokuset har vært å holde denne greenen enkel, da utfordringene 
på hullet ikke skal være greenen. Her har det vært viktig å få vannet 
fortere ut da det ofte blir stående litt i midten av greenen.

På hull 4 har vi redusert hellingene i bakkant og laget det flatere/
jevnere langs høyresiden av green. Vi har også jobbet med fremre 
del til venstre på green og klart å skape mindre helling der som gir 
mulighet for flaggplasseringer.

Hull 5 hadde ett fokus og det var den store kulen midt på green. 
Den er nå til alles glede borte. Greenen her er nok den flateste på 
banen og gir litt utfordringer med dreneringen. Derfor er det laget 
et hjelpesluk mellom bunker og green som fører vannet videre ut.

Hull 6 har fått jevnere overflater på begge platåer. Oppe er kulen i 
midten redusert kraftig, noe som gir en større, jevnere overflater og 
større områder til bruk. På det nedre platået har vi gjort forskjellene fra 
venstre til høyre side mindre og løftet litt av fremre del for større flate.

En av greenene som til neste år vil fremstå i ny drakt er hull 7. 
Her har det tidligere vært få områder for pinneplasseringer og 
vinterskader på deler av greenen. Vi har nå jevnet ut den fremre 
delen av green slik at vi får en større spilleflate. I tillegg har vi skåret 
ut litt torv utenfor greenen for at vannet skal komme raskere ut 
og ikke stange i greenkanten. Oppe på kulen er det blitt større og 
flatere områder som bedrer hele opplevelsen på greenen. På bakre 
del har vi jevnet ut greenflaten og også her skåret ut litt på venstre 
side slik at vannet kommer seg raskere ut.
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Forhåndssalg av medlemsgjestebilletter

Hull 8: Denne greenen har vært årsaken til mye diskusjon, men vi 
har forsøkt å forbedre totalopplevelsen på denne greenen. Alle små 
onduleringer er jevnet ut, kulen som delte greenen er redusert og 
det er skåret ut litt foran greenen for at vannet skal komme raskere 
ut. Totalopplevelsen vil være mye bedre og greenen vil fremstå mer 
ekte enn tidligere.

Hull 9: Her er det løftet litt foran til høyre for å minske hellingen. 
Kulen i midten bak er redusert noe.

Hull 10: En stor jobb ble gjort her for å forsøke å få flere 
pinneplasseringer i den fremre delen av greenen. Litt ekstra sand er 
lagt på for å løfte denne delen. Platået oppe til venstre er blitt større 
og flatere, mens hellingen/kulen er noe redusert. Arbeidet her har 
gitt flere pinneplassering = mindre slitasje. Ingen problemer her 
med å få vannet ut.

Hull 11: På denne greenen har terrenget gjort det utfordrende å 
gjøre mange endringer. Greenen vil være ganske lik men hellingene 
vil være mindre. Også her er det skåret ut og forsterket litt utenfor 
greenen for at vannet ikke skal stoppe opp, men komme seg bort fra 
greenoverflaten.

Hull 12: Her har vi forsøkt å flate ut langs høyre side og bakre del, 
som gir et renere platå helt bak. Her er det også skåret ut utenfor 
greenen til venstre for å hjelpe vannet unna. Hellingen fra platået 
i midten er blitt litt svakere.

Greenen på hull 13 har alltid vært vanskelig å treffe og ballen ruller 
ofte ned i vannet til venstre. I tillegg har det også vært problemer i 
senter av greenen hvor mye vann har samlet seg. Det er det nå slutt 
på. Vi har forstørret greenen i front, til høyre og bak til venstre som 
vil gi en mye mer mottagelig green. Et lite platå kort til høyre har 
erstattet den kulen/hellingen som lå der og baller som lander på 
green vil bli liggende der. 

Det å gjøre greenen såpass mye større vil oppleves veldig mye bedre 

for gjennomsnittsgolferen med større flater og lande på. I tillegg 
vil det også her bidra til flere pinneplasseringer som betyr mindre 
slitasje og forbedret kvalitet.

Hull 14 har fått større og flatere områder til høyre på greenen 
(sett fra fairway), og vi har også løftet delen foran til venstre (sett 
fra fairway). Det opplevdes at det var en forhøyning i midten av 
greenen. Dette er nå blitt redusert. Sett fra fariway vil det være flere 
områder å sette flagget på bak til høyre og foran til venstre. Også her 
er det skåret litt utenfor greenen for å hjelpe vann ut.

På hull 15 har vi forsøkt å legge på sand foran på green for at et større 
område her skal kunne brukes. Bak på green har vi flyttet en del av 
sanden som lagde en litt høyere del i midten og gjort det jevnere. 
Bak til høyre har vi forsøkt å skape et lite platå for å få brukt dette 
området også. Mye helling gir små utfordringer med drenering her.

Hull 16: På øvre platå har vi bare gått over små ujevnheter, mens 
det på nedre platå er forsøkt å skape litt flere pinneplasseringer mot 
venstre del av greenen.

Green 17 har alltid vært en svært vanskelig green og plassen har 
ikke vært ideelt utnyttet. Områdene foran til venstre har vært 
uspillbare og har også forårsaket at alt vann har stanget i delen 
foran til høyre sett fra fairway. Her har det nå blitt gjort store 
forbedringer da hele fremre del av greenen kan tas i bruk. Delen bak 
til høyre er flatet ut og kulen som lå til høyre er borte. Vi har også 
forstørret platået oppe til venstre for å gi mer spillerom og mindre 
slitasje. Området utnyttes nå mye bedre og hele greenen vil fremstå 
utrolig mye mer spillevennlig. Her også vil vannet komme unna 
mye bedre enn før, slitasjen fordeles og det vil være mangee flere 
pinneplasseringer.

Hull 18: På den siste greenen har vi redusert hellingen langs høyre 
side. Det har gjort at vi kan bruke større deler her og også bak til 
høyre. Det er lagt på ekstra sand fremkant venstre for å gi jevnere 
flater her. Til høyre vil det helle litt kraftigere for å hjelpe vannet ut.

Som aktivt medlem av Oslo Golfklubb kan du kjøpe 
rabatterte medlemsgjestebilletter. Salget starter i dagene 
etter ordinært årsmøte som finner sted tirsdag 19. mars. 

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

Kjøp billettene på nett
Ved kjøp via nettsiden sendes billettene til den e-postadressen 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.

Ønsker du å bestille billettene manuelt, kan du sende en epost til 
post@oslogk.no. Billettene må da betales ved henting.

NB! Vi minner om at billettene er personlige og derfor ikke kan 
overdras til andre. Billetter refunderes ikke og er kun gjeldende 
for årets sesong. Som medlem må du fortsatt skrive inn din gjest 
i greenfeeboken i Pro Shop før bruk.

Salget varer frem til banen åpner
Forhåndssalget vil vare frem til den dagen banen åpner. 

Har du  
spørsmål angående 
forhåndssalget  
send en e-post til  
siv@oslogk.no.
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Medlemsundersøkelsen 2018

Vi ønsker å utvikle klubben og strekke oss etter visjonen 
«Et fantastisk sted å være». For å kunne gjøre det på en 
god måte er vi avhengig av regelmessige tilbakemeldinger 
fra medlemmer og gjester. Hvordan opplever dere som 
medlemmer klubben, miljøet, tilbudet, banen osv. For å 
samle inn data og omsette de til kunnskap og handling 
har vi behov for et analyseverktøy som tar for seg alle 
aspekter ved en golfklubb. 

Golfspilleren i sentrum
I 2018 byttet derfor klubben ut analyseverktøyet Questback og tok 
i bruk «Golfspilleren i Sentrum» (GIS). GIS er utviklet av Dansk 
Golf Union i samarbeid med det danske analyse- og konsulenthuset 
«Raw Milk» og et knippe danske golfklubber. I Norge ble systemet 
innført som en pilot i 2015. I dag er det 43 klubber i Norge som 
benytter verktøyet.

Spørreskjema sendes ut til klubbens medlemmer og gjestespillere, 
datamaterialet bearbeides og resultatene forteller oss hva vi er 
gode på og hva vi kan bli bedre på. Vi kan også måle svarene vi 
får med svarene andre norske klubber får av sine medlemmer og 
gjester. Systemet er arbeidsbesparende siden det kommuniserer med 
GolfBox og utsendelse til medlemmer og gjester skjer automatisk. 

Resultat fra medlemsundersøkelsen 2018
I 2018 mottok alle medlemmene undersøkelsen medio september. 
Vi fikk en svarprosent på 28. Her er noen av svarene klubben fikk:

Trenerne våre scorer høyt i undersøkelsen. Selv om det er en 
relativt liten andel av medlemmene som deltar på kurs eller 
som tar pro time i løpet av året, er det svært hyggelig å lese 
hvor fornøyd medlemmene er når det gjelder teknisk dyktighet, 
serviceinnstilling, tilgjengelighet og treningstilbud. Det er ingen 
tvil om at medlemmene mener at trenerne bidrar positivt til 
klubbmiljøet. Er det ett område som trenerne kanskje kan klare å 
score enda høyere på så er det å jobbe for å bli enda mer spennende 
og pedagogiske undervisere.

Banen scorer jevnt over høyt blant medlemmene og de aller fleste sier 
seg enige i at banen er velholdt, variert og spennende. Det er noen 
færre som mener at greenene var ensartet og hadde passelig hastighet. 
Undersøkelsen viser også at klubben har forbedringspotensiale når det 
gjelder å få til god flyt på banen og at medlemmer får ønsket starttid.

Klubbens sosiale miljø er et område hvor klubben har et 
forbedringspotensiale. Medlemmer gir uttrykk for at klubben 
er et godt sted å være og at tilbudet i sosiale grupper er godt. 
Et viktig område for å bedre scoren vil være å få til flere gode sosiale 
arrangementer, og søke å få tilpasset antall turneringer ytterligere 
etter medlemmers ønsker. 

Når det gjelder 
Treningsfasiliteter scorer klubben 
noe lavt på utslagsmattene og ballene på 
driving rangen. Kanskje er dette et område det er lett 
å gjøre noe med. Men når det er sagt, er det i forbindelse med 
nærspillsgreen (Stephens corner) og puttinggreen som har mest å si 
for å bedre medlemmers tilfredshet med treningsfasilietetene. 

Ledelse og informasjon er tema i undersøkelsen. Et område som må 
tas tak i er medlemmers opplevelse av at klubbens ledelse lytter når 
medlemmer kommer med forslag og ideer. Det kommer også frem 
at klubben må fortsette å informere i tilstrekkelig grad om forhold 
som medlemmer opplever som vesentlige ved klubben.

Medlemmers tilbakemelding om Priser og produkter handler i stor 
grad om kontingentkategorier og i hvilken grad medlemskapet gir 
verdi for pengene. Tilbakemeldingen viser at medlemmene syns at 
prisene på Oslo GK er høye sett i forhold til andre klubber og at vi 
har et forbedringspotensiale når det gjelder kontingentkategorier.

Betjeningen og servicen i Pro Shop er alle veldig fornøyd med. 
Åpningstidene passer medlemmene bra. Er det noe medlemmene 
kanskje ønsker å bedre så er det utvalget og prisnivået. Alt i alt scorer 
klubbens Pro Shop veldig bra.

Mål og tiltak
I tiden fremover mot sesongåpning vil klubben jobbe for å sette mål 
og tiltak for 2019. Hvilke områder klubben velger å fokusere på og 
hvilke tiltak som iverksettes vil bli presentert i neste utgave av bladet.

Medlemsundersøkelser i 2019
• I 2019 vil medlemsundersøkelsen sendes ut i 3 omganger. 1/3 av 

medlemsmassen mottar spørsmålene i hver runde, henholdsvis 
juni, juli og september

• Egen undersøkelse blant nye medlemmer: medio juli
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Klubbhusprosjektet

Våren 2020 får klubben et flunkende nytt klubbhus. 
Det vedtok medlemmene på det ekstraordinære 
årsmøtet 27. november 2017. Men visste du at behovet 
for nytt klubbhus så dagens lys allerede for 25 år siden?

Et dykk ned i klubbens arkiv avslører at det allerede i 1994 var 
avdekket at klubbhuset ikke strakk til. Klubbhuset trakk allerede 
den gang på årene og hadde et stort og stigende vedlikeholdsbehov. 

Det daværende styret gjorde et forsøk på å se om enkle 
omdisponeringer og justeringer innenfor eksisterende vegger kunne 
gi en tilfredsstillende, fremtidsrettet klubbhusløsning. Resultatet 
var negativt og høsten 1994 ble det satt ned en komité som fikk 
i oppdrag å utrede et fremtidsrettet klubbhusprosjekt, basert på 
fremtidige forventede behov med det i mente at klubbhuset skulle 
ha helårsdrift.

Arbeidsmetoden komiteen brukte var å dele prosjektet i 
3 deler; treningsfasiliteter, bespisningsarealer og klubbhusdelen. 
Sammenligner vi treningsfasiliteter med «Golfland» i 
dagens prosjekt er det mange likheter. Her var det planlagt 
10 utslagsmatter, puttinggreen, pitchareal, bunker, simulator, 
avslapningsområde og treningsrom. 

Til forskjell fra dagens klubbhusprosjekt ble det valgt ut 4 arkitekter 
som alle leverte løsninger med stor spennvidde. Vinnerutkastet som 
hadde en kostnadsramme på 27. millioner (inkl. 7 % investerings-
avgift) ble så gjenstand for komiteens justeringer og kalkyler. 

Tiden gikk og komiteens forslag ble lagt frem på den ordinære 
generalforsamling 22. januar 1996. En prøvevotering viste et klart 
flertall mot styrets forslag til nytt klubbhus. Prosjektkomiteen 
fikk ros for det arbeidet de hadde lagt ned, men forslaget var ikke 
det medlemmene ønsket seg. Det ble hevdet at bygget ble for 

Vinnerutkastet fra 1995 var tegnet av arkitekt Kristin Jarmund. Ett av forslagene som ikke vant frem i arkitektkonkurransen.
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kostbart og at signaleffekten ved et slikt bygg var meget 
uheldig. Noen satte spørsmålstegn ved forslagets økonomi. Ville 
byggekostnadene holde etc. Det ble istedenfor vedtatt at to nye 
forslag skulle utredes «Rehabilitering av det gamle» og «Nytt, men 
mindre enn dagens forslag».

Deretter fulgte en tid hvor de forskjellige klubbhustiltakene jevnlig 
var tema. Først på det ekstraordinære årsmøtet holdt 8. september 
1998 ble det et endelig resultat. Klubbhuset hadde da et stort behov 
for vedlikehold. I innkallingen stod det blant annet: 

«Ikke alt er like synlig ved første øyekast, men ser man nøyere etter 
er det tydelig at huset trenger rehabilitering. Det som en gang for 
40–50 år siden var meget bra, holder ikke lenger dagens standard, 
og som hovedstadsklubb ønsker vi å ha et representativt klubbhus å 
tilby våre medlemmer og gjester. Forslaget styret denne gangen ber 
dere å si ja til er basert på at bygget skal være så likt det gamle som 
mulig og at mye av det gamle inventaret skal gjenbrukes. Dette er 
kostnadsberegnet til kr 6 000 000,- inkl. mva. Styret har lagt til en 
post stor kr 300 000,- for uforutsette utgifter.» 

Rehabiliteringsforslaget ble vedtatt. 

Klubbhuset har blitt påbygd og justert mange ganger opp gjennom tiden.

En generasjon senere er det altså duket for nytt klubbhus på 
Bogstad. Klubben får et moderne og varig klubbhus med vesentlig 
bedre funksjonalitet, lavere driftskostnader og plass til helårs 
golftrening. 

12 millioner til nytt klubbhus! 

I midten av januar kunne vi fortelle at Oslo kommune hadde 
bevilget 12 millioner kroner i støtte til bygging av nytt klubbhus. 
Beløpet kom i tillegg til 4,6 millioner kroner som tidligere ble 
bevilget som spillemidler fra staten. Den offentlige støtten sikrer 
sammen med bidrag fra Lucy Høeghs Stiftelse og Leif Høegh 
Stiftelse til at klubbhusprosjektet kan realiseres innenfor vedtatte 
økonomiske rammer. 

På det ekstraordinære årsmøtet 27. november i fjor fikk de 
fremmøtte vite at klubben hadde fått en gave på hele seks 
millioner kroner og et svært gunstig lån på 10 millioner kroner fra 
Høegh-stiftelsene.

– Klubben er meget takknemlig for bidraget, sa styreleder Jens-Ove 
Hagen.

Klubbhusprosjektet jobbet i 2017 og 2018 iherdig med utforming 
av søknader til både stat og kommune. 

– I begge søknadene ble det lagt vekt på at det nye klubbhuset 
vil skape et helårs idrettsmiljø for medlemmer i alle aldre. Det er 
fantastisk at både kommunen og staten har valgt å støtte det viktige 
prosjektet vårt, sa Jens-Ove. 

Det nye klubbhuset.
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Salg av gammelt inventar

Gravøl med 130 medlemmer til bords

Tor Aanestad, Margarethe B. Aanestad og Jarle Haugnæss

Opp gjennom årene hadde det blitt lagret mange ting som klubben 
nå har måtte ta et realt oppgjør med. Skap, bord, stoler, hyller, 
bilder, klær og nips har blitt sortert og mye har blitt kastet. Men det 
var også mye som ble solgt i løpet den første helgen i februar. Da ble 
medlemmer invitert til bruktsalg.

Jarle Haugnæss, som til vanlig jobber i baneavdelingen, var ansvarlig 
for salget og kunne fortelle at mange medlemmer var innom. 

– Det var faktisk 10 personer som ventet på at dørene skulle åpne 
på lørdagsmorgen. Til sammen har det nok vært ca. 80–90 personer 
innom og vi har solgt for kr 20 000,-. Pengene kommer godt med, 
men det beste er at vi blir kvitt ting som ellers bare ville ha blitt 
kastet, fortalte Jarle.

Torsdag 14. februar ble vårt kjære, gamle klubbhus hedret med gravøl. 

Erik Hagen, for øvrig leder i turneringskomiteen, kom tidlig på 
banen og annonserte at han ønsket å arrangere gravøl for klubbhuset. 
Invitasjon ble sendt ut og når man kunne friste med gratis mat og 
drikke, sosialt samvær, trekkpremier blant gjestene og mimring var det 
140 som meldte seg på.

Da var det godt å ha leder i Damekomiteen, Inger Anne Berge, med på 
laget. Hun stilte opp og fikk med seg resten av komitémedlemmene og 
sammen pyntet de klubbhuset som nå skulle huse sin aller siste fest.

Festen ble erklært åpnet av Erik Hagen som sa noen velvalgte 
velkomstord. Før det var tid for bespisning orienterte også styreleder, 
Jens-Ove Hagen, om diverse forhold ved klubbhusprosjektet.

Mange medlemmer bidro til en flott kveld
Giørtz-familien satte sitt preg på kvelden med flotte musikkinnslag. 
Anne-Marie sang og Ole Henrik bidro på piano. Litt allsang 
fikk de også til. Fredrik Jullum, som i sin tid var aktiv i klubbens 
treningsgrupper, og Benjamin Giørtz fikk det til å svinge mellom 
klubbhusets gamle vegger.

Anne-Marie Giørtz og Ole Henrik Giørtz.

Både Einar Skogstad og Thomas Selbekk dro noen gode historier fra 
«gamle dager» som fikk frem latteren blant gjestene.

Siste innslag var det Asbjørn Ramnefjell som stod for. Han 
fortalte klubbhusenes historie som startet med den gamle låven 
på Bjerkodden helt tilbake på 1920–30 tallet. Det var nok mange 
gjester som kunne identifisere seg med hans historier om hvordan 
det var å gå caddie på Bogstad i sine unge år.

Takk!
Klubben retter en stor takk til Erik Hagen som tok ansvar og 
inviterte til gravøl. Stor takk rettes også til Inger Anne Berge, resten 
av damene og sist men ikke minst Tom i oppvasken. Det ble et 
verdig farvel med et klubbhus med mye sjel og historie i veggene. 
Nå ser vi fremover og gleder oss til et nytt klubbhus som vil være til 
glede for mange generasjoner fremover.
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Tett på klubbhusprosjektet

Fv. Erik Husjord og Christopher Raanaas.

Det er store krefter i sving fra mange hold når et nytt 
klubbhus skal bygges. Mange av klubbens medlemmer 
bidrar med sin kompetanse på forskjellige områder. To 
av dem det er verdt å nevne i denne sammenhengen er 
Christopher Raanaas og Erik Husjord. 

Styret har nedfelt en Styringsgruppe for å sikre en god 
gjennomføring av klubbhusprosjektet. Underlagt Styringsgruppen 
er det 5 arbeidsgrupper; Donasjoner og støttemidler, Finans og 
økonomi, Restaurant og klubblokale, Interiør og materialvalg 
og Kommunikasjon. Christopher Raanaas leder gruppen og har 
dermed det overordnede ansvaret for økonomien og alle leveranser 
som skal på plass.
– Som leder holder jeg i trådene totalt sett. Den største delen av 
jobben er nok selve entreprisen med J.I. Bygg AS, men jobben 
består også av å se til at vi følger byggherreforskriften og at vi har 
gode rutiner på plass.

Erik Husjord er byggherreombud og dermed Christophers 
høyre hånd. I praksis skal han sørge for at dialogen mellom 
Styringsgruppen og J.I. Bygg AS går som den skal.
– Min jobb er å ha en tett oppfølging av leveransen entreprenøren 
står for og se til at alt blir riktig i henhold til kontrakten samt lover 
og forskrifter. Jeg er med på alle møtene med entreprenøren og 
sørger for at informasjonen blir videreformidlet til styringsgruppen. 
Christopher og jeg har jevnlig kontakt for å diskutere ting som vi 
må ta stilling til. Basert på min kompetanse som byggherreombud 
og bistandsmann er jeg med på å lage innstillingsgrunnlag og 
anbefale hva som er fornuftig. 

Fredag 1. mars gir klubben fra seg nøkkelen til klubbhuset og går alt 
etter planen får vi en splitter ny nøkkel tilbake i mars 2020. 

Syns dere det er et ambisiøst prosjekt?
– Fremdriftsplanen til entreprenøren ser logisk ut. Det bygges store 
hoteller på 18 måneder så det går an å bygge ekstremt fort. Å bygge 
et klubbhus på 2000 kvm på 12 måneder er et fornuftig tidsaspekt 
med tanke på kvaliteten og den type hus som er tegnet. Vi tror det 
er satt av mer tid enn hva man kanskje kunne ha brukt, men likevel 

henger dette godt sammen. Vi hadde jo egentlig et ønske om at 
vi bare skulle bygge klubbhuset mellom to sesonger, men slik har 
det jo ikke blitt. Vi kunne ha gjort det, men da ville det kanskje ha 
blitt gjort ting som kvalitetsmessig ikke ville blitt så bra. Fordi vi nå 
begynner på vinteren og slutter på senvinteren har vi tid nok til å 
prosjektere, planlegge og utføre på en god måte. Fra vårt ståsted er 
ikke dette et tidsmessige ambisiøst prosjekt. 

Hva mener dere er de viktigste milepælene i prosjektet?
– Mandag 4. mars, når vi gir fra oss nøklene til huset, må sies å 
være den første viktige milepælen. Da er huset tømt og rivingen 
kan starte. Vi tror også at når vi kan se konturene av veggene i 
underetasjen og faktisk ser husets størrelse og nøyaktig beliggenhet 
på tomten vil være en mental milepæl for mange. Det ser vi for oss 
vil skje i slutten av juni eller tidlig i juli.
I oktober skal bygget være det vi kaller «tett bygg». Da pleier 
det å holdes en liten markering i form av et kranselag med 
håndtverkerne. I begynnelsen av november starter arbeidet med 
det innvendige arbeidet frem til overtagelse 1. mars 2020. Deretter 
følger en intens periode hvor vi skal sjekke at alt virker. Det er ikke 
uvanlig at dør- og låssystem krever noe oppmerksomhet, ei heller at 
teknisk anlegg trenger noe justering.

«Det er jo helt utrolig  
at vi får til dette.»

Hva er et vellykket byggeprosjekt for dere?
– For styringsgruppen er det klart at det å levere på økonomien 
er ekstremt viktig. Dette er et spleiselag. Vi har fått masse støtte 
fra mange hjelpere, så det er veldig viktig at vi ikke bruker mer 
penger enn det vi har sagt at det skal koste. Når det er sagt så er 
det viktig at det blir et hus vi kan bruke og trives i. Jeg har en sønn 
som trener golf i treningslokalet ved driving rangen om vinteren. 
Frem til nå har det vært helt tomt og stille i klubbhuset, nesten 
som et spøkelseshus. Alle barn og unge som trener om vinteren vil 
være i selve klubbhuset og på den måten skape liv og røre, mener 
Christopher.
– Det vil også være et veldig «åpent hus», pga. utformingen og 
fasaden som består av mye glass. Det gamle klubbhuset kunne gi 
en følelse av å ha ryggen til deg når du kom fra parkeringsplassen. 
Det nye vil virke mye mer imøtekommende og fremstå som åpent, 
mener Husjord.

– En annen ting er at vi som er involvert i prosjektet er medlemmer 
og dermed ikke forsvinner når prosjektet er ferdig. Jeg tror det 
ligger en ekstra sikkerhet i det og at alle som er involvert kommer 
til å strekke seg litt lenger av den grunn. Vi skal jo sitte å se på 
bygget etterpå og ikke minst føle en stolthet over å ha vært med 
i prosjektet, forteller Christopher. 

Miljøaspektet er viktig – hvordan tenker dere for å sikre at oppføring av 
nytt bygg blir så miljøvennlig som mulig?
– Vi har senest i dag fått vite at bygget kvalifiserer til energiklasse A. 
Bakgrunnen for det er at vi bygger etter den siste teknologien med 
tanke på blant annet isolasjonstykkelse slik at vi får et energigjerrig 
hus. Det skal borres brønner slik at oppvarming vil komme fra 
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2019 – året med provisorier

jordvarme og sammen med entreprenør går vi grundig gjennom alle 
materialvalg for å redusere behovet for utskifting ol. 

Hvordan synes dere prosjektet har gått så langt?
– Det er veldig mye positivitet. Alle vil prosjektet vel. Vi syns bare 

pågangsmotet som har blitt vist for å få tømt bygget har vært veldig 
bra. Ønske om nytt klubbhus har nok ligget der og ulmet i det 
stille. Det er jo nesten helt utrolig at vi får til dette her. Nå får vi 
altså et klubbhus som er rigget for fremtiden.

Fakta
Christopher
• Jobber i KLP Eiendom
• Begynte med golf 6 år gammel da hans far ga han et 

9’-jern og tok han med ut på golfbanen i Danmark
• Antall golfrunder på Bogstad per år: ca. 20 

Erik
• Jobber i Husjord Prosjektadministrasjon AS
• Til tross for en studenttilværelse på Arizona State 

University som omgir seg med flotte golfbaner 
begynte han ikke med golf før han var i 40 årene,  
noe som fremstår som ubegripelig for ham i dag

• Antall golfrunder på Bogstad per år: ca. 10, men har 
ambisjoner om mange flere

I golfsesong 2019 er det en del midlertidige forhold vi alle må forholde oss til. Klubbhusområdet og store deler av 
parkeringsplassen blir en del av anleggsområdet. På skissen nedenfor viser den røde, stiplede linjen hva som blir 
anleggsområdet under byggeprosessen. 
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Parkering
Som det fremkommer på skissen vil kun en liten del av 
parkeringsplassen være til disposisjon for medlemmer og gjester. 
Grensen for anleggsområdet vil kunne variere noe, men vi regner 
med å ha ca. 35 plasser tilgjengelig. Plassproblemet løses ved at 
klubben leier et område på campingen. Det er også et ønske å 
få etablert en bagdrop-sone for å gjøre transportetappen over 
Sørkedalsveien enklere.

Pro Shop med kontor oppå
Pro Shop får 2 sammensatte brakker på til sammen 33 kvm som 
skal plasseres i området ved vannposten som befinner seg etter hull 
9. Oppå Pro Shop vil det plasseres et turneringskontor som kan 
benyttes ved behov av administrasjonen eller trenerne.

Illustrasjonen viser provisorisk Pro Shop med kontorbrakke over.

Provisorisk klubbhus

 
Teltet vil avvike fra det som er vist på bildet.

Rundt påsketider skal det settes opp et provisorisk klubbhus i form 
av et telt på puttinggreenen foran klubbhuset. En glassvegg vil 
sørge for at utsikten mot Bogstadvannet blir ivaretatt. På kortsiden 
mot Pro Shop skal det etableres en terrasse. I teltet vil det bli enkel 
servering av mat og drikke.

Bur, tralleplass og garderobeskap
Klubben har søkt å finne løsninger til så mange som mulig av dere 
som hadde bur i trallerommet i klubbhuset. I det øverste hjørnet på 
parkeringsplassen står det en container som har kapasitet til å huse 
72 bur. Det betyr dessverre at vi har 30 bur færre enn det var plass til 
i trallerommet. Den begrensede åpningstiden til containeren som vil 
være fra 07.30–19.30 gjør nok at ønske om bur bortfaller for noen.

Container til bur

Alle som hadde tralleplass i klubbhuset vil få tilbud om plass i 2019. 
Like ved boligbygget er det satt opp en container til dette formålet. 
Her vil det også være strøm for batterilading. Åpningstiden i denne 
containeren er i skrivende stund ikke bestemt.

Container til traller.

Alle med tralleplass i driftsbygningen vil beholde plassene i 2019.

Det vil ikke kunne tilbys garderober eller garderobeskap i sesong 
2019.

Kontorer
Ansatte i administrasjonen og idrettsavdelingen har kontorer 
i boligbygget som ligger like ved driving rangen. 

 
Tirsdag 19. mars: Ordinært årsmøte i Oslo Golfklubb

Mandag 1. april: Oppstart dekkskift

Tirsdag 24. april:  Orienteringsmøte for nye medlemmer

Uke 17:   Damenes regelkveld med Ruth Anne 
Bjørnstad

Lørdag 4. mai:  Golfmarked/bruktmarked

Tirsdag 7. mai:   Damenes informasjonsmøte med 
mannekengoppvisning

Klubbkalender
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NORGES ENESTE

GOLFMARKED!
Treningslokalet ved driving rangen

Lørdag 4. mai kl. 10.00

Innlevering 2. og 3. mai kl. 18–20
Utlevering  6. mai kl. 17–20

Kontakt klubben for innlevering på annet tidspunkt, post@oslogk.no

Lever inn ditt brukte golfutstyr til oss
– vi selger det for deg!

www.oslogk.no
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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

Fredag 31. Frist for påmelding til Bogstadpokalen

JUNI

Søndag 2. 10:00-14:45 Åpningsturneringen i samarbeid med Pink Cup

Tirsdag 4. 08:30-10:54 Plucknett Shotgun (Sosial)

Tirsdag 4. 15:30-17:00 Ekteparmatch Kvalifisering

Lørdag 8. Hele dagen Sarah & Carls Cup og Anthony`s Minipokal

Mandag 10. 16:00-18:00 Ladies Vår Scramble

Tirsdag 11. 15:30-17:00 Familiematch kvalifisering

Fredag 14. 11:15-14:00 Old Star

Lørdag 15. 09:00-14:00 Plucknett Sommer Shotgun

Lørdag 15. 14:00-19:00 "Vi under 45"

Fredag 21. 18:33-19:27 Midnight Cup

Lørdag 22. 09:00-14:00 Member/Guest Invitational

JULI

               Tirsdag 2. til torsdag 4. Lag NM junior

              Lørdag  13. og søndag 14. 09:00-14:00 Old Boys Chamionship

              Lørdag  20. og søndag 21. Hele dagen The International Trophy

AUGUST

Fredag 9. 15:00-17:00 Vikingpokalen kvalifisering

              Lørdag og søndag 10.-11. 08:03/13:30 Vikingpokalen finalespill

Mandag 12. 10:00-11:00 Vi over 80

Søndag 18. 09:00-14:00 OGK Ladies Vandrepokal

Lørdag 24. 08:00-14:30 Klubbmesterskapet/Klubbmesterskapet Jr.

Søndag 25. 10:00-15:00 Klubbmesterskapet

 Lørdag 31. 10:00-11:03 Shakerpokalen

SEPTEMBER

Søndag 1. 10:00-11:03 Shakerpokalen

Mandag 9. 12:00-13:00 Upper Ten

Lørdag 14. 08:00-15:00 Wahlstrøms Pokal

Søndag 22. 08:39-08:57 Per Teigen Finale

OKTOBER

Lørdag 5. 09:06-13:00 Flaggturneringen

Lørdag 12. 11:00-15:00 Avslutningsturneringen

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

TURNERINGSPROGRAM 2019

OBS!
Vi tar forbehold om endringer
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Det var en gang …

En klubbens hedersmann fyller 75 år i år!
 
I 2012 donerte Per og Astrid 
Heidenreich 5 millioner kroner til 
juniorsatsingen i Oslo Golfklubb, 
noe mange eliteutøvere har fått 
stor glede av. I år fyller Per, som 
selv var en storspiller på slutten av 
1960-tallet, 75 år og vi benytter 
anledningen til å gratulere 
jubilanten.

All toppidrett er dyrt, også golf. 
Det koster å reise og å ha gode trenere. 
Det er derfor til stor glede for klubben 
at Heidenreich har gjort det så bra 
blant annet innen shipping. Så bra at 
det i dag drypper på den kommende 
generasjon golfere. 

Hvor kommer så denne iveren  
for norske eliteutøvere fra?

Kanskje svaret er at Per Heidenreich har vært medlem i klubben 
i over 50 år og selv var en veldig god golfer som briljerte på 
landslagsnivå på 1960-tallet. Klubben har et bilde på veggen 
bestående av et foto og et scorekort hvor overskriften er «Per 
Heidenreich – 9 hull på 29!» Scorekortet er fra en turnering mellom 
Danmark og Norge spilt på Bogstad 15. juli 1966. Med 1 eagle, 
5 birdies og 3 PAR var en score på 29 et faktum og med denne 
bragden slo Per den danske mesteren, Hans Stenderup, 8/7.

Runden hull for hull:
1. Drive, 9. jern, 1 put: birdie
2. Drive, 2. jern, 2 put: birdie
3. 7. jern, 2 put: PAR
4. 3. jern, 8. jern, 2 put: PAR
5. 3. jern, 9. jern, 2 put: PAR
6. 4. jern, wedge, 1 put: Birdie 
7. Drive, 5. jern, 1 put: Eagle
8. 5. jern. 1 put: Birdie
9. Drive, wedge, 1 put: Birdie

 
Oslo Golfklubb er meget takknemlige 
for den fantastiske gaven på 
5 millioner kroner som klubben fikk 
av Per og Astrid Heidenreich i 2012 
og benytter anledningen til å gratulere 
Per Heidenreich med 75 år. 

Per Heidenreich
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Mentorprogram, intervju med Johan

Trenernes trener
Å få golfen til å vokse på alle nivåer er et overordnet 
mål i det 2-årige mentorprogrammet som klubbens 
hovedtrener, Johan Elgborn, deltar på. Når kurset er 
ferdig blir han «Trenernes trener». 

Målbildet innenfor trenerutvikling i norsk golf beskriver en fremtid 
der profesjonelle og frivillige trenere jobber hånd i hånd med å få 
golfen til å vokse. Det er satt et langsiktig mål om å øke antall barn 
og unge som deltar i golfidretten fra dagens 8000 til 16 000 i 2030. 
Det krever blant annet at profesjonelle trenere får kompetanse 
innenfor både ledelse, pedagogikk og trenerfag. Johan Elgborn 
deltar på 2. året og utdanningen skal etter planen være ferdig høsten 
2019.

Hva er det viktigste du har lært på kurset så langt?
– Jeg har lært meg å bruke flere nye arbeidsverktøy og en hel del om 
ledelse og kommunikasjon gjennom teoretisk og praktisk arbeid. Vi 
har f. eks hatt et case hvor oppgaven var å lage en plan over hvordan 
lære andre trener 1 og trener 2 ressurser om konseptet «Minicup». 
Sammen med andre på kurset satte vi opp en plan med overordnede 
mål og deretter tok vi i bruk ulike modeller for blant annet å 
kartlegge saks- og personforutsetninger, arbeidsmåte, fremdriftsplan, 
budsjett og resultat. Når man skal lære noe til andre er det viktig 
hvordan budskapet kommuniseres. Dette trente vi praktisk på og 
fikk tilbakemeldinger fra selveste Tony Bennett som er leder for 
utdanning i PGA.

Del 2 av mentorprogrammet er godt i gang. En 5-dagers samling på 
La Manga ble unnagjort i januar og en aktivitet som står for tur er 
å bruke én dag hvor så mange trener 1 ressurser som mulig skal få 
opplæring i konseptet «Minicup». 

Fakta om Minicup
Startet som et pilotprosjekt i 2017 og het opprinnelig 
«Narvesen minicup». Cupen var for alle golfbarn i Region 
Østlandet Vest og var et samarbeid mellom Oslo GK (initi-
ativtager), Nordhaug GK og NGF. Målet var å få flere barn 
til å delta i morsomme og enkle golfturneringer på tilpas-
sede baner slik at flest mulig opplevde mestring. De enkle 
cupreglene kan brukes i trening – en såkalt Minicup-økt. 

– Denne dagen skal jeg dra ut til klubbene og sammen med trener 
1 ressurser gjennomføre en Minicup-økt. På den måten får jeg 
brukt min nyervervede mentorkompetanse til å lære flere trenere 
opp i konseptet som har som mål å få flere lykkelige golfbarn 
på golfbanene rundt omkring i landet. Er vi 21 PGA proer som 
reiser rundt og besøker klubber én dag hver kan vi sikkert nå ca. 
50 klubber.

Hvordan kan klubben dra nytte av kompetansen du opparbeider deg 
på kurset? 
– Jeg tror min mentorutdanning både vil gagne barn i trening 
og medlemmer som deltar på kurs og protimer, samt at Robin, 
Marie, Carro og Jørgen vil oppleve en større grad av struktur i 
Idrettsavdelingen. 

Antall golfere i Norge er synkende. Hva skal til for å snu trenden?
– Jeg tror det handler om å få folk til å føle en tilhørighet gjennom 
klubbfølelse og et godt miljø. Tidligere har man trodd at det f. eks 
vil hjelpe om vi får frem noen gode spillere, men det viser seg at det 
ikke har den virkningen man har trodd. Det blir ikke flere barn og 
unge med i golfidretten av den grunn.

Hva blir det beste med nytt klubbhus?
– Golfland, helårsaktivitet og at det blir liv i klubben hele året. 
Jeg tror mange medlemmer vil velge å komme innom i løpet av 
vinteren. Det blir mulighet for å trene fysisk, men ikke minst vil 
mange få det bedre siden vi har et sosialt tilbud hele tiden.

Fakta om Johan Elgborn
Antall år som trener: 24
Favorittkølle: 2’er-jern
Sivilstand: gift, to barn
Hva er golf for deg: jobb  
og livsstil 
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Pro Shop’s corner

Familien Newey har dratt på en velfortjent 
ferie, men mandag 18. mars vil de igjen være 
tilgjengelig på tlf. 22 50 54 92.  

Selv om selve butikken foreløpig er «borte» kan 
de fremdeles bistå med både golfprodukter og 
club fitting.

Samling på Mar Menor i februar

Grasrotandelen

Bildet er fra en treningssamling i februar på Mar Menor i Spania. 
Her fikk deltakere i treningsgruppene Team Bogstad Junior og Team 

Utvikling spilt golf i gode omgivelser. Det ble arrangert Ryder Cup 
lagmatch, OGK mesterskap og Narvesen turnering. 

Skal vi klare kr 100 000,- i 2019?
Vi ønsker å takke alle våre grasrotgivere for deres bidrag via Norsk 
Tipping i 2018! Klubben fikk inn kr 80 952,- og slo dermed den 
gamle rekorden fra 2011 på kr 68 425,-. Pengene går uavkortet til 
juniorsatsingen i klubben.

I 2019 har vi et mål om å nå kr 100 000,- 
i grasrotmidler. Vil du være med å bidra?

Ved å gi grasrotandelen til Oslo Golfklubb støtter du i hovedsak tre 
områder. For det første bidrar pengene til at vi i de siste årene har 
unngått å øke treningsavgiften for barn under 12 år. For det andre 
så gjør pengene det mulig for barn 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 med flinke 
trenere som har kunnskap og erfaring nok 
til å følge opp deltakerne på en god måte.

Klikk deg inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen, 
søk opp Oslo Golfklubb og klikk på knappen «Tilknytt». 
Følg deretter videre instrukser.

Alternativt kan du oppgi klubbens organisasjonsnummer som er  
970 135 189 til kommisjonæren neste gang du skal levere tippe-
lappen eller lottokupongen. Har du tippekort kan du også enkelt 
tilknytte klubben som din grasrotmottaker via SMS. Send kodeord: 
GRASROTANDELEN 970135189 til 2020 (tjenesten er gratis).


