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Klubben ønsker alle en god
førjulstid, en fredelig jul og
et godt nytt år!

Intervju med Christian Sommerfeldt

om hvordan han klarte å spille 81 runder på Bogstad

Medlemmene har talt

rekordmange ga sine svar i årets
medlemsundersøkelse

Foto: Ingar Næss

Leder
Stort spilletrykk
Fra åpning 7. mai til stenging 11. oktober ble det spilt utrolige
ca. 38 000 runder på Bogstad. Det er et gjennomsnitt på 250
spillere om dagen – hver eneste dag, rain or shine – gjennom
hele sesongen.
Statistikken viser også noen andre artige, men nyttige fakta.
I et normalår spiller medlemmene elleve runder hver i løpet av
sesongen. I år er tallet 17. Medlemmene har altså spilt ca. 9 000
flere runder i år enn normalt! Av de ca. 6 700 turneringsrundene
spilt på banen spilles snaut 80 prosent av dem av medlemmer, eller
sagt på en annen måte; det er bare ca. 1 300 turneringsrunder spilt
av ikke-medlemmer.
Samarbeidspartnere og bedrifter, kun 5 % av totalen
«Sponsorturneringer» beslaglegger på langt nær så mye spilletid
som man kunne tro: ca. 600. I tillegg har våre partnere kjøpt en del
greenfeebilletter. Snaut 900 av dem er brukt i år. Til sammen bruker
våre partnere og andre eksterne ca. 5 % av det totale antall spilte
runder.
Ellers er det spilt ca. 4 700 greenfeerunder på Bogstad i år.
Nesten alle er «medlems gjest».
Banekvaliteten
Tross det voldsomme spilletrykket har kvaliteten på banen holdt
seg meget høy gjennom sesongen. De nye greenene var perfekte fra
første til siste spilledag. Det eneste stedet spilletrykket virkelig kom
til syne var på enkelte tee-steder. De blir slått i filler. Banesjefen
budsjetterer derfor med oppgradering av noen tee-steder neste år.

Daglig leder Niels Vik

Vinteren har meldt sin ankomst. Det er minusgrader
og litt hvitt på bakken. La oss håpe det blir en skikkelig
vinter for da er overvintringsforholdene best for banen.
Spiseriet har hatt en eventyrlig omsetning i år. Dette selv med de
koronabegrensninger som var pålagt. Tross i omsetningen har
Fabian (Magnus’ partner) sagt han ikke har anledning til å være
med videre når avtalen utløper 30. april 2021. Magnus jobber
nå for å finne en ny partner som kan og vil være med på å drifte
Spiseriet neste år. Inntil videre er åpningstiden fra 11.30 – 16.00
tirsdag – søndag. Mandag er det stengt.

Godt økonomisk år
Tross en utfordrende sesong kommer vi til å få et godt økonomisk
år. Færre eksterne arrangementer er mer enn oppveiet av store
greenfeeinntekter. Der junioraktiviteten har manglet inntekter
fra trening blir det kompensert med lavere reiseutgifter i den
koronastengte perioden. Den omsetningsbaserte husleien fra kafeen
har også bidratt med større inntekter. Tilgjengelige midler er derfor
brukt til å nedbetale gjeld.

Medlemsundersøkelsen
Jeg benytter anledningen til å takke alle dere som valgte å svare
på medlemsundersøkelsen i år. Vi sparer på alle innspill. De tas
med i arbeidet når vi legger planene for neste år. Kortversjonen
av tilbakemeldingene er at banen og klubbhuset var topp.
Informasjonen, servicen og maten var god, men at spilletilgangen
var elendig. Bortimot alle klaget på dårlig tilgjengelighet på banen.
Vår oppgave nå er å finne og iverksette tiltak som bedrer dette.
Arbeidet er i gang, men allerede nå kan vi røpe at noen av tiltakene
går ut på å:
• redusere antall runder spilt av medlemmer fra andre baner
(greenfeespillere).
• gjeninnføre 9-hulls booking fra hull 1 (NB! ikke booking fra
hull 10, da får man være på klubben og «slenge seg på» der
spillere gir seg etter ni hull).
• redusere antall nye medlemmer per 1. januar 2021 sammenlignet
med tidligere år.

Klubbhuset
Klubbhusprosjektet ender på ca. 78,6 MNOK. I tillegg til
medlemslånene på 19,5 MNOK, og lånet fra Leif Høegh
stiftelse på 10 MNOK, vil vi sitte igjen med et lån i banken på
ca. 11 millioner etter at den forventede momsrefusjonen blir
utbetalt. Budsjettene fremover vil ta hensyn til både renter og en
ganske rask nedbetaling.
Klubbhuset har blitt et samlingspunkt og er en perle i landskapet,
men vi ser at driftskostnadene ved det nye bygget er større enn hva
det var i det gamle klubbhuset. Selv om strømkostnadene blir lavere
så blir spesielt serviceavtalene mer kostbare.
Med ønske om en god vinter.
Niels Vik
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Styreleder har ordet
Fasaden på klubbhuset
Som vi har gitt uttrykk for tidligere, har vi vært meget tilfredse
med samarbeidet med vår totalentrepenør, J. I. Bygg AS. Vi har
imidlertid noen utfordringer med klubbhusets fasade som er kledd
med argentinsk skifer. Dessverre er ikke resultatet som forventet,
og vi har reklamert overfor J. I. Bygg AS som har akseptert
reklamasjonen. Entreprenøren utreder nå hvilke tiltak som må
gjennomføres for å tilfredsstille den kvaliteten som er avtalt.
Reklamasjonen er todelt:
1. Flere steder er det løs fasadestein. Særlig gjelder dette fasaden
mot vest ved hull 9. Foreløpige utredninger konkluderer med
at det er for få dilitasjonsfuger (brede silikonfuger som tar opp
bevegelser i konstruksjonen). Eksempel på en slik fuge kan man
se halvveis ned rampen fra parkeringsplassen. Planen er å slisse
flere slike fuger for dermed å unngå dette problemet. Når dette
er utført vil løs stein bli utbedret. Vi ønsker å se an utviklingen
gjennom vinteren før det konkluderes om hvorvidt problemet er
løst og utbedring er tilfredsstillende gjennomført.
2. Hvite kalkrenner nedover fasaden. Flere steder kommer det
ut kalk gjennom fugene. Årsaken er at den bakenforliggende
betongen skiller ut kalk når den blir eksponert for fuktighet.
Foreløpige utredninger antyder at fenomenet vil avta etter
hvert, og det er derfor avtalt at totalentreprenøren skal vaske
fasaden på nytt for å fjerne kalken. Dette vil bli gjort etter at løs
fasadestein er festet. Vi har stilt spørsmål om det er behov for
ytterligere tiltak for at vi skal unngå omfattende kalkrenner i
fremtiden. Dette er også under utredning. Vi må være forberedt
på at vi vil få enkelte kalkrenner for fremtiden, og at det vil
medføre vasking av fasaden med jevne mellomrom. Vi har
avsatt midler til å impregnere fasaden for å minimere dette, men
avventer dette tiltaket til fasaden er «friskmeldt».

Styreleder Jens-Ove Hagen

Nok en gang måtte vi dessverre se slutten på
golfsesongen. 11. oktober ved solnedgang ble banen
stengt etter en meget spesiell sommer med et voldsomt
spilletrykk. Det var første året med vårt nye klubbhus,
og første (og forhåpentlig siste) sesong preget av den
verdensomspennende pandemien. Vi har møtt mange
bekymringsfulle utfordringer som har vært – og fortsatt
er – svært ressurskrevende å takle.

Det er beklagelig at vårt praktbygg har en fasade som ikke er slik
som den skal, men vi har altså god dialog med entreprenøren
rundt denne utfordringen, og det forventes at den utbedres
i overensstemmelse med avtalt leveranse.

Sesongen 2020
Det har vært en flott sesong med baneåpning allerede 7. mai da
vi endelig kunne ta i bruk et fullkomment anlegg. Nye greener
som hadde satt seg og en bane for øvrig som ble holdt i prikkfri
stand gjennom en lang sesong med høyt spilletrykk. Det ble spilt
ca. 38 000 runder (ny rekord), mot ca. 26 000 runder i 2019.
Her har nok nedstengningen av landet ført til mye fleksibilitet i
arbeidstiden for mange golfspillere. All ære til banesjef John Riiber
og hans mannskaper for at de klarte å holde det høye kvalitetsnivået.
Heretter blir det utfordrende for John å hevde at banen ikke tåler
for høyt spilletrykk .

Når det gjelder rust som er synlig enkelte steder på fasaden, så er
det slik det skal være og ikke en feil/mangel. Rusten kommer fra
naturlig jern i steinen. Også disse merkene vil avta over tid og bli
mindre fremtredende etter impregnering.
Store utfordringer
Min siste artikkel i OGK Nytt avsluttet jeg med en positiv melding
om at vi i oktober skulle åpne Golfland med seks simulatorer. Det
gjorde vi, med stor suksess og et godt belegg som bare økte utover
i måneden. Så møtte vi på nok en smell. Som en følge av økt smitte
i Oslo måtte hele anlegget stenges for ordinær bruk, med unntak
for visse grupper av våre juniorer og to av våre profesjonelle som
har status som toppidrettsutøvere. Vi har altså nok av utfordringer
fremover, stengingen av Golfland er bare en del av det hele. Men
det hjelper ikke å klage. Vi må opptre lojalt og med respekt for de
tiltakene som anses nødvendig for å få bukt med pandemien. Styret
og administrasjonen jobber ufortrødent videre, fast bestemt på at vi
skal komme oss gjennom dette også.

☺

Klubbhuset sto ferdig og ble åpnet etter planen 2. mai. Kafeen
(Spiseriet) har vært en suksess fra første stund, selv om våre
drivere med Magnus i spissen har måttet tåle mange nedturer og
svikt i omsetningen som følge av avstandsregler og pålegg om
skjenkestopp. Mange lukkede selskaper ble kansellert, og i disse
tider er alt av bestilte julebord blitt avlyst. I likhet med mange
andre Oslo-restauranter har også vårt spisested sett seg tvungent til
å stenge for middagsservering.

Jeg avslutter med å utrykke håp om at dere holder dere friske
gjennom det som forhåpentlig er siste fase i virusangrepet. Så ses vi
tidlig i 2021, vaksinerte og fulle av livslyst og pågangsmot!

Jeg retter en sterk henstilling til alle våre medlemmer om å bruke
kafeen til lunsj, slik at vi kan slippe ytterligere nedstengning.
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Turneringer
Narvesen Tour-klassene, gutter og jenter 13-15 år og 16-19 år, ble
spilt på ettermiddagen. Her var det både brutto- og nettoklasser.
Det var mange som senket handikappet sitt, og Norgeseliten glimtet
med flere runder under par brutto.

Arild Wahlstrøms Pokal

Alt i alt var det nok en flott dag på Bogstad. Takk til alle de frivillige
som gjorde turneringen mulig. Og takk til klubbens medlemmer
som var nok en gang villig til å sette banen til disposisjon for
fremtidens unge golfere.
Upper Ten

Søndag 6. september ble årets utgave av «Arild
Wahlstrøms Pokal» arrangert med over 170 spillere
mellom 6 og 19 år på deltakerlisten. Sammen med
turneringen «Sarah & Carl’s Cup & Anthony’s
Minipokal», er dette de største golfturneringene for
barn og unge i Norge. De fire yngste klassene ble spilt
på formiddagen, og på ettermiddagen var det Narvesen
Tour-klasser for de over 13 år.

Tor-Eldar Hagen

På grunn av koronasituasjonen var det flere hensyn å ta både for
arrangør og deltakere. I forkant av turneringen fikk alle spillere
tilsendt viktig informasjon om hvordan man skulle forholde seg
for å redusere risikoen for smittespredning. Blant annet var det
kun anledning til å ha med seg én person inne på golfanlegget
for å sikre at det til enhver tid ikke var flere enn 200 personer til
stede samtidig. Spillerne ble også bedt om å ikke ankomme banen
tidligere enn 30 minutter før sin starttid.

Upper Ten ble avhold tirsdag 8. september i strålende
vær. Turneringen er for Senior Herre 70+ og spilles fra
tee 49.
TEKST: PER GUNNAR

Det spilles 9 hull stableford etterfulgt av en putt på puttinggreen.
Settes putten på første slag får man to poeng, ved to slag får man ett
poeng. Disse poengene legges til resultatet etter ni-hulls runden.

De minste spilte en spesialtilpasset bane fra hull 7 til hull 9. De ble
kjørt i golfbiler ut til første tee. Derfra spilte de seg inn til klubbhuset
hvor lengden på hullene varierte mellom 30 til 50 meter.

Det var jevnt i toppen, men etter en god runde og strålende putt
tok Tor-Eldar Hagen førsteplassen blant de totalt 20 deltagerne.
Trygve Walstad reddet annen plassen på bedre hcp.

Det var mange smilende barn å se når det ble delt ut medaljer og is
ved greenen på hull 9.

Topp 6 ble:

Den største klassen som spilte på formiddagen var Mixed 9–12 år.
Her var det over 60 deltakere med. Et tydelig tegn på at det er mange
nye som har begynt med golf i det siste. Klassen ble delt opp i to
grupper; en for de med hcp under 26 og en for de med hcp over 26.
Alle spilte ni hull og det var imponerende å se de flotte slagene som
ble slått av disse unge golferne. Samtidig som det var lange putter
satt, «up and downs» fra bunkerne, og innspill «stiffet», var kanskje
det viktigste at det ble etablert mange nye vennskap underveis.
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1.

Tor-Eldar Hagen

20 + 2 = 22

2.

Trygve Walstad

19 + 1 = 20

(14,1) hcp

3.

Torgrim Rolfsen

19 + 1 = 20

(22,6)

4.

Mogens Gad

19 + 1 = 20

(23,3)

5.

Per Gunnar Løken

20 + 0 = 20

(24,7)

6.

Jan Kolstad

18 + 1 = 19

Puttemesterskapet

For 5. år på rad ble Puttemesterskapet for juniorer arrangert på Oslo Golfklubb. Sjelden er det så mye liv og røre
på treningsområdet Stephens Corner.
70 deltagere i alderen 6–18 år deltok i mesterskapet som startet
kl. 16.00 onsdag 9. september.
Basert på alder ble det spilt fra 18 til 54 hull. Været var bra, det
var musikk og Johan Elgborn holdt grillen varm og serverte over
170 pølser!
Jonas Sellæg Aulie og Aksel Foss Stene fulgte hverandre over 54 hull
og det måtte omspill til for å avgjøre det hele. Det endte med at
Aksel kan titulere seg som Puttemester 2020.
Kl. 19.30 var mesterskapet over og turneringsleder, Robin
Pettersson, var svært fornøyd med arrangementet.
– I år var det 5 års jubileum og jeg er glad for å se at interessen er
stor og at det for hvert år som går er flere som vil være med. Selv
de eldste spillerne syns dette har blitt en årlig happening, forteller
Robin.
Blir det puttemesterskap for voksne også snart?
– Ja, det skal man ikke se bort ifra. Kanskje allerede i 2021
kan vi få kåret det medlemmet i klubben som putter aller best,
avslutter Robin.

Fv. Trenerne Robin Pettersson og Jørgen Sevilhaug.
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Turneringer
Årets Old Star ble Vegard Opaas

Old Star general Thomas Selbekk.
Årets Old Star ble Vegard Opaas.

Beste lag brutto ble for tredje år på rad bandy med Nikolay Hauger,
Tom Hestø og Erik Nordbrenden. Alle disse gutta ble topp syv i den
individuelle bruttokonkurransen. Det er åpenbart at bandyspillere
fikser å slå på en ball som ligger i ro!

Den tradisjonsrike Old Star Cup ble på grunn av
koronasituasjonen avholdt noe senere enn vanlig.
Dette var den 47. utgaven i rekken, og intet mindre
enn 80 gamle idrettsstjerner stilte til start.

Vegard Opaas hadde en svært god dag, da han også stakk av med
birdieprisen etter tre ganger å ha sneket seg under par.

Den etter hvert så tradisjonsrike turneringen, som vanligvis finner
sted i juni, ble i år arrangert fredag 11. september.

Chris Selbekks minnepokal for beste debutant gikk i år til
bandyspilleren Lars Gustav Krefting med 38 poeng.

Værgudene var på de gamle helters side og banen var som vanlig
i en aldeles fantastisk forfatning.

Senior Matchplay

Årets Old Star (beste netto score) ble ingen ringere enn vår gamle
storhopper, Vegard Opaas. Han vant med utrolige 43 poeng foran
Arne Sartz-Knudsen (tennis) og Henning Bergh (basketball) begge
med 39 poeng. Dameklassen ble vunnet av Kirsten Wille (håndball)
med knallsterke 38 poeng.

Gjennom hele sesongen har flere av klubbens seniorer
deltatt i matchspill. Det spilles i to klasser basert på
handicap. I klasse 1 (HCP 0–17,9) var det 27 spillere
med og i klasse 2 (HCP 18,0–36,0) var det 20 spillere
på deltagerlisten. I begge klassene ble det to spennende
finaler.

Bruttoprisen gikk til Nikolay Hauger (bandy) med 74 slag, foran
Rune Kristiansen (alpint) med 75.

Finalen i klasse 1 ble spilt søndag 13. september. Anders Vegstein
møtte de to siste års mester, Asbjørn Ramnefjell. I år ble det spilt
med full handicapdifferanse, noe som betød at Vegstein fikk 14
slag å gå på. Vegstein tok ledelsen tidlig i matchen, men det jevnet
seg ut etter hvert. Etter halvspilt runde var det ganske jevnt og det
svingte fra hull til hull. Det var nerve i matchen hele veien. Med
slaget sitt på det 17. hullet ble Anders Vegstein 1 opp. Dermed ble
det en vanskelig oppgave på det siste hullet for Asbjørn Ramnefjell
som måtte vinne med to slag på det 18. hullet (indeks 14) for å
komme ut på det 19. hullet. Den oppgaven ble for stor. Dermed
vant Anders Vegstein på det siste hullet og får navnet sitt inngravert
på vandrepokalen som ble satt opp i 2014.

Beste lag netto ble hopp, der laget besto av Vegard Opaas, Rune
Hauge og Old Star general, Thomas Selbekk.

Oslo Golfklubbs visjon:

Golfglede hele livet
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Finalen i Ekteparmatchen

Anders Vegstein

Det var to glade seniorer, Hans Anonsen og Ove Thorsheim, som
møtte hverandre i finalen i klasse 2. Det ble et hyggelig møte hvor
ingen fikk overtaket på første ni. Ved runding var det 1 opp til
Anonsen. Deretter tetnet det seg til. Begge spilt bra, men på hull
13 var 1 opp blitt til 4 med 5 «to go». Spørsmålet var om matchen
var over. Anonsen tapte både 14 og 15. Nå var det nerve i spillet.
Thorsheim så et håp der fremme. Med «honer´en» og en jernkølle
i hånden skulle vannhullet vinnes. Hvor mange har ikke møtt
sitt «Waterloo» på et vannhull? Anonsen fikk birdie og resultatet
var klart.

Randi og Asbjørn Ramnefjell.

Det ble en jevn, spennende og nervepirrende match
da finalen i Ekteparmatchen ble spilt torsdag
17. september. I finalen møtte Randi og Asbjørn
Ramnefjell, som har vunnet turneringen 14 ganger
tidligere, ekteparet Cecilie Nguyen og Oai Cam Quach.
De to parene ble nr. 13 og nr. 14 i kvalifiseringen.
Randi og Asbjørn Ramnefjell måtte gi bort 8 slag etter
¾ handicap-beregning.
Et bunkerslaget som nesten gikk i hullet mot en treputt fra 8 meter
ga Cecilie Nguyen og Oai Cam Quach 1 opp på det første hullet.
Det svingte frem og tilbake. Nesten ingen hull ble delt. Halvveis
var matchen helt jevn. Ramnefjells var 1 opp etter hull 11 for første
gang i matchen, men tapte de to neste hullene. Randi og Asbjørn
vant det 16. hullet for å jevne ut matchen igjen, men tapte det
17. hullet.

Hans Anonsen
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Turneringer
På det 18. hullet lå Quach/Nguyen klart best an i greenkanten på
to slag, mens Ramnefjells hadde 60 meter igjen etter det andre
slaget. Tredjeslaget endte en meter fra hullet. Det samme gjorde
motstanderens tredje slag. Begge bommet for par, men så bommet
Quach/Nguyen returen også fra kort hold. Dermed ble det 19. hull.
Her slo Ramnefjells inn til sju meter for birdie, mens Quach/
Nguyen ikke kom inn på greenen før på fire slag. Da var det
i realiteten avgjort. Randi og Asbjørn Ramnefjell vant på det
19. hullet og kunne få navnet sitt opp på tavlen for 15. gang.

Oai Cam Quach og Cecilie Nguyen.

Årets Per Teigen
De ni som tok seg til finalespillet var Ole Henrik Giørtz, Richard
Furuholmen, Rune Falstad, Alexander G. Jensen, Jan Roald
Dahlberg, Ulf I. Sverdrup, Knut Thjømøe, Terje Selmer Øverland,
Christian Jacobsen og Tom Fjeld-Nielsen.

Terje Selmer Øverland, Knut Thjømøe, Tom Fjeld-Nielsen og Christian Jacobsen.

Vi gratulerer Tom Fjeld-Nielsen som gikk helt til topps
i Per Teigen finalen. Premien er blant annet en egen
parkeringsplass den påfølgende sesongen.
En svært ettertraktet P-plass.

I år har deltagelsen i Torsdagsmatchen vært rekord stor, og etter 18
Per Teigen-tellende runder ble finalen spilt søndag 20. september.

Vi gratulerer Tom Fjeld-Nielsen som kan titulere seg som
årets Per Teigen. Tom kan glede seg over å disponere den gjeve
parkeringsplassen i golfsesong 2021. Christian Jacobsen endte på
andre plass, mens Terje Selmer Øverland og Knut Thjømøe tok en
delt tredje plass.

Regelen er at de ni beste spillerne tar med seg snittet fra de fem
beste Per Teigen-tellende torsdagsrundene inn i selve finalespillet.
Resultatet fra finalerunden blir lagt til og årets vinner kan kåres.
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Familiematchen

Flaggturneringen

Christian og Erle Falster sammen med Ingrid og Asbjørn Ramnefjell.

Årets Flaggturnering ble avviklet i skikkelig høstvær
lørdag 26. september. Nordavind og litt småregn i
luften minnet alle om at turneringssesongen nærmet
seg slutten.

Det ble en spennende finale i Familiematchen da
Erle og Christian Falster møtte Ingrid og Asbjørn
Ramnefjell torsdag 1. oktober. Handicapdifferansen var
syv slag som Falster fikk tildelt på de syv hullene med
lavest indeks.

TEKST: CHRISTIAN STORM

I underkant av 70 spillere stilte sporty opp. Like mange hadde
trukket seg etter at yr.no meldte regn og kraftig vind.

Ramnefjell ledet knapt på de første ni hullene. På det niende
hullet slo først Falster OB på tredjeslaget. Men så slo Ramnefjell
fjerdeslaget OB fra bunkeren. I stedet for å bli 3 opp ble det 1 opp
ved runding etter at begge fikk 8 slag på hullet, men Falster hadde
et slag å trekke fra. Falster vant også de to neste hullene etter at det
svingte kraftig på hvert eneste hull.

Banen fremstod som vanlig perfekt. Nattens regnvær var knapt
merkbart på greener og fairways, og alt lå til rette for en flott dag på
Bogstad.
Alle spillerne fikk utdelt et flagg ved start. Når spillerne hadde brukt
alle sine slag - banens par 72 + mottatte slag - ble flagget satt ned
der ballen lå etter siste slag. Deltagerne som hadde slag igjen etter
18 hull fortsatte videre til slagene var brukt opp.

Etter «vannhullet», nr. 16, var det likt. På det 17. hullet misset
Falster og det ble 1 ned. På det 18. hullet brukte Ramnefjell pitch
og tre putter. Dermed ble det videre spill.

De første flaggene dukket opp i bakken ned mot 15 green, og ble
bare flere og flere jo nærmere vi kom 18 green, men vi kunne også
se noen flagg på 19 fairway som tydet på at noen mestret vind og yr
bedre enn andre.

Christian Falster landet trygt på greenen på det 19. hullet – banens
første. Asbjørn Ramnefjell måtte slå en wedge fra 120 meter fra
røffen langt ute til høyre og over de høye bjerkene. Ballen landet
3 meter fra hullet. Falster misset sin birdie-putt med liten margin.
Etter en grundig sjekk av puttelinje og hastighet satte Ingrid
Ramnefjell ballen i hullet for birdie. Dermed ble det Ramnefjells
tredje seier i denne turnering etter en meget dramatisk match hvor
bare fire hull ble delt.
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Turneringer
Vi gratulerer Ulf Ingvard Sverdrup som vant i klasse A. Ulf endte
139m fra hullet på hull 19. Vi gratulerer også Churerat Krefting
som vant klasse B. Hun endte 130m fra hullet, også hun på
hull 19.
Vinnerne av closest to the pin konkurranse på hull 3, 8, 11 og 16 ble:
•
•
•
•

Hull 3 = Svein Tonna 1m 17cm
Hull 8 = Thomas Cock 3m 79cm
Hull 11 = Claus Friman Clasen 3m 20cm
Hull 16 = Kevin McFadden 2m 15cm

De fem beste i hver klasse, og vinnere av closest to the pin,
ble premiert. Resultat-/premielisten ble hengt opp på tavlen
i klubbhuset og premiene kunne hentes i administrasjonen.

Churerat Krefting og Ulf Ingvard Sverdrup.

Bogstadpokalen
Gjennom hele golfsesongen har deltagerne brynt seg på hverandres
golfspill og mens én har kunne juble, og se frem til nok en match,
har den andre måtte se seg slått ut av konkurransen.
Første runde ble spilt innen 12. juni og de to spillerne som sto igjen
helt til slutt, og som kunne glede seg over å spille i finalen, var Aksel
Stene og Martin Støren.
Lørdag 10. oktober møttes de til dyst, og det ble en spennende
match som bølget frem og tilbake lenge, og som ble avgjort på hull
16. Her er finalistenes rapport fra spillet som startet kl. 08.00 i regn
og vind:
Aksel gikk rett i tet på hull 1 med par, mens Martin surra i bunker og
bommet bogeyputten.
På hull 2 svarte Martin med birdie og tok hullet. All square.
Hull 3 ble delt før Aksel tok hull 4 med en strålende birdie (Martin
tapte hullet selv med slag).
Hull 5 tok Martin på par (her fikk han bruk for tildelt slag). All square
igjen.
På hull 5 dukket noen mystiske menn i mørke solbriller opp. Viste seg
å være kompiser av Aksel som ville følge matchen .
Hull 6 delte vi på par.
På hull 7 fikk Martin birdieputten av Aksel etter at han slo seg ut
i trøbbel ved greenen.
På hull 8 slo Aksel seg litt opp i bakken til venstre for greenene og satte
pitchen for birdie! Martin bommet sin birdieputt. All square igjen.
Hull 9 fikk Martin en kort birdieputt av Aksel etter at han ikke gikk
up & down.

😃

Martin Støren og Aksel Stene.

Hvert år arrangerer klubben den tradisjonsrike
turneringen «Bogstadpokalen», som er et uoffisielt
klubbmesterskap i matchspill. I år hadde vi rekordstor
deltakelse med 130 påmeldte.

Hull 10 fikk Aksel birdieputten av Martin etter at han var i trøbbel
i bunker og fikk bogey.
Hull 11 og 12 ble delt på par.
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Så kom en avgjørende periode der Martin tok hull 13, 14, 15 og 16.
Hull 13 på birdie. Hull 14 var Aksel uheldig med dårlig bunkerlie og
fikk bogey mot Martins par. Hull 15 tok Martin på par (der hadde han
også slag). Da var det dormy.

Det var en veldig hyggelig runde og Martin gleder seg til å skryte
i fremtiden av at han har slått en PGA-tourspiller i match (du får
kjappe deg inn på college og touren, Aksel! ).

☺

Klubben gratulerer begge finalistene og Martin Støren med seieren.

Så fikk Martin birdieputten og vant matchen på hull 16 da Aksel
bommet sin parputt og Martin lå ganske nærme flagget.

NM Mid-amatør

NM Mid-amatør, årets siste norgesmesterskap, ble spilt
på Hakadal Golfklubb helgen 5.– 6. september. Petter
Enger gikk helt til topps for tredje år på rad!
Etter to runder over to spilledager vant Enger ett slag foran Joachim
Aslaksen (Vestfold golfklubb) og Stian Lund (Miklagard golfklubb).
Det var flere gode prestasjoner av klubbens medlemmer.
Jannicke Nielsen Bakken tok tredje plass, kun ett slag foran
Anette Fjeld. Cecilie Krefting tok sjetteplass foran
Kristin Julie Klæboe Larsen. Øyvind Reinertsen tok en fin
åttende plass.

Jannicke Nielsen Bakken og Petter Enger.
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Sesongavslutninger
Damenes sesongavslutning

Herrenes årsmøte og middag

Årets seniorsesong, som har hatt tidenes deltagelse,
ble avsluttet med årsmøte, middag og premieutdeling
onsdag 30. september. Det var 46 personer som deltok
på møtet og middagen, som ble gjennomført til punkt
og prikke etter gjeldende korona regler.
Den planlagte Magnum Putten ble utsatt til neste års vinterputt
som finner sted i januar måned.
Etter årsmøtet serverte Magnus en flott to-retters middag før
premieutdelingen oppsummerte årets sesong. Resultatene ble som
følger:
Senior Pokalen, beste deltager uansett klasse, ble vunnet av
Karl-R. Strømmen.

Sesongenes avslutningsturnering ble spilt under flotte
forhold tirsdag 22. september. 50 glade damer spilte
«2 køller, putter og et kast». På kvelden var det årsmøte
og avslutningsfest med 52 damer til stede.
Det hele startet med bobler i glassene på terrassen hvor det også ble
trukket bordplassering. Vel inne i varmen ble vi ønsket velkommen
av komiteens leder, Ellen Juel.
Christian Aronsen informerte om Golfland og at det er satt av tider
på tirsdager både formiddag og kveld gjennom hele vintersesongen.
Etter dette ble det avholdt årsmøte før det ble servert en nydelig
to-retters middag med et glass god vin til.

Karl-R. Strømmen vant Senior Pokalen.

Order of Merit:
Klasse A:
1. Karl R. Strømmen 194
2. Stein Aasheim 193
3. Richard Berggren 189
Klasse B:
1. Bernt A. Hansen 186
2. Dag Fasmer Wittusen 186
3. Jan Kolstad 186
Klasse C:
1. Arne Ramstad 186
2. Per Musæus 182
3. Torgrim Rolfsen 181

Damekomiteen: Tove Busch, Ellen Juel, Heidi Lium, Erica Blakstad og Inger Walstad.

Det har blitt spilt mange turneringer i sommer og dertil mange
premier som ble delt ut til flinke golfere på slutten av kvelden.
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Eclectic brutto:
1. Asbjørn Ramnefjell 57
2. Ricard Berggren 58
3. Einar Skogstad 63
Eclectic netto:
1. ArneANTALL
Ramstad 43
2. Torgeir Lund 45
3. Ola Solheim 46

Senior Matchplay (Rapport fra finalen finnes annet sted i bladet)
Vinner klasse A: Anders Vegstein
Vinner klasse B: Hans Anonsen
Spillerne med flest runder gjennom sesongen ble Karl R. Strømmen
og John Ove Laland med 18 runder hver.

RUNDER FORDELT ETTER ALDER

• De eldste medlemmene spiller mest.
• Kvinner og menn spiller omtrent like mye

Spillestatistikk

Årets spillestatistikk gir føringer for 2021
Konsekvenser av pandemiutbruddet og stort
engasjement for det nye klubbhuset resulterte i et
ekstraordinært høyt trykk på banen i år. Mange
medlemmer har gitt uttrykk for frustrasjon over at det
var vanskelig å få reservert tid til ønsket tidspunkt.
En egen ressursgruppe nedsatt av styret har analysert
spilledata for inneværende sesong for å bidra til at
styret har et solid grunnlag for å fatte vedtak og
foreslå tiltak knyttet til blant annet medlemsopptak,
kontingent og regler for reservasjon av starttider
for 2021.
Styret har allerede vedtatt å begrense opptak av nye medlemmer
til 20 voksne i 2021. 70 prosent tas opp fra den administrative
listen og 30 prosent tas opp fra familielisten. I tillegg kommer de
juniorene som står høyere på listene enn de siste voksne som tas
opp. Opptak tidligere år har vært ca. 100 personer.
Arbeidsgruppens funn vil bli vurdert av styret i nærmeste fremtid,
sammen med innspill fra medlemmene.

De eldste medlemmene spilte mest.
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Banen holdt meget høy standard gjennom hele sesongen, selv om
det ble spilt ca. 38 000 runder på Bogstad i år – opp fra 26 000 i
fjor. Analysen viser at 9 av 10 medlemmer spilte flere runder i 2020
enn året før. Medlemmene spilte i gjennomsnitt 17 runder hver,
opp fra 11 runder i 2019.

Styret har foreløpig konkludert med at det ikke er aktuelt å innføre
en modell med variabel kontingent avhengig av spillemengde, noe
ressursgruppen har pekt på som et mulig tiltak.
– Vi ønsker å behandle alle medlemmer så likt som overhodet
mulig. Det kan være mange ulike årsaker til at medlemmer spiller
mer eller mindre enn andre, og mer eller mindre i noen perioder
enn i andre. Vi mener det blir feil å «straffe» medlemmer som har
lyst og anledning til å bruke anlegget mye. Det er viktig å huske på
at de ivrigste medlemmene gjerne også legger igjen penger i Spiseriet
og bidrar til et godt og aktivt klubbmiljø – og vi ønsker jo at
medlemmene våre skal ha masse golfglede hele livet, sier Jens-Ove.

Blant andre hovedfunn:
• Nye medlemmer spilte omtrent like mange runder som andre
medlemmer
• Eldre medlemmer spilte betydelig mer enn yngre medlemmer
• Kvinner og menn spilte omtrent like mye
• 19 % av medlemmene spilte over 30 runder hver
• 73 % av alle turneringsrunder ble spilt av medlemmer
• 5 % av totalt antall runder ble spilt av samarbeidspartnere
• 13 % av alle runder ble spilt av greenfeespillere hvorav godt over
halvparten var medlemmers gjester
• Klubbens
inntekter RUNDER
fra greenfeebilletter
var 3,6 millionerETTER
kroner
ANTALL
FORDELT
i 2020 mot 2,2 millioner kroner i 2019
• Bookingrestriksjoner i GolfBox bidro til at det ble lettere å få
starttid, selv om mange opplevde at de ikke fikk reservert akkurat
• De eldste medlemmene spiller mest.
den tiden de ønsket
• Kvinner og menn spiller omtrent like mye
Ressursgruppen for spilletrykk og tilgjengelighet har bestått av
Lars Olaf Sterud (leder), Anette Bech, Anette Fjeld, Ellen Juel, Ole
Engstrøm, Jens-Ove Hagen, Knut K. Heje, Christopher Raanaas,
Niels Vik, Erik Woods og William W. Wittusen.

Mulige tiltak for bedre tilgjengelighet
• Redusere gjestespill
– Økt greenfeepris
ALDER
– Redusert antall forhåndssolgte greenfeebilletter
– Begrense antall runder som gjest
• Øke prisen for samarbeidspartnere
– Reflektere kvaliteten på produktet som tilbys
– Oppnå en akseptabel netto margin i forhold til kostnad
for å produsere en runde
– Redusere antall runder for samarbeidspartnere
• Videreføre, som midlertidig tiltak, bookingrestriksjon med
to dager i uken per fem dager.
• Inkludere dame- og herredag i bookingrestriksjon.
• Betydelig reduksjon i medlemsopptak, noe som på sikt vil
kreve økte kontingentinntekter.
• Vurdere mulighet for 9-hullsdag med reservasjon av kun ni
hull på både «front» og «back» hele dagen, noe som dobler
antallet som får spille denne dagen. Noen av dame- og
herredagene kan f.eks. legges til «9-hullsdagen».

Takk

Kvinner og menn spilte omtrent like mye.

til alle som bidrar med

– Styret vurderer nå ulike tiltak for å bedre tilgjengeligheten for
medlemmer, samtidig som en sunn økonomi for klubben skal
sikres. Dette hensynet har vært grundig vurdert i forbindelse med
en beslutning om å sterkt begrense opptak av nye medlemmer.
Målet er å unngå økning i kontingenten til neste år, sier Jens-Ove
Hagen, styreleder.

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

Økte priser for samarbeidspartnere er blitt innført i høst, og prisen
for greenfeespill foreslås økt i 2021 for å reflektere både faktiske
kostnader og hva ordinære medlemsrunder koster i form av
kontingent.
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Hole in one

Styreleder Jens-Ove Hagen, hull 3

Kjetil Sunde, hull 11

Torsdag 10. september var det stas å få meldingen om at styreleder,
Jens-Ove Hagen, fikk hole in one på hull 3. Medspiller, Christian
Sommerfeldt, var rask med å videreformidle hendelsen og han
kunne fortelle at det var et nydelig slag fra tee 54 hvor ballen gikk
rett mot flagget og borte var den.

Tirsdag 18. august var det Kjetil Sunde sin tur til å få oppleve den
spektakulære følelsen det er å få ballen rett i koppen på første slag.
– Det var lett motvind og fra tee 58 fikk jeg et nydelig treff med
8’er jernet. Ballen gikk i en høy fin bane og fikk en liten fade. Den
landet to meter fra koppen og rullet rett i … det må den ha gjort.
Jeg spilte sammen med Christian Jacobsen og Fredrik Zimmer og
dessverre kan vi ikke skryte på oss et syn som gjorde at vi faktisk så
ballen rulle rett i koppen, men da jeg kom ned på green fant jeg den
i hullet.

Jens-Ove har spilt golf siden slutten av sekstitallet og har fått hole in
one én gang tidligere, men det var på en annen bane og på et hull
som kun var i overkant av 100 meter. I 2020 skulle han for første
gang oppleve å se ballen gå rett i koppen på Bogstad.
– Det var ganske magisk. Vi kunne følge ballen hele veien og se at
den til slutt trillet i hullet. Ble litt mo i knærne.

Det ble ikke champagne da vi kom inn etter runden, men senere på
kvelden fikk jeg besøk av selveste golfpresidenten, Egil Hatling, og
da spratt champagnen og jeg fikk gleden av å fortelle om bragden
til et publikum som var lutter øre. Vi har et bra og operativt
Golfforbund.

Ble bragden feiret da runden var ferdigspilt?
– Det gikk med et par flasker Champagne som ble drukket
sammen med mine medspillere og noen entusiastiske damer på
nabobordet. Christian og jeg fikk nok mest, så vi lot bilen stå på
parkeringsplassen den dagen.

Fakta om hull 11, også kjent som Skoghullet
Dette er det første par 3 hullet på siste ni. En fantastisk
utsikt ned mot green og Lysakerelven møter deg her.
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. Ofte ender man opp med raske putter nedover,
så ha det i bakhodet når du putter.

Fakta om hull 3
Banens første par 3 er langt og blant de vanskeligste
hullene på banen. Det er mye plass bak til venstre, men
slaget derfra og inn på greenen kan være krevende. Det
samme gjelder fairwayområdet bak til høyre for greenen.
Ikke la deg lure av vinden på tee, men se på vimpelen
ved klubbhuset for å vurdere vindretningen.
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Medlemsundersøkelsen

Takk for svar!

Klubbhuset fikk svært gode tilbakemeldinger i årets medlemsundersøkelse.

Årets medlemsundersøkelse ble gjennomført i september og vi takker alle dere som ga klubben sine svar.
Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til medlemmer registrert
med e-postadresse i GolfBox. Både aktive og passive medlemmer
i alderen 15 år og oppover fikk undersøkelsen tilsendt. Hele 940
medlemmer satte av tid og svarte på spørsmålene.

Utviklingen av ambassadørscoren over de tre siste årene er positiv.
Fra 2018 til 2019 økte ambassadørscoren med 12 poeng til 43, og
i 2020 økte ambassadørscoren til 45.
Områdene i undersøkelsen, som årlig er gjenstand for evaluering, er;
banen, klubbhus, klubbens sosiale miljø, Mat og drikke (Spiseriet),
treningsfasiliteter, Pro shop, trening, ledelse og informasjon samt
priser og produkter.

Klubben har benyttet analyseverktøyet Golfspilleren i sentrum
(GIS) i tre år og verktøyet gjør det enkelt å sammenligne resultatene
fra år til år.
Et sentralt måleparameter i undersøkelsen er ambassadørscore.
Ambassadørscore måles ved at det svares på spørsmålet «I hvilken
grad vil du anbefale klubben til familie, venner og kollegaer?»
Svarene forteller hvor tilfreds medlemsmassen er med klubben
totalt sett.

Gjennom hele undersøkelsen ble det fremsatt påstander som
medlemmene, på en skala fra 1 til 10, skulle si seg helt uenig (1)
eller helt enig (10).
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De aller fleste områdene viser en positiv utvikling når vi
sammenligner med tallene fra 2018 og 2019. Det området hvor
klubben scorer lavest er «Priser og produkter». På en skala fra 1-10,
gir medlemmene en gjennomsnittlig score på 6,5. Utviklingen går i
riktig retning med pluss 2 poeng sammenlignet med tall fra 2019.

3 poeng sammenlignet med 2019. Området som trekker ned, er
medlemmers tilgang på ledige pro timer.
«Pro Shop» får samme høye score som i 2019 – nemlig 8,3. Hvis
det er noe medlemmene mener Pro Shop kanskje kan bedre så er
det utvalget.

Området hvor klubben scoret nest lavest var «Klubbens sosiale
miljø». Her ble gjennomsnittsscoren 7,2 på skalaen fra 1-10. Antall
turneringer er en del av dette området, og på spørsmålet om hvor
enig eller uenig man er i påstanden «Oslo GK gjennomfører et passe
antall turneringer i året.» fikk klubben en score på 5,9, som er ett
poeng lavere sammenlignet med 2019. Også påstanden «Det er lett
å komme med i en sosial gruppe hvis man ønsker det.» fikk lavere
score (6,9) når vi sammenligner med tall fra 2019 (7,3).

Når det gjelder området «Treningsfasiliteter» så er det mattene og
ballene på driving rangen som trekker noe ned.
Et annet viktig måleparameter i medlemsundersøkelsen er Lojalitet.
På spørsmålet «Anser du deg som medlem i klubben om to år?»
svarer 77 prosent «ja», 12 prosent svarer «kanskje» og 11 prosent
svarer «nei». Den største årsaken til at det svares «nei», er at det er
for vanskelig å få starttider. Årsak nr. 2 er et det er for dyrt.

«Ledelse og informasjon» er et område medlemmene mener
klubben generelt leverer bra. Likevel blir det avdekket at klubben
har et forbedringspotensiale når påstanden «Klubbens ledelse lytter
når medlemmer kommer med forslag og ideer.» fremsettes. Til tross
for en positiv utvikling med 2 poeng sammenlignet med 2019, så
viser den totale scoren på 6,6 at området bør vies oppmerksomhet i
tiden fremover.

Trekkpremier
For å motivere medlemmer til å sette av tid og svare på spørsmålene
hadde vi også i år tre trekkpremier. Vinnerne av premiene ble:
• Marianne Thorvildsen, premie: 9 hulls banespill i 2021 med
Jørgen Sevilhaug
• Kevin Hagen, premie: gavekort i Spiseriet på kr 500,• Marius Thorvildsen, premie: gavekort i Pro Shop på kr 500,-

«Mat og drikke» fikk en total score på 7,9, pluss 5 poeng
sammenlignet med 2019. Det er fremgang på nesten alle områder
som omfatter utvalg, kvalitet, service og åpningstid. Det er kun
på pris at scoren er lik som i 2019 (7,3). Skal det trekkes frem ett
område som kanskje kan forbedres ytterligere så er det Spiseriets
utvalg av mat og drikkevarer.

Vinnerne har blitt kontaktet.

Gamle drivere

På lik linje med klubben ellers, får Spiseriet vite hvor tilfredse
medlemmene er gjennom ambassadørscore. Spiseriets
ambassadørscore har økt fra minus 28 i 2019 til pluss 33 i 2020.
Det er utrolig bra!

Har du en gammel driver?
Klubben skal dekorere veggen utenfor treningsrommet med gamle
drivere fra hvert 10 år fra 1900 og frem til 2020.

Området «Klubbhus» scorer med 9,0 veldig høyt. Medlemmene
mener det er rent og pent, og at terrassen og klubbhuset forøvrig
overgår forventningene.

Vi har vært så heldige å få inn mange allerede, men mangler fortsatt
drivere fra årene 1910–1920 og 1940–1950.
Drivere fra 1910–1920 hadde treskaft og det var vanlig at
køllehodene var forsterket med elfenben. Driverne fra 1940–1950
var ofte merket med navn som for eksempel Bobby Locke.

«Banen» scorer også veldig høyt med en total score på 8,0.
Medlemmene mener at banen fremstår som velholdt og at den i høy
grad er variert og spennende å spille. Alle spilleflater får en god
score. Fairwayene troner øverst med en score på 9,3.

Har du en driver som du tror kan passe til beskrivelsene er klubben
takknemlig om du tar kontakt ved å sende en e-post til
post@oslogk.no.

Det er spesielt ett område som trekker ned – og det trekker kraftig
ned. Scoren klubben fikk når påstanden «Antallet ledige starttider
gjør det lett å få starttid når man ønsker det», ga en score på 1,4!
I 2019 var den 4,5. Det jobbes nå for å finne gode løsninger og det
vil fra styrets side bli foreslått tiltak for å bedre denne situasjonen på
kort og lang sikt.
Flyten på banen fikk en score på 6,7 og skal vi tilbake på 2019-nivår
må scoren bedres med 0,6 poeng.
Området «Trening» besvares kun av medlemmer som har benyttet
seg av trening med klubbens proer i løpet av året. Antall svar
(224) er derfor mindre enn det de øvrige områder i undersøkelsen
får. Med en score på 8,8 er ingen tvil om at medlemmene
mener at trenerne leverer bra, selv om det er en nedgang på
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Intervju med Christian Sommerfeldt

Troner på toppen av spillstatistikken

av etter ni hull. Ofte er det hele flighter som går av og ikke bare
enkeltspillere. I tillegg er det ikke til å legge skjul på at det er en del
«fake bookings» og «no shows», noe jeg syns svært lite om.

«Singelspillere som meg, som er
villige til å slenge seg med i en
flight når muligheten byr seg,
fikk anledning til spille mye.»
Måtte du møte opp lenge i forveien for å få spille?
– Neida, den tiden jeg måtte vente slo jeg i hjel med en kopp kaffe
og et wienerbrød i Spiseriet. Slik fikk jeg også hygget meg sammen
med andre medlemmer før jeg slo ut.
Syns du ikke det er synd å ikke få spille sammen med de du kjenner?
– Nei, jeg spiller sammen med hvem som helst. Vi er alle
medlemmer i samme klubb og jeg syns det er hyggelig å spille med
nye mennesker – hele tiden.
Men du er enig at det har vært et problem å få booket starttid i år?
– Ja, absolutt. Men jeg mener at det er de som skal bestille treer- og
firerflighter, og som hele tiden skal spille sammen, som opplevde et
bookingproblem. Singelspillere som meg, som er villige til å slenge
seg med i en flight når muligheten byr seg, fikk anledning til
spille mye.
Er man medlem i en golfklubb, med ca. 1600 aktive medlemmer,
så mener jeg bestemt at man må ha en åpen og positiv holdning til
å være singelspiller og til å spille med absolutt hvem som helst.

I år har det av velkjente grunner vært stort spilletrykk
på banen og mange har opplevd det som svært
vanskelig å få starttid. Christian Sommerfeldt derimot
syns ikke det har vært noe problem og han oppfordrer
flere til å tenke og gjøre som han.

Spiller du golf hele tiden?
– Ja. Jeg vil definere meg som treningsnarkoman egentlig. Jeg er
vant til å jobbe mye, trene, spille golf og gå på ski. Jeg kunne jo gått
fire timer i marka, men det er jo kjempekjedelig sammenlignet med
å spille golf. I tillegg til å spille selskapsrunder og Torsdagsmatch
på Bogstad har jeg også deltatt i onsdagsrundene til senior herrer.
Andre baner som hyppig har fått besøk av meg er Kjekstad,
Bærum og Haga. Golf er en fantastisk fin måte å slå hjel en dag
på. Det er flott mosjon og man er sammen med hyggelige folk helt
uforpliktende. Man er ikke gift med dem – men spiller, tar gjerne
en kopp kaffe eller en øl sammen før man går hjem.

Hvert år, etter endt golfsesong, analyseres årets spillstatistikk
og tallene sammenlignes blant annet med tidligere år for å se
utviklingen. På Bogstad har vi i flere år hatt stort spilletrykk på
banen, men da koronaviruset slo til og Norge ble stengt ned
eksploderte det med golfere og medlemmer som ønsket å spille mer
enn vanlig. Likevel, ikke alle syns det var vanskelig å få spilletid.
Den spilleren på Bogstad med flest spilte runder i år er Christian
Sommerfeldt. Han står registrert med 81 runder og troner dermed
på toppen av spillstatistikken.

Fakta om Christian:
• 81 år
• Favoritthull: 16, fikk hole in one her i 2016, ellers liker
jeg alle par 3 hullene godt
• Verste hull: 4 og 17 siden de er vanskeligst med
oppoverbakke hele veien
• Favorittkølle: Callaway 5 og 11 wood, perfekt for
min årgang
• Medlem i Norsk Senior Golf (NSG)

Med så stort press på banen hvordan gikk det til at du fikk du spille så
mange runder på Bogstad?
– Jeg sjekket som regel starttidsbildet om morgenen og der kom
det jo ofte frem at det var fullt. Men jeg lot meg ikke stoppe av den
grunn og dro ned til klubben, henvender meg til starter for å høre
om det var en åpning, fikk det og slengte meg med der det var ledig.
Betyr det at det ikke er så fullt på banen som man fikk inntrykk av når
man prøvde å booke starttid i GolfBox?
– Det er kanskje en godt skjult hemmelighet blant medlemmene
– og kanskje spesielt de nye – at mange spillere her på Bogstad går
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Skal man trone på toppen av
spillstatistikken må man bli med fra
start. Her er årets første flight som
slo ut torsdag 7. mai.
Fra venstre: Christian Sommerfeldt,
Per Arntzen, Bjørn Inge Kristvik og
Per Arvid Sveum.

Tips til årets ønskeliste
Ønsk deg gavene som gir deg rettere utslag, bedre treff
med jernkøllen og færre putter på green.
Vi tilbyr følgende gavekort på protimer og banespill:
• Pakke 1 – protimer, 3 x 25 minutter. Pris kr 1 400,• Pakke 2 – protimer, 4 x 50 minutter. Pris kr 3 200,• Pakke 3 - banespill med pro, varighet ca. 120 minutter.
Pris kr 1 500,Pakken inkluderer strategi, køllevalg og coaching.
Husk å gi beskjed hvilken trener du vil benytte;
• Caroline Diethelm
• Robin Pettersson
• Johan Elgborn
Pakkene hentes i Pro Shop
Åpningstidene er på hverdager fra kl. 09.00 til 16.00 og
lørdager kl. 10.00 til 14.00. Søndag er det stengt.
Slik bestiller du
Send en e-post til johan@oslogk.no eller carro@oslogk.no
NB! Siste frist for å bestille julepakkene er

mandag 14. desember.
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Baneavdelingens hjørne

Årets sesong vil først og fremst bli husket for covid-19 viruset og et fantastisk nytt klubbhus. Banen har også
innfridd medlemmenes forventninger til gode spilleflater fra tee-sted til green.
Klubben har skapt idrettsglede i en ellers vanskelig tid. Medlemmer
og gjester har til sammen spilt i underkant av 40 000 runder på
banen i år. Det er vanvittig mye golf på fem og en halv måned.
Vi er privilegerte og svært glade for at vi har ressurser nok til
å skape en bane som kan tåle spilletrykket den ble utsatt for, uten
at slitasjen ble for stor.

• Det er planlagt dreneringsarbeider på hull 2 og 4 som skal
gjennomføres før jul dersom forholdene tillater det.

Vinterforberedelser
Når det gjelder banen har vi gjennomført alt vi har planlagt for
å sikre en best mulig overvintring. Det ser bra ut så langt, men
forholdene vi har arbeidet under har krevd tålmodighet og stor
fleksibilitet grunnet de værmessige utfordringer med både frost uken
etter banestenging og historisk my nedbør i perioden etter det. Vi
håper på en litt tørrere inngang mot vinteren slik at overflatene blir
litt tørrere før tele og snø kommer.

• Det er avdekket trær langs Ankerveien i randsonen av hull 7 som
potensielt kan påføre naboer både materielle- og menneskelige
skader. Trærne er klubbens ansvar jf. festekontrakten med Oslo
kommune og arbeid med å fjerne disse fortsetter i tiden fremover.

Høst- og vinteraktivitet
• Arbeidet med å avrette ujevne tee-steder på hull 6 og 7 er satt
i gang. Vi har fjernet gresset og de øverste 10 cm av vekstmassen.
Dette ble erstattet med ny masse før det ble avrettet og
komprimert. Ferdiggress, som klubben selv har dyrket frem, vil
bli lagt til våren.

Medlemsundersøkelsen ga oss nyttige og tydelige tilbakemeldinger
som vi vil ta hensyn til når mål, handlingsplaner og budsjett for
2021 blir utarbeidet.

• Det skal gjøres renoveringsarbeid på greenbunkerne på hull 6,
10 og 17 før jul, men dersom forholdene gjør arbeidet vanskelig
utsettes det til høsten 2021.
• Undervegetasjon langs randsonene på hull 12 og 14 skal fjernes.

Ellers er Baneavdelingen godt i gang med forberedelsene til neste
års golfsesong. Årets sesongevaluering er igangsatt, men pt. ikke
helt ferdig.

Til slutt vil jeg på vegne av hele Baneavdelingen ønske dere alle
en fortsatt god førjulsvinter og velkommen til et spennende
nytt år hvor det største ønske for oss alle er at vi får kontroll på
koronasituasjonen. Vi trenger det nå.

• På driving rangen gjøres det grunnarbeider for at nye gjerder langs
Ankerveien kan settes opp til våren. Gjerdene vil bli 20 meter
høye og skal sikre at baller ikke kommer ut av området og over
mot skolen og leilighetene i Golfstubben. Arbeidet skal sluttføres
før sesongen starter våren 2021.

Vennlig hilsen
John Riiber
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Blinkskudd fra banen

Tom R. Christensen tok dette flotte bildet i slutten av november.

Vinterputten 2021

Vinterputten 2021 for både damer og senior herrer
arrangeres som vanlig i januar måned, vel å merke med
forbehold om at koronasituasjonen tillater det.

Det vil bli klargjort for påmelding og betaling i GolfBox.

Damenes vinterputt er for alle damer i klubben uavhengig av alder,
mens Senior Herrer arrangeres for herrer i alderen 50+.

Vel møtt i Golfland!

• Damenes vinterputt – avholdes onsdag 13. januar kl. 10.00
• Senior herrers vinterputt – arrangeres torsdag 14. januar kl. 11.00.

Alle bes ta med putter og innesko. Det blir som vanlig premiering
og enkel bevertning.
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Det var en gang
OGK Nytt har fått tak i et gammelt avisutklipp fra 1931 hvor to av klubbens aller første formenn,
Ragnar Halle og Johan Collett, blir intervjuet.

Ingen sport har saa lang utendørssæson som golf
En samtale paa faldrepet med den avgaaede formand, skibsreder Ragnar Halle,
og et interview med hans avløser, brukseier Johan Collet.
– Ja mens vore nabolande Danmark og Sverige har hat
golfklubber i et kvart aarhundrede er vor klub stiftet saa
sent som i 1923. Vi var endel herrer som hadde lært at
sætte pris paa spillet i utlandet og for 7 aar siden tok vi saa
initiativet til dannelse av klubben. Blandt dem som var med
helt fra begynnelsen og sat i det første styre er enkelte endnu
styremedlemmer, det er skibsreder A. F. Klaveness, skibsreder
Arild Nyquist, legationsraad C. L. Paus, skibsreder R. M.
Peterson og konsul Ole R. Thoresen.

Kanskje det morsomste klubbhus i hele Oslo har Oslo Golf
Klub paa sin bane ute ved Bogstadvandet.
Det er en flere hundrede aar gammel laave som er gjort
istand for utøverne av «The Royal and Ancient Game» og
her er indredet en peisestue som simpelthen maa sees.
Og saa banen da. Man skulde undertiden tro sig hensat til
en av Englands courses, saa vakkert er der og saa variert er
banen. Det er ikke til at undres over at alle medlemmer i
Oslo Golf Klub er golfentusiaster og træner derute saa ofte
de kan avse tid til en tur.

Det viste sig at interessen var levende. Klubben vokste
meget hurtig og vi fik et areal paa ca. 180 maal oppe ved
Bogstadvandet, hvor vi nu har en meget passabei 9-huls
bane som netop iaar er blit utbedret og adskillig forlænget.

Vi opsøker klubbens netop avgaaede formand, skibsreder
Ragnar Halle, som er en av vore dyktigste aktive spillere,
som har været medlem av styret i klubben siden dennes
stiftelse, derav formand de sidste aar.
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Viktig frist

– Er interessen for spillet stigende?
– Absolut. Medlemstallet viser det, og hvorfor skulde
ikke golf slaa igjennom i Norge naar det har gaat
sin straalende seiersgang over hele den øvrige verden?
Golfspillet er saa sundt og en saa herlig sport at har man
engang forsøkt det, saa slutter man ikke.
På generalforsamlingen den 24de ds. frasa skibsreder
Halle sig formandshvervet.

31. desember viktig frist om du skal endre
medlemskategori eller melde deg ut av klubben
fra og med 2021.
I klubbens lov står det oppført noen frister det er viktig at
klubbens medlemmer overholder.
Alle medlemmer som skal endre medlemskategori eller melde
seg ut av klubben fra og med 1. januar 2021, må gi klubben
skriftlig beskjed innen 31. desember 2020. Den enkleste måten
å gjøre det på er å sende en e-post til post@oslogk.no.

Oslo Golf Klub kan lykønske sig med ogsaa i sin nye
formand at ha faat en golfentusiast, som sikkert vil føre
Golfklubben frem til ny og stor fremgang i de aar som
kommer.

Er du junior (Aktiv Junior/Passiv Junior) i 2020 og fyller
22 år i 2021?
I kontingentsammenheng er du junior til og med det året
du fyller 21. Alle medlemmer som fyller 22 år i 2021 vil
fra 1. januar 2021 bli seniormedlemmer med tilhørende
kontingentsatser. Aktiv Junior blir Aktiv, Passiv Junior
blir Passiv.

Den nye formand blev brukseier Johan Collett, som
har været med siden Golfklubbens stiftelse. Først efter
nogen aars forløp blev imidlertid brukseier Collett aktiv
golfspiller og det gik ham som det har gaat alle som
engang har svinget en golfkølle, han har siden aldrig
kunnet slutte med golfspil.

Student og i alderen 22–28 år?
Hvis du er i alderen f.o.m 22 – t.o.m 28 år, og skal studere
i 2021, kan du nyte godt av studierabatten klubben tilbyr.
For å få rabatt må du innen 20. februar 2021 sende klubben
dokumentasjon som bekrefter studietilværelsen. Det er verdt
å merke seg at studentdokumentasjon må sendes til klubben
hvert år innen 20. februar.

– Og i hvilke fremdriftsplaner har De saa for klubben?
– Planerne blir at fortsætte efter det program som
allerede er lagt for sæsonen og utarbeidet av den tidligere
formand, skibsreder Halle. Der kan forresten bli tale om
en yderligere utvidelse av banen saa den blir længere,
men fremdeles indenfor rammen av en 9-huls bane.

Gyldig dokumentasjon er:
• kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet
• kopi av studiebevis med kvittering for betalt semesteravgift
gjeldende for 2021

Passiv Utland opphører
På årsmøtet avholdt i juni ble det vedtatt at det
ikke lenger skal gis rabatt for passive medlemmer
som har fast registrert bosted i utlandet.
Det betyr at medlemmer registrert med kategorien
«Passiv Utland» får lik kontingentsats som passive
medlemmer bosatt i Norge. I 2020 var kontingentsatsen
i medlemskategorien «Passiv» kr 5150,-. Det er årsmøtet
i 2021 som fastsetter kontingentsatsene for 2021.

Årsmøtet 2021
Datoen for årsmøtet i 2021 er torsdag 18. mars. Innkalling
skal sendes til klubbens medlemmer minimum fire uker
før møtet skal finne sted. Sett av tiden allerede nå!
Eventuelle saker til årsmøtet skal sendes til klubben

innen 31. desember 2020.

Artikkelen er gjengitt i sin helhet og det står at klubben ble
stiftet i 1923. Det er feil da Oslo Golfklubb ble stiftet i 1924.
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Pro Shop’s corner

Gjør deg klar til neste sesong

Jayne, Anthony og Stephen takker medlemmene
for nok en fin golfsesong og benytter samtidig
anledningen til å nevne at shoppen vil holde åpent Ferske grep føles litt mer klebrige og lar deg holde
gjennom vinteren.
løsere i køllen. Pro Shop sørger for at du får riktig
grep og greptykkelse. Det har stor betydning for
Stephen har følgende forslag til julegaver til en golfer:
svingen din. Ønsker du å skifte grep på én kølle
utfører Stephen arbeidet mens du venter. Vil du
• Bushnell lasermåler eller GPS klokke
fornye hele køllesettet tar det vanligvis én dag.
• Suzannes Pettersens bok: «Tutta – uten mot,
Spikes er viktige for at du skal beholde balansen
ingen ære»
gjennom hele svingen – spesielt hvis det er vått.
• Gavekort
I Pro Shop får du alle typer spikes, til alle typer
sko. Hvor lang tid det tar kan variere, men Stephen
Frem til jul er det også 50 % avslag på alt av klær.
fikser vanligvis skoen mens du venter.

Åpningstider fremover
Spiseriet holder lunsj-åpent alle dager, bortsett fra
mandager, kl. 11.30–16.00. Det er stengt fra og
med 19. desember til og med mandag 4. januar.
Pro Shop holder stengt fra og med 20. desember
til 4. januar.
Trenerne har sin siste arbeidsdag 18. desember.
Administrasjonen er stengt fra og med 23. desember.
Golfland er inntil videre koronastengt.

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

