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Leder
Fem molokker er nedgravd i grusen mellom klubbhuset og
Sørkedalsveien. Vi sorterer mat, glass/metall, plast, papir og
restavfall etter beste evne. Ragn-Sells henter etter behov.
Et av tiltakene for å bedre medlemmenes tilgang på banen i år
var høyere pris og lavere antall forhåndskjøpte greenfee billetter
per medlem. Tiltaket virket. Det er solgt ca. 1.300 billetter
(ca. 800 færre enn i fjor) á kr 1.000. Med det har vi stor tro
på at årsbudsjettet for greenfee på kr 3 millioner vil nås. Med
det nye klubbhuset på plass hevet kubben i fjor prisingen på
partneravtalene. Salgsbudsjettet for 2021 er nådd. Husleien fra
Spiseriet er avhengig av omsetningen. Derfra meldes det om meget
god omsetning i ukene etter baneåpning og vi tror budsjettet nås
derfra også. Vi har fortsatt stor gjeld og det er en prioritert oppgave
å nedbetale denne på fornuftig tid.
Det er fortsatt noen medlemmer som ikke har betalt årsavgiften.
De er selvfølgelig sperret for spill i GolfBox, men her en
oppfordring: Betal din kontingent og ha god samvittighet for at du
bidrar til klubbens ve og vel.
Med ønske om en god golfsesong til alle uansett om du spiller ofte
eller bare en sjelden gang.
Niels

Daglig leder Niels Vik

Endelig sommer og varmt vær. Banens progresjon har
vært formidabel de siste ukene. Vi har snart den vante
toppkvaliteten på hele banen som vi er vant til.

INNHOLD

Koronapandemien vi har levd med de siste 15 måneder har vært
svært utfordrende. Spesielt fra november i fjor har dette redusert
mulighetene for drift. Golfland ble stengt etter noen få uker og
var det ut innendørssesongen. Den helårsdriften vi hadde gledet
oss til bortfalt. Økonomisk har vi mistet store beløp det siste
vinterhalvåret. Myndighetenes koronakompensasjonsordning hjalp
oss en del for 4. kvartal i fjor. Vi håper, og trenger, at den tilsvarende
ordningen for første halvår 2021 kommer oss til gode.
Byrådet i Oslo har hatt strengere regler enn de nasjonale for
golfspill. Vi fikk mange innspill på kreative løsninger for å omgå
disse og likevel gjennomføre turneringer, men har valgt å følge
teksten i byrådets begrensninger. Nå kan vi igjen gjennomføre hele
vårt turneringsprogram og gleder oss over det. Dog er det fortsatt
slik at 1-meters regelen skal følges. Det betyr at medlemmer ikke
kan dele golfbil med mindre de er fra samme husstand. Husk: Det
er fortsatt en pandemi i samfunnet og selv om mange av dere nå er
vaksinert så hold avstand, vask hendene, host i armhulen, smil og
vær glade for at vi kan treffes og spille golf på et fantastisk anlegg.
Etter klager fra naboer på golfballer over gjerdet og de potensielle
skadene golfballer fra driving rangen kan påføre voksne og barn,
bestemte klubben at det skulle settes opp flere 20-meters stolper
istedenfor de gamle 10-meters stolpene langs Ankerveien. Arbeidet
er nå ferdig og rangen sikrere enn noen gang, men det er selvsagt
fortsatt forbudt å slå over gjerdet.
Vi er fortsatt den eneste golfbanen i Norge som er miljøsertifisert.
Vårt siste tiltak i så måte er et nytt avfallssystem fra klubbhuset.
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Styreleder har ordet
Golf har sjeldent vært mer populært, noe antall barn og unge
i trening viser. Godt over 200 ivrige juniorgolfere er i trening,
det gir håp for golfen fremover.
Lysten til å spille er stor og vi opplever høyt belegg på banen.
Da er det gledelig å se at reglene for forhåndbooking fungerer
etter intensjonen og gir en rettferdig fordeling av starttider.
Tilbakemeldingene fra dere er at det fungerer godt og at det er
mulig å få starttid også etter kl. 07:36 . I år tester vi også 9 hulls
booking på fredager. Erfaringene så langt er nesten utelukkende
positive.

☺

Hvordan verden blir etter pandemien vet vi ikke, men å finne
balansen mellom tilgjengelighet og økonomi vil være en viktig
oppgave for styret fremover.
I vinter har vi også stiftet et nytt bekjentskap. I januar mottok Planog bygningsetaten i Oslo en henvendelse fra «Interessefellesskapet
Bogstadvannets-Venner» med spørsmål om baneombyggingen som
ble gjort i 2007 til 2008 var i strid med plan og bygningsloven,
og ikke lovlig gjennomført. Styret tok denne henvendelse meget
alvorlig og gikk grundig til verks for å hente frem 12 år gammel
dokumentasjon, et tidkrevende arbeid som også omfattet møter
med mange av dem som hadde vært involvert fra klubbens side.
I mars sendte vi inn en redegjørelse for baneombyggingen og
svarte ut de spørsmålene som innsenderen hadde fremmet. Det
var derfor gledelig at vi for kort tid siden mottok brev fra Planog bygningsetaten som skriver følgende; «Plan- og bygningsetaten
vurderer arbeidene som er gjort til å være i tråd med tidligere
uttalelser og reguleringsplanen. Dagens situasjon er ikke i strid med
plan- og bygningsloven, og dermed ikke ulovlig. På bakgrunn av
dette avslutter vi denne saken.»

Styreleder Christopher Raanaas

Kjære medlemmer, nye og gamle. Tusen takk for
tilliten. 8. april valgte årsmøte nytt styre og jeg har fått
det ansvarsfulle styreledervervet. Litt mer om meg kan
dere lese i intervjuet i denne utgaven av OGK Nytt.
Jeg vil benytte anledningen til å takke det avtroppende styret og
særlig Cecilie, Lars Olaf og Jens-Ove, som har vært bærebjelken
gjennom mange år. Dere har tatt store beslutninger og gjennomført
krevende prosjekter som har løftet og satt evige spor i klubbens
utvikling. Det avtroppende styret har stått støtt igjennom en
pandemi med alle de utfordringene den har medført. Håper det nå
blir mer tid til golf for dere alle. Vil samtidig ønske velkommen de
fire nye styremedlemmene som er nyvalgt i år. Sammen med et solid
tillitsapparat med over 40 frivillige i diverse komiteer og utvalg,
er det en god sammensatt og resurssterk gruppe som arbeider for
medlemmenes beste. Vi vil jobbe tett sammen med Niels og hans
team for å videreutvikle klubben.

Vi får håpe at «Interessefellesskapet Bogstadvannets-Venner» også
blir klubbens venner i fremtiden. Innsenderen har til nå valgt å være
anonym, og organisasjonen er helt ukjent i vårt område. Herved
sendes en invitasjon til åpen dialog.
Et svært hyggelig nytt bekjentskap er vårt nye vertspar i Spiseriet.
Victoria og Magnus har tatt over driften og vi ønsker dem hjertelig
velkommen og ser frem til et tett og godt samarbeid.
Godt miljø og trivsel er helt nødvendig. I Oslo Golfklubb
skal det være hyggelig. Våre verdier er bygget på dette; vi skal
være inkluderende med respekt for hverandre. Jeg oppfordrer
alle til å tenke på de to ordene hver gang du svinger inn på
parkeringsplassen, er ute og spiller eller sitter på terrassen. Når
vi er på Bogstad, er vi alle ambassadører for Oslo Golfklubb. Et
inkluderende klubbmiljø med samhold, vennlighet og toleranse på
tvers av alder, kjønn og grupperinger er noe jeg brenner for, og har
som mål skal oppleves som vårt felles ansvar.

Et synlig spor pandemien satt i vinter, var et stengt Golfland.
Vi hadde alle gledet oss til å kunne spille golf og skape et helårs
klubbmiljø. Mange hadde booket faste timer for simulator spill, og
våre ivrige juniorer gledet seg enormt til å kunne trene og utvikle
seg gjennom vinteren med topp moderne hjelpemidler. Men etter
kun noen få uker måtte vi stenge. Heldigvis har vi nå fått lov å åpne
igjen og jeg er sikker på at Golfland vil bli det samlingspunktet vi
håper på når høsten kommer. MEN HUSK. Golfland er åpent hele
sommeren. Det er mulig å tegne abonnement med ubegrenset bruk
frem til oktober eller drop-in – hvis været, eller svingen ikke er helt
i orden.

Med håp om stor golfglede.
Christopher

Utesesongen 2021 er endelig i gang. En seig vinter og kald vår gjorde
at vi måtte vente til 22. mai med å åpne banen. Heldigvis, og takket
være godt arbeid fra John og hans team åpnet vi med strøkne greener!
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Turneringer
Midnight Cup

Turneringen ble avholdt i strålende
sommervær fredag 25. juni med
8 deltagende par. Det ble spilt
9 hull – back nine – etterfulgt av
bespisning og premieutdeling.
Fordi GolfBox ikke behandler 9-hulls
turneringer på beste måte, måtte scorene
justeres manuelt, og det ga følgende
resultater, avvikende fra det som kommer
frem i GolfBox:
• Anne-Karin Bjorøy Ølnes/Per Foseid
19 poeng (7 mottatte slag)
• Marta Krysl/Tor Linaae 19 poeng
(9 mottatte slag)
• Tove Ringnes/Cato Fjeld 17 poeng
(6 mottatte slag)
Den etterfølgende bespisningen var
Matjessild med øl og akevitt, litt delte
meninger om dette og litt forvirring om
hva som var inkludert, men det løste seg
etter hvert.
Premiene til de tre beste var greenfeebilletter
til vinnerne og gavekort til andre- og
tredjeplass, og glass til alle på pallen.
Vi satt på terrassen til nesten klokken 23
og hadde det veldig hyggelig, og alle bifalt
en oppfordring til klubben om å videreføre
og markedsføre denne turneringen, med et
ønske om en litt mer allmenn servering.

Tor Linaae, Marta Krysl, Anne-Karin Bjorøy Ølnes, Per Faseid, Tove Ringnes og Cato Fjeld.

Kommende
turneringer 2021
Kommende turneringer
Damedag:

Hver tirsdag kl. 09.06. Ettermiddag 17.03, 17.12 og 17.21

Herredag:

Hver tirsdag kl. 15.00

Senior Herre:

Hver onsdag kl. 08.12

Torsdagsmatch

Hver torsdag (book starttid + påmelding til turnering)

FOR FULL OVERSIKT OVER ALLE TURNERINGER FØLG MED I GOLFBOX
JULI
Lørdag 10. og søndag 11.
Lørdag 17. og søndag 18.

The International Trophy
Old Boys Championship

AUGUST
Søndag 8.
Fredag 13.
Lørdag 14. og søndag 15.
Lørdag 14.
Mandag 16.
Lørdag 21. og søndag 22 .
Fredag 27.

OGK Ladies Vandrepokal
Vikingpokalen Kvalifisering
Vikingpokalen Finalespill
Klubbmesterskapet U15 & U12
Vi over 80
Klubbmesterskapet
Old Stars

SEPTEMBER
Søndag 12.
Fredag 17. og lørdag 18.
Søndag 19.
Lørdag 25.

Wahlstrøms Pokal
Ryder Cup - OGK Herrer vs. Haga Herrer
Per Teigen Finale
Flaggturneringen

OKTOBER
Lørdag 9.

Avslutningsturneringen

FOR FULL OVERSIKT OVER ALLE TURNERINGER FØLG MED I GOLFBOX
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Det var også en egen premie for turneringens beste U16 spiller etter
to dager, som Oscar vant.

Garman Boys & Girls Open

Begge var veldig fornøyd med å kunne konkurrere igjen på veldig
høyt nivå og i skikkelig mesterskapsforhold. Siste spiller som
kom med i turneringen hadde handicap på +2,4 som sier litt om
kvaliteten i dette feltet. Cirka. 100 gutter var med i turneringen.
Denne turneringen var nok et tegn på at flere av våre juniorer
konkurrerer både i Norges- og Europatoppen. Både Michael, Oscar
og andre juniorer har videre planer om å konkurrere i utlandet
i sommer, hvor turneringer som US Junior Amateur, British Boys
Championship, Lag EM U18 og European Young Masters står
på planen.
Fra startboden til University of
St. Andrews
Michael Mjaaseth og Oscar Bach

Fra 3.–5. juni spilte Michael Mjaaseth og Oscar Bach, to av våre
mange lovende juniorer, German Boys & Girls Open på Golf Club
St. Leon Rot i Tyskland. German Boys & Girls Open blir sett på
som en av de største U18 turneringene i Europa hvor nesten alle
europeiske land stiller med sine U18 landslag.
Anlegget på Golf Club St. Leon Rot i Tyskland er klart et av
Europas beste. Solheim Cup ble spilt der i 2015 og hovedbanen
som guttene spilte på to av tre dager var over 6800 meter lang!
En skikkelig test.
Begge guttene spilte mye bra golf hele turneringen. Etter to
dager lå de helt oppe i toppen på delt fjerde plass (på seks under
par). Michael fortsatte med en solid avslutningsrunde på par og
endte på en kjempebra sjette plass. Oscar slet litt på sisterunden,
og etter en runde på 78 endte på en 22. plass med even par for
hele turneringen.

«Hei, det er startboden på Oslo Golfklubb, hvordan
kan jeg hjelpe deg?»
Julie Westvik (18) er på jobb i startboden på klubben. Som starter
er hun er den første personen spillerne møter og i løpet av noen
sekunder har hun med sitt blide og effektive vesen skapt et godt
førsteinntrykk av Oslo Golfklubb.
Som starter har Julie mange viktige oppgaver. Fra øverste hold i
klubben fokuseres det på at nedslagsmerker skal repareres og oppslått
torv skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget. For å få satt
reglene ut i livet på banen har Julie en helt avgjørende rolle.
– Jobben min går blant annet ut på å sjekke at spillerne vet hvordan
de skal ta vare på banen. Jeg passer på at alle har greengaffel og at
de vet hvordan et nedslagsmerke skal repareres. Mange kan reparere
riktig og når jeg viser hvordan det skal gjøres så himler noen litt
med øynene og sier «Jada, dette kan vi».
En annen viktig regel er at Bogstad skal spilles på 4 timer.
– Jeg prøver å informere om at banen skal spilles på 4 timer og at
det er lov å slippe en flight gjennom dersom de bak spiller raskere.
Jeg har litt erfaring fra spill i andre land. I utlandet spør man gjerne
om å slippe gjennom, mens det her i Norge er mer et tilbud man
skal få fra flighten foran.

Turneringens beste etter to dager
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Hva er det beste med starterjobben?
– Jeg tilbringer mye tid ute på 1. tee. Jeg syns det er veldig koselig
å snakke med de som skal spille. I tillegg til å booke spillere inn i
bookingbildet vil jeg gjerne skape litt miljø og være litt sosial. Det er
veldig gøy når folk kjenner meg igjen og kommer bort i startboden
og sier «Hei Julie!».
Ellers liker jeg veldig godt å sitte i bilen ved greenen på hull 11. Her
er det ingen fare for å bli truffet av ballene og samtidig er det et par
3 hull hvor mange når inn på green på første slag. Hvis det er noen
som glemmer å ta nedslagsmerke sitt, minner jeg dem på det.
Fra kl. 11.30–15.30 er det doble vakter og to startere er på jobb
samtidig. Da skal det «kjøres marshall» ute på banen.
– Å være marshall ute på banen er den vanskeligste delen av jobben.
Å kjøre opp til en flight og si «Hei, dere må gå litt fortere!» er litt
vrient. Jeg vil jo ikke oppfattes som slem, men de fleste er blide og
sier at de skal prøve å forte seg litt.
Julie begynte tidlig å interessere seg for golf.
– Jeg begynte å spille golf da jeg var seks år gammel. Vi bodde vi
i USA og faren min jobbet ganske mye. Når han hadde fri, spilte
han gjerne golf med kollegaene sine. For at jeg skulle få se ham
litt fikk jeg lov til å bli med på rundene, og jeg rett og slett elsket
det. Etter hvert flyttet vi tilbake til Norge. I en periode bodde
vi i Telemark før vi flyttet til Oslo. Da jeg var 13 år, ble jeg med
i trening her i klubben. Jeg har den senere tiden slitt med skader så
det å bli proff har aldri vært målet mitt.

Markus Rønsen og Christian Paulsen

Begge to er aktive på fritiden. Christian spiller fotball for Ready, mens
Markus spiller trommer i Huseby skolekorps.
– Vi tror vi kommer til å fortsette med golftrening også etter
sommerferien.
Hvem er den kuleste golferen dere vet om?
– Viktor Hovland og Kristoffer Ventura.

I starten av september avsluttes arbeidsforholdet i startboden og nye
utfordringer står for dør.
– Jeg studerer i Skottland og har akkurat blitt ferdig med mitt
første år på St. Andrews hvor jeg studerer kjemi. På St. Andrews
får jeg også utbytte av golferfaringene mine i den form av at jeg
spiller på golflaget og sitter i styret for universitetsgolfklubben
ved universitetet.

Tørst eller sulten etter halvspilt runde?
Mellom green på hull 8 og utslag på hull 9 er det satt opp et skilt
merket med «Half Way House».
Ved å scanne QR-koden på skiltet får du opp et utvalg mat og
drikke du kan bestille. Når du runder hull 9 er maten klar for
henting i Spiseriet

☺

To på Golfcamp

Smakebiter av det du kan velge mellom er wraps, baguette,
kanelbolle, sjokolade, nøtteblanding, frukt, kaffe og mineralvann.

Sommerens første Golfcamp var godt i gang da OGK
Nytt tok en kort prat med Christian Paulsen (snart
12 år) og Markus Rønsen (12 år).
Gutta trives på Golfcamp.
– Det er gøy å kunne slå baller og spille golf sammen med andre.
Vi kjenner noen fra før, men blir også kjent med noen nye folk.
Det er veldig sosialt.
Hva er det dere liker best?
– Alt er gøy, men det å spille på banen er ganske stas. Det går helt
fint og er ikke noe skummelt.
Christian og Markus kjenner hverandre litt fra før.
– Vi gikk i barnehagen sammen. Da vi møtte hverandre første dag på
campen hadde vi ikke sett hverandre på fem år. Vi har ikke forandret
oss så mye så vi kjente hverandre igjen nesten med en gang.
Vil dere fortsette å spille golf?
– Ja, vi tror det. Vi har lyst til å bli gode og ha golf som en hobby.
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Nå er det lettere å få starttid
Styret besluttet før sesongstart
at reglene vi hadde for
forhåndsbooking i 2020 skulle
videreføres i 2021. Før sesongstart
ble de justert litt og viktigste
endring var at de faste ukentlige
turneringene (Senior herre-, Dameog Herre-dag) skulle telle med
i regelen om at aktive medlemmer
kun kan ha 2 bookinger liggende
i GolfBox samtidig.
Vi erfarte ganske tidlig at disse
endringene gjorde at medlemmene
ikke trengte å sitte klar med en
superrask PC kl. 07.36 fem dager
før spill for å få en starttid. Det
er nå flere ledige starttider. Om vi korrigerer for redusert antall
runder på fredager (totalt 163 under fredagssnittet i 2020) viser
tallene at medlemmene har spilt like mange runder hittil i 2021
sammenlignet med samme periode i 2020. Dette bekrefter at de nye
reglene for forhåndsbooking ikke begrenser mulighetene for spill
og gir en mer rettferdig fordeling av tilgjengelige starttider. At ikke
antall spilte runder av aktive medlemmer har økt i 2021, på tross av
bedre tilgjengelighet, tolker vi dithen at de aller fleste får spilt det de
har tid og lyst til.

I juli er spilletrykket mindre og vi vil derfor gjøre noen endringer
når det gjelder forhåndsbooking. Antall bookinger man kan ha
liggende samtidig i GolfBox endres til tre (3) og vi gjeninnfører
18-hull på fredager.
Selv om de aller fleste antagelig har fått to vaksiner når vi
kommer til august så vil vi etter ferien gå tilbake til maks
2 forhåndsbookinger liggende samtidig og 9-hulls spill på fredager.
Antall medlemmer i Oslo Golfklubb gjorde et lite «hopp» i 2010 og
har i de senere årene ligget ganske konstant. Vi har i dag ca. 1650
medlemmer som vil spille golf på Norges fineste golfbane. I tillegg
har vi noen samarbeidspartnere og sponsoravtaler hvor spill på
banen er et sentralt element. I 2021 tok vi inn totalt 34 nye
medlemmer fra ventelistene. I 2020 meldte 67 seg ut og 84 passive
meldte seg aktive. Det betyr at klubben fikk en netto økning på
43 medlemmer i 2021.

Innføringen av 9-hulls runder på fredager var også en nyhet i 2021.
At dette ville gi dobbelt så mange starttider på fredager visste vi og
det har ikke manglet på positive tilbakemeldinger.
«Jeg går bare 9 hull og det var lenge siden jeg hadde spilt back-9.
Håper dere fortsetter med 9 hulls runder på fredager,» kvinnelig
9-hullstilhenger med 32.7 i hcp.

Det er naturlig for klubben å vurdere en reduksjon i antall
medlemmer, men med 590 passive, en venteliste på over 1800 og et
begrenset naturlig frafall så vil dette ta tid og klubben må vurdere
å leve med regler for forhåndsbooking også etter pandemien for å få
en mer rettferdig fordeling av tilgjengelige starttider.

«9 hull med samboeren på fredag er topp for da er det lettere å få
aksept i heimen for 18 hull i helgen med gutta», hardt arbeidende
familiefar med 4,3 i hcp.
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Golfen har størst plass
hver gang… and thats it, no matter what club you are playing with,
forklarer Stephen.
Tor har vært en ivrig golfspiller i over 40 år, men han syns han burde
ha startet tidligere.
– Jeg var rett og slett alt for gammel da jeg begynte å spille golf.
Jeg begynte å spille sammen med mine svigerforeldre på Oustøen og
Borregård. Svigerfar spilte til han var 90 og det er jo noe å strekke
seg etter.
Hva betyr det å være tilbake på banen?
– Det betyr enormt mye fordi jeg kommer ut blant folk som jeg
kjenner og får nye sosiale inntrykk. Det er topp! Det er stor kontrast
til sykeseng og rullestol.
Har du satt deg noen mål for golfen din?
– Nei egentlig ikke, men målet må vel være å være en mer aktiv
golfer neste år. Legene sier at førligheten i bena skal bli bedre enn
det den er nå, men de er mer usikre når det gjelder den venstre
armen. Jeg får bare håpe og tro at det blir så bra som mulig. Målet
må være å kunne spille en runde ved hjelp av golfbil og eventuelt
å kunne gå selv.

Tor Aanestad er et kjent og kjært medlem i klubben.
OGK Nytt møter han og head pro, Stephen Newey,
på treningsområdet «Suzanns Corner».

Hvilken plass har golfen i livet ditt?
– Golfen har alltid hatt stor plass, men som pensjonist har golfen
fått størst plass, etter kone, datter, barnebarn og bikkja, sier Tor med
et lurt smil.

Stephen har lagt ballen i riktig posisjon og Tor har ved hjelp av
paragolferen reist seg og er klar til å slå ballen. Venstre arm er
fortsatt lammet, men i resten av kroppen har førligheten i større
grad kommet tilbake. Tor svinger 6’er jernet og ballen får en fin
høyde og rett linje før den lander og blir liggende i klynge med flere
andre baller Tor har slått.
– You have already improved on our record. Did you see that? It was
four good shots, jubler Stephen.
Tor har i mange år gjennom prosjektet «Golf som Terapi» jobbet
for at psykisk syke mennesker skal få prøve golf som del av
behandlingen på vei tilbake til en mer normal hverdag. Sammen
med Olav Marcussen, som også er medlem i klubben, har de sett
hvor viktig mosjon, frisk luft, mestringsfølelse og golfglede kan være
for den psykiske helsen, men også den fysiske.
Fortellingen om Tor er en historie om pågangsmot, ekte golfglede
og det å ikke gi opp når livet blir satt på en skikkelig prøve.
Tidlig i januar fikk klubben den triste beskjeden om at Tor Aanestad
hadde fått hjerneblødning og at han antagelig ikke kunne spille golf den
kommende sesongen.
– På det verste hadde jeg virkelig ikke troa på at jeg skulle kunne
spille golf igjen. Men etter hvert som tiden gikk kom livsgnisten
mer og mer tilbake igjen, forteller Tor.

Fakta om paragolfer
Paragolfer er en motorisert golfrullestol som tåler det
meste av utendørs terreng, og som kan løfte spilleren
fra sittende til stående posisjon. Paragolfer leveres med
hjul som er tilpasset bruk på golfbanen, slik at den ikke
ødelegger underlaget. Med riktig bruk kan du kjøre med
Paragolferen inn på greenen når du skal putte.
Paragolfer er godkjent som aktivitetshjelpemiddel og
kan søkes om gjennom hjelpemiddelsentralen. Noen få
golfkubber, samt NGF, har paragolfer til utlån. Ta kontakt
med NGF for mer informasjon.

Tirsdag 8. juni fikk klubben en svært gledelig melding fra
Margrethe Aanestad, Tors ektefelle: Tor var klar for å teste
golfformen igjen og paragolferen som kunne gjøre det mulig hadde
blitt godkjent.
Det er god stemning på treningsområdet. Stephen Newey, er godt
i gang med veiledningen og entusiasmen er stor.
Tor underbygger min golfteori om at golf spilles kun i én posisjon,
det er ikke noe annet alternativ. Alt en golfer trenger å gjøre er
å finne denne posisjonen hver gang, legge ballen på samme sted

8

Rapport fra årsmøtet
Tid for utmerkelser
Hedersmerkekomiteen bestående av Einar Skogstad, Jan Aaseth og
Niels Vik hadde vurderte flere kandidater på den sportslige siden.
Bragdmerket i gull ble tildelt Kristoffer Ventura, mens Sander
Akeren og Asbjørn Ramnefjell fikk tildelt bragdmerket i sølv.
Kristoffer Ventura krydret møte med en egen video-hilsen sendt
fra Florida.
På tillitsmannssiden ble hedersmerket i gull tildelt Jens-Ove Hagen
og Lars Olaf Sterud. Cecilie Ditlev-Simonsen og Christopher
Raanaas fikk tildelt hedersmerket i sølv.
Mette C. Bye fikk prisen for «Årets frivillig». Jens-Ove kunne
meddele at da klubben trengte henne mest og plantene i og
rundt klubbhuset tørket ut så tilbød Mette seg å bistå. I tillegg
takket Mette også ja til å på seg lederrollen i den nyoppstartede
Driftskomiteen.

Jens-Ove Hagen

Ordinært årsmøte ble avholdt digitalt på Teams torsdag Fjorårets klubbmestere ble også hedret med omtale og bilde.
Møtedeltagerne ble oppfordret til å stille opp i Klubbmesterskapet
8. april med ny rekord både når det gjaldt deltagelse
2021 og utfordre gjengen.
og varighet.
Økonomi
Niels Vik gikk så gjennom regnskapene og både klubb- og
konsernregnskapene ble enstemmig vedtatt.

Hele 206 medlemmer hadde gjennom påmelding varslet at de
ønsket å delta på årsmøtet. Tidligere på dagen fikk de tilsendt en
påloggingslenke som ville ta dem inn i møtet. Antallet som logget
seg på til møtestart kl. 18.00 var 141.

Ny lov revidert lov
Styrets hadde fremmet forslag til endringer i klubbens lov som i det
vesentlige var en oppdatering av loven med endringer i NIFs lov og
lovnorm for idrettslag, supplert med tillegg avklart mellom NGF
og NIF. Lars Musæus, som har gitt klubben verdifull bistand i dette
arbeidet, orienterte forsamlingen om de viktigste endringene. Lars
forklarte også at der det er divergens mellom klubbens lov og NIFs
lov, så er det NIFs lov som gjelder. Forslaget til ny klubblov ble
deretter tatt opp til avstemming og enstemmig godkjent.

Møterommene i klubbhuset var åsted for begivenheten, mens
deltagerne logget seg på fra fjernt og nært.
Styreleder, Jens-Ove Hagen, åpnet møte med å ønske alle påloggede
medlemmer velkommen, og siktet til det digitale da han meddelte
at han håpte det var aller siste gang. Han la også til, om enn noe
spøkefullt, at dette ikke var dagen for å teste talegavene.
Erik Woods hadde som frivillig tatt på seg ansvaret for det tekniske
og han brukte noen minutter på å forklare de viktigste funksjonene
i Teams.

Forslag restaurantavgift
For å skape mer forutsigbar omsetning til restauranten hadde
Knut Thjømøe sendt inn forslag om at alle aktive medlemmer skal
faktureres kr 1000,- som man kan gjøre avrop av gjennom sesongen.

Deretter ble medlemmer som gikk bort i 2020 hedret med ett
minutts stillhet.

Styret fant det i sin argumentasjon ikke riktig å anbefale forslaget
om restaurantavgift i tillegg til medlemskontingenten.

Arne Giving ble valgt til ordstyrer. Niels Vik ble valgt til
protokollfører, mens Ellen Juel og Inge Fjeldstad fikk æren av
å signere den. Erik Woods og Christopher Raanaas fikk ansvar
som tellekorps.

Knut Thjømøes forslag falt.
Kontingenter og avgifter var oppe til votering og ble godkjent mot
to stemmer.

Jens-Ove ledet forsamlingen gjennom styrets beretning og utdypet
styrets arbeid og syn på blant annet spillstatistikk fra fjorårets
sesong, fasaden på klubbhuset og elementer i gullsponsoravtalene.
Han benyttet også anledningen til å ønske den nye Herregruppen
velkommen og å takke medlemmer som har lagt ned verdifull tid og
innsats i klubbens diverse komiteer gjennom fjoråret.

Budsjettet ble deretter enstemmig vedtatt.
Organisasjonskart
Leder i Seniorkomiteen, Gunnar Skrautvol, ba om ordet
i forbindelse med at Senior Herrer, Damegruppen og den nye
Herregruppen var satt opp som uavhengige grupper i klubbens
organisasjonsplan. Gunnar sa at Damekomiteen og Seniorkomiteen
ønsker en diskusjon med det nye styret med den hensikt å få tilbake
komiteenes plass i organisasjonskartet.

Ordstyrer, Giving, gikk deretter raskt gjennom komiteenes
rapporter, som alle ble enstemmig godkjent.
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Jens-Ove avsluttet diskusjonen med å understreke at momentene er
notert og at det nye styret kommer tilbake til dette.

Bli kjent med klubbens 26. styreleder

Valg
Leder i valgkomiteen, Jan Aaseth, informerte om valgkomiteens
arbeid. Anette Bech presenterte de innstilte kandidater. Jan fortalte
at det er tid for en velfortjent avløsning for flere i styret. Han
fortalte også at valgkomiteen alltid starter arbeidet med samtaler
med styreleder, styremedlemmene og varamedlem.
– I disse samtalene får vi et godt innblikk i hvordan samspillet har
fungert i styret, hva som har vært fokus, hva som vil være fokuset i
fremtiden og ikke minst om man ønsker å fortsette i vervet eller tre
tilbake. Dette gir valgkomiteen god innsikt i hvilken kompetanse
klubben trenger den kommende perioden. Det er på basis av disse
samtalene at fire nye kandidater innstilles til styret i år, inkludert tre
som er i dagens styre.
– Med tanke på fasen klubben går inn i, hvor fokus blant
annet vil være på effektiv drift, digitalisering, økonomi- og
inntektsgenererende aktiviteter, merkevarebygging og klubbmiljø
så har det vært viktig å finne kandidater med solid kompetanse på
disse fokusområdene.
Jan forsikret også om at valgkomiteen, til tross for nære relasjoner til
flere av kandidatene, har fulgt strenge prinsipper hvor valgkomiteens
varamedlem har steppet inn i samtaler med nærstående kandidater
og diskusjon rundt deres kandidatur.
Erik Solheim stilte et benkeforslag på styremedlem. Han ønsket at
Christian Anker-Rasch ble valgt inn. Christian Anker-Rasch tok
etter kort tid ordet og trakk seg som kandidat da han ikke ønsket
å skape en opprivende kampvotering på årsmøtet.

På årsmøtet i april fikk vi en ny styreleder i klubben.
Da tok Christopher Raanaas over etter Jens-Ove
Hagen som hadde vervet i fire år. Christopher har vært
styremedlem i 2019 og 2020 og i tillegg har han vært
leder i styringsgruppen for Klubbhusprosjektet.

Notert ble også forslaget fra Lars Haavik. Han tok til orde for at
valgkomiteens nære relasjoner til foreslåtte kandidater bør redegjøres
for i årsberetningen og ikke i selve årsmøtet.

Hvem er Christopher Raanaas og hvordan vil du beskrive deg selv?
– Først litt kjedelige fakta; 50 år, gift, tre barn, hund, stasjonsvogn
etc. etc. altså på papiret ganske A4. Skal jeg beskrive meg selv
i positive ordelag vil jeg bruke ord som tålmodig, arbeidsom,
raus, kreativ og samlende. Jeg er ikke så glad i negativitet og
omtrentligheter og mener det er viktig å være takknemlig.

Kontrollutvalget
Det kom også inn et benkeforslag fra Erik Solheim på Knut Nyquist
som leder i Kontrollutvalget.
Det ble dermed gjort en avstemming hvor Valgkomiteens innstilling
vant frem med 63 prosent av stemmene for Jens N. Engelstad.
Resten av kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.

Kan du fortelle hvordan du ble introdusert for golfidretten?
– Vi var i Danmark på ferie, jeg var 6 år. Pappa hadde spilt et par
år og han tok med broren min og meg til en bane i nærheten.
Proen på klubben kappet et 9-er jern og dermed var golfkarrieren
født. De første årene spilte vi på Ostøya og som en av de veldig
få juniorene der ute ble jeg godt tatt vare på av de «eldre». Lite
visste jeg den gangen at flere av de henger det bilde av på veggen
i klubbhuset vårt . Jeg ble tidlig bitt av basillen og mitt første
møte med Bogstad var Arild Wahlstrøms turnering. Jeg var blitt ni
år og akkurat fått handicap. Å komme opp hit var overveldende,
alt var bare mye større og lengere. To år senere ble jeg meldt inn.
Ungdomstiden på Bogstad med golf fra morgen til kveld i trygge
omgivelser, trening, turneringer, representasjon, landslag og venner
som jeg fikk for livet er noe jeg vil være evig takknemlig for.

Avslutning
Jens-Ove Hagen avsluttet møte med å takke for seg og de
avtroppende styremedlemmene.
– Vi har jobbet intenst opp gjennom årene, det har vært givende og
utviklende. Jeg er helt overbevist om at det nye styret er i stand til
å lede klubben inn i en digital hverdag, avsluttet han.

☺

Siste ord fikk klubbens nye styreleder, Christopher Raanaas.
– Jeg og styret gleder oss til å ta fatt på oppgavene og videreutvikle
klubben. Jeg må takke deg, Jens-Ove, for alt du har lært meg, du er
en stayer. Det blir store sko å fylle, avsluttet han.
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Hva er det med golf som gjør at du liker spillet?
– Golf er den ultimate idrett. Man kan spille med hvem som helst,
på alle nivåer og ha en god opplevelse sammen, takket være et
genialt handicapsystem er det også mulig å konkurrere uavhengig av
ferdigheter. Du kan drive med sporten hele livet. Det er krevende,
strategisk og mentalt. Og ikke minst, det er utendørs. Når jeg er
ute og spiller klarer jeg å koble av fra alt annet, komme seg ut av
«hamsterhjulet» senke skuldrene for noen timer. Legger du til et
sosialt og hyggelig klubbmiljø får du en cocktail som gir livsglede
lite annet kan måle seg med.

På årsmøtet kom det frem at det nye styret ville fokusere på
viktige områder som effektiv drift, digitalisering, økonomi- og
inntektsgenererende aktiviteter, og klubbmiljø.
Hva er planene fremover for å iverksette disse fokusområdene?
– Jeg føler at det nye styret allerede har kommet godt i gang med
å legge planer for flere av de områdene vi introduserte på årsmøtet.
I digitaliseringssporet er vi allerede i gang med å flytte oss over i
«skyen» for å ta i bruk Dynamics 365, Sharepoint og Teams. Dette
vil og være et verktøy for å bedre samhandling og effektivisere
driften. Vi har også tatt i bruk digitale signeringsverktøy. Vi setter
inn tiltak for å bedre likviditeten i vinterhalvåret ved å endre
innbetalingstidspunkt for en del av våre inntekter, og vi har hatt
gode dialoger med både Senior Herre og Oslo GK Damer for å
ytterligere styrke klubbmiljøet. Vi jobber med et mandat for en
nyopprettet «Klubb- og miljøkomité» som utelukkende skal jobbe
med dette viktige området. Nå som det ser ut til å bli tillatt å samle
flere mennesker igjen vil vi utfordre både Turneringskomiteen og
Spiseriet til å dra i gang sosiale arrangementer. For å følge opp
og sette retning vil vi ta i bruk balansert målstyring for våre viktigste
fokusområder.

Har du en god golfopplevelse å dele?
– Oi. Etter å ha spilt golf i over 40 år er det veldig mye å velge
mellom, men det selvfølgelig noen som står ut. Playoff her på
Bogstad om plass på EM laget i 1991, vi var tre stk. som skulle
spille om to plasser (Ole Selbekk, Vidar Falkanger og meg). 200+
tilskuere. Jeg skyer driven på hull 1 og mens jeg går nedover
overhører jeg to bak meg snakke hvor han ene spør «Hvordan gikk
utslagene?». «Jo, to gikk bra han tredje dreit seg ut». Og da sikre den
siste plassen på hull tre er noe jeg alltid vil huske.
Av en litt annen karakter var når Knut Ekjord og jeg spilte uoffisielt
VM i Venezuela. Vi hadde lært oss å drive fra knærne, og etter en av
rundene var vi på rangen og lekte oss med vår nye driving-teknikk.
Dette fenget tydeligvis mange av de kvinnelige funksjonærene og
til slutt hadde vi et stort publikum som ble fasinert av to blonde
nordmenn og lengdene våre.

Til slutt har du en liten appell til våre medlemmer?
– Ja. Da har jeg lyst til å gjenta det siste avsnittet jeg skrev i spalten
Styreleder har ordet.
Godt miljø og trivsel er helt nødvendig, i Oslo Golfklubb
skal det være hyggelig. Våre verdier er bygget på dette; vi skal
være inkluderende med respekt for hverandre. Jeg oppfordrer
alle til å tenke på de to ordene hver gang du svinger inn på
parkeringsplassen, er ute og spiller eller sitter på terrassen. Når
vi er på Bogstad er vi alle ambassadører for Oslo Golfklubb.
Et inkluderende klubbmiljø med samhold, vennlighet og toleranse
på tvers av alder, kjønn og grupperinger og noe jeg brenner for og
har som mål skal oppleves som vårt felles ansvar.

Hole in One på hull 9 på Ostøen akkurat ett år etter min far fikk
hole in One på samme hull er også helt spesielt.
Hvorfor sa du ja til å bli styreleder i Oslo Golfklubb?
– Når man er med i en klubb gjennom hele sitt liv og har vilje,
evne og motivasjon mener jeg det er riktig å «ta sin tørn». At jeg
ble forespurt og fikk muligheten akkurat nå er kanskje litt tilfeldig,
men selv etter tre år med klubbhusprosjektet kjenner jeg at jeg
har mer å gi. Jeg har klokketro på produktet vårt og lyst til å være
med å utvikle klubben videre, og på enkelte områder ta noen
kvantesprang. Tenker her særlig på å utnytte all den nye digitale
teknologien som er tilgjengelig. Skal heller ikke legge skjul på at
å være med i forberedelsene og muligens gjennomføringen av et
100 års-jubileum er noe som frister. Jeg liker å invitere til fest.

Kort om Christopher
Hcp: 5,1 (på papiret!)
Favorittkølle: Driver’n
Beste hull på Bogstad: Hull 12 (elsker å drive på
det hullet!)
Beste golfbane: Sotogrande, Spania.

Hva vil du si er den største utfordringen du har som styreleder
i Oslo Golfklubb?
– Det er nok å balansere det enkelte medlems ønsker og behov
sett opp mot det store felleskapet hvor det er mange hensyn å ta.
Klubben besitter store verdier og har gjort store investeringer de
siste 10-15 år som skal forvaltes og betjenes på en forsvarlig måte
for å gi forutsigbarhet og trygghet for alle. Dette er en utfordring
som krever prioritering og gode gjennomtenkte tiltak.

Takk
til alle som bidrar med

Hvordan vil klubben merke at et nytt styre er satt?
– De siste årene har klubben vært igjennom store enkeltprosjekter
som har tatt mye tid og fokus. Jeg tror klubben vil merke at styret
vil være opptatt av å utvikle, forbedre og fornye oss i hverdagen.
For eksempel se hva Spiseriet har gjort fra i fjor til i år. Spennende
digitale løsninger som utfordrer oss til omstilling og tenke nytt.

tekst og bilder til bladet!
Redaktør: Siv Leschbrandt
E-post: siv@oslogk.no
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Hva brenner du for?

Styret i klubben består av fem styremedlemmer og et
varamedlem. Vi har spurt alle seks
«Hva brenner du for?» Her er svarene de ga:

til. Vårt nye helårstilbud med nytt klubbhus vil bidra til bedre
treningsmuligheter og videre gi flere mulighet til å spille golf.

Stine Aaseth Korsen (45)

Markus Leandersson (35), nestleder

Det er mye som er viktig for Oslo Golfklubb nå og i tiden som
kommer. Dersom jeg skal velge ut områder jeg brenner ekstra for og
håper å bidra på, må det bli et yrende rekrutteringsmiljø for barn og
unge. Juniorsatsningen er fremtiden vår. Like viktig er det at vi har
godt grep om klubbens økonomi, og sørger for at vi legger til rette
for at det kapitaliseres på de store investeringene som er gjort med
baneombygging og nytt klubbhus gjennom sterk merkevarebygging.

Jeg ønsker at OGK skal være et anlegg i verdensklasse der alle skal
føle seg velkommen – både i klubbhuset og på banen. Videre skal
vi huske at vi er et idrettslag og at idrettslige prestasjoner er viktig.
Jeg ønsker at rekruttering og motivering av unge jenter og gutter
skal prioriteres. For å oppnå og opprettholde topp kvalitet i alle
avdelinger er vi avhengige av profesjonelt personale med felles mål,
sunn økonomi, systematisk orden og effektiv drift.

Ole A. Engstrøm (70)

Ingrid Sæther Hagen (29)

Etter mange fine år som styreleder i Tjøme GK tenkte jeg det var riktig
å gi stafettpinnen videre og kanskje få litt mer tid til å fokusere mer
på eget spill. Men da jeg fikk spørsmålet om en plass i styret i Oslo
Golfklubb ble jeg litt overrasket og veldig glad. Det er spennende
å bidra slik at vi også i fremtiden skal ha Norges fineste bane og
hyggeligste klubb. Jeg er spesielt opptatt av «hyggelighet» og at vi i Oslo
Golfklubb leverer på dette. Det skal være hyggelig å spille golf her, det
skal være hyggelig å være her og det skal være hyggelig å jobbe her.

Jeg vil gjerne gi tilbake til klubben som gav så mye til meg
gjennom min junior- og collegekarriere. Mitt sterkeste ønske
er at idrettsavdelingen og juniorene blir ivaretatt, og særlig
jentesatsningen. Trenerne og Idrettsavdelingen er i gang med
oppdatert plan for idrettsarbeidet fremover, noe jeg ønsker å bidra
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Anette Fjeld-Hansen (39)

Christian Tollefsen (43)

Jeg brenner for at Oslo golfklubb skal være et sted hvor alle
hører hjemme og har et godt tilbud til en kontingent som er
overkommelig; ung og gammel, mann og kvinne, god og mindre
god, helt fersk eller med lang fartstid i klubben. Vi som styre
skal ta vare på alle medlemmenes interesser og forsøke å ta gode
beslutninger med det i tankene.

Jeg har spilt golf på Bogstad siden jeg var 8 år gammel og Oslo
Golfklubb har vært, og er en viktig del av livet mitt. Klubben er
nå i en veldig god posisjon med en fantastisk bane, topp moderne
klubbhus og venteliste for medlemskap. For meg er det viktig at
banen og anlegget på Bogstad fortsetter å være standarden i golfNorge samtidig som vi tar vare på de fine tradisjonene i klubben.
Vi må ha en fornuftig økonomisk drift slik at klubben blir i stand
til å løfte nye investeringer. Det er vel lov å drømme om bedre
treningsfasiliteter, selv om det nok ikke blir med det aller første.

Som et idrettslag mener jeg Oslo Golfklubb skal ha en sportslig
satsning som gjør at vi hevder oss i toppen på nasjonalt nivå for
alle aldre. Samtidig håper jeg at de som primært spiller golf for det
sosiale kan motiveres til å utvikle eget spill.

Topp moderne møterom til leie

Velg Oslo Golfklubbs fasiliteter neste gang du skal
holde et møte, enten det er i jobbsammenheng
eller privat.

For mer informasjon og booking kontakt markedssjef Roger Bakke,
roger@oslogk.no

Hvert møterom har plass til 8 personer (post Covid), men ved å
fjerne skilleveggen kan rommene slås sammen til ett stort møterom
med plass til 16.
Begge rom har moderne AV-utstyr som kan benyttes til
videokonferanse. Det er store vindusflater mot P-plassen og godt
med dagslys, men det er også mulighet for skjermet innsyn.
Frokost, lunsj eller middag kan inntas i rolige omgivelser i Spiseriet
eller på terrassen.
Klubben kan også legge til rette for et sosialt avbrekk. Hva med
instruksjon på driving rangen, simulatorgolf i Golfland eller en
runde golf på golfbanen?
Pris
• dagsleie 16 personer: kr 5000,• dagsleie 8 personer: kr 3000,-
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Victoria – daglig leder i Spiseriet
nok på og valgte derfor å ta vinkelnerstudiet i Stavanger. Da hadde
jeg byttet jobb til restaurantsjef på «Vertshuset Bærums Verk».
Vinbransjen
Victoria jobbet som produktsjef vin i fem år før hun startet opp
i Moestue gruppen.
– Her var jeg var daglig leder for Podium Wines i 12 år før jeg ble
gründer og startet opp Roxy Wines med Palmer Group. Så kom
koronaen og høsten 2020 måtte hun rett og slett legge ned.
Ordreboka var full, men varene ble ikke levert.
Så kom muligheten til å drive Spiseriet
Mer eller mindre samtidig som Roxy Wines ble lagt ned dukket
muligheten til å engasjere seg i Spiseriet opp. Victoria og Magnus
kjenner hverandre godt fra før, og når Fabian, driver frem til 1. april,
ønsket å trekke seg ut ble Victoria spurt. Jeg ønsket først og fremst
å komme tilbake til restaurantbransjen og alt liv og røre.
– Som vinimportør er det mye kontorarbeid så jeg har savnet «driven»
og aktiviteten som restaurantbransjen har – tempoet, det sosiale, prate
og se mennesker.
I tillegg til Victoria og Magnus er Cecilie, som mange stiftet
bekjentskap med i 2020, fast ansatt som restaurantsjef.
– Jeg er heldig som har med meg Cecilie og flere av de dyktige
servitørene som dere så i fjor.

F.v. Nora Asmundsson, Victoria og Leonora Albertsdottir.

Kort om Victoria:

1. april fikk vi ny driver i Spiseriet. Magnus Forssell
fortsetter som kjøkkensjef, mens Victoria Brandvold
ble ny daglig leder i driftsselskapet som fikk navnet
Spiseriet Restaurantdrift AS.

Tre barn; Calle, Fabian og Lisa.
Spiller tennis for Nesøya IL.
Elsker ski
Driver ganske langt
Mest glad i bobler, rød Italiensk og hvit Burgund
Har også mottatt Champagne orden; Chevalier d’Ordre
des Coteaux de Champagne
Må ha god svart kaffe, gulost og agurk
Sitter i styret til Chaine des Rôtisseurs i Oslo.

Mye erfaring fra restaurantbransjen
Victoria er utdannet innen hotell- og restaurantfag fra Sveits. Deretter
jobbet hun to år som hovmester i bankettavdelingen på Grand
Hotell. Der hadde hun ansvar for konferanser og store middager for
blant annet regjeringen og nobelkomiteen.
– Det var veldig mye ansvar, men samtidig veldig gøy. I jobben på
Grand fikk jeg mange spørsmål om vin som jeg ikke kunne svare godt

Håndboka 2021
Klubbens Håndbok har blitt utgitt i flere tiår. På mange måter fungerer den som
klubbens hukommelse og som et historisk oppslagsverk.
Innholdet i boken har endret seg lite opp gjennom tiden og består blant annet
av oversikt over klubbens styreledere, æresmedlemmer, regler for spill på banen,
klubbens lov, spilleformer, viktige frister å overholde og en medlemsmatrikkel
som inneholder navn, telefonnummer, handicap og medlemskategori. Hensikten
med matrikkelen er et ønske om å forenkle medlemmers mulighet til å komme
i kontakt med medspillere og konkurrenter.
Er du ny i klubben eller ønsker å holde deg oppdatert finner du Håndbok 2021
utenfor administrasjonen i klubbhuset.
Medlemmer som ønsker å reservere seg mot oppføring i matrikkelen kan sende en
e-post til siv@oslogk.no.
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Flott lokale til enhver anledning

Om du ønsker å arrangere bryllup, dåp, konfirmasjon, jubileum, middag med storfamilien, firmafest, møter eller
fest for venner og familie ønsker Spiseriet dere velkommen.
Selskapslokalet har sitteplasser til ca. 50 personer i golfsesongen.
I vintersesongen kan hele restaurantområdet benyttes, og det er
sitteplasser til ca. 120 gjester.

Selskaper er i mange situasjoner forbundet med store begivenheter,
hvor det er viktig for både hovedpersonene selv og gjestene at det er
høy kvalitet i alle ledd. Ansatte i Spiseriet har gjennom mange år i
bransjen opparbeidet seg solid erfaring med svært mange ulike typer
selskap. Arrangementene skreddersys kundens unike behov og både
drikke og mat er nøye gjennomtenkt.

Informasjon og booking
For booking og mer informasjon send en e-post til
spiseriet@oslogk.no. Du finner også mer informasjon på Spiseriets
nettside: www.spiseriet-ogk.no.

Spiseriets velsmakende middager gjennomføres profesjonelt, og
serveres alltid lekkert dandert. Bord dekkes og pynter etter ønsker
og behov. Spiseriet har alle rettigheter og kan holde oppe til
kl. 02.00 etter egen avtale.
Mindre møterom
Spiseriet disponerer også et tilstøtende møterom hvor det kan
avholdes styremøter og kick-off, ledermøter og sammenkomster
for opp til 18 personer. Her er topp AV anlegg som kan benyttes
i tillegg til vårt moderne AV anlegg i restaurantområde. Her kan
man se på flere skjermer samtidig eller ha videomøter på storskjerm.
Høyttaleranlegget er meget bra og kan enkelt kobles opp med
ønsket musikk.
Flott selskapslokale til ditt arrangement
Den innerste delen av Spiseriet danner en perfekt ramme for ditt
arrangement. Lokalet har egen trappefri inngang fra P-plassen, egen
garderobe og flotte toalettfasiliteter. Dette lokalet har også en egen
utgang til et skjermet område på terrassen med flott utsikt over
golfbanen og Bogstadvannet.
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Sommeråpent i Golfland
Lyst til å spille eller trene innendørs i sommer?

Lyst til å spille eller trene innendørs i sommer?
Klubben holder åpent i Golfland for banespill og trening på driving
range (TrackMan). I Treningsrommet kan medlemmer trene styrke,
utholdenhet og basisferdigheter.

Tilbudet i Treningsrommet
Klubben har et splitter nytt treningsrom med alle fasiliteter en
golfer kan drømme om. Her kan medlemmer trene så mye man
orker frem til 17. oktober for kr 1000,-.

Tilbudet i Golfland
I Golfland er to simulatorer forbeholdt banespill og to simulatorer
forbeholdt trening på driving range. Medlemmer kan velge mellom
abonnement eller drop-in.

Det er ikke drop-in i Treningsrommet.

Abonnement
Prisen for abonnement er kr 1750,-.
Abonnent kan ha med seg gjester. Ved banespill er gjestepris
kr 250,- per time. Hvis det er flere enn én gjest er prisen
kr 350,- per time.

Kontakt og bestilling
Abonnement i Golfland bestilles ved henvendelse til
Christian Aronsen, aronsen@oslogk.no

Åpningstider Golfland og Treningsrom
Alle dager kl. 09.00–20.00

Abonnement i Treningsrommet bestilles ved henvendelse til
Roger Bakke, roger@oslogk.no

Abonnement gjelder til og med 17. oktober og spilletid bookes
direkte i GolfBox.
Priser drop-in (for alle)
Drop-in ved banespill koster kr 350,- per time og gjelder kun
simulator 1 og 3 (begge wide screen).
Drop-in ved trening på driving range koster kr 200,- per time og
gjelder kun simulator 2 (wide screen) og 5 (normal screen).
Drop-in bookes og betales som vanlig i GolfBox.
Booking og betaling kan også gjøres på iPad ved resepsjonen.
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Nytt treningstilbud

Hjertestarter kan redde liv!
Hvert år rammes mange tusen nordmenn av hjertestans og sjansen
for å overleve øker betraktelig dersom en hjertestarter er på plass så
fort som mulig og helst innen få minutter.
Skulle en spiller på banen eller en gjest i Spiseriet rammes av
hjertestans er det viktig at så mange som mulig vet at klubbens
hjertestarter er å finne på veggen like utenfor administrasjonen.

Forbedre ditt golfspill gjennom å trene sentrale sanser
for bevegelse – Strukturell Trening.
Strukturell Trening handler om å få en bedre funksjon og kunnskap
om hvordan våre sanser påvirker hvordan vi beveger oss og hvordan
en person med enkle øvelser kan minke smerte, skape mer bevegelse
og dermed få et bedre grunnlag for golfspill. I praksis handler
det konkret om å trene leddsansen, balansesansen og synssansen.
Disse tre hjørnesteinene er avgjørende for hvordan du beveger
kroppen din. Optimering av struktur gir forbedret funksjon og
da kan hvilken som helst trening/interesse få en bedre opplevelse.
En tydelig positiv forskjell mange opplever etter en tids trening er
forbedret kroppsholdning og lettere gange/løping.

Begrensninger i GolfBox-appen
Dessverre så er det noen begrensninger som gjør det mindre
fornøyelig å ta i bruk GolfBox-appen.
Et medlem som har medlemskap i to klubber, og som ikke har
Oslo Golfklubb som sin hjemmeklubb, kan kun booke starttid på
Bogstad det antall dager i forveien som en greenfeespiller kan – altså
3 dager før spill. Selv om man blir betraktet som en greenfeespiller
vil man ikke bli bedt om å betale greenfee.

Pontus Lüttkens, som i sommer halvåret arbeider i baneavdelingen,
holder i treningen. Han er utdannet massasjeterapeut på
Naprapathøgskolen i Stockholm og har over 15 års erfaring som
sertifisert skilærer, og 14 år som terapeut med erfaring fra pasienter
i aldersspennet 8-100+ med ulike sykdomstilstander som ME,
alzheimer, allergi, polio og ryggfrakturer, prolapser, skoliose, PTSD,
balanse og øyekoordinasjon, koordinasjonsvansker og generelt stive
muskler og ledd. Pontus er kjent som tålmodig og dyktig lærer og
hans erfaring fra ulike sporter som golf, ski, snowboard, klatring og
vindsurfing kommer godt med når den strukturelle treningen skal
innlemmes med favorittsporten.

Ved starttidsbooking i en vanlig nettleser får en spiller mulighet til
å «Endre klubb». Denne funksjonen finnes ikke i appen og det er
derfor kun medlemmets hjemmeklubb som kommer opp.
Et medlem med hjemmeklubb
i annen klubb enn Oslo GK bør
derfor benytte nettleseren på
mobilen/nettbrettet, logge inn
i GolfBox og «Endre klubb».
Når det er gjort kan man i
den samme nettleseren bestille
starttid 5 dager før.

Bli med og få en introduksjon til treningen
Pontus starter alltid med en presentasjon av hva Strukturell Trening
og hvorfor og hvordan er godt for deg som spiller golf. Dette betyr
informasjon om hjernen og prinsipper bak bevegelse og kropp.
Presentasjoner varer ca. 45 min og du vil også lære noen enkle
praktiske øvelser.

GolfBox-appen slik den er i dag
skal etter planen fases ut, og
erstattes av en adaptiv webside
som er lesbar på alle flater, og
med de samme funksjonene som
på web.

Introduksjon til treningen finner sted i treningsrommet på tirsdag
13. juli og 10. august kl. 14.30, 15.30 og 16.30. Maks antall er
5 per gruppe. Prisen er per deltager: kr 150,-.
Påmelding til introduksjonstimene rettes til
strukturelltrening@pont.as.

Når denne nye løsningen
skal være ferdig foreligger
det foreløpig ikke noe
informasjon om.

Vil du vite mer så finner du informasjon på
www.strukturelltrening.no
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Baneavdelingens hjørne

Vi har pt. rundet fire ukers spill etter baneåpningen.
Det er gledelig å se aktivitetsnivået som finner sted på
Bogstad nå, men det har vært ganske utfordrende når
vi parallelt med daglig vedlikehold skal rehabilitere
betydelige vinterskader. Progresjonen har vært
ganske stor de siste 14 dagene etter at varmen kom
i kombinasjon med noen rotbløyter med regn.

i kombinasjon med lett toppdressing og tilføring av næring og vann
i små doser. Det innebærer at det vil bli dagvannet ved behov og
i perioder kan det påvirke spilleopplevelsen. Vi beklager dette, men
det er helt nødvendig. Til tross for et noe vanskelig utgangspunkt
begynner ting å ta form og nedlagt arbeid ser ut til å kaste av seg.
I løpet av kort tid ser det ut til at vi vil ha en fullverdig gressdekning
på de aller fleste spilleflatene.
Greenene
Når det gjelder greenene gleder vi oss over at arbeidet vi la ned i
vinter med å dekke greenflatene med tett plast samt fjerne is og
slaps til rett tid, har gitt gode resultater som igjen danner grunnlag
for en god spilleopplevelse. Greenene har i realiteten vært supre helt

Fairwayene
Det er først og fremst fairwayene og rougharealene som fikk en
del vinterskader i år. Å utbedre dette har tatt noe tid og vi har
gjennomført flere runder med hjelpesåing.
Etter en våt og kald maimåned
har vi hatt gode gro forhold
de siste tre ukene og dette har
bidratt positivt i prosessen med
å rehabilitere vinterskadene. Vi
gleder oss over progresjonen og
har nå fått tid til å etablere seg i
en periode hvor vi også har hatt
stort spilletrykk. Selv om noen
områder kan se fine ut så er de
fortsatt sårbare. Det er derfor
fortsatt ballplassering og alle må
pt. flytte ballen og slå fra grønt
og veletablert gress.
I dagene og ukene som
kommer er planen å fortsette
å støtteså de svakeste områder

Tees-stedet på hull 7
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siden starten av april uten noen form for skader eller sykdom. Kun
vedlikeholdsarbeid vil gjøres fremover slik at de holder seg på ønsket
nivår. Tilbakemeldingene vi har fått har vært gode.

Espen Berner

Teestedene
Teestedene er også i god utvikling og fremstår nå som forventet
med god kvalitet. Etter en periode med oppgradering åpnet
også teestedene på hull 6 og 7. Disse har blitt avrettet,
vekstmassen erstattet med ny og det er tilført ferdiggress fra eget
produksjonsområde.
Andre gjennomførte prosjekter:
• Det er tilført ny sand i 60 prosent av bunkerne og fått gode
tilbakemeldinger på spillekvalitet og visuell karakter.
• Det er lagt ferdiggress på to store områder mellom fairway 2 og 4
hvor det er drenert og sandcapet.
• For å øke sikkerheten på driving rangen er det satt opp høyere
nett for å sikre at baller ikke forsvinner ut av området mot skolen
og leilighetene i golfstubben.
• Ønsker med dette alle en god sommer med mye golfglede.
Vennlig hilsen John Riiber
Hvordan har koronatiden vært for deg?
– Golfen har jo reddet både meg og mange andre gjennom
koronaen. Som helsearbeider har jeg vært i jobb og hatt et sted å gå
til. I tillegg fikk jeg tidlig vaksine, så jeg har nok vært av de heldige.
Når jeg i tillegg har golf som interesse er det kanskje på sin plass å si
at jeg har vært ekstra heldig.

3 på klubben
Laila Hovind Aaserud

Tone Hjemdal

Hva gleder du deg mest til denne golfsesongen?
– Jeg gleder meg over at det gradvis løsnes på restriksjoner. Vi kan
bevege oss mere fritt også innendørs.

Hva er det beste med at koronaviruset slipper taket?

Som helfrelst golfentusiast har fritiden, etter lange og krevende
arbeidsdager, stort sett blitt brukt her på vårt praktfulle golfanlegg
og nesten foregått som normalt utendørs etter at banen åpnet.
Men jeg savner flere medlemskurs, særlig nærspillskurs for min del,
Håper det kan tilbys nå som coronareglene tillater det.

– Det har jo vært en veldig spesiell situasjon som ingen av oss har
hatt noe tidligere erfaring med. Det aller beste er at vi kan være
sosiale igjen, men også at ting åpner opp at livet kommer mer og
mer tilbake til normalen. Nå kan vi jo snart klemme igjen, men det
er et stykke igjen før det vil føles greit og normalt igjen.
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Presentasjon av noen ansatte i klubben

Flere av klubbens ansatte har sitt daglige virke i
underetasjen i klubbhuset. Her får du en presentasjon
av noen av dem og hvilket ansvarsområde den enkelte
har. Kanskje blir det enklere å vite hvem du skal
kontakte når du lurer på noe?

Suzanne startet i jobben i 2015 og er en viktig medarbeider og
sparringspartner for alle andre funksjoner i klubben.
Har du spørsmål send en e-post til post@oslogk.no.
Siv Therese Leschbrandt

Niels Vik

Siv Therese Leschbrandt er klubbens medlems- og
kommunikasjonsansvarlig. Hun har jobbet i klubben siden 2010
har ansvar for de fleste områder som har med medlemskapet ditt
å gjøre – alt fra det årlige medlemsopptaket, endringer av kategorier
og utmeldinger. Ansvaret for kommunikasjon innebærer utvikling
og vedlikehold av nettsiden, redaktør for medlemsbladet, ansvar for
sosiale medier og jevnlig utsendelser av nyhetsbrev. Spørsmål til Siv
sendes til siv@oslogk.no.

Niels Vik har vært ansatt som daglig leder i klubben i snart 30 år
og har dermed erfaring som ikke alle er forunt. Han har opplevd
at omsetningen har økt fra 6. mill til ca. 45 mill. og fra å være
3 ansatte til å bli 14 helårsansatte og flere sesongarbeidere.
Som daglig leder har Niels sammen med Styret det overordnede
ansvar for det aller meste i klubben.
Har du spørsmål til Niels send en e-post til vik@oslogk.no.

Roger Bakke

Suzanne von Barner

Roger Bakke er klubbens markedsansvarlig. Han startet i
klubben i 2019 og har i dag ansvar for å inngå avtaler med
samarbeidspartnere og gjennomføre partnerturneringer og
arrangementer. Han har også ansvar for å selge møterommene
som ligger til tilknytning til Spiseriet. Ønsker du å benytte
Treningsrommet, er Roger den rette å kontakte. Henvendelser til
Roger sender du til roger@oslogk.no.

Suzanne von Barner er klubbens økonomi- og regnskapsansvarlig og
har blant annet ansvar for lønnsutbetalingene til ansatte, all
fakturering inkludert årskontingent og ventelistegebyr, betaling av
regninger og utarbeidelse av månedsregnskap.
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Grasrotandelen
Christian Aronsen

Skal vi klare 100 000 kroner i 2021?

Christian Aronsen er det siste tilskuddet i administrasjonen. Han
ble ansatt som golfansvarlig i 2020. Christian har i sommerhalvåret
ansvar for klubbens turneringer og bemanning i startboden. Når
golfsesongen utendørs er over er det fokus på aktivitet i Golfland –
klubbens innendørs golfsenter - som overtar. Spørsmål til Christian
sendes til aronsen@oslogk.no.

Vi ønsker å takke alle våre grasrotgivere for deres bidrag
via Norsk Tipping i 2020!
Klubben fikk inn kr 93 495,- og satte dermed ny rekord. Pengene
går uavkortet til juniorsatsingen i klubben og bidrar blant annet til
redusert treningsavgiften for barn og unge.

Jørgen Sevilhaug

I 2021 har vi et mål om å nå
kr 100 000,- i grasrotmidler.
Vil du være med å bidra?
Ved å gi grasrotandelen til Oslo Golfklubb støtter du i hovedsak
tre områder. For det første bidrar pengene til at vi i de siste årene
har unngått å øke treningsavgiften for barn under 12 år. For det
andre så gjør pengene det mulig for barn under 12 år får anledning
til å spille golf gratis på Nordhaug, som er en alderstilpasset
golfbane. Sist men ikke minst så setter pengene klubben i stand til
å tilby kvalitet med flinke trenere som har kunnskap og erfaring nok
til å følge opp deltakerne på en god måte.
Klikk deg inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen søk
opp Oslo Golfklubb og klikk på knappen «Tilknytt». Følg deretter
videre instrukser.

Jørgen er klubbens idrettsansvarlig. Han har ansvar for kurs- og
treningstilbudet til medlemmer, og juniorsatsingen i klubben.
Til daglig jobber han tett sammen med de andre trenerne; Caroline
Diethelm, Johan Elgborn og Robin Petterson. Samme har trenerne
også et stort tilbud av protimer – instruksjon én til én – som du
som medlem kan benytte deg av.
Spørsmål til Jørgen sendes til jorgen@oslogk.no.

Alternativt kan du oppgi klubbens organisasjonsnummer som
er 970 135 189 til kommisjonæren neste gang du skal levere
tippelappen eller lottokupongen. Har du tippekort kan du også
enkelt tilknytte klubben som din grasrotmottaker via SMS.
Send kodeord: GRASROTANDELEN 970135189 til
2020 (tjenesten er gratis).
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Det var en gang …
Ved sammensetningen var det forsøkt å få med
medlemmer fra forskjellige kretser av samfunnslivet,
for derved å få så bred basis som mulig for tilslutningen.
Og golfen i Norge er disse menn stor takk skyldig for
deres innsats.

Siden klubben ble stiftet i 1924 har tolv
medlemmer blitt tildelt æresmedlemskap.
Først ut var Francis O. Lindley i 1929.
Deretter gikk det noen tiår før utmerkelsen
ble utdelt på nytt. I 1948 fikk Johan Collett
og Ragnar Halle tildelt æresmedlemskap.
Ragnar Halle skrev følgende brev som takk
for utmerkelsen:

Klubbens liv har jeg altid fulgt med stor interesse
og det gleder meg stadig å se hvor smukt og verdig
Oslo Golf Klub er blitt utviklet til hvad den er i dag.
Jeg tillater meg å gratulere de senere års formenn og
styremedlemmer med det resultat.

«Herr formann, mine herrer;
Det gledet meg og varmet mitt hjerte å motta
meddelelsen om at jeg ville bli utnevnt til æresmedlem
av Oslo Golf Klub, og jeg ber om å få fremføre min
beste takk til dem, herr formann, styret og medlemmene
for denne ære.

Det begynner unektelig å bli noen år siden Oslo Golf
Klub ble startet, men jeg begynte å spille golf lenge før.
Jeg har av og til tenkt på om jeg kanskje var den første
nordmann som begynte med «The Royal and Ancient
Game.» Begynnelsen ble for mitt vedkommende gjort
høsten 1907 i Aberdeen i Scotland, og det er fristende
å spørre om det er noen eldre?

I de senere år har jeg ikke vært her så meget som jeg
kunne ønsket, og dessverre heller ikke spilt tilstrekkelig
meget golf, men jeg vil jo ikke benekte at jeg hadde
noe med denne klubs fødsel å gjøre, og derved med
introduksjonen av golf i Norge. Ved denne anledning vil
jeg gjerne få lov til å nevne de menn, som sammen med
meg satt i den såkalte store arbeidskomite og som også
ble det første styret. De deler med meg æren for det som
ble gjort ved stiftelsen og delvis også i de første år.

Jeg vil ikke plage dere mere med gamle golfminner,
men dog nevne et gammelt løfte til golf, som lyder slik:
«Sport royal, I warrant you; I will give you leave to play
till doomsday». Det ønske som deri ligger vil jeg også
uttale for Oslo Golf Klub og for golfen i Norge! De leve!

Disse var:
Frithjof Heiberg,
Hassa Horn,
A. F. Klaveness,
G. H. Monrad Krohn,
Arne Moltzau,
Arild Nyquist,
C. L. Pauss,
R. M. Peterson,
A. C. Snyder,
Arne Sunde,
Rolf Thommessen,
Ole R. Thoresen.
Da min bror var klubbens første
sekretær og fremdeles er aktiv med
i administrasjonen, får jeg kanskje
også nevne ham.
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Blinkskudd

Bildet tatt
mandag morgen
den 31. mai av marshall
Per Gøran Erichsen. Følgende
kommentar fulgte med
«Ikke akkurat stygt når
coursemarshalen starter
dagen …»

Den må
tidlig krøkes
som god krok skal bli.
Bildet er sendt inn av
Inge Fjeldstad
lørdag 1. mai.

Golfglede
hele livet
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Pro Shop’s corner

Ballkampanje i Pro Shop

på Soft Response fra Taylor Made!
Kjøp to dusin baller og få ett dusin på kjøpet. Pris for en pakke (12 baller) er kr 299,-.
For mer informasjon kan du kontakte Pro Shop ved å ringe 22 50 54 92 eller 920 23 450.

Åpningstider
Administrasjon: Hverdager 08.00–17.00
Pro Shop: Alle dager 08.00–19.00
Spiseriet: Alle dager 09.00–22.30
Driving range: Alle dager 08.00–19.00
Golfland: Alle dager 09.00–20.00

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

