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Leder 

Daglig leder Niels Vik 

Høsten er her og temperaturene har sunket betydelig, 
men banen er fortsatt i meget god stand og det er 
heldigvis mange gode golfuker igjen av sesongen.

Spilletrykket på banen har vært og er rekordstort i år. «Alle» skal 
spille golf igjen. Uansett hvor hyggelig det egentlig er så medfører 
det en kjempeutfordring for oss. Det er ikke plass til at alle får spille 
så mye golf de vil. Vi måtte foreta oss noe for å gjøre banen litt mer 
tilgjengelig for alle. De eldste som ikke klarer online-booking under 
tidspress fikk fem flighter tilgjengelig på mandag formiddag som de 
kan bestille per telefon. Dere er kjent med reservasjonsrestriksjonene. 
De er ikke 100 prosent rettferdige da turneringsrunder ikke teller som 
bestilte runder, men GolfBox klarer ikke å håndtere en mer rettferdig 
løsning. Arbeidet med medlemmenes spilletilgang, som Jens-Ove 
Hagen skriver om i sitt innlegg, er igangsatt. Alle forslag vil vurderes 
seriøst, og det er åpenbart at vi kan ta inn svært få, om noen, nye 
medlemmer neste år.

Klubbhuset ble så fint som vi drømte om og det vanker skryt fra 
medlemmer og gjester på hva klubben har fått til. De få tillitsvalgte 
som har brukt mange tusen timer på prosjektet bør hedres skikkelig!

Alle byggeprosjekter opplever noen feil og mangler. Så også vi. 
Etter hvert som disse oppdages meldes de inn til entreprenøren som 
sender sine folk for å rette det opp. Dersom dere oppdager noe galt 
så er jeg takknemlig for å få beskjed.

Siste gjenstående del er Golfland. Simulatorene er montert opp, 
putting greenen skal legges i nær fremtid og prøvedriften igangsettes 
i første halvdel av september. Hvis alt går som det skal så får 
medlemmer teste TrackMan simulatorene gratis fra 7. september 
og ut måneden. I egen artikkel kan dere lese om tilbud og priser. 
Vi favoriserer dere og selv om Golfland skal være åpent for alle så er 
prisene for andre klubbers medlemmer noe høyere enn for dere. 

Det er beklagelig at vi ikke fikk bygget mer plass til oppbevaring 
av golfbager og traller. Selv om vi har mer enn doblet kapasiteten 
kunne vi doblet en gang til, men dessverre fikk vi ikke lov til å bygge 
større. Nå settes det opp flere bur for oppbevaring av golfbager i 
underetasjen av boligbygget i forbindelse med treningslokalet. Vi 
må dessverre fortsatt leve med ventelister.

Apropos ventelister. Vi har stor pågang fra nye golfere som setter seg 
på ventelisten. Fler enn 350 nye hittil i år. Listen har passert 1.500 og 
vi anslår at det vil ta omtrent 10 år før man får tilbud om medlemskap.

Kafeen nyter godt av alt spillet. Det er gledelig å se at golferne spiser 
og drikker på klubben ofte. Det er også hyggelig å se at beboerne 
i nabolaget kommer og nyter det samme. Med den store terrassen 
er det plass til alle. De fleste kommer igjen og igjen. Ikke rart for 
maten Magnus serverer er meget god. Omsetningen er større enn 
noen gang, hvilket er bra for da drypper det litt til klubben også.

Økonomisk har sesongen vært en berg- og dalbane. I slutten av 
mars fryktet vi det verste med tap av millioninntekter, men etter 
at myndighetene åpnet for golfspill sent i april endret bildet seg 
totalt. Bedriftene utsatte/avlyste likevel mange av sine planlagte 
arrangementer, men aldri har så mange kjøpt medlemsgjestebilletter 
til redusert pris. Dere fortsetter også å ta med gjester med betaling ved 
oppmøte. Med mindre større og uforutsette saker skjer på tampen av 
sesongen forventer vi å ende opp litt bedre enn budsjettert.

Til slutt en bønn: Ta vare på banen din! Alt for mange er sløve med 
reparering av nedslagsmerker på greenen. Skjerpings! Det er også 
mange divots på fairway som ikke legges tilbake og tråkkes godt ned. 

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

Sommeren er over og høstsesongen er i gang.  
Etter tre måneders drift av anlegget har vi samlet 
verdifulle erfaringer og inntrykk som vil sette sitt 
preg på styrets planlegging og budsjettarbeid i lang 
tid fremover. Én erfaring er at Koronasituasjonen har 
resultert i en aktivitet på banen med et belegg vi aldri 
tidligere har opplevd. En annen, og svært gledelig 
erfaring, er at banen har tålt den dramatiske økningen 
i spilletrykket. En stor takk til banesjefen og hans 
mannskapers iherdige innsats for å klare dette. 

Belegget på banen
I midten av august passerte vi antall spilte runder for hele fjoråret. 
Vi antar at totalt spilte runder i år vil passere 40 000, mot ca 29 000 
i hele fjor. Det er ca 6 000 flere runder enn noen gang tidligere. 
Det arbeides med å «brekke ned» tallene for at vi skal kunne lese 
mest mulig ut av statistikkene. Det vi foreløpig kan se, er at de fleste 
medlemmene jevnt over spiller vesentlig mer enn tidligere. Relativt 
mange vil antagelig ha passert 80 (!) runder når sesongen er over. 
Spillefrekvensen for en del presumptivt yrkesaktive medlemmer 
er sterkt økende på dagtid. Som jeg har vært inne på tidligere er 
ikke dette særlig overraskende, sett i lys av Koronasituasjonen og 
ordningen med hjemmekontor. Gjennomsnittet i antall spilte 
runder for nye aktive medlemmer er det samme som for andre 
medlemmer, i hvert fall ikke høyere.

Medlemsutvalg
Styret har nedsatt en ressursgruppe blant medlemmene som skal se 
nærmere på medlemmenes spilletilgang, forhåndsbooking, omfanget 
av samarbeidsavtaler og bedriftsturneringer, mulig differensiering 
av medlemskontingenten, medlemsopptak, innmeldingsavgift 
mv. Gruppen er sammensatt av representanter fra herrer senior og 

Styreleder har ordet

damegruppen, aktive medlemmer med barn som er i golftrening og 
representanter for administrasjonen og styret. 

Etter at et grundig kartleggingsarbeid er foretatt, vil gruppen 
presentere en uttalelse til styret med ideer og synspunkter som 
kan danne et verdifullt grunnlag for en rekke viktige beslutninger 
knyttet til fremtidig drift. Styrets mål er å bedre spilletilgangen 
for alle klubbens medlemmer, basert på en bærekraftig økonomi, 
hensyntatt medlemmenes legitime krav på en rettferdig fordeling av 
spilletid. Det er også av betydning å se nærmere på kontingentens 
størrelse, sammenlignet med medlemmets bruk av banen. For 
styret står det fast at alt planleggingsarbeid må gjøres i lys av vårt 
hovedmål, slik det er presentert i Virksomhetsplanen for  
2020 – 2023: Oslo Golfklubb skal ha et anlegg tilrettelagt for 
helårsaktiviteter med standard på klubbhus og bane som tilfredsstiller 
høyeste internasjonale nivå.

Noen alvorsord til slutt
Husk at du spiller på din egen bane. Et samvittighetsfullt 
banemannskap gjør hver eneste dag en stor innsats for å ta vare 
på den. Vi må også kunne yte vårt bidrag. Glem aldri å se etter 
eget og andres nedslagsmerker på greenen. Legg tilbake divots og 
trykk dem hardt ned med skoen. Ikke gå på gress på vei til neste 
hull når det er en gangvei å gå på. Respekter de hvite strekene 
rundt greenområdene. Ikke book en firer-flight hvis du ikke har en 
spesifikk forhåndsavtale med tre andre. Hver gang det skjer, er det 
et annet medlem som får redusert sin mulighet til å bestille starttid.

Noe positivt helt til slutt
Det er fortsatt halvannen måned igjen av sesongen. Vi går inn 
i en periode som klimamessig passer godt for oss nordboere til 
å spille golf i. Og hvis det blir for kaldt eller vått, så står et nytt 
innendørs golfanlegg klart for oss. Åpning vil skje i løpet av kort 
tid. September blir en prøveperiode for medlemmene. I oktober er 
vi i full gang med seks simulatorer i et helårs-åpent klubbhus med 
servering gjennom hele vinterhalvåret også!

Hilsen Jens-Ove

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

Oslo Golfklubb 
– miljøsertifisert siden 2013.
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Mottakelse for våre støttespillere

Tirsdag 16. juni ble det avholdt en omvisning i 
klubbhuset og en lunch for støttespiller som har gitt 
avgjørende bidrag for å få på plass vårt nye klubbhus.

Etter noen velkomstord på terrassen, fikk de ca. 40 gjestene 
blant annet se garderober, trallerom, teknisk rom, Pro Shop og 
ankomstsone. Det kommende golfsenteret, som skal stå ferdig 
høsten 2020, ble også besøkt og de skuelystne ble fortalt hvordan 
det skal bidra til at medlemmer og gjester skal få utøve golfidretten 
gjennom hele året på Bogstad. Ferden endte på terrassen før det ble 
bespisning i selskapslokalet.

Til stede var klubbens støttespillere som omfatter Oslo Kommune, 
Leif Høegh stiftelse og Kulturdepartementet v/Norsk Tipping. 
Representanter fra Oslo Idrettskrets, Norges Golfforbund og 
Bydelsutvalget deltok også på arrangementet. Jens-Ove Hagen 
benyttet anledningen til å fortelle om prosessen og til å takke alle 
som har bidratt med støttemidler og verdifull tid i arbeidet med å få 
det nye klubbhuset på plass. 

Oslo Kommune var representert ved varaordfører Kamzy 
Gunaratnam.
– Vi i kommunen bidrar med å investere i gode og hensiktsmessige 
idrettsanlegg. Dere i klubbene fyller dem med engasjement, 
idrettsglede, frivillighet og dugnadsånd.

Golf er ganske stort globalt og her hjemme hører jeg at forbundet 
nylig har passert 100 000 medlemmer. Jeg er opptatt av at idretten 
skal være for alle. Jeg håper vi kan jobbe sammen for at alle uansett 
forutsetninger skal kunne se golf som en mulighet og som en 
potensiell idrett. 
Planene med anlegg for bruk året rundt i nærmiljøet her gir barn og 
unge viktig aktivitetstilbud og kan bidra til ytterligere rekruttering, 
sa Gunaratnam.

Blinkskudd fra banen

En OGK dame gir seg aldri …

 
Det er helt naturlig å gi alt for å få et optimalt treff!

En vakker dag på golfbanen i begynnelsen av juli spilte Elisabeth 
Søhoel, Tone Hjemdal, Ingunn Bakkehaug og Laila Aaserud en 
runde golf sammen. Bildet viser Elisabeth Søhoel på hull 13 hvor 
hun slo et flott slag inn til høyre for greenbunkeren og reddet 
boogey💪🏻. 
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Hvilken ramme vi fikk rundt årets sommerfest – 
strålende varmt sommervær og et nytt, vakkert og 
innbydende klubbhus.

TEKST: ELLEN JUEL 
BILDER: REIDUN B. DYBWAD

Vi var 53 vakre, festkledde damer som ble ønsket velkommen med 
en velkomstdrink på terrassen tirsdag 16. juni. Bordene var nydelig 
dekket og det var lagt til rette så vi alle kunne holde god avstand til 
hverandre. Magnus viste igjen hvilken eminent kokk han er. Vi fikk 
servert en nydelig hovedrett og en frisk dessert. 

Som alltid ble det premiering for turneringene som har blitt avviklet 
så langt i sesongen og det var mange fornøyde vinnere.

Det var god stemning gjennom hele kvelden, og noen avsluttet med 
et lite glass på terrassen denne vakre sommerkvelden. Jeg takker 
alle for at dere bidro til at det ble en vellykket aften og at så mange 
deltok – både nye og gamle medlemmer.

Og igjen vil jeg bare kommentere vårt nye klubbhus. Det er vakkert 
og funksjonelt, med en åpen, stor og innbydende terrasse med 
utsyn til en golfbane som er i topp stand. Det var virkelig en fryd å 
arrangere fest i disse lokalene.

Første sommerfest i nytt hus

Det er lagt til tilleggsinformasjon i klubbens «Lokale regler». 
Det nye er uthevet med gult

Lokale regler 2020
Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker definerer banens grenser.
Treningsfeltet til høyre for hull 4 og hull 15 (Suzanns Corner) er 
utenfor banens grense – altså out of bounds.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 10, er hull 9, definert med hvite staker, 
utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under 
spill av hull 10. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller 
linjer.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander  
(regel 16) (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR) 
a.  Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit 

linje.
b.  Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann 

som har medført dype furer.
c.  Steinfylte dreneringsgrøfter.
d.  Maurtuer

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare 
spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene 
b-c.

Uflyttbare hindringer
a.  100, 150 og 200-metersmerker og eventuelt andre 

avstandsmerker.
b. Anvisningsskilt. 
c.  Alle deler av/utstyr til vanningsanlegget samt kumlokk og 

dreneringsrør.
d.  Alle benker, sikkerhetsnett og søppelkasser.
E. Mur av steiner i gressvegg ved utslagsstedet på hull 16.

Spilleforbudområde på hull 16 (E-8)
Nursery green på hull 16 er et spilleforbudområde som skal 
behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra 
spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1.f.

Droppesoner for spilleforbudområde (nursery green)  
på hull 16 (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for nursery green på hull 16, kan 
en spiller droppe en ball i nærmeste droppesone. Droppesonen 
er et fritaksområde etter regel 14.3.

Nyplantede trær (E-10)
Nyplantede trær merket med støttepinner er 
spilleforbudområder: 
Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et 
straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et 
slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt 
sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1.f.

Om ikke annet er angitt, er straff for brudd på lokal regel generell 
straff: Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

All avstandsmerking angir distanse til midten av green. 
Sprinkellokk angir både fremkant og senter.
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Årsmøtet 22. juni

På grunn av koronasituasjonen ble årsmøtet som i 
utgangspunktet skulle vært avholdt tirsdag 19. mars 
avholdt 22. juni. Det ble et rolig og effektivt møte med 
ca. 40 medlemmer til stede. Her følger en rapport.

Styreleder, Jens-Ove Hagen, ønsket alle velkommen. Innkallingen 
ble godkjent og Elisabeth Seeberg ble valgt til ordstyrer. Niels Vik 
ble valgt som protokollfører, mens Tove Ringnes og Einar Skogstad 
fikk æren av å signere den.

Elisabeth Seeberg overtok roret og geleidet forsamlingen 
effektivt gjennom de forskjellige sidene i årsmøtedokumentet. 
Årsberetningen og komiterapportene ble enstemmig vedtatt.

Heder og ære
Jens-Ove Hagen delte ut plankett og blomster til avtroppende 
komiteledere. Bent Hinze for sin innsats i Anleggskomiteen og Erik 
Hagen for innsatsen gjennom mange år i Turneringskomiteen. Årets 
frivilligpris ble delt ut til Erik Woods, men han var dessverre ikke til 
stede.

Jens-Ove Hagen og Erik Hagen.

Daglig leder, Niels Vik, leste deretter opp sekkepostene i 
konsernregnskapet og klubbregnskapet. Regnskapet, revisors 
rapport og kontrollkomiteens rapport ble enstemmig godkjent før 
det var tid for å behandle innsendte forslag.

Styrets forslag om å opprette et disiplinærutvalg for behandling av 
saker som gjelder brudd med idrettens lover og bestemmelser, og 
OGK’s regler og verdigrunnlag ble enstemmig vedtatt.

Bent Hinze.

Deretter ble tre innsendte forslag fra Per Kristian Winge behandlet. 
Forslaget om lik pris på alle medlemskap uavhengig av fast registrert 
bosted ble vedtatt, men med en overgangsperiode. Årsmøtet vedtok 
dermed at kontingent for Passiv Utland skal heves med kr 350,– i 
2020 og ytterligere kr 2000,– i 2021. 
Forslaget om lik pris på medlemskap uavhengig av ansiennitetsår/
alder som medlem ble nedstemt.

Forslaget om at medlemskategoriene Passiv Junior og Passiv Student 
uten spillerett bør ha lavere kontingent enn TM2 (tidsbegrenset 
medlemskap for barn/unge i trening) som har full spillerett, ble 
nedstemt.

Niels Vik ledet forsamlingen gjennom kontingentdiskusjonen. 
Christian Anker-Rasch var bekymret for rekrutteringen og mente 
kontingentsatsene for juniorer er for høye. Han ba styret se på 
forholdene og komme tilbake på årsmøtet i mars 2021 med sine 
vurderinger og eventuelle forslag. 
Styrets forslag til kontingenter og avgifter ble enstemmig vedtatt.

Budsjettet ble deretter gjennomgått og vedtatt som fremmet.

Erik Hagen, medlem i Valgkomiteen, presenterte komiteens 
innstilling og styret ble valgt slik:
Styreleder: Jens-Ove Hagen 
Nestleder: Lars Olaf Sterud 
Styremedlem: Cecilie Ditlev-Simonsen 
Styremedlem: Christopher Raanaas 
Styremedlem: Ingrid Hagen 
Styremedlem: Markus Leandersson 
Varamedlem: Thomas Selbekk

Kontrollutvalget ble valgt og består av Jens N. Engelstad (leder), 
Catharina Aasheim (medlem), Axel Roll (medlem) og Roar Gaustad 
(varamedlem).

Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt og komiteen 
består av Jan Aaseth (leder), Anette Bech (medlem), Erik Hagen 
(medlem) og Camilla Raanaas Juell (varamedlem).
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Avholdte turneringer

Ekteparmatchens kvalifiseringsrunde

Kvalifiseringens vinnerpar ble Kjetil Bakke Eriksen og Ingunn Bakkehaug.

Mandag 15. juni ble kvalifiseringsrunden i 
Ekteparmatchen spilt. Det ble rekordstor deltagelse da 
86 spillere stilte til start. 16 par gikk videre til match-
spill. 

Spilleformen «foursome» er krevende for mange. Man slår fra 
uvante steder på banen og makker løser ikke alt perfekt hver 
gang. Likevel var det bare smilende fjes da spillet var ferdig.

Magnus hadde dekket opp til alle i selskapslokalet. Menyen 
besto som alltid av reker og hvitvin. Etter maten var det en 
liten premieutdeling og informasjon om hvilke 16 par som gikk 
videre til match-spillet.  

Mange valgte å avslutte kvelden på terrassen i deilig temperatur 
og med en fantastisk utsikt over banen og solnedgangen. 

Tablået er å finne på informasjonstavlen på heissjakten i 
underetasjen og i skrivende stund er det semifinalene som står 
for tur. Selve finalen skal spilles i overgangen august/september.

Plucknets Pokal

Christian Storm og Kaia Means

Årets første sosiale turnering, Plucknets Pokal, gikk av 
stabelen lørdag 20. juni. Ca. 60 medlemmer møttes til 
dyst og spilte «dobbel bestball» per lag.

Solen skinte nesten like mye som deltagerne etter spillet. Magnus 
hadde klar grillen og vi fikk servert flere godbiter på tallerken. 

Med 40 poeng var det Kaia Means som vant pokalen og den 
individuelle konkurransen. Laget med Marit Svendsen, Julie 
Westvik, Per Musæus og Svein Høgset vant lagkonkurransen etter 
glimrende spill.

Fv. Marit Svendsen, Svein Høgset og Per Musæus. Julie Westvik var ikke til stede da 
bildet ble tatt.

Et rikholdig premiebordet var fylt med noe for enhver smak. 
Turneringskomiteen med Christian Storm i spissen sto for 
utdelingen til drøyt halvparten av deltagerne. Takk til alle som bidro 
til en hyggelig dag på Bogstad.

Oslo Golfklubbs visjon:

Golfglede hele livet
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Avholdte turneringer

Sarah & Carl’s Cup og Anthony’s 
Minipokal

200 barn deltok søndag 21. juni i årets utgave av Sarah 
& Carl’s Cup og Anthony’s Minipokal. Turneringen 
ble i år avholdt for 35. gang med ett fullt startfelt i 
henhold til NGFs coronarestriksjoner. Dagen var delt 
i to med to separate turneringer for henholdsvis de 
yngste og de eldste.

Dagen begynte med de yngste barna opp til 12 år. De fikk spille 
utelukkende i oppholdsvær. Barna spilte i forskjellige klasser med 
tilpasset format og banelengder. Barn fra 9 til 12 år spilte ni hull på 
front- og back nine.

Etthulls- og firehullsklassene i Anthony’s Minipokal ble en stor 
suksess. For de aller yngste, halvannet til seks år, var det ny 
deltakerrekord med 20 spillere. De spilte ett hull. Barna startet i 
fellesstart 40 meter kort av greenen på hull 18. Ekstra stas var det 
med medalje og iskrem i etterkant. Barna imponerte med gode 
golfslag, samtidig som de viste ekte idrettsglede. De har utvilsomt 
mange flotte golfår foran seg.

For de eldste spillerne som slo ut på ettermiddagen ble 
spilleforholdene tøffere med kraftig regnvær. Juniorene imponerte 
uansett med flere gode scorer og positivt engasjement. Vi berømmer 
også denne gjengen for fin bruk av mobil scoreregistrering etter 
runden.

Eldste gutteklasse (G16-19) ble vunnet av Daniel Thalberg (Huseby 
& Hankø). Eldste jenteklasse (J16-19) ble vunnet av Julia Taucher. 
Yngste gutteklasse (G13-15) ble vunnet av Kristian Hallingstad 
(Ballerud). Yngste jenteklasse (J13-15) ble vunnet av Erle Falster 
(Oslo).

For å redusere faren for koronasmitte ble det ikke avholdt felles 
premieutdeling. Det ble istedenfor sendt ut en e-post mandagen 
etter med informasjon om premier og henting av disse.

Midnight Cup

Fv. Thor Jusnes, Lise Buer, Cato Fjeld, Tove Ringnes, Wenche Jahre og Hans 
Kristiansen.

Midnight Cup ble spilt fredag kveld den 26. juni. 
Etter 9 hull greensome med 3/8 av samlet handicap 
stableford ble det premiering og servering av et 
sommerlig måltid.

TEKST OG BILDER: PER MOE

Midnight Cup er en tradisjonsrik turnering i klubbens historie, 
og slik jeg har forstått ble den opprinnelig spilt fra grålysningen 
etterfulgt av sildefrokost med dertil hørende forfriskninger. 
Turnering lå nede i mange år, inntil Jens N. Engelstad rundt år 
2000 tok initiativ til, og i mange år styrte, en forenklet form av 
turneringen, omtrent slik som den ble spilt i år.

Formatet er 9 hull greensome med 3/8 av samlet handicap 
stableford, og i år var scorekortene skrevet ut på forhånd. Siden 
spillehandicap var halvert siden det bare var ni hull, ble det litt 
forvirring fordi systemet insisterer på å fordele mottatte slag over 18 
hull, men dette ble korrigert ved utregning i etterkant. Turneringen 
ble spilt fra 18.51 til 21.30, og vinnerne og de tre neste fikk sine 
premier, men pokalen måtte beundres i premieskapet.

Etter runden fikk vi servert et sommerlig måltid fra var eminente 
chef Magnus, noe jeg kalte sashimi-salat, mens en av mine 
bordfeller påsto at vi spiste roughen. Det smakte i alle fall svært 
godt og passet ypperlig til værforholdene.

Det var strålende sol og høy temperatur denne fredagskvelden, noe 
som kanskje virket inn på konsentrasjonen og resultatene, så all ære 
til de som holdt hodet kaldt og scoret bra. De tre beste lagene ble:

1. Lise Buer og Thor Jusnes, 18 poeng
2. Wenche Jahre og Hans Kristiansen, 18 poeng
3. Tove Ringnes og Cato Fjeld, 17 poeng
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The International Trophy

Leo Aaraas og Herman Sekne.

Årets International Trophy ble avsluttet under 
krevende forhold og kraftig regnvær på formiddagen 
søndag 5. juli. Ungdommen viste seg sterke og stod for 
topplasseringene i de ulike klassene!

For å ivareta spillerne besluttet turneringsledelsen å kutte ned til 
54 hull for herrene. En tilsynelatende rett avgjørelse som alle var 
tilfreds med.

I bruttoklassen kjempet Herman Sekne (Oslo) og Casper Kennedy 
(Miklagard) om seieren. I de tøffe spilleforholdene var det ingen 
spillere under par søndag. Herman vant til slutt med -3 totalt etter 
tre runder, fire slag foran Casper. En imponerende helg av Herman 
som tangerte banerekorden med 64 slag (-8) under åpningsrunden. 
Han ble dermed den første vinneren av den nye bruttopokalen satt 
opp av våre venner i USA, The American Chapter. 13 år gamle 
Oscar Bach tok en sterk 3. plass.

Nettoklassen, International Trophy, ble vunnet av 13 år gamle 
Leo Aaraas (Oslo). Leo spilte tre stabile runder, alle under 80 slag 
brutto. Det resulterte i helgens beste nettoscore på -1 totalt, og 
tegner dermed navnet sitt inn i den gjeve pokalen. Nicolai Hauger 
(Haga) og Stefan Berg (Miklagard) fulgte på de neste plassene. 

I dameklassen var det en duell mellom Julie Boysen Hillestad 
(Miklagard) og Emilie Marceliussen-Dahl (Oslo). Julie avsluttet 
med dagens beste runde av samtlige spillere, 73 slag (+1), og vant to 
slag foran Emilie. Emma Bunch (Mølleåens) fra Danmark endte på 
3. plass. Emilie vant nettoklassen.

Takk til alle spillerne for en fin helg på Bogstad – og gratulerer til 
alle vinnerne. Vi berømmer banemannskapet for å gjøre klar banen 
som viste seg fra sin aller beste side med raske greener.

Emma Bunch, Julie Boysen Hillestad og Emilie Marceliussen-Dahl.

Old Boys Championship

Claus Hansen, Asbjørn Ramnefjell og Richard Berggren.

Den 3. helgen i juli ble Old Boys Championship 
arrangert over to runder. 92 spillere møtte til start i 
en runde som ble spilt i varierende vær med innslag av 
regn og til tider kraftige vindkast.

TEKST OG BILDER: JARLE VOLDEN

Spillerne var fordelt i tre ulike klasser basert på handicap, hvor 
A-klassen (HCP < 11.5) spilte Stableford uten HCP, B-og C-klassen 
spilte Stableford med HCP. Etter runden ble det servert middag til 
spillerne i restauranten.

Søndagens runde startet kl. 09.00 med shotgun-start. Vinneren av 
klasse A og Major Treider’s Pokal var Asbjørn Ramnefjell (totalt 68 
poeng), etterfulgt av Claus Hansen fra Asker GK (61 poeng) og 
Richard Berggren (60 poeng). 

I klasse B vant Tom Aage Lie fra Kjekstad GK (75 poeng), etterfulgt 
av Rolf Richard Kirste fra Asker GK (72 poeng) og Carl Lovin 
Wagle (71 poeng). I klasse C vant Geir Olsen fra Mørk GK (73 
poeng) over Lars Martin Rud (73 popeng) på HCP-tiebreak, 
etterfulgt av Torgrim Rolfsen (68 poeng).
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Avholdte turneringer

Det var også en felles Netto-klasse for klasse A, B og C. Vinneren 
av denne klassen og Inez og Tom Høyer’s Pokal var John Andreas 
Aspaas fra Grenland og Omegn GK (76 poeng), etterfulgt av Tom 
Aage Lie (75 poeng) og Vidar Johan Martinsen fra Miklagard GK 
(74 poeng).

Banen var i fantastisk stand tross nedbør natt til søndag. 

Takk til Magnus Forssell og restauranten for deres innsats.

Vandrepokalen

Pallen i klasse A: Cecilie Linjee Krefting, Ellen Holven og Tine Hovden Fehn.

Over 90 damer stilte til start og fikk oppleve Bogstad 
på sitt beste både når det gjelder bane- og værforhold. 
Damene fra Oslo GK og damene som kom fra de andre 
klubbene koste seg både under og etter spill.

Vandrepokalen er en tradisjonsrik turnering som det opprinnelige 
navnet, Vandrepokalen av 1931, vitner om. Turneringen er åpen 
for kvinnelige golfere fra hele landet. Det spilles stableford i to 
klasser hvor den beste scoren uavhengig av klasse premieres med 
inngravering i selve Vandrepokalen. Underveis i turneringen er det 
aktiviteter og innlagte konkurranser.

Turneringen startet søndag 9. august med shotgun kl. 10.00. Ellen 
Holven vant klasse A med 40 poeng, mens Karen I. Villersø-Viul 
vant klasse B, også hun med 40 poeng.

Pallen i klasse B: Anne Christine Ingebretsen, Karen I. Villersø-Viul og Birgitte 
Apelseth

Gratulerer til alle som fikk premie, men en ekstra stor gratulasjon 
sendes til vinneren av Vandrepokalen 2020, Ellen Holven.

Klasse A pall plass:
1. plass: Ellen Holven, 40 poeng – Oslo GK
2. plass: Cecilie Linjee Krefting, 38 poeng – Oslo GK
3. plass: Tine Hovden Fehn, 37 poeng – Kragerø GK

Klasse B pall plass:
1. plass: Karen I. Villersø-Viul, 40 poeng – Oslo GK
2. plass: Anne Christine Ingebretsen, 38 poeng – Grini GK
3. plass: Birgitte Apelseth, 36 poeng – Kragerø GK

Banen var i flott stand og været kunne ikke vært bedre. Det hele ble 
toppet med super mat servert av kjøkkenet.

Vikingpokalen

Olaf Loly og Thor Jusnes.

Helgen 14.–16. august var det duket for den 
tradisjonsrike Vikingpokalen – en foursome-turnering 
uten handicap fra tee 63!

Kvalifiseringen ble spilt fredag 14 august på ettermiddag med hele 
27 par til start. Teeklossene var på enkelte hull satt ekstra langt bak, 
og det viste seg at slagspill, hvor alt må hulles ut, ikke er så lett! 

Kvalifiseringen ble vunnet av Ulf Sverdrup og Lars Sande på 86 slag. 
Bak dem var det meget tett om de andre plassene som gikk videre til 
helgens finalespill. De åtte beste parene kjempet videre i matchspill 
om den gjeve Vikingpokalen, som ble satt opp helt tilbake i 1955!

Etter spennende matcher i både kvart- og semifinaler stod vi 
igjen med to finalepar. Seiersherrene fra kvalifiseringen Sverdrup/
Sande skulle møte Thor Jusnes og Olaf Loly.

Finalen gikk av stabelen tidlig søndag morgen med pokalen 
stående på første tee. Den nye back tee 63 på hull 1, helt oppe 
ved entréen til terrassen, var tatt i bruk.

Jusnes/Loly startet best, og var tidlig opp i matchen. Ved 
runding var Jusnes/Loly 2UP – et spennende utgangspunkt før 
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back nine. Sverdrup/Sande klarte aldri å komme seg helt tilbake 
i matchen og var stadig 2DOWN etter hull 15. På hull 16 – 200 
meter over vannet – kjørte begge lagene en noe safe løsning og 
spilte seg ut til høyre. Jusnes/Loly hadde en putt for å vinne, 
men deling på bogey betydde at matchen fortsatt levde.

På hull 17 falt avgjørelsen da Sverdrup/Sande var i trøbbel fra 
tee. Jusnes/Loly spilte hull 17 helt perfekt, og Sverdrup/Sande ga 
matchen for et sluttresultat 3&1. 

På hull 17. var det hele avgjort.

Gratulerer til Thor Jusnes og Olaf Loly med seier i årets Vikingpokal!

Veldig moro å se så bra deltakelse i år. Takk for denne gang – vi 
gleder oss til neste gang.

Vi over 80

Torgrim Rolfsen

Det ble ny deltakerrekord da 31 av klubbens erfarne 
golfere stilte til start i turneringen «Vi over 80».

«Vi over 80» er en stablefordturnering over 9 hull som i sin tid ble 
satt opp av Ebba Busch-Christensen. Hvert år får et medlem navnet 
sitt inngravert i Vi over 80-pokalen. 

I 2019 deltok 19 spillere og i år slo vi antagelig alle rekorder da hele 
31 medlemmer stilte opp. Torgrim Rolfsen, som var nykommer og 

pokalvinner i fjor, fikk dermed flere spillere å bryne seg på. Arne 
Ramstad bød på konkurranse og begge fikk 22 poeng. Men hcp 
avgjorde resultatet i Torgrims favør og han kunne dermed igjen heve 
pokalen. På 3. plass kom Tor Linaae med 21 poeng. 

Arne Ramstad.

Det var god stemning på terrassen under premieutdelingen. Torgrim 
Rolfsen som var veldig fornøyd med å vinne pokalen 2. år på rad 
benyttet anledningen til å si noen velvalgte ord.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde med meg selv. På onsdag fikk 
jeg bare 26 eller 27 poeng på seniorrunden, men i dag var det 
annerledes. Det er veldig hyggelig å ta med pokalen hjem en gang til 
og jeg skal pusse den litt oftere så den ikke blir så brun som den var 
da jeg levert den inn, sa Torgrim.

Det er stas når klubben arrangerer denne turneringen, noe som 
gjenspeiler seg både når det gjelder servering og premiebord. 
Ebba satte standarden og tradisjonen tro serveres alltid «Vi over 
80-kaken». I glassene er det bobler. 

Klubben takker alle for sporty innsats og håper på minst like mange 
deltagere i 2021.
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Avholdte turneringer

Klubbmesterskapet

Stina Resen og Sander Akeren.

Med 189 av klubbens medlemmer på deltagerlisten ble 
det satt ny deltagerrekord i årets Klubbmesterskap. 

Årets Klubbmesterskap ble innledet lørdag 22. august med starttider 
fra tidlig på morgen til sent på ettermiddagen. Alle klassene, bortsett 
fra de aller yngste, ble spilt over 36 hull – 18 lørdag og 18 søndag. 
Etter noen kraftige regnbyger for morgenspillerne, var det oppholdsvær 
ut dagen, men en del vind som bød på utfordringer for spillerne.

Grunnet det høye antall påmeldte var det cut før søndagens runde 
i de øvrige klassene. Etter spill i shotgunstart søndag var det felles 
premieutdeling på terrassen. En fin avslutning på helgen!

Det var et meget sterkt felt til start i Herreklassen – og det ble 
spenning hele veien. To spillere skilte seg ut og kjempet i første 
rekke om seieren. Sander Akeren ble klubbmester på fire under 
par totalt etter runder på 69- og 71 slag. Sander vant to slag foran 
Petter Enger, mens Espen Kofstad fulgte på tredjeplass to slag bak 
der igjen. Gutteklassen for juniorer ble også vunnet av Sander. 
Fredrick Wolff og Jonas Aulie fulgte på plassene bak.

Fv. Ellen Holven, Anna Krekling, Stina Resen, Sander Akeren, Asbjørn Ramnefjell, 
Ragnvald Risan, Anne Line Bakkevig og Jan Erik Evensen.

Startfeltet i Dameklassen bestod av en fin blanding av proffspillere, 
collegespillere, juniorspillere og tidligere klubbmestere. Stina Resen 
ble klubbmester på fem under par totalt etter runder på 69- og 70 
slag. Hun vant fire slag foran Dorthea Forbrigd på andreplass. Anna 
Krekling tok tredjeplassen. Jenteklassen for juniorer ble vunnet 
av Anna Krekling, mens Celine Ustgård og Julie Westvik fulgte på 
plassene bak.

Klassen Senior Herre, en av klassene med flest deltakere, ble vunnet 
av Ragnvald Risan på to over par. Ragnvald avsluttet godt med 
en runde på 71 slag (-1) og ble klubbmester to slag foran Øyvind 
Reinertsen. Pål Solberg tok tredjeplassen.

Ellen Holven ble klubbmester for Senior Dame foran Anne-Marie 
Giørtz og Chureerat Pungthong Krefting.

Anna Krekling koronahilser på Niels Vik på veien opp for å ta imot premien.

Klassen Eldre Senior Herre ble vunnet av Asbjørn Ramnefjell 
for fjerde året på par etter solide runder på 75- og 72 slag. Einar 
Skogstad fulgte på andreplass og Tom Kristensen på tredje.

Anne Line Bakkevig ble klubbmester i klassen Eldre Senior 
Dame foran Anne-Lise Musæus og Tove Ringnes.

I klassen 75+ Senior Herre ble Jan Erik Evensen klubbmester foran 
Lars Karsten Musæus og Olav Marcussen.

De yngste juniorene spilte 9 og 18 hull lørdag morgen. Mixed 9-12 
år spilte fra tee 41 på back nine. Mange gode slag og idrettsglede for 
de yngste barna som har mange gode golfår foran seg. Gutter U15 
ble vunnet for andre året på rad av Oscar Bach, mens Nora Sophie 
Johnsen ble klubbmester for Jenter U15.

Oscar Bach og Nora Sophie Johnsen.

Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for flott innsats. Gratulerer 
til alle klubbmestere. Takk til banemannskapet som gjorde en 
iherdig jobb med å få banen klar. Takk til Turneringskomiteen og 
administrasjonen for fin gjennomføring av arrangementet.
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Norgesmesterskapene

Seier i NM Senior

Vi gratulerer også Pål Christiansen med 2. plass i klassen 
«Supersenior herre 70», og Jannicke Bakken og Øyvind Reinertsen 
(bildet under) som tok hver sin 2. plass i henholdsvis klassene 
Senior Dame og Senior Herre. Anne Line Bakkevig ble nr. 3 i 
klassen Eldre Senior Dame.

Sølv i Lag NM

20.–21. juni ble NM Senior spilt på Bjavann i 
Kristiansand. Asbjørn Ramnefjell vant i klassen 
«Supersenior Herre 70». 

Fv. Pål Christiansen, Asbjørn Ramnefjell og Brede Kristoffersen (Bærum GK)

Etter en meget spennende singlerunde endte det med 
sølv for damene og sølv for herrene i Lag NM som ble 
spilt på Stavanger GK 17.–19. juli.

Dorthea Forbrigd, Anna Krekling, Emilie Øverås og Julie Hovland 
spilte bra, men endte to fattige slag bak storfavoritt Vestfold GK. 

Omspill måtte til for å avgjøre mesterskapet på herresiden og her 
måtte Espen Kofstad, Kristoffer Reitan, Herman Sekne, Michael 

Mjaaseth og Sander Akeren se seg slått av laget fra  
Miklagard GK.

Klubben gratulerer OGK spillerne med sølv i Lag NM!

Vi gratulerer også Norgesmesterne fra Vestfold og Miklagard. Neste 
års Lag NM spilles dermed på Vestfold GK – vi gleder oss!
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Norgesmesterskapene

Gutta ble Norgesmestere!

Guttelaget: Herman Wibe Sekne, Michael Mjaaseth, Oscar Bach, Sander 
Akeren og Aksel Foss Stene.  
Jentelaget: Emilie Marie Marceliussen-Dahl, Celine Ustgård, Cornelia 
Karlsson og Sofie Bindner Engeseth.

Onsdag 5. juli startet Lag NM Junior på Oslo 
Golfklubb. Det ble noen flotte dager hvor syv jentelag 
og 16 guttelag konkurrerte på Bogstad. Totalt var det 
115 juniorspillere i alderen 13–19 år i aksjon.

I løpet av onsdagen og torsdagen ble det spilt fire runder hvor det 
vekslet mellom spilleformene foursome og fourball. Fredagen var 
det sigelrunder som stod for tur.

Dag 1
Det ble en bra start for Oslo GK hvor samtlige av gutta bidro godt. 
Ved endt spill lå de totalt 17 under par og hadde en ledelse på 14 
slag ned til Nøtterøy og Oppegård som delte andreplassen.  
Oslo GK’s jentelag lå på tredjeplass etter første dag med totalt åtte 
over par. Foran lå lagene fra Fana og Stavanger.

Dag 2
OGK’s gutter endte dagen med totalt 34 under par og ledet dermed 
med 10 slag foran Nøtterøy. Kampen om bronsemedaljen ville 
tilsynelatende bli en duell mellom Losby (-7) og Oppegård (-6). 
På jentesiden økte Fana (-8) sin ledelse til Stavanger (-5) etter en 

glimrende bestballrunde og det var klart at Vestlandsklubbene ville 
gjøre opp om gullet i singlerundene. Det lå også an til å bli en 
spennende duell om bronsemedaljen mellom jentene fra Asker GK 
(+10) og jentene fra Oslo GK (+12).

Dag 3
Etter singelrundene kunne vi gratulerer guttelaget fra Oslo GK med 
seieren. De innfridde dermed favorittstempelet og vant Lag NM 
med 40 under par, ni slag foran Nøtterøy som tok sølv. Oppegård 
tok bronsemedaljen.  
Fana ble Norgesmestere for jenter på totalt to under par, fem 
slag foran Stavanger. Asker tok bronsen. OGKs jenter endte på 
fjerdeplass.

Gratulerer til Norgesmesterne Herman Wibe Sekne, Michael 
Mjaaseth, Oscar Bach, Sander Akeren og Aksel Foss Stene! 

Takk til banemannskapet, turneringskomiteen, NGF og alle andre 
involverte parter for en glimrende gjennomføring.

Seier i Lag NM Senior

Lag NM Senior ble spilt på Larvik GK 15.–16. august. 
Damene våre tok ledelsen allerede første dag og så seg 
ikke tilbake etter det.

Gratulerer til Jannicke Nielsen Bakken, Cathrine Schrøder, Anne 
Line Bakkevig og Anne-Marie Giørtz.
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Baneavdelingens hjørne

Vi har hatt en hektisk, men begivenhetsrik sesong så langt tross 
usikkerhet rundt konsekvensen av Covid-19 viruset. Fra en litt 
usikker start med permitteringer og mange restriksjoner ser det 
ut som golf-Norge relativt sett har klart seg godt tatt situasjonen i 
betraktning. Interessen for golf har fått en ny «boost» etter mange 
år med nedgang og dertil svak økonomi og baneforvaltning. Nå 
har det snudd til positiv økonomi, men gitt oss noen utfordringer 
med at det er vanskelig å få tilgang på spilletid. Dette er ikke bare 
en utfordring på Oslo Golfklubb selv om vi kanskje er en av de som 
rammes hardest.

Tross utfordringene er det utrolig moro med golfsportens vekst i 
en ellers veldig usikker tid for all organisert idrett. Det er trist å 
se breddeidretten med barn og unge som ikke for lov å leke med 
aktiviteter som de elsker grunnet smittefare. Vi får virkelig håpe at 
vi får kontroll på epidemien innen rimelig tid hvis ikke er jeg redd 
for at idretten vil tape på alle fronter både sportslig og økonomisk i 
lang tid fremover med de konsekvenser det måtte få for samfunnet.

Etter flere år med store vinterskader fikk vi endelig en overvintring 
med lite skader som ga gode spilleforhold tidlig i sesongen. Vi har 
over lengre tid fått mange tilbakemeldinger om at banen holder 
høyt internasjonalt nivå på alle spilleflater. Det er hyggelig når 
man vet hvor mye tid og passion som legges ned av alle ansatte og 
frivillige for å skape de gode opplevelsene. 

Det nye flotte klubbhuset har også bidratt sterkt til de gode 
tilbakemeldingene vi har fått. Det er først nå vi kan si at vi har 
fått et komplett anlegg. Vi må bare sørge for at vi klarer å utnytte 
potensialet vi har fått til å styrke vår merkevare ytterligere.

Vi er nå inne i siste halvdel av sesongen etter en litt varierende 
sommer. I juni og halve august hadde vi mye fint vær, mens resten 
av tiden har vært litt rufsete med til dels mye nedbør. Vi håper 
på en tørr høst slik at vi kan fortsette å levere gode opplevelser 
uten at anlegget blir preget av slitasje. Å unngå slitasje er ikke lett 
med tanke på at vi kommer til å havne på mer enn 40 000 spilte 
golfrunder på fem og en halv måned. Det er helt hinsides mye og 
kanskje bør vi stille oss spørsmål om det er bærekraftig å følge dette 
sporet i det lange løp. Vi går nå inn i den årstiden hvor høsten settes 
sitt fine særpreg på omgivelsene. 

Vi har hatt en travel sommer med flere turneringer som gjenspeiler 
vår medlemsmasse på en god måte. I løpet av noen hektiske 
uker har vi arrangert Sarah og Carl`s Cup, Lag NM junior, The 

International Trophy og Old Boys Championchip. Mangfoldet av 
turneringer er stort. Det er like hyggelig å være vertskap for våre 
trofaste seniorgolfere som de litt yngre som helt sikkert blir inspirert 
av Hovland og Venturas prestasjoner ute i verden. 
Det blir vi også. Stor idrett som sikkert vil endre historiebøkene våre 
i fremtiden.
Det er hyggelig når Oslo Golfklubb som arrangør får gode 
tilbakemeldinger på alle fronter. Vi ser frem til nye utfordringer i 
årene som kommer.

I etterkant av Lag NM junior har vi gjennomført vedlikehold 
på alle banens arealer slik at anlegget skal stå best mulig rustet 
til å møte høstens fuktigere værforhold og økt spillefrekvens. Vi 
har gjennomført lett perforering av greener i kombinasjon med 
toppdressing. I tillegg har vi dresset både fairwayer og teesteder. 

Perfekte forhold under Lag NM Junior.

I løpet av ferieperioden og frem til i dag har vi dresset fairwayene 
med 700 tonn sand fordelt på to omganger. Greener og teesteder 
har blitt tilført 60 tonn sand fordelt på ukentlige appliseringer. 
Bunkerne er supplert etter behov med ca. 20 tonn sand.
Vi mener å ha gjennomført dette på en relativt smidig måte 
gjennom god planlegging og logistikk.

Disse arbeidene er helt nødvendig for å ivareta funksjonaliteten, 
kvaliteten og forutsigbarhet i anlegget. Dette fikk vi fullt ut erfart 
sist uke hvor vi, i forkant av Klubbmesterskapet, fikk ca. 30 mm 
med regn i løpet av noen få timer. Banens ulike dreneringssystemer, 
inkludert SubAir, tok dette imot på en måte som muliggjorde 
fortsatt kvalitetsspill på høyeste nivå dagen derpå selv om det er vått 
i randsonene.

Vi har også gjort diverse kosmetiske grep. Undervegetasjon bak 
green 11 har blitt fjernet noe som har bidratt til bedre utsikt til 
elven fra både tee og green. Vi har også klippet hele venstresiden 
ned mot vannet på hull 13 og 14. Det gir en litt bedre følelse og 
kontakt med vannspeilet. Vi har også renset vannspeilt på hull 17 
ved et par anledninger.

Vi skal i perioden fremover fortsette å tilrettelegge for mange fine 
golfopplevelser for golferne.

Vennlig hilsen John Riiber
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Golfland åpner 7. september

Klubbens innendørs treningssenter, Golfland, åpner 
mandag 7. september. I første omgang blir det en gratis 
testperiode for våre medlemmer.

Vi gleder oss til å ønske medlemmene velkommen til å prøve de nye 
maskinene, enten om du vil teste analyseverktøyet TrackMan eller 
spille en runde golf på en av de mange banene.

I Golfland er det seks simulatorer, tre normale og tre widescreen i 
tillegg til et putteområde og oppvarmingsmatte med slag mot nett.

I testperioden må forespørsel om reservasjon av spilletid sendes til 
Christian Aronsen, e-post: aronsen@oslogk.no. Åpningstiden vil 
være fra kl. 09.00 - 17.00. Spill i testperioden er gratis. 

Når testperioden er over vil bookingen skje skje i GolfBox, akkurat 
som for spill utendørs. Vi vil prioritere medlemmer både med 
hensyn til pris og forhåndsreservasjon. Booking kan da gjøres fem 
dager i forveien for medlemmer, tre for andre klubbers medlemmer.
Det vil være en ansatt til stede som kan hjelpe med maskinene og ta 
oppgjør for spillet.

Det er lagt opp til to muligheter for spill reservasjon i vinter:
1.  Abonnement: Dvs. du bestiller fast(e) time(r) i hele 

innendørssesongen. Fra uke 43 til og med uke 18, dvs. 28 uker. 
Da er timeprisen billigst. 
Medlemmer som ønsker abonnement vil få første prioritet for 
sine ønsker. Beskjed om dette kan allerede nå sendes til Christian 
per e-post: aronsen@oslogk.no. 
Vi åpner for at eksterne kan kjøpe abonnement etter 15. september.

2.  Du reserverer spill i GolfBox på samme måte som ved spill på 
banen utendørs.

3.  Trening med Pro. Bestilles og avtales direkte med treneren. Et 
eget område i Golfland er avsatt til dette.

Åpningstider og priser når testperioden er over
Mandag–fredag: kl. 09.00 til kl. 21.00 
Lørdag–søndag: kl. 10.00 til kl. 16.00

Medlemspriser
Alt. 1 Medlemspris per time:

Pris normal simulator Pris widescreen
09.00 – 16.00 alle dager kr 325,– kr 375,–
16.00 – 21.00 alle dager kr 375,– kr 425,–

Alt. 2 Klippekort:
20 timer: kr 6 500,– som kan brukes på alle maskinene

Alt. 3 Abonnements priser per time  
(forutsetter abonnement i 28 uker)

Pris normal simulator Pris widescreen
09.00 – 16.00 alle dager kr 290,– kr 340,–
16.00 – 21.00 alle dager kr 340,– kr 90,–

Eksempel 1: Spiller du én time fast i uka blir abonnementsprisen

Pris normal simulator Pris widescreen
09.00 – 16.00 alle dager kr 8120,– kr 9520,–
16.00 – 21.00 alle dager kr 9520,– kr 10 920,–

Prisen for TrackMan (analyseverktøy, ikke banespill):
•  30 min. kr 200,– 
•  60 min. kr 325,–

Putting og slag mot nett er gratis.

Medlemsundersøkelsen – gi oss svar og vinn flotte premier
Torsdag 17. september sendes årets 
medlemsundersøkelse ut til alle medlemmer. 

Du som medlem er veldig viktig for klubben. Oslo Golfklubbs 
visjon er «Golfglede hele livet» og vi bygger vår virksomhet på 
verdiene: inkluderende, kvalitetsbevisst, ambisiøs og respekt. For å 
lykkes med dette trenger klubben din tilbakemelding på hvordan 
du som medlem opplever å bli ivaretatt og inkludert i klubben.

Svarene fra medlemsundersøkelsen gir et verdifullt innblikk i 
hvordan du som medlem opplever forhold ved klubben som miljø, 
bane, treningsfasiliteter, priser og produkter, informasjon, og hva 
som skal til for at klubben skal utvikle seg i positiv retning.

Klubben ønsker så mange svar som mulig og alle som deltar blir 
med i trekningen av følgende premier:

•  9 hulls banespill i 2020 med PGA-pro Jørgen Sevilhaug, verdi 
kr 1300,–

• Middag for 2 i sesong 2020, verdi kr 500,–
• Gavekort i kafeen, verdi kr 500,–
• Gavekort i Pro Shop på kr 500,–

Svarfristen er to uker.

Dine tilbakemeldinger er viktig og gjør at vi kan ta tak i og 
fokusere det som er viktig for deg som medlem.

På forhånd takk for dine svar.

Christian Aronsen og Roger Bakke

mailto:aronsen@oslogk.no
mailto:aronsen@oslogk.no
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Hole in one

Også denne golfsesongen har flere medlemmer fått 
oppleve å få ballen i koppen på første slag. 

Lars Christian Skarsgård, hull 11,  
par 3 hull

Årets første hole in one fant sted fredag 22. mai på hull 11. På dette 
hullet møter spillerne en fantastisk utsikt. Høydeforskjellen bringer 
vinden enda mer i spill og kan gjøre køllevalget vanskelig. Greenen 
har en bunker kort til venstre og heller jevnt fra høyre forkant mot 
venstre bakkant. Det var her Lars Christian Skarsgård fikk oppleve 
sitt livs første hole in one tidlig i årets sesong.
– Det var et godt golfslag og til stor glede så vi ballen trille sakte ned 
i hullet. Jeg spilte sammen med Kirsti og Ole Mørch, som egentlig 
hadde planlagt å gi seg etter første ni. Jeg er veldig glad for at de 
fortsatte, ellers hadde det jo vært en stor nedtur å stå der alene på 
hull 11 …  
Det ble trippel bogey på neste hull så all ære til de som virkelig kan 
denne idretten og hvordan de evner å holde fokuset, kunne Lars 
Christian fortelle.

Pål Storaas, hull 8, par 3 hull

Bildet er tatt 17. august 2020.

Hull 8 er et herlig lite par 3 hull med en noe opphøyd green som er 
bevoktet av to bunkere kort og en til venstre. Her kan man fort la 

seg lure til å ta for lite kølle og ende opp for kort. Det var på dette 
hullet Pål Storaas fikk oppleve å få hole in one tirsdag 14. juli.
– På grunn av regn og vind spurte jeg min medspiller om han hadde 
tatt en ekstra kølle da han slo ut. Det hadde han. Valget mitt ble 
kølle nr. 7 noe som viste seg å være perfekt da ballen landet på green 
og forsvant ned i hullet. Medspilleren min hadde planer om å gå 
av etter ni hull, men valgte istedenfor å gå inn i Pro Shop, kjøpe 
regntøy og fullføre hele banen. 
Magnus Forssell gikk i flighten bak og siden det var en grå dag med 
få spillere å spandere champagne på bestemte vi at vi skulle utsette 
det til en senere anledning, fortalte Pål.

Fredrik Toverud Andersen, hull 14 – 
Norges beste par 4 hull

Å få hole in one er en sjelden opplevelse, men å få hole in one 
på hull 14 er praktisk talt umulig. Kun én golfer har klart denne 
bragden på Bogstad tidligere. Det var 8. oktober 2010 av Trond 
Killingstad. Ti år senere, nærmere bestemt mandag 10. august 2020, 
var det Fredrik Toverud Andersen sin tur. Når du skal slå ut har du 
to valg, enten ut til høyre eller å gå for green over Bogstadvannet. 
Greenen heller fra bakkant mot forkant, har to bunkere rundt seg 
og et run off området på venstre side mot vannet.
– Jeg slo et vågalt slag med en liten fade rundt «hjørnet». Ballen 
kom ute av synet. Vi prøvde å se etter den med laseren, men den 
var ikke å spore og da begynte håpet å komme. Jeg har aldri fått 
hole in one før. Det var meget spesielt og jeg ble helt satt ut, fortalte 
Fredrik.

I 2016 ble hull 14 av bladet Norsk Golf kåret til Norges beste par 4 
hull.
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Hole in one Kommende klubbturneringer i sept.

Grete Angell Bertnes, hull 16, par 3 hull

Mandag 10. august var også en lykkens dag for Grete Angell 
Bertnes. Med en 7’er wood slo hun ballen over vannet og rett i 
koppen på hull 16. 

– Det var min første hole in one. Jeg spilte sammen med min sønn, 
Johan Bertnes Røed, og venninne Tone Hjemdal. Det ble stor jubel, 
etterfulgt med champagne på terrassen sammen med flighten foran 
og bak oss. 

PS! Ønsker du en komplett oversikt over hvem som har fått hole 
in one, finner du en samlet oversikt på veggen i gangen utenfor 
garderobene i klubbhuset.

Arild Wahlstrøms Pokal, 6. september

 

Arild Wahlstrøm og hans familie var i sin tid opphavet til 
turneringen. Det hele startet i 1949 som en venneturnering for 
barn. Senere tok klubben over turneringen, og den har i dag utviklet 
seg til å bli en av landets mest populære juniorturneringer. De siste 
årene har den også blitt en del av Narvesen Tour, en turneringsserie 
for juniorspillere. Påmeldingsfrist 3. september.

Upper Ten, 8. september

Turneringen spilles over 9 hull stableford og er for seniorer 70+. 
Det spilles fra utslag 49. I tillegg put på ett hull på treningsgreenen, 
med 3 poeng rett i koppen, 2 poeng for to slag og et poeng for tre. 
Summen av ni hull + put gir vinneren. 
Påmeldingsfrist 4. september.
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Puttemesterskapet, 9. september

For 5. år på rad arrangeres mesterskapet i putting for klubbens 
juniorer på treningsområdet «Stephens Corner».  Her blir 
det mellom 18-54 hull som skal forseres før klubbens beste 
juniorputter skal kåres. Det er PGA pro, Robin Pettersson, som 
er turneringsleder og han håper å se mange juniorer delta denne 
dagen. Påmeldingsfrist 8. september.

Old Stars 2020, 11. september

Dette er turneirngen for «gamle» idrettsstjerner. Norske Old Stars 
må minimum ha deltatt i lagidrett øverste divisjon i tre sesonger, 
eventuelt spilt cupfinale eller oppnådd medalje i toppserien. 
Individuelle idrettsutøvere skal ha blitt premiert i senior NM i 
idrettsgren godkjent av Norges Idrettsforbund. 
Påmeldingsfrist: 7. september

Per Teigen Finale, 20. september
Hver torsdagsmatch registreres i det som kalles Per Teigens 
Pokal. De ni beste på OoM tar med seg gjennomsnittet av sine 
fem beste scorer inn i Per Teigen Finalen. Finalerunden legges til 
gjennomsnittet og vinner av Per Teigens Pokal kåres. Vinner mottar 
pokalen pluss en gunstig plassert parkeringsplass for sesongen 2021.

Flaggturneringen, 26. september

I flaggturneringen spilles det i to forskjellige klasser oppdelt på 
HCP. Klasse A er for spillere med HCP opp til og med 12,9 og 
klasse B er for de spillerne med HCP 13,0 – 36,0. Spilleform er 
flaggkonkurranse – netto slag der alle spillerne får utdelt et flagg ved 
start. Når spilleren har brukt alle sine slag (banens par 72 + mottatte 
slag) settes flagget ned der ballen ligger etter siste slag og avstand fra 
hullet markeres på scorekortet. Påmeldingsfrist: 20. september 

Nytt ansikt i kafeen

Nelia Christelle Dahle er ansatt som kafeens sjef og skal avlaste 
Magnus Forssell i den daglige driften. Har du spørsmål om leie av 
selskapslokalet, bordreservasjon, servering og annen tilrettelegging 
er Nelia den rette personen å kontakte.

Når du ringer kafeens telefonnummer 22 92 51 00 eller 
sender en e-post til spiseriet@oslogk.no vil Nelia gi deg en rask 
tilbakemelding.

Nelia har tidligere erfaring fra event- og reiselivsbransjen, og av 
utdannelse har hun en bachelor i PR og markedskommunikasjon. 

mailto:spiseriet@oslogk.no
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Kort historie om Oslo Golfklubbs tre klubbhus
Oslo Golfklubb ble stiftet 13. juni 1924.  
Klubben fikk da leie 150 mål av Bogstad Gårds 
landbrukseiendom.

På dette området stod der en gammel sliten låve, en 
såkalt «Tårnlåve», som ble klubbens første klubbhus. 
Låven ble antagelig bygget en gang i perioden 1772–
1824 da godseier og Norges første statsminister Peder 
Anker bodde på Bogstad Gård. 

Navnet «Tårnlåve» kommer av at taket ble konstruert 
helvalmet med et godt synlig tårn. Valmet tak var en 
standsmessig takform allerede på 1600-tallet. På den 
tiden ble flere tårnlåver bygget i Oslo og i Kongsberg 
området i sølvverkstiden. En slik tårnlåve befinner seg 
på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Grini gård hadde også en 
låve med et slikt tårn, men denne ble revet for en del tiår 
siden. Grini gård ble utskilt fra Bogstad Gård i 1864.

Peder Anker rehabiliterte og utvidet Bogstad Gård’s 
bygningsmasse til slik den er i dag med sitt slottspreg. 
Låven lå litt opp i skråningen fra Bogstadvannet, 
opp mot der dagens utslagssted for hull 15 nå ligger. 
Området kalles Bjerkodden. Låven ble bygget i rett 
siktelinje fra terrassen foran Bogstad Gård over parken, 
kalt den engelske hagen, og over Bogstadvannet og var 
således et definert punkt å hvile blikket på. I 1942 ble 
«Låve-klubbhuset» påtent og brant helt ned.
 
I dag ser man godt utslagssted hull 15 fra samme 
terrasse, i den samme rette siktelinjen over 
Bogstadvannet.

I 1917 ble det arrangert rytterstevne på Bjerkodden-
området. På bildet oppe til høyre kan tårnet på låven 
skimtes i bakgrunnen. 

Foto: Bogstad Gård. 

Det finnes fortsatt en lignende låve, men uten tårn, kalt 
Markalåven, som står mellom Skuggen og Strømsbråtan 
nord for Bogstad Gård.
 
«Låve-klubbhuset» ble erstattet med et nytt moderne 
klubbhus i 1935 og ble deretter i noe år brukt av 
banemannskapet. Det nye klubbhuset er tegnet av 
arkitekt Nicolai Beer. 

Arkitekt Nicolai Beer tilhørte avantgarden blant 
norske arkitekter i 1920-30 årene og var inspirert av 
funksjonalismen innen arkitektur, noe klubbhuset 
bar preg av. Arkitekt Nicolai Beer tegnet bl.a. 
Blindern Studenterhjem, dog før han ble betatt 
av funksjonalismen. Dette okergule klubbhuset 
ble ombygget og påbygget flere ganger til det var 
uøkonomisk å gjøre noe mer med det. Men det hadde 
en spesiell hyggelig atmosfære som mange medlemmer 
snakker nostalgisk om. 
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Godt likt sideinnlegg på Facebook 

Dagens nye klubbhus er tegnet av PULS arkitekter 
as ved arkitekt Tim Resen, som er aktivt medlem av 
klubben.

Han er hjernen bak det flotte nye klubbhusets 
utforming, karakter og funksjon. Dette nye klubbhuset 
mener de aller fleste, medlemmer og ikke medlemmer, 
er et mesterverk funksjons- og utseendemessig, så flott 
beliggende på den vakre golfbanen klubben har. 

Ved resepsjonen i det nye klubbhuset henger det en 
tegning av «Låve-klubbhuset» på Bjerkodden, tegnet 
i 1932 av den kjente kunst- og teatermaler Henrik 
Backer, sammen med to nye tegninger av de to neste 
klubbhusene. 

Tegningene av de to siste klubbhusene er utført av Leif 
E. Nelson, også et aktivt medlem av OGK.

Henrik Backers tilknytting til OGK er ikke kjent.
 
Kilder:    
Ida Lützow-Holm, Fagkonsulent/museumspedagog; 
Bogstad Gård
Anne Arnesen
Nini Anker 
Leif Nelson
Norsk Kunstnerleksikon
OGK Nytt nr. 2 2020
OGK Jubileumsbok 25 år 1949
Bogstad Gård

Facebook er en av klubbens kommunikasjonskanaler 
og åpner for enkel deling av informasjon mellom 
administrasjonen og medlemmene, og blant 
medlemmene. I dag har Facebook-siden 2173 
«følgere». Noen innlegg engasjerer mer enn andre og 
det som er gjengitt nedenfor fikk 182 likes, 12 positive 
kommentarer og én deling.

Høstens dekkskift starter opp fra  
5. oktober. Første uken er åpningstidene 
kl. 07.00–15.00. Fra 12. oktober vil være 
åpent kl.  07.00–19.30. 

For de som skal på fjellet i høstferien (uke 
40), vil det også være anledning til å bytte 
dekk i uke 39 (21.–25. sept.) 

Av erfaring vet vi at det blir stor pågang fra midten av oktober, så 
husk å booke i god tid.

For øvrig vil det være fullt mulig å sitte i bilen under dekkskiftet, for 
de som måtte ønske dette av helsemessige årsaker. Ellers henviser vi 
til ventekroken, turløyper, Pro Shop, kaféen, eller driving rangen 
Ta kontakt på tlf. 22 50 76 00.

Høstens dekkskift

De ansatte i startboden gjør en veldig viktig jobb her på  
Bogstad . De har et bredt spekter av oppgaver som krever 
hard prioritering, positiv innstilling og effektivitet. Så langt i 
golfsesongen har starterjobben blitt utført av Emilie Ølstad, 
Stina Resen, Waldemar Webster, Alexander Forbrigd, William 
Forbrigd, Jesper Nilsen og Jarle Volden. De tre sistnevnte, som 
vi var så heldig å få samlet på et bilde, har nå takket for seg og 
dratt videre for å studere.  
Klubben benytter anledningen til å takke for innsatsen og  
ønsker lykke til 

  Følg oss på Facebook du også! 

Her finner du oss http://www.facebook.com/oslogolfklubb

https://www.facebook.com/profile.php?id=100034316502927&__cft__%5b0%5d=AZXymj5prPHplUNCLx-hxX9sYM_bYLEWmL80-0O29k8XoSTLwVtHoJFFAl5kZLPEye-og22uyyikr8ke_NJviTifcuEskHF_S2ZmPjaPha_-N5Kk30LwNnBK-zWZkrRILIipWK4F__bEyGu2jyDWbbHNFbzRdM-WuD1ma4Tt6ag0Jg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/reidarwaldemar.webster?__cft__%5b0%5d=AZXymj5prPHplUNCLx-hxX9sYM_bYLEWmL80-0O29k8XoSTLwVtHoJFFAl5kZLPEye-og22uyyikr8ke_NJviTifcuEskHF_S2ZmPjaPha_-N5Kk30LwNnBK-zWZkrRILIipWK4F__bEyGu2jyDWbbHNFbzRdM-WuD1ma4Tt6ag0Jg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jarlekv?__cft__%5b0%5d=AZXymj5prPHplUNCLx-hxX9sYM_bYLEWmL80-0O29k8XoSTLwVtHoJFFAl5kZLPEye-og22uyyikr8ke_NJviTifcuEskHF_S2ZmPjaPha_-N5Kk30LwNnBK-zWZkrRILIipWK4F__bEyGu2jyDWbbHNFbzRdM-WuD1ma4Tt6ag0Jg&__tn__=-%5dK-R
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Fugl på banen

Svaner holder gjessene unna

Svaneforeldrene mistet en av ungene i august. 

Første del av sommeren var det ikke så mange gjess på banen, men 
fra månedskiftet juli-august kom det flere. Det var på slutten av 
sesongen i fjor vi hadde størst problemer med store flokker grågås og 
hvitkinngås, som samlet seg før trekket. Det blir spennende å se hva 
som skjer i år. At det er blitt lov til å ha med hunder på banen, har 
nok hjulpet, fordi de skaper uro blant gjessene, selv om hundene går 
i bånd. Det skal nå være vandrefalk i området ved Bogstadvannet, 
noe som også gjør gjessene nervøse. Det er sjelden at vandrefalk 
jakter på store gjess, men det har forekommet. Et knoppsvanepar 
med tre unger har denne sommeren holdt til i nærheten av dammen 
på 17. hull. De har også sørget for å holde gjessene unna. 

Svanereiret lå på en stor tue ca. 30 meter til venstre for tee 54 på 
hull 17. I mai og begynnelsen av juni, skiftet svaneparet på å ruge 
eggene i ca. 35 døgn. Det må i utgangspunktet ha vært flere enn tre 
egg, svanene får vanligvis fra fem til ni egg. I midten av august var 
det plutselig bare to unger tilbake. Det er ikke godt å si hva som er 
skjedd. Hvis ungen er tatt av rovdyr må det ha vært for eksempel 
falk eller rev, som kan slå til raskt, før foreldrene rekker å skjønne 

hva som foregår. I skrivende stund er det altså kun to unger tilbake. 
De er vokst til å bli ganske store, så vi får håpe at de overlever 
sommeren. Svaneungene vokser raskt, men de beholder sin lysgrå 
fjærdrakt i nesten to år. De blir først flyvedyktige etter ca. fire 
måneder.

Hvis golfspillere kommer for nær ungene, markerer foreldrene at 
de ikke liker det. Det gjør de i første omgang ved å hvese. Hvis 
man ikke respekterer dette, kan de bli aggressive og til og med slå 
ganske hardt med vingeknokene, men det skal ikke ha vært noen 
slike episoder med dette svaneparet. Svanene er territorielle, det vil 
si at de ikke liker at andre kommer for nær der de holder til. Det 
har gjessene fått oppleve. De blir stadig jaget bort fra dammen av 
svaneparet. Endene ser ut til å bli tolerert, siden de er relativt små og 
i mindre grad konkurrerer om maten. 

Svanene spiser stort sett vannplanter, men resten av matpakken 
med brødskiver går også ned på høykant. Svanene er flotte fugler 
og et hyggelig innslag på banen, som blir hyppig fotografert. Et 
stort minus er naturligvis ekskrementene, men det er tross alt 
bagatellmessig i forhold til hva gjessene etterlater seg. 

Hans Kristiansen

Svanefakta

Svaner (Cygnus) er de største fuglene i andefamilien. 
De er også blant de største fuglene som er flyvedyktige, 
med en vekt på opp mot 15 kg. Kjønnene har like 
fjærdrakter, men hannen er som regel større og tyngre 
enn hunnen. Svaner danner monogame par som holder 
sammen i mange år, i mange tilfeller livet ut. Reiret er 
på bakken og omtrent en meter i diameter. I motsetning 
til mange av de andre andefuglene, deltar hannen både 
i byggingen av reiret og rugingen.

Foto: Tom Konow Hargreaves. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Monogami
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Ladestasjon for elbil

Ladestasjonene for elbil som står på p-plassen langs Sørkedalsveien 
er nå operative. For å lade må appen «Cloudcharge» lastes ned. Når 
det er gjort kan Oslo Golfklubb søkes opp. Det er fire ladepunkter 
merket med «Golf 1 til Golf 4».

Det er ladeplikt når elbilen parkeres på en av de fire plassene. 
Når p-plassen forøvrig er full kan området klubben disponerer på 
campingen benyttes.

Torsdag 13. august hadde Margrethe Basberg Aanestad 
(77) en så usedvanlig hyggelig golfrunde sammen 
med Edward (12) at hun publiserte dette innlegget på 
klubbens Facebook-side. 

«Varmt var det og med et spill langt under middels, rundet vi svært 
tvilende for å prøve lykken på de siste 9. Ved startboden dukket det opp 
en liten kar som høflig spurte om han kunne få bli med i flighten vår 
som bestod av Sissel, Bjørn og meg. Edward, du reddet i alle fall min 
runde!

Selv stilte han seg opp på tee og drivet litt skjevt, men ballen føyk 
langt forbi bunkeren hvor den la seg pent. Min drive – en typisk daff 
damedrive – Edward ropte: Fin drive! Litt kort vel, sa jeg og svaret kom 
promte: Den triller så fint!

Jeg glemmer jo helt presentasjonen. For dette var en høflig kar som visste 
hvordan man skulle oppføre seg på en golfrunde. «Jeg heter Edward, hva 
heter dere?»

Tolveren – «Dødens dal» i gamle dager – vil vi huske for alltid!  
En skjev drive fra gutten, ballen ble liggende ved foten av et stort tre på 
venstre side. Han stiller seg opp i retning greenen – 12 år, har spilt golf i 
ett år, ikke til å tro. Ballen landet rett utenfor greenen. Applaus!

Samtalen gikk lett mens vi gikk fra hull til hull. «Forskjellen på å trene 
på driving range og å spille på banen er at på rangen skal man tenke på 
alle detaljer, på banen ingen detaljer, bare å svinge.»  
Alt vi har lært oss i løpet av et liv kunne vår nye medspiller, og det etter 
bare ett år! Vi har dog sett en ivrig far på trening, og proen hans er 
Caroline, men likevel, imponerende!

Et siste hull før historien avsluttes. Hull 17 står for tur. Vinden drar 
ballen til høyre, tre baller i vannet. Edward styrte sin vakkert inn 
på fairway. Vi andre styrer en del med nye baller som skal i spill og 
glemmer helt hva Edward gjør. « Hva skjedde med andreslaget ditt?»  
Litt forbauset svarer han: « Jeg tok et 5’er jern, så den ligger nok der 
oppe. Peker mot greenen.  
DER lå den selvfølgelig, ca. én meter fra flagget. Ikke så rart, han 
brukte jo et 5’er jern!

PS. Det hører jo med til historien at han spilte fra Tee 54, vi andre  
fra 49.» 

Vår nye generasjon golfspillere

Edward Nerstad og Margrethe Basberg Aanestad.

Takk 
til alle som bidrar med

tekst og bilder til bladet!

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



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

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

Flotte møterom til leie

Pro Shop’s corner

I vårt splitter nye klubbhus er det to flotte møterom til 
leie. Frisk opp arbeidsdagen og arranger neste kunde- 
eller personalmøte på Oslo Golfklubb.

Møterommene er oppkalt etter æresmedlem, Suzann «Tutta» 
Pettersen, og initiativtakeren til Oslo Golfklubb, Ragnar Halle. I 
hvert møterom er det opprinnelig plass til ca. ti personer, men med 
krav om én meters avstand er det plass til ca. seks personer.  
Møterommene er adskilt med en skillevegg og kan dermed slås 
sammen til ett stort rom som i utgangspunktet har plass til ca. 20 
personer. Med gjeldende koronarestriksjoner er antallet nedjustert 
til ca. tolv personer.

Vi kan tilby:
•   topp moderne møterom kun 15 minutter fra Oslo sentrum
•  gratis parkering
•   frokost, lunch eller middag som kan inntas i kafeen eller på 

terrassen
•   rolige omgivelser og nydelig utsikt over golfbanen og 

Bogstadvannet
•   firma-aktiviteter i vårt innendørs treningssenter som åpner høsten 

2020 eller på driving rangen

Ved møter, kurs eller konferanser på Oslo Golfklubb, kan vi være 
behjelpelige med et sosialt og morsomt avbrekk i dagen.

Klubben og Stephen i Pro Shop minner alle om at vi 
fortsatt må ta hensyn og gjøre det vi kan for å hindre 
smittespredning. På driving rangen må alle vaske 
ballkurven før og etter bruk. Bøtten må også settes 
ordentlig på plass.

Mattene på rangen ligger noe vridd mot høyre. Det 
er et tiltak for å hindre at ballene går over nettet mot 
Ankerveien. Mattene skal ikke flyttes på.

Sterke reaksjoner ved overtredelse
Vi presiserer at det er strengt forbudt å slå baller 
over gjerdet – både mot hull 8 og mot Ankerveien. 
Overtredelse av dette forbud medfører utestengelse 
fra driving rangen resten av sesongen og fire ukers 
spillenekt på 18-hulls banen.
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