OGK Nytt
Nr. 2 2019

Bildet er tatt torsdag 30. mai 2019.

OSLO GOLFKLUBB

Leder

tidsplanen. Vi holder også kostnadsbudsjettet når ca. 2/3 av alle
underentrepriser et kontrahert. Det står meget stor respekt av alt
arbeid våre tillitsvalgte gjør med å holde koken og kontrollen i
prosjektet. Tusen takk.
Betal årskontingenten
Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har betalt årets
kontingent. Dette skaper unødvendig merarbeid for Suzanne som
er alene om alt det praktiske i denne sammenheng. Her er dagens
oppfordring: Betal kontingenten så slipper både du og vi ubehagelig
merarbeid ifm inndrivelse av pengene. Alle som har betalt kan hente
årets «betalt» oblat hos starteren.
I kjent stil har vi nedbetalt kr 500 000 på det store banelånet i slutten
av april. Restgjeld er nå kr 51 750 000. Neste forfall er 30.10. og
avhengig av hvordan årets sesong går vil vi vurdere å nedbetale mer
da. Alternativt brukes pengene som egenkapital i klubbhusprosjektet.

Daglig leder Niels Vik

Vinteren var snill med oss i år. Kun få vinterskader som
banegutta har eliminert. Fairwayene er innbydende som
tette gresstepper. Greengresset som kom fra Lisboa er
lagt. For en herlig sesong det skal bli.

Betal kontingenten så slipper både du og vi ubehagelig
merarbeid i forbindelse med inndrivelse av pengene.
Alle som har betalt kan hente årets «betalt» oblat
hos starteren.

Provisorisk år
Klubbhusprosjektet medfører at alt utenfor selve bane blir av
provisorisk art i år. Pro-shopen har fått sine brakker. Mer lys, bedre
oversikt over spillet, men noe mindre og dårlige lagringsforhold.
Verksted deler Stephen med vårt i driftsbygget. Tungvint, men det
beste vi får til. Turneringskontor er på plass oppå pro-shopen. Det
blir bra. Klubbhuset er borte, men et flott telt erstatter kafeen.
Terrassen er bra og enda nærmere første tee. Gledelig kan vi melde
at Magnus Forssell er tilbake som kjøkkensjef. For dere som har blitt
medlemmer de siste årene: Magnus drev kjøkkenet i klubbhuset i
flere år sammen med sin kollega. Han lager god mat – jeg oppfordrer
alle til å teste maten i teltet. Kontorene for administrasjonen og
trenerne har vi etablert i boligbygget over driving rangen. Dere
finner oss i de to leilighetene nærmest hull 9. Parkeringsplass er
etablert på Bogstad Camping. Skilting og anvisninger annet sted i
bladet og i terrenget. I tillegg kan vi benytte skolens ca 25 plasser
i helgene. De 14 P-plassene vi har igjen på vår ordinære P-plass vil
forsvinne en gang etter ferien – da skal terrenget heves til nytt nivå
før det asfalteres på senhøsten. Vi skal gjøre så godt vi kan for at dere
skal ha størst mulig glede av klubben og anlegget i år også.

Det ble forhåndssolgt ca. 1500 gjestebilletter i år. Jeg håper alle får
brukt dem i løpet av sesongen. Dette er et medlemsgode flere burde
benytte seg av. Kanskje neste år?
Juniortrening
Klubben har ca. 170 barn i trening denne sesongen og siden vi har
mistet to treningsområder har trenerne med Johan i spissen hatt en
viss utfordring med logistikken. Heldigvis vil Stephens corner blir
spilleklart snart, men kunstgressområdet bak klubbhuset er borte.
Får vi det til skal det reetableres en kunstgressgreen ved siden av
Stephens corner. Jørgen Sevilhaug har overtatt trenerplassen etter
Marie Høgmoen som sluttet litt tidligere i vår. Jørgen kjenner
klubben godt fra tidligere år og bidrar fint i fellesskapet.
Vår nye markeds- og sportssjef, Roger Bakke, har hatt en meget bratt
læringskurve de første to månedene i jobben. Han lærer fort. Det
er høyt tempo fra første stund og mange er bortskjemt av all hjelp
Marius bidro med. Husk: Marius var heller ingen ekspert da han var
ny i klubben. Roger vil bidra med ny og ønsket ekspertise i mange
sammenhenger fremover.

Klubbhuset
Per nå er det et stort hull i bakken der klubbhuset skal reise seg
utover sommeren og høsten. Arbeid med bunnledninger og støping
starter primo juni. Så langt er entreprenøren ajour i henhold til

Med ønske om en god sesong
Niels
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Styreleder har ordet

om å anbefale byggingen av det nye klubbhuset og leggingen av
nye greener. Ikke alle medlemmene er enige i de beslutninger som
styret og de ekstraordinære årsmøtene har truffet, men slik er det
i en demokratisk organisasjon som bygger sine beslutninger på
flertallsvedtak. Inspirasjonen i arbeidet med vårt nye klubbhus
er bl.a. tuftet på at utvidet prosjektbudsjett med tilhørende
finansiering ble besluttet av et overveldende flertall (én stemme
mot) i ekstraordinært årsmøte i fjor.
Vårt nye klubbhus
Alle som har vært på Bogstad i den senere tid har sett at
byggearbeidene skrider frem. Det er gledelig å meddele at vi så langt
kan konstatere at vi ligger innenfor budsjettet og at fremdriften skjer
i henhold til planen. Styret er representert med tre medlemmer i
styringsgruppen og flere faglige undergrupper. Samarbeidet mellom
styringsgruppen og styret fungerer utmerket, og kontrollkomitéen
blir orientert i overensstemmelse med de ønsker som vi mottar
derfra.
Et mellomår
Det har vært nedlagt mye arbeid for å gjøre utfordringene for
medlemmene i dette venteåret minst mulig. Vi takker for den
forståelse som utvises hver dag, og setter pris på alle de positive
tilbakemeldingene som vi har fått fra medlemmene.

Styreleder Jens-Ove Hagen

Jeg ønsker alle våre medlemmer velkommen til en
ny sesong. Ikke minst gjelder dette våre 100 nye
medlemmer, som vi håper vil finne seg til rette i vårt
gode miljø. Jeg håper at også gjestespillere vil sette pris
på å besøke oss, og at de vil føle seg godt mottatt. Det
påligger oss alle å yte vårt bidrag i så måte.

Vær med å ta ansvar for den fine banen vår
I år fremstår banen som finere enn noensinne. Fairwayene er
som heldekkende tepper og greenene likeså. Når dette leses er
greenene åpnet for spill. Igjen oppfordres alle til å reparere sine
nedslagsmerker på greenene. Det er et beklagelig faktum at
halvparten av golfspillerne ikke vet hvordan dette skal gjøres, og jeg
anbefaler derfor alle om å sette seg behørig inn i teknikken.

Nytt styre
I siste årsmøte ble et nytt styre valgt, og vi takker for tillitten.
Kontinuiteten er ivaretatt ved at fire medlemmer fortsetter i sine
verv, mens tre nye er kommet til. En viss utskiftning er viktig for
at nye krefter kan tilføre styret nye impulser og ny kompetanse. Vi
tror og føler at vi er representative for hele medlemsmassen. Styret
består av to damer og fem menn (inklusive varamann) i alderen
fra 27–70 år, med et snitt på 49 år. Laveste handicap er + 0,8,
høyeste er 21, med et snitt på 9,7. Vi er godt i gang med våre ulike
arbeidsoppgaver og utfordringer. Det er ingen overdrivelse å si at
dem har vært mange de seneste årene, og det vil det fortsatt være
i kommende periode.

Reviderte golfregler
Som de fleste har fått med seg, har det skjedd ganske store endringer
i golfreglene. Samtlige av dem er begrunnet i et ønske om hurtigere
og enklere spill. Jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i reglene som
er lett tilgjengelige, og som fremstår som meget godt begrunnet.
Jeg ønsker alle en fin sesong med mye spilleglede på Bogstad.
Hilsen
Jens-Ove

De siste årene har vi nedlagt særlig mye arbeid knyttet til det nye
klubbhuset og forvaltningen av banen, herunder truffet beslutninger
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Årets golfmarked

Årets golfmarked ble arrangert lørdag 5. mai og
mange så sitt snitt til å skaffe seg nytt, men brukt
golfutstyr. Pengene klubben tjener går i sin helhet til
juniorsatsingen.

– Ved å vipps kr 30,- kunne man delta i en Closest to the pin
konkurranse på driving rangen. Kom man nærmere pinnen enn vår
junior vant man en pakke golfballer, sier Robin.
Takk til alle frivillige
– Det er på si plass å rette en stor takk til alle frivillige som satte av
noen verdifulle timer denne lørdagen og som fikk markedet til å gå
på skinner, avslutter Robin.

Omtrent 30 personer, både medlemmer og golfere fra andre
klubber, stod i kø da dørene åpnet for å sikre seg go-biter på årets
golfmarked. I de 4 timene som markedet varte var det et jevnt tilsig
av kjøpelystne golfere.
– Det var utrolig gøy at det var en slik interesse, forteller Robin
Pettersson som hadde det overordnede ansvaret i år.

Regelvandring i lett snødriv

Golfmarkedet er en årlig happening i Oslo Golfklubb og har blitt
arrangert hvert år de siste 10 årene. Pengene klubben tjener nyter
barn og unge som deltar i trening godt av, blant annet i form av
bedre oppfølging av flere spillere i flere turneringer, rimelig spill på
andre golfbaner og lavere treningsavgift.

Mandag 6. mai, i mildt sagt kaldt og rufsete vær, arrangerte
Damekomiteen regelvandring for 45 sporty damer. Golfdommer
Ruth Anne Bjørnstad og hennes dommerkollega Gerd Solerød lærte
villig bort endringene de nye golfreglene fører med seg.

Det er mange golfere som benytter anledningen til å rydde loft
og kjeller for brukt golfutstyr. Ved innlevering prises utstyret og
30 prosent av salgssummen går til klubben, resten går til selger.
– Vi omsatte for hele kr 170 000,- på noen få timer, forteller Robin
fornøyd.
Golfkøller kommer i mange varianter og det krever kompetanse
å velge det som passer til hver enkelt spiller. Flere av klubbens
trenere bidro og ga råd og kjøpsveiledning til både store og små.
– Som juniorspiller så vokser man jo gjerne fra golfutstyret og
trenger jevnlig å tilpasse det. Det var flere juniorer som både fikk
solgt gammelt utstyr og skaffet seg nytt, så Golfmarkedet er et
bærekraftig initiativ, forteller Robin.
Golfmarkedet bærer lovord med seg om at en ny golfsesong snart
står for tur og flere benyttet også muligheten til å teste golfformen
i konkurransen «Kan du slå vår junior?»
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Damenes informasjonsmøte
39 damer møtte opp på informasjonsmøtet tirsdag
7. mai. Møtet ble holdt i treningslokalet på Bogstad.
Som vanlig blir det god stemning når alle damene
møter hverandre etter vinteren og det var en interessert
og lydhør gruppe tilstede.
AV: INGER ANNE BERGE

Etter en rask gjennomgang av turneringsprogrammet kommende
sesong og introduksjon av Damenes Uke ble viktigheten av å bygge
opp et godt fungerende ettermiddagstilbud fremmet:
I løpet av perioden 2014 til 2019 har Oslo GK´s antall aktive damer
sunket fra 395 til 331.
Jens-Ove Hagen og Christopher Raanaas holdt en informasjon om
fremdriften av det nye klubbhuset og svarte på spørsmål. Det virket
som om det er stor interesse for informasjon og ikke minst – man
gleder seg til det nye klubbhuset og Golfland.

Av de nye medlemmene for 2019 sier mer enn 70 prosent at de ønsker
et aktivt ettermiddagstilbud. For sesongen 2019 har vi derfor lagt opp
en egen serie for de som starter fra kl. 17.00. Det foretas en ukentlig
premiering etter score på «front- nine». Ønsker spillerne og det er lyst
nok kan man selvfølgelig spille alle 18, men det er kun 9 som er med
i turneringen. Dette er valgt for at man da har samme type turnering
både vår og høst.

Kjus golfklær hadde i samarbeid med proshopen en presentasjon
av årets kolleksjon. Flotte farger, gode materialer og fine snitt –
damene var fornøyde og noen kjøpte mer enn andre!

I tillegg til den ukentlige premiering vil man ha premiering for OoM.
Vi håper på god respons!

Kjus golfklær finnes hos Steven og Kjus leverer raskt hvis det er
noen bestemte ønsker fra kundene.

PINK CUP Åpningsturneringen
Lenge før Stephen fyrte av hagla, presis kl. 10.00, strømmet det
på med ivrige deltagere i alle aldre. Om det var det fine været eller
kamp om få parkeringsplasser som medførte tidlig ankomst vites
ikke. Det var et sjarmerende skue å se registreringskøen som dannet
seg utenfor vår midlertidige Pro Shop.
Pink Cup har blitt en solid, positiv tradisjon på Bogstad. De
senere årene har turneringen og Oslo Golfklubb gitt et bidrag til
Kreftforeningen og Brystkreftsaken i størrelsesorden kr 50 000,-.
I år slo vi alle tidligere rekorder med hele kr 57 275,-.
Et solid bidrag fra klubben
Før start ble alle deltagerne ønsket velkommen av daglig leder
Niels Vik. Turneringsansvarlig Erik Hagen bidro med praktisk
informasjon, blant annet info om de nye greenene som vil trenge litt
tid og gode klimatiske forhold før de blir helt strøkne.
Turneringsformen var Texas Scramble og da alle scorekortene var
levert etter endt runde var det klart og tydelig at noen av lagene hadde
taklet den turneringsformen på en usedvanlig bra og dyktig måte.

Vinnerlaget bestod av Ellen Holthe, Sidsel Sæthre, Martin Struknæs og Anders
Taucher. I tillegg er arrangørene Roger Bakke, Erik Hagen og Keith Woods med på
bildet.

Etter turneringen og før premieutdelingen fikk alle servert utsøkt
mat på klubbens provisoriske terrasse som fungerte helt utmerket
som en finfin sosial ramme.

Søndag 2. juni ble en stor solskinnsdag på Bogstad på
absolutt alle måter. Vakre juni viste seg fra sin beste
værmessig side og klubbens nye greener ble offisielt
tatt i bruk. Det var Åpningsturnering i samarbeid med
PINK Cup, 100 deltagere og et veldig bra beløp som
vil bli oversendt fra Oslo GK til Kreftforeningen.

25 lag leverte gode golfprestasjoner og alle deltagerne bidro til den
gode saken i form av loddkjøp og aktiviteter underveis i runden.
Stor takk til Thilda Staubo som sporty stilte opp på hull 8 og solgte
slag. Flere lag profiterte på dette.
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Og vinnerne ble …
Det var veldig mange gode score. Hele 11 lag endte opp med
netto score på 50 tallet. Det var en haug med birdier og ganske så
mange eagler. Kanskje det var grunnen til at gjessene som normalt
omkranser hullene 16 og 17 var helt borte. Et lag må ha hatt sitt livs
runde på Bogstad med en helt utrolig score, 22 under par. De var
et lite hav foran resten. Vinnerne av årets Pink Cup 2019 ble laget
bestående av følgende spillere; Ellen Holthe, Sidsel Sæthre, Martin
Struknæs og Anders Taucher.

Hilsen fra et fornøyd medlem
etter åpningsturneringen
Jeg vil med dette si tusen takk for et flott arrangement.
Alt var førsteklasses på alle måter.

Loddtrekning
Etter premieutdelingen var det som vanlig duket for det store Pink
Cup lotteriet. Et meget stort antall lodd var solgt og rundt omkring
satt mange spente og håpefulle i det trekningen av mange flotte
premier begynte. Totalt var det samlet inn premier til en verdi av
ca. 85 000 og mang en deltager reiste hjem med velfortjent gevinst.
Stor takk til alle de som bidro med premier til loddtrekningen.

Dere gjorde en fantastisk fin jobb med forberedelsene,
premiene og det var en fin gjennomføring av
turneringen. Det var også en hyggelig gjennomføring av
premieutdelingen med flotte lotteri-gevinster. Maten var
i særklasse og vel det beste vi har sett på mange, mange år.

I det Erik Hagen takket alle deltagere for innsatsen, positive bidrag
og god tur hjem, så kom regnet. Perfekt timing og slutt på en stor
solskinnsdag på Bogstad, på absolutt alle måter.

Beste hilsen Tor L.

Pink Cup Komiteen

Sikkerhet på driving rangen
Driving rangen har en lengde
på 200 meter. Det er forbundet
med stor fare å slå ballen over
sikkerhetsnettet mot hull 8.
Det betyr at spillere med de
lengste slagene må la driveren
bli i bagen.
Spillere som blir tatt i å slå
ballen over sikkerhetsnettet vil
bli bortvist fra området.
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Greenprosjektet

Nye spennende greener

Hull 10

Tiden jobber nå for at vi skal få greener i topp klasse.
Det er det ikke bare det nye gresset som skal sørge for.

På hull 10 ble det gjort en stor jobb for å få flere pinneplasseringer
i den fremre delen av greenen. Platået til venstre er blitt større og
flatere, mens hellingen/kulen er noe redusert. Arbeidet her har gitt
flere pinneplasseringer og dermed mindre slitasje.

16. mai var arbeidet med å legge greengresset ferdig. Nå trenger
vi varme for at rotsystemet skal settes seg og at gresset skal gro seg
robust nok til å tåle spilletrykket på Bogstad.

Hull 13

Det er ikke bare nytt gress som vil være med å gjøre greenene
optimale. Da det gamle greengresset ble fjernet høsten 2018 ble
også grunnlaget lagt for mer funksjonelle og spennende spilleflater.
Hver enkelt green ble satt under lupen og der man så muligheten
ble greenen forbedret. Små justeringer på 4-8 cm ble gjort for å
bedre avrenning av overflatevann og dermed forebygge vinterskader
i fremtiden. Samtidig ble grunnlaget lagt for greener som er mer
mottagelige, flatere og som har mulighet for flere og spennende
flaggplasseringer. Her ser du tre eksempler på arbeid som er gjort:
Hull 6

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 slutt
på. Vi har nå 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.
På hull 6 er det skapt en jevnere overflater på begge platåer.
Oppe er kulen i midten redusert kraftig som gir en større, jevnere
overflate og større områder til bruk. På det nedre platå har vi gjort
forskjellene fra venstre til høyre side mindre og løftet litt av fremre
del for større flater.
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Baneavdelingens hjørne

2 lag, bestående av 12–14 mann la nytt gress på alle greener.

gressplantene liten eller tilnærmet ingen reparasjonsevne samt ingen
vegetasjonsmessig vekst. Det er vi helt avhengig av for å kunne få
tette og bærekraftige greener.

Etter en helhetsvurdering besluttet styreleder og leder i
Anleggskomiteen at de aller fleste greenene skulle åpnes for spill fra
og med søndag 2. juni.

Når det gjelder resten av banen så har den overvintret bra og
mesteparten av spilleflatene har god kvalitet. De provisoriske
greenene holder et bra nivå. Jeg er således litt overrasket over at ikke
flere benytter seg av de gode spilleflatene for å utvikle spillet før
fullverdig bane åpnes.

Vi har lagt bak oss en hektisk periode med mye arbeid i forbindelse
med gresslegging av banens greener. Arbeidene ble igangsatt 3. mai
og sluttført 16. mai, noe som var godt innenfor den planlagte
fremdriftsplanen. Prosjektet var ressurskrevende med 12 til 14
personer fordelt på 2 team – et team fra Spania og et internt.

Ved siden av greenprosjektet har vi lagt nesten 400 kvm roughgress
til høyre for green 13 og ytterligere roughgress vil bli lagt til venstre
for green 1 og 14. Den siste uken har vi fokusert mer på vedlikehold
av eksisterende flater på banen. Det er en del klippearbeid i
roughområdene som av kapasitetsmessig årsaker ikke har blitt
prioritert så langt. Det medfører mye ekstra jobb nå med å fjerne
avklipp gjennom å blåse og evt. samles opp gresset for at finishen
skal bli så bra som mulig fremover. De øvrige vedlikeholdsrutinene
går etter et rullerende skjema hvor fokuset er spillekvalitet og gode
opplevelser.

De største utfordringene var transportlogistikk og at leveransene av
gresset varierte noe på tykkelse. Dette medførte mye ekstraarbeid
for å få overflaten så jevn som mulig. I dette arbeidet brukte vi blant
annet brede plater med platevibrator oppå. Det hjalp. For å skape
gode putteflater iverksettes frekvent klipping og ukentlig tromling
i kombinasjon med sanddressing. Klippehøyden er på 6 mm og
vil forbli det i en periode for å beskytte vekstpunktene på plantene
samt forebygge skalperinger. Det er først når greenoverflatene er
så jevne som vi ønsker at det er forsvarlig å senke klippehøyden
ytterligere. Med det utgangspunktet vi har i dag vil det ta tid.
Her snakker vi om uker ikke dager.

Vi må være forberedt på at videreforedlingen av greenene kommer
til å ta noe tid før vi har den kvaliteten vi ønsker å skilte med.
Håper alle har forståelse for det.

Det må påregnes dagvanning etter behov i ukene fremover inntil
det er etablert et bærekraftig rotsystem. Green 1, 3 og 7 vil i første
omgang ikke bli satt i spill da de trenger mer tid før de kan utsettes
for full spillebelastning.

Reparer nedslagsmerker!
Det viktigste fremover er at alle må reparere nedslagsmerker og at
det blir utført korrekt.

For å forvente progresjon på greenene må været bli vesentlig
varmere. Sammenligner vi mai i 2018 med mai i 2019 er
kontrastene mildt sagt store. I fjor hadde vi i gjennomsnitt
20 grader mot 9 grader i år (hvorav 7 dager med frost). Den siste
frostnatten hadde vi natt til 31. mai. Med disse temperaturene har

På forhånd takk for hjelpen. Håper ellers alle får en fin sesong med
gode sportslige opplevelser.
Vennlig hilsen John Riiber
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Gresslegging på hull 9 foregikk slik:

Årets Håndbok uten medlemsmatrikkel
Håndboken 2019 er dessverre i år uten medlemsmatrikkelen.
Bakgrunnen for det er den nye personopplysningsloven som trådte
i kraft 20. juli 2018.
Personvern
Den nye loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning
(GDPR). GDPR står for General Data Protection Regulation. Dette
regelverket skal være med på å regulere hvordan vi oppbevarer og
behandler data som samles inn om klubbens medlemmer. I følge loven
er det ikke anledning til å trykke informasjon som navn, medlemskategori, hcp, telefon og mobil uten samtykke fra hvert enkelt medlem.
Styret i klubben vil i 2019 jobbe for å finne en løsning på
hvordan vi kan trykke matrikkelen og samtidig holde oss innenfor
personopplysningsloven.
Personvernerklæring for Oslo Golfklubb
På klubbens nettside finner du «Personvernerklæring for Oslo
Golfklubb». her kan du som medlem lese hvilke personlige data vi
registrerer og hvordan vi behandler dem.
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Etikette

Reparer alltid
nedslagsmerker
Enhver golfer som
spiller på Bogstad må
settes seg inn i klubbens
etiketteregler. Nå som
klubben har fått nye
greener er det ekstra
viktig at alle
nedslagsmerker blir
reparert på den riktige
måten. Sørg for at du
lærer deg hvordan!
Vi vet av erfaring at mange
av klubbens medlemmer gjør
det feil. Repareres merket feil,
hjelper det ikke. Tvert i mot –
skaden blir større.

4 timers runden
• Velg riktig tee.
• Forbered eget slag mens andre slår.
• Ikke marker halvmetersputter. «Just tap it in».
• Plasser golftrallen/bagen mot neste hull. Da sparer du tid.
• Slipp gjennom raskere flighter hvis du har ledig hull foran.
• Fyll ut scorekortet på neste tee. Skal du spille ut først slår du ut
før du noterer scoren.

Slik skal det gjøres:
På bilde 4 er det viktig å legge merke til at man ikke skal bende
greengaffelen slik at merket hever seg, men bende den delen av
greengaffelen man holder i inn mot midten av nedslagsmerket. På
den måten «pakkes» merket inn.

Andre viktige etiketteregler er:
Det er din bane
• Oppslått torv skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget.
• Rak bunkeren etter deg og legg alltid raken i bunkeren med hodet
i spilleretningen.
• Unngå å ferdes mellom bunker og green. Disse områdene er smale
og vil fort bli skadet. Dette gjelder også alle med bærebag.
• Full prøvesving tas utenfor tee. Tee er et begrenset og sårbart
gressfelt.

Takk
til alle som bidrar med

Sikkerhet
• Rop «FORE» så HØYT du kan og med ÉN gang du ser at ditt
slag kan være farlig for andre.
• Forsikre deg om at ingen står tett inntil deg når du skal ta din
prøvesving eller slå ditt slag.
• Det er forbudt å spille opp til green når flagget er fjernet og
arbeid pågår.

tekst og bilder til bladet!
Redaktør: Siv Leschbrandt
E-post: siv@oslogk.no
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Parkeringsforhold sesong 2019

Parkering ved Bogstad skole i helger og i skoleferien
Bogstad Skole har velvillig sagt ja til at golferne som besøker
klubben i helgene (lørdag og søndag) og i skoleferien kan parkere på
de 3 oppmerkede plassene ved snuplassen, samt benytte p-plassene
langs skolen mot driving rangen. Skoleferien er fra mandag 24. juni
til fredag 16. august.

FOTO: FREDRIK BRINCHMANN

Parkering på Bogstad Camping
Klubben disponerer 14 P-plasser på vår ordinære P-plass ved
klubbhusteltet. Parkeringsutfordringen er løst blant annet ved
at klubben leier et område på campingen. For å lette adkomsten
fra campingplassen over Sørkedalsveien lages det en åpning/port
i hjørnet av parkeringsplassen ved krysset like ved fotgjengerfeltet.
Av sikkerhetshensyn oppfordrer klubben alle på det sterkeste til å
benytte fotgjengerfeltet ved kryssing av Sørkedalsveien og deretter
gå ned Ankerveien.

Parkeringsutfordring under Norway Cup
Første uken i august bortfaller dette tilbudet da hele campingplassen
er forbeholdt tilreisende som skal delta på Norway Cup. Det jobbes
med å finne en løsning på parkeringsutfordringene denne uken.

Bagdrop-sone
For å gjøre transportetappen over Sørkedalsveien enklere er det
utarbeidet en rundkjøring og bagdrop-sone ved klubben hvor
golfutstyr kan lesses av før bilen parkeres på campingen.

Ta kollektivtransport til Bogstad!
For å frigi p-plasser til de som virkelig trenger det oppfordrer vi alle
som disponerer bur og tralleplass om å bruke offentlig transport til
Bogstad dette unntaksåret.

Oslo Golfklubb miljøsertifisert
Oslo Golfklubb jobber hele tiden for visjonen «Et fantastisk sted
å være». Hvordan vi håndterer naturen, hvilke midler vi tilfører og
hvordan vi håndterer avfall, er viktige elementer i dette arbeidet.
Som første golfklubb/bane i Norge ble Oslo Golfklubb i juli 2013
miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO).
GEO, med hovedsete i Skottland, er den europeiske organisasjonen
for miljøarbeid innenfor golfrelatert virksomhet.
Re-sertifisering hvert 3. år
Miljøsertifiseringen må fornyes hvert 3 år – første gang i 2016 og
i løpet sommeren 2019 skal klubben under lupen igjen. Arbeidet
som ble gjenopptatt i 2016 er videreført og dyr, fugler, insekter og
planter som trives på baneområdet er kartlagt. Funnene blir samlet,
systematisert og presentert på klubbens nettside.
Ønsker du å ta en titt, klikk deg inn på oslogk.no/banen/fugler og
dyr. Her finner du et kart som viser hvor planter og dyr holder til
på baneområdet.

• Blandetanker for gjødsel og sprøytemidler er flyttet til nytt sted,
med oppsamlingsbasseng med sandfilter som sikring mot lekkasje.
• Vaskeplassen er etablert med bedre rensing av vannet og
oppsamling av gressavfall.

Andre konkrete eksempler på arbeid som er gjort:
• Klubben har inngått et samarbeid med Ragn-Sells når det
kommer til søppelhåndtering. Ved driving rangen er det satt opp
søppelkasser som gjør sorteringsarbeidet enklere.
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6 på terrassen
1. Hvordan var runden?
2. Hvilke forventninger har du til årets sesong?
3. Hva er det beste med å være med medlem i klubben?

Golfsesongen er i gang og flere medlemmer har fått spilt sin første
golfrunde for i år. OGK Nytt tok en prat med 6 kjente ansikter på
terrassen. Spørsmålene som ble stilt var følgende:

Bente Hofgaard Nilsen
1. For det første var banen helt fantastisk. Nydelige fairwayer
og deilig å komme bort fra asfalten. Jeg syns de provisoriske
greenene fungerte bra. Arbeidet er gjort på best mulig måte for
oss medlemmer. De provisoriske løsningene når det gjelder
parkering, kafeen, terrassen og Pro Shop funger også veldig bra.
2. I årets sesong har jeg tenkt å delta på så mange tirsdagsrunder
som mulig. Det er en veldig hyggelig stemning og som relativt
ny … har vært medlem siden 2016 … er det en fin måte å
komme inn i miljøet på. I mars var jeg på tur med Johan og
Bjørn Sindre til La Manga noe som jeg kan anbefale på det
varmeste. Jeg blir med neste år også, for å si det sånn!
3. For meg er det først og fremst nærheten til banen og at den er
god å spille.
Det legges jo ned masse ressurser så det er bra å se at det blir
et godt resultat. Jeg synes det er herlig med den gode servicen
medlemmene får både i kafeen, Pro Shop, administrasjonen og
baneavdelingen. Sesongen 2019 skal bli den beste – ever!

Trond Haug
1. Runden var veldig hyggelig, men veldig kald til å begynne med.
Når solen kom opp og vinden ga seg litt ble det veldig fint.
Banen er fantastisk og de provisoriske greenene er helt okay …
bortsett fra 8’ern da.
2. Jeg har ganske store forventninger siden jeg har spilt dårlig
de siste 2 årene. Nå begynner jeg å få tilbake den gode, gamle
svingen. Det er vanskelig i min alder å spille seg ned i hcp, men
jeg prøver å ikke gå opp i alle fall.
3. Det beste med å være medlem er at vi har en flott bane med en
deilig beliggenhet og et hyggelig miljø.

Kristin Andvig
1. Helt herlig og det til tross for provisoriske greener. Fairwayene
var helt fantastiske. Jeg er også fornøyd med spillet mitt, men
det var sikkert fordi det var så korte hull.
2. Jeg har forventninger om at jeg skal «komme tilbake» til
klubben og ta mer del i klubbmiljøet, spille serierundene på
tirsdager og delta på de sosiale arrangementene. Etter at jeg
sluttet å jobbe for 2 år siden har jeg holdt på med så mye annet
enn golf. Jeg har ikke et mål om å forbedre mitt hcp, men
ønsker å holde det vedlike.
3. Å det var et vanskelig spørsmål … Lila! … og Einar Skogstad!
Lilas og mine foreldre var medlemmer på 1950 tallet så vi
har kjent hverandre siden vi var unge. Den gang opplevde jeg
damene i klubben som litt i strengeste laget. I dag er det helt
annerledes; mye hyggeligere, og ikke fullt så formelt! Det er jo
opp til hver enkelt av oss å bidra til et godt miljø.

Fv. Lila Margarita Gr
evstad og Kristin An

dvig.
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Per Pettersen
1. Runden var aldeles utmerket, på en 98% god bane og i
hyggelig selskap med Leif Astor Svendsen og Einar Røang.
De provisoriske greenene er ok å spille target golf på. Det
vi kanskje kunne ha gjort for å få flere lengder var at de
som vanligvis spiller fra tee 49 kunne ha gått tilbake til tee
54 eller 58.
2. Jeg forventer at jeg skal ha det like hyggelig som tidligere
år. Når det gjelder golfspillet blir jeg sakte men sikkert
en dårligere golfer, men jeg har som mål å holde meg i
nærheten av 10-tallet sett ovenifra.
3. Det beste for meg er at jeg kjenner ganske mange her og at
jeg bor kun 4–5 minutter unna.

Ellen Juel
1. Fantastisk og det var utrolig flotte fairwayer. Jeg syns også
de provisoriske greenene var veldig bra. Morsomt med
en annen distanse enn hva vi er vant til. Det ga en større
utfordring ved innspillet. Ellers var vi jo heldige med fint
vær. Alle var positive og gledet seg over starten.
2. I år har jeg et ønske om å spille mer enn tidligere år og
kanskje komme meg litt ned i handicap. Jeg ønsker å få litt
mer kontroll på nærspillet.
Når det gjelder det provisoriske syns jeg det virker som
klubben har klart å legge alt godt til rette for at det skal bli
en bra sesong.
3. Det er først og fremst banen. Det sosiale aspektet er også
viktig og jeg opplever at det er et veldig bra miljø.

Petter Olaf Dahl
1. Runden var kald…veldig kald. Det blåser nordavind og da
er det ikke noe hyggelig her. Ikke ble det noe varmere etter
hvert heller.
2. Av det lille jeg har sett som medlem i 35 år, så kommer
banen til å bli den beste på mange år. Vi må bare få i gang
greenene. Jeg har ikke flere eller større forventninger til
golfspillet mitt i år enn det jeg hadde i fjor – det er labert.
Det er forresten ikke helt sant for en litt morsom ting …
i år har jeg i oppgave å slå Erik «Malern» Jacobsen fra tee 41.
Skal jeg klare det må jeg trene litt.
3. Det beste er banen og miljøet her og at vi pensjonister har et
sted å gå til.
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TURNERINGSPROGRAM 2019
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

Mandag 4.

11.03.2019 09:00

Womens Golf Day

Mandag 4.

16:00-18:00

Ladies Vår Scramble

Lørdag 8.

Hele dagen

Sarah & Carls Cup og Anthony`s Minipokal

Mandag 10.

15:30-17:00

Ekteparmatch Kvalifisering

Fredag 14.

11:15-14:00

Old Star

Lørdag 15.

09:00-14:00

Plucknett Sommer Shotgun

Mandag 17.

15:30-17:00

Familiematch, frist påmelding

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 Championship

Lørdag 27. og søndag 28.

Hele dagen

The International Trophy

15:30-17:00

Vikingpokalen kvalifisering

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 U15 & U12

10:00-15:00

Klubbmesterskapet

10:00-11:03

Shakerpokalen

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

Lørdag 5.

09:06-13:00

Flaggturneringen

Lørdag 12.

11:00-15:00

Avslutningsturneringen

NB!
Vi tar
for
om en behold
dringe
r

AUGUST
Fredag 9.
Lørdag og søndag 10.-11.

Lørdag og søndag 24.-25.
Lørdag 31.
SEPTEMBER

OKTOBER

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

Per Arvid Sveum ble årets Per Teigen i 2018.

Scorekort-kassen.

Hver torsdag gjennom hele golfsesongen spilles det
Torsdagsmatch på Bogstad. Her er en gjennomgang av
turneringen og hvordan den fungerer.

scorer inn i finalerunden som spilles tredje helgen i september.
Finalerunden legges til gjennomsnittet og vinner av Per Teigens
Pokal kåres. Vinner mottar pokalen pluss en gunstig plassert
parkeringsplass for sesongen 2020.

Selve navnet i seg selv er misvisende da det ikke spilles matchformat, men netto slag og stableford avhengig av klasse.

Det spilles i følgende klasser:
Klasse A: Hcp opp til 9,3
Klasse B: Hcp 9,4–16,5
Klasse C: Hcp 16,6–36,0

Som deltager i en Torsdagsmatch bestiller man starttid i GolfBox og
bestemmer selv hvem man skal spille sammen med. Alle må ha en
markør og starttid bestilles inntil 5 dager før.

Spilleform:
Klasse A: Netto slag (Per Teigen: stableford resultatet registreres)
Klasse B: Stableford
Klasse C: Stableford

Før man slår ut må deltakere registrere seg på liste i Pro Shop og
betale startkontingent på kr 50,-.
Etter endt spill skal scorekortet leveres til administrasjonen, nærmere
bestemt i den blå scorekort-kassen som i år henger på startboden.
Resultatet blir deretter lagt inn i GolfBox og resultatet blir publisert.

Tee:
Klasse A Herrer: Tee 60*
Klasse A Damer: Tee 54**
Klasse B Herrer: Tee 58 eller 60***
Klasse B Damer: Tee 49 eller 54
Klasse C Herrer: Tee 58 eller Tee 54
Klasse C Damer: Tee 49

Premier hver torsdag
Det deles ut premier etter hver torsdagsrunde. Golfballer er fast
innslag, men ved enkelte runder vinner man flotte premier levert av
klubbens samarbeidspartnere.

NB!

Resultatlisten med premieoversikt finner du på tavlen utenfor Pro
Shop den påfølgende fredagen.
Per Teigens pokal
Hver torsdagsmatch registreres i det som kalles Per Teigens Pokal.
De 9 beste på OoM tar med seg gjennomsnittet av sine 5 beste
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Husk å marker tydelig på scorekortet hvilket tee-sted
du spiller fra.

Følg oss på sosiale medier
På Oslo Golfklubb sin Facebook-side finner du
alt fra aktuell og viktig informasjon, banestatus
og gladnyheter til hverdagslige hendelser som
oppstår på og rundt banen.
Vi oppfordrer alle våre stolte medlemmer til å
følge oss, like innholdet som publiseres, dele med
venner og kjente og skape positiv aktivitet

Følg, lik, del og engasjer deg også
på Instagram!
Har du tatt et flott bilde på banen eller
klubbområdet håper vi at du legger inn
Oslo Golfklubb som lokasjon og merker
det med #oslogolfklubb.
Vi ønsker at så mange som mulig ser
hvor fantastisk vi har det her!
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Fugl på banen – Stær

Blinkskudd fra terrassen på 17. mai

En av de vanligste småfuglene på Bogstad er stæren
(Sturnus vulgaris). Den ses oftest i små grupper ved
treklynger, på jakt etter mat. Kan ofte ses mellom 1.
og 18. fairway, 2. og 4. og mellom 5. og 6.
TEKST: HANS KRISTIANSEN

De fleste småfugler hopper rundt på bakken, men stæren kan gå.
Den glideflyr gjerne, andre småfugler bruker vingene mer aktivt.
Nebbet er gult, fjærdrakten er sort og spraglet, med strittende
halsfjær. På nært hold ser man at fjærene har et metallisk skjær
i grønt, blått og kobber. Den er ensfarvet om sommeren, mer
spraglete om høsten, vinteren og våren.
Stæren hekker i kolonier, større eller mindre. Bygger reir i trær, eller
slår seg gjerne til i fuglekasser, slik mange gjør på Bogstad. Så vidt
vi vet er stæren den eneste fuglen som selv renser kassen for fjorårets
reirmateriale, før den bygger nytt rede. Vanligvis foretrekker fugler
å ha litt plass rundt redet, så det kan generelt være lurt å henge opp
fuglekassene med 10 meters avstand, men for stæren er ikke dette
så nøye, den foretrekker å bo nær sine artsfrender. Den legger 5–7
blågrønne egg i månedsskiftet april–mai, og som regel et kull til i
løpet av sommeren. Ruges i 12–14 dager. Ungene er flyvedyktige
etter tre uker.

Bildet er tatt av Stein Oppedal.

Womenas’s Golf Day på Bogstad

Stæren er en av de tidligste trekkfuglene som kommer til landet, i
mars–april. Noen overvintrer langs kysten, de fleste trekker syd- og
vestover i Nordsjøområdet. Den er en ivrig sanger, lyden karakteriseres
som skatring, men stæren er også kjent som en flink imitator, og kan
etterligne andre fuglearter den har hørt. For noen år siden hadde en av
de danske jernbanestasjonene problemer med en stær som sendte tog
av gårde, ved å etterligne stasjonsmesterens fløytesignal. Den kan også
være en plage for mange hageeiere i bærsesongen.
Mange har sett flokker med tusenvis av stær, som samler seg på
høsten når trekket skal starte, eller de skal finne et sted å slå seg til
for natten. I Oslo kan man av og til i september se flokker på flere
tusen stær, som flyr i fantastiske formasjoner, før de slår seg ned i
store trær. Lengre syd i Europa, f.eks. i Roma, kan slike flokker telle
titusenvis av fugler, de kommer som store skyer, som kan se ut som
skypumper.
Over 70 damer fordelt på formiddag- og ettermiddagsrunder deltok i turneringen
som ble avholdt tirsdag 4. juni.

Kilder: Norges Fugleliv, Wikipedia, Store Norske Leksikon
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Klubbhus og området rundt
og Sørkedalsveien samt området foran Pro Shop (mot hull 9).
Sistnevnte område vil bli på ca. 550 kvm.
– Det må også ligge en tanke bak over hvor folk ferdes og hvilke
behov brukerne har.
Med helårsanlegg må vi tenke vinter- og sommer bruk. Det blir
også en viktig oppgave å ha en forståelse av hvordan områdene
kan holdes vedlike uten at det krever for mye ressurser, forteller
Christoffer.

«Jeg kan garantere at forslaget
ikke vil inneholde Thuja.»
Oslo Golfklubb er miljøsertifisert. Tenker du på å legge til rette for
naturlig tilhørende insekter når vekster skal velges?
– Ja det er viktig å ivareta artsmangfoldet som naturlig hører til i
området. Men også her kreves det planlegging. F. eks rundt kafeen
så tenker jeg det kan være lurt å plante vekster som ikke tiltrekker
seg bier og humler. Her skal folk samles og det skal serveres mat,
saft, brus ol. Da er det bedre å legge til rette for denne typen
insekter andre steder på baneområdet, forteller Christoffer.
Når muligheter og behov foreligger er det materialvalg som står
for tur.

I kjølvannet av nytt klubbhus oppstår det en del
nærliggende oppgaver som må tas hånd om. Blant
annet planlegging og utforming av området like
rundt klubbhuset. De ansatte i baneavdelingen har
alle greenkeeperkompetanse, men mange av dem har
i tillegg kunnskap om andre ting som klubben kan
ha nytte av. Christoffer Jønssons for eksempel har en
bachelorgrad som landskapsingeniør.

– Som landskapsingeniør må jeg kjenne til hva som er teknisk
gjennomførbart og tenke langsiktig. I tillegg til klima vil jordtypen
i området gi noen forutsetninger for valg av trær og planter. Trær og
busker skal kunne stå i flere generasjoner og da er det viktig å sørge
for god jord og god drenering. Det er en fordel å plante unge trær
som ikke har blitt for store. Da har man mulighet for å få med seg
nok av rotsystemet noe som øker trivselsfaktoren betraktelig.

I løpet av sommeren skal Christoffer utarbeide en skisse over
hvordan området rundt klubbhuset skal bli. Prosessen i forkant
består av å samle alle ideer og innspill og avdekke hvilket behov
alle de forskjellige brukergruppene har. Det vil også være viktig
å avdekke hvilke begrensninger som bør ivaretas.
Christoffer har jobbet i Oslo Golfklubb siden 1997 med noen
få avbrudd. Da banen ble ombygd i 2008 avsluttet han studiet
med å skrive eksamensoppgave om Oslo Golfklubb. Det betyr at
Christoffer kjenner både klima og jordsmonn godt på Bogstad, noe
som han får god nytte av nå.
– Bogstad ligger ca. 170 meter over havet, det er ikke mye, men
det merkes når man skal velge vekster som skal trives. Til og med
planter som trives nede på Røa kan ha problemer med å trives på
Bogstad. Et eksempel er Magnolia, som er vanlig i hagene på Røa,
forteller Christoffer.
Alle områder rundt klubbhuset skal med i planen som skal
utarbeides; parkeringsplassen, området mellom klubbhuset

Det er et stort område det skal planlegges for. Foto: Fredrik Brinchmann.
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Kortreist er best
– Tilgang på vekster er også noe som spiller inn. Kortreiste planter
har ofte en genetikk som gjør at de trives bedre, sier Christoffer.

Fakta om Christoffer
•
•
•
•
•

I løpet av sommeren, innen august, skal en skisse/tegning for
området rundt klubbhuset være klart. Planen vil inneholde forslag
og anbefalinger og det vil bli presentert alternativer som det kan
velges mellom.

Alder: 40 år
Født og oppvokst: Lund, Skåne i Sverige
Jobbet i Oslo GK siden 1997 … litt til og fra riktignok
Bor i boligbygget ved driving rangen
3 barn og en hund

– Jeg kan garantere at forslaget ikke vil inneholde thuja. Det er ikke
min favoritt, fastslår Christoffer.

9 hulls booking i GolfBox
I 2018 fikk golferne
mulighet til å booke
9 hulls spill i GolfBox.
Her er en gjennomgang
løsningen med
sine muligheter og
begrensninger.
Ved booking i GolfBox benyttes
vanligvis fasiliteten «Oslo GK
– Bogstad, Oslo GK» (default)
som finnes oppe til venstre over
selve starttidsoversikten. En
hovedregel er at all booking vil
ta utgangspunkt i at det skal
spilles 18 hull, med mindre det
gjøres noe aktivt for å spille
9 hull. Se bildet under for å se
hvordan du velger mellom 18
eller 9 hull.

nå ble ledig i GolfBox skal kunne reservere tid for en runde
golf – som vi definerer som en 18-hulls runde - kan ikke andre
medlemmer ha reservert spilletid fra 10’ern samtidig med at
Ole reserverte sin spilletid.
Dette betyr i praksis at de som skal reservere 9 hull fra
10’ern, fordi noen går av, må være innenfor én times tid av
golfbanen.
Løsningen vil tydeliggjøre for alle hvem som går av etter 9
hull og det vil gjøre det enklere å komme seg på hull 10 selv om
løsningen ikke er optimal.

Kun medlemmer kan reservere spill fra hull 10
Først og fremst så er det kun klubbens medlemmer som har
mulighet til å booke fra hull 10.
9 hull fra hull 10 finner du ved å velge fasilitet «Oslo GK,
Bogstad 9 hull fra hull 10 (members only)» oppe til venstre over
starttidsoversikten.
Løsningen er ikke optimal av følgende grunner:
• Det vil ikke være mulig å reservere spill på 10’ern før det
er umulig å reservere spilletid på hull 1. Det vil i praksis si
2 timer før forventet spilletid. Årsaken til at det ikke kan
reserveres spill på 10’ern før er fordi:
Dersom Ole reserverer spill for 9 hull 5 dager i forveien
burde starttiden på hull 10 bli tilgjengelig med en gang. Men,
dersom Ole ombestemmer seg en-to eller tre dager før spill og
han ikke ønsker starttiden likevel er det fullt lovlig for Ole å
avbestille starttiden på hull 1. For at Kari som da ser at tiden
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Tidspunktet for start på 10’ern vil være når flighten du skal inn
i kommer dit. Det er ikke nødvendigvis eksakt 2 timer etter tee
off på hull én. Spillet kan gå fortere og saktere. Derfor må de
som skal spille 9 fra 10’ern være ute i god tid. Det er plassen på
flighten du skal spille i, ikke tidspunktet du har reservert spill
for, som er avgjørende.

Litt om medlemsbladet
Medlemsbladet OGK Nytt gis ut
4 ganger per år. Vanligvis i mars, mai/
juni, september og november. Bladet er en
viktig kommunikasjonskanal for klubben
og inneholder blant annet faste spalter som
«Styreleder har ordet», «Baneavdelingens
hjørne» og «Det var en gang». I tillegg
til viktig informasjon rapporteres det fra
avholdte turneringer, medlemsundersøkelsen
og andre små og store klubbhendelser.
Vil du abonnere gratis på bladet?
Utgavene publiseres på klubbens nettside
(oslogk.no), men mange medlemmer velger
også å lese papirvarianten. Opplaget er på
ca. 350 og klubben tilbyr medlemmer å få
papirutgaven av bladet gratis tilsendt per
post. Dersom du også ønsker det, send en
epost til siv@oslogk.no.

Pro Shop’s corner

Kommende demodager
På demodagene får du mulighet til å teste ut
det aller nyeste fra leverandørene. Bestiller du
golfkøller på demodagene får du 10 prosent
rabatt.
Leverandørene stiller med trackman og et godt
utvalg av demoutstyr.

Book time
Vi oppfordrer alle til å reservere en fitting-time
på forhånd. Send en e-post til snewey@online.no
eller ring 22 50 54 92.
Demodagene finner sted på driving rangen til
følgende tider:

Oslo Golfklubb

• PING: onsdag 12. juni kl. 14.00–18.00

Ankerveien 127, 0766 Oslo
Tlf. 22 51 05 60

• Titleist: lørdag 15. juni kl. 11.00–15.30
• Cobra: onsdag 19. juni (kl. ikke bestemt enda)
Siv Leschbrandt
•Redaktør:
Callaway:
søndag 30. juni kl. 11.00–15.00
e-post: siv@oslogk.no

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

