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Det er skikkelig vinter på Bogstad nå. 50cm sne, minus 10 og blå himmel. Skisporene er mange på banen
nå. Vi vet likevel at det går mot lysere tider. Selv om det er stille på utsiden er det full aktivitet på kontoret.
Årsmøteforberedelser, regnskap, budsjett, salg av samarbeidsavtaler, oppsett av turneringsprogrammet og
treningsgrupper, fakturering av disse, gjennomføre all trening for de snaut 100 barn / unge som har treningsaktivitet i 1. kvartal, opptak av nye medlemmer osv. osv. Vi skal være klare i god tid til banen åpner.

Hvordan blir det nye Bogstad ? Blir det mye nytt ? Banen kan ikke
beskrives her, den må oppleves. Alle vil ha sin mening. Ingen vil synes
den er 100% perfekt – skulle laget en bunker her, lagt veien annerledes der, burde vært mer / mindre vann osv. – men det er nok ikke
langt unna. Klubbhuset er som det var. En liten ansiktsløfting, men
det burde vært så mye mer. Vi får først konsolidere etter baneoppgraderingen så vil tiden vise hva som skjer med huset. Startboden er
borte, dvs starteren skal ha sin bod der den gamle kiosken var. Vår
intensjon er likevel at starteren skal være mye mer ute ved 1. / 10. tee
og igangsette spill / gi dagsaktuell informasjon. Vi kommer i år til å
benytte golfbox for booking av starttider. Det er det software dere ble
introdusert for på nesten alle andre baner dere spilte i fjor. I motsetning til mange steder hvor det var mye kø foran den eneste terminalen vil vi anskaffe 3 terminaler og plassere disse på strategiske steder
i klubbhusområdet. Skal vi opprettholde handicapkort i papir? Hvis
det er mange av medlemmene som vil gjør vi nok det, men fremtiden
er elektronisk.

Grasrotmidler.
På våre nettsider kan dere lese detaljer om dette. For dere som ikke
har tilgang på nettet: Nytt av året er at alle som spiller på Norsk
Tippings spill selv kan bestemme hvilken frivillig organisasjon som
skal få del av egen spilleinnsats. 5% av det beløp vi spiller for pr uke
overføres til den frivillige organisasjon du bestemmer.
Du kan ikke gjøre noe enda, men om et par måneder kan alle ta med
seg sitt spillkort fra Norsk tipping til tippekommisjonæren og si ” Jeg
vil gjerne registrere Oslo Golfklubb som mottaker av grasrotandelen
av det jeg spiller for”. Du gir ikke fra deg noe av gevinsten og du
reduserer ikke noen kryss på kupongen – alt er som før, men golfklubben får litt penger fra Norsk Tipping.
Om du registrerer deg i mars eller august spiller ingen rolle – registreringen har tilbakevirkende kraft.
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Årsmøte flyttes: Samme dag: 24.2. Samme tid: kl. 18.00.
Nytt sted: Persbråten skole auditorium.
Papirer vil være tilgjengelige i administrasjonen fra tirsdag 10. februar

Formannen har ordet
Finanskrisen har rammet golf-norge og OGK merker
også en sponsor-tørke. Noen av våre sponsorer har sett
seg tvunget til å kutte eller avvikle sine samarbeidsavtaler
med OGK. Styret startet tidlig budsjett arbeidet med en
klar målsetting om å øke sponsorinntektene vesentlig for
2009, da vi hadde en ny bane å ”selge”. Mange av våre
eksisterende samarbeidspartnere var begeistret for den nye
banen og vi forberedte dem på en prisstigning i tråd med
den prisstigning medlemmene i klubben får. Vi var optimistiske i begynnelsen men flere og fler ønsket å utsette
forhandlingene på høsten 08 til ut på nyåret. Da nyåret
kom og problemene i næringslivet begynte å melde seg
var sponsor iveren nesten forsvunnet. OGK har i alle år
vært attraktiv som samarbeids partner men noe av det første som blir kuttet i næringslivet, er sponsormidler. Firmaer som tidligere var interessert i å eksponere seg ved å
”kjøpe” hull ønsker ikke lenger dette. Vi har heldigvis en
rekke trofaste sponsorer som er med oss i år også, og at vi
har klart å finne noen nye, slik at vi ikke befinner oss på
bar bakke. Kristin Klæboe, vår nye sports og markedssjef
arbeider hardt for å skaffe oss flere. Kjenner dere til noen
firmaer som kunne tenke seg en avtale med OGK, så ring
Kristin. Vi har noen få hull igjen å selge!
Administrasjonen og Styret har arbeidet hardt for å finne
nye løsninger og vi regner med at vi har medlemmene i
ryggen når vi tenker nytt. Vi har lovet medlemmene at vi
ikke skal ha noen sponsor arrangementer i juni, men hvis
vi kan ”stjele” en dag eller to til et innbringende arrangement, kommer vi til å gjøre dette. Styret hadde håpet at vi
kunne ta oss råd til å vente med Greenfee spill til August,
men dette vå vi endre, da vi kan forvente en vesentlig inntekt ved å åpne for fritt greenfee spill i juli. Styret har valgt
å budsjettere optimistisk for greenfee inntekter for 2009,
da vi forventer at den nye banen vill være attraktiv for ikke
medlemmer.
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Som dere ser ovenfor har vi en utfordring mht. budsjettet og drift av banen. John Riiber har arbeidet hardt med
bane budsjettet, men har fått klar beskjed fra styret at
vi ønsker ett topp vedlikehold av den nye banen. Vi har
investert så mye penger i prosjektet at vi ikke kan gå på
akkord med det arbeidet som skal utføres for at banen
blir så bra som mulig. Driften av banen blir dyrere en
tidligere. Se: Baneavdelingens Hjørne, samt møt frem på
årsmøtet på Persbråten skole Tirsdag 24. Februar kl 18.00
hvor det blir en presentasjon om banevedlikehold.
Vi har mye å glede oss til! Banen blir fin og Niels satte i
gang en IDE-DUGNAD blant alle ansatte tidlig i fjor,
slik at også Administrasjonen og alle ansatte i OGK inkludert banearbeiderne , restauranten og pro-shop skulle bli
enige om et felles mål for Oslo Golfklubb. De arbeidet i
grupper og kom frem til felles mål: Bogstad, ”Et fantastisk
sted å være” for medlemmer og gjester. På sikt: ”Top 10
Europe”. Styret applauderer dette arbeidet og vi gleder oss
til å hygge oss på ”nye Bogstad”.
Jeg gjentar at vi planlegger en offisiell åpning på Bogstad
Lørdag den 6. Juni. Da blir det ”Grand Opening” etterfulgt av en åpningsturnering for medlemmene. Styret
håper at vi kan starte spill på banen før dette, men vi er
avhengige av været og gro-forholdene tidligere på våren.
Jeg håper at så mange som mulig benytter Bogstad Innegolf (BIG) så mye som mulig for vintertreningen, Stephen
er klar med instruksjon for de som trenger det. Har du
ikke hatt instruksjonstimer på lenge? Prøv en time å få fin
justert svingen hos Stephen slik at den sitter og er klar for
spill på den nye banen til våren.
Ha en god vintersesong på snø eller gress.
Hilsen Einar

Kristin Julie Klæboe –
Sport- og Markedssjef
Etter at Tim forlot klubben i februar 2006 har vi klart
oss uten noen i hans stilling. Høsten 2008 ble Kristin
ansatt for å løse hovedsakelig de samme arbeidsoppgaver
Tim hadde, dvs. hovedsakelig salg og oppfølging av samarbeidspartnerne samt all turneringsadministrasjon for
klubbens egne turneringer. I tillegg har Kristin handicapping som ansvarsfelt.
Kristin er 38 år, er utdannet cand.mag, har jobbet de siste
10 årene i bilbransjen (Bertel O. Steen systemet og Nissan)
med informasjon og kommunikasjon som ansvarsfelt.
Kristin var delansvarlig for Peugeot Challenge Cup fra
”andre siden av bordet”, hun er en ivrig golfer – handicap 9,5 og er glødende opptatt av golf. Kristin har samboer, golfspillende. Ingen barn. Hun bor i gangavstand fra
banen og gleder seg til å se banen grønn og fin. Etter få
uker i jobben har Kristin fått godt overblikk over oppgaven og har satt i gang ymse aktiviteter overfor potensielle
samarbeidspartnere. Hun har glidd fint inn i miljøet på
klubben. Vi er overbevist om at hun vil tilføre oss mye

kompetanse og dere vil oppleve en helt annen orden og
struktur enn dere er vant til på hennes arbeidsfelt.
Ta vel i mot henne !

Noen ord om hva kontinuitet
betyr på vår arbeidsplass
Oslo Golfklubbs baneavdeling bruker årlig store summer
på opplæring av nytt personale. Årsakene til at personale
slutter kan være flere, men den største grunnen er utvilsomt at en har behov for inntektsbringende arbeid, også
utenfor golfsesongen.
Baneavdelingen tar nå tak i problemet ved å skape arbeidsplasser også utenfor golfsesongen. Foruten dekkskift som
baneavdelingen har drevet siden 2004 blir det nå satt i
gang juletresalg i desember, samt et Servicetorg som skal
påta seg oppgaver som beskjæring, snømåking, og konsulentarbeid for hageutbedring, etc (se websidene).
Ekstra arbeid for sesongansatte utenfor golfsesongen
bidrar til økt trygghet, trivsel og kontinuitet.
Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å benytte seg
av tilbudene. Tenk langsiktig. Skift og oppbevar dekkene dine for en rimelig penge hos Oslo Golfklubb.
Kjøp juletreet ditt hos Oslo Golfklubb. Benytt deg av
fagfolk fra Oslo GK til hagen din! Dette er penger som
til syvende og sist vil bidra til en bedre og flottere golfbane på
Bogstad!
Forespørsler kan foreløpig rettes til dekkskiftogk@aktivepost.no ell. Tlf 22507600
Takk !
Av Jarle Haugnæss, Greenkeeper / Baneavdelingen

3

3 på terrassen
Kari Petterøe
Hva gjør du for å vedlikeholde svingen i løpet
av vinteren?
Jeg trener ikke svingen
min så veldig ofte i
løpet av vinteren, men
nå i dag er jeg jo her
på Bogstad Innegolf
og har tatt en pro-time
hos Stephen, og spilt litt på simulatoren. Jeg har planlagt
å ta noen flere timer hos ham i ukene fremover, så da får
jeg trent litt på svingen.
Jeg har også vært på golfsenteret på Sandaker og slått litt.
Jeg reiser av og til utlandet i løpet av vinteren, men det blir
sjelden for å spille golf.
Ellers gleder jeg meg veldig til banen åpner, og jeg kunne
gjerne tenke meg å spille på damedagen, men synes det
blir litt langt med 18 hull, så jeg håper det kan bli et alternativ å spille 9 hull.
Gjør du andre aktiviteter eller sport for å holde deg i form?
Jeg rir mye, og det er god trening for styrke i armer og
rygg. Og så måker jeg mye snø, og det er jo også veldig
god styrketrening for både mage, rygg og armer – hvis
man gjør det riktig.
Ellers er jeg litt plaget med leddgikt, så jeg går en gang i
uken hos Diakonhjemmet på trening i varmt basseng med
fysioterapeut.

Tidligere reiste jeg mye til utlandet, egentlig over hele verden, for å spille. Nå reiser jeg ikke like mye, men er av og
til i Spania.
Gjør du andre aktiviteter eller sport for å holde deg i form?
Jeg prøver å gå en tur på bena hver dag.

Erik Dønnestad
Hva gjør du for å vedlikeholde svingen i løpet
av vinteren?
Jeg trener en del på
Sandaker, men jeg er
jo sånn ”semi-retired”,
så det blir ikke så mye
som før. Likevel blir
det jo mer og mer nå utover ettersom sesongen jo nærmer
seg mer og mer. Jeg spiller ikke noe særlig på simulator.
Jeg reiser også en del til utlandet i løpet av vinteren for å
spille, og så har jeg fortsatt noen av mine kunder som blir
med på tur for å spille og trene. (Erik jobbet tidligere som
pro her i klubben.)
I nyttårshelgen spilte vi golf i Sør-Sverige, hvor min kone
Anna kommer fra, og jeg har nå nylig kommet tilbake
etter 5 uker i Thailand med masse spill og trening. I påsken reiser vi til USA for å besøke vår datter Julie som er
der på golf-college. Så ja, det blir jo en del golfspill i løpet
av en vinter.
Gjør du andre aktiviteter eller sport for å holde deg i form?

Øistein Ursin-Smith
Hva gjør du for å vedlikeholde svingen i løpet
av vinteren?
Jeg koser meg med å
spille litt her på simulatoren hos Stephen, jeg.
Vi er en gjeng som
møtes her og spiller
sammen, men i dag var de tre andre syke, så nå spiller jeg
en Par 3 hulls bane, Ocean Course, med bare én kølle. Jeg
slår ut, spiller inn og putter med 5’er jernet. Jeg prøver å
være her sånn ca en gang per uke, og så tar jeg litt instruksjon med Stephen. Jeg har et vondt håndledd, så i dag har
jeg fått noen tips om hvordan jeg kan slå langt uten at det
gjør for vondt.
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Ja, jeg går både på langrenn og på skøyter, og så sykler jeg
såfremt det ikke er for kaldt. Jeg trener ikke noe spesiell
styrketrening.

Baneavdelingens Hjørne
av John Riiber.
Etter et begivenhetsrikt år i OGK`s historie med baneoppgradering skal baneavdelingen igjen fokusere på drift
og vedlikehold samt service for våre medlemmer og gjester. Vi er godt i gang med planleggingen for kommende
sesong. Det blir spennende og ikke minst utfordrende å
få banen spilleklar og presentabel til stipulert baneåpning
den 6 juni. Det skal vi klare under forutsetting av normal
overvintring og akseptable temperaturer i april og mai. Vi
har formelt sett overtatt banen, men det er fortsatt oppgaver som gjenstår å løse før vi kan avholde åpningsturnering på ”nye Bogstad”. Entreprenøren kommer tilbake
til våren for å utbedre feil og mangler som ble påpekt og
registrert på sluttbefaringen i oktober 2008. Dette arbeidet er stipulert til å ta ca. 4-6 uker for 4-5 mann. Dette er
arbeider som kompletterende dreneringer av våte områder i randsoner (ruffarealer), justering av sprinklerhoder
og ventilbokser til vanningsanlegget samt utbedring av
erosjonskader hovedsakelig i ruffarealer mellom div. hull.
Disse områdene vil bli ferdigstilt med sprøytesåing eller i
kombinasjon med legging av ferdiggress. Banen er fortsatt
ung og meget sårbar da flere arealer som ble sådd sent fortsatt trenger mer etableringstid for å klare normal spillefrekvens. Vi vil iverksette flere tiltak for å forebygge unødvendig slitasje. For at vi skal få banen spilleklar så fort
som mulig til våren/forsommeren vil det bli iverksatt et
spesial vedlikeholdsprogram som gjør det mulig å forsere
inngroingen av teesteder og randsoner under kontrollerte
former. Dette vil helt klart påvirke kostnadsnivået for driften, noe jeg vil redegjøre for litt senere i artikkelen. Vi må
regne med at banen trenger hele 2009 sesongen for å gro
seg ordentlig inn. Det tar normalt en full vekstsesong for
at banen skal få satt seg ordentlig. Vi må være realistiske
og tilpasse total belastningen (spillefrekvensen) på banen i
år for å ikke forringe de kvalitetene vi har investert i anlegget. Alt annet vil være uforsvarlig. Dvs. at medlemmene
bør prioriteres først og all annen aktivitet bør tilpasses
banens utvikling gjennom sommeren 2009.
Jeg håper overnemt redegjørelse har gitt en vis klarhet i
hva status er før sesongen dras i gang.
Utførte prosjekter:
I løpet av senhøsten 2008 har vi i egen regi utført følgende
prosjekter.
- Laget 2 stk. steintrapper i rød granitt opp til tee
7 og laget grunnfundamentet for ytterligere en
trapp opp til tee 13.
- Tynnet ut skog rundt treningshullet ved hull 4 og
forbredt for legging av kunstgress på slagområdet
i forkant av 2 nye treningsgreener.
- Ryddet rundt lagringsområdet ute ved hull 6
og bygget en jordvoll som skal hindre innsyn
fra hull 11. Vollen ble videre beplantet med
rhododendroner.
- Anlagt septiktank m/avløp for fremtidig permanent WC oppe ved tee 7.

Overvintringssituasjonen pt:
Vi har helt siden overtagelsen av anlegget i slutten av
oktober hatt full fokus på å gjøre de rette vedlikeholdsinnsatsene i det forebyggende arbeidet mot overvintringsskader. Vi har hatt ekstra beredskap gjennom hele høsten
og vinterperioden frem til nå. Vi har fjernet dugg, snø og
litt is samt gjennomført preventiv soppsprøyting av alle
arealer. Det ser bra ut så langt. Vi har noen få sporadiske
soppflekker på fairwayer og greener men det er på et nivå
som ikke bekymrer oss så langt. Vi vil fortsette beredskapen og overvåkingen av banen frem til våren.
Budsjettarbeid for 2009:
Jeg håper de aller fleste av dere er fornøyd med hvordan
baneoppgraderingen er blitt gjennomført på i praksis så
langt og ikke minst hvordan prosjektet er styrt rent økonomisk. Aktivitetsnivået som skal gjennomføres i 2009
gjenspeiles av at alle arealer er unge og trenger videre
progresjon i gressetableringen før banen kan åpnes. Dette
medfører hyppige og små næringstilførsler (gjødslinger)
i kombinasjon med lette sanddressinger for å hindre lagdeling og opphoping av thatch - organisk materiell i de
øverste 2-3 cm av vekstmassen inkl. gresstorven. Oppgraderingsprosjektet skulle i henhold til fremdriftsplan ikke
overleveres klubben før våren/forsommeren 2009. Som en
konsekvens av at prosjektet ble overleveringsklart tidligere
en antatt, blir kostnadene for videre progresjon belastet
baneavdelingens driftsbudsjett. Det vil således påvirker
nivået på budsjettet for 2009..
Budsjettforslaget som er utarbeidet for 2009
er basert på erfaringer fra 2007 og 2008:
- Gjødselforbruk i forbindelse med gressetableringen av de nye gressartene.
- Bemanningsbehov sett i relasjon til ny bane
lay-out og singelklipping av greener og teesteder
samt kontinuerlig kontroll av thatch oppbygging
på alle krypkveinsarealer (greener, teesteder og
fairwayer).
- Vi må forvalte og kvalitetsikre de store innvesteringer vi har gjort gjennom et nøye og planlagt
vedlikeholdsprogram ellers havner vi med ”et
syndrom” som blir dyrt i lengden. Massive overvintringsskader grunnet for svak kvalitetsikring av
oppsatte planer inkl. svak beredskap senhøstes og
i vinterperioden vil få store konsekvenser som vi
definitivt ikke har råd til å havne i.
- Vi har tatt hensyn til OGK`s visjon og målsetting
(Måldokument)
- Vi har lyttet til MS Golf sine råd, som har
resultert i en DFP (Drift og forvaltningsplan)
MS GOLF innehar stor kompetanse og erfaring
fra drift og vedlikehold av tilsvarende anlegg som
vårt inkludert de gressarter vi har valgt.)

5

Hva er årsaken til at driftsbudsjettet blir
dyrere:
Det er med vemod og en viss frustrasjon og konstatere
at driftsbudsjettet for 2009 kommer til å øke betydelig
sammenlignet med det nivå vi hadde i 2006/2007. Vi var
klar over at den nye oppgraderte banens vedlikeholdskultur ville bli noe dyrere å drifte grunnet gressartenes særegenhet og behov for optimalt vedlikehold. Vi kalkulerte
med en økt driftskostnad på ca. 5 til 10 % i tillegg til
vanlig indeksregulering som har utgjort 10-12 % siden
2006/2007. Jeg vil redegjøre for hva som har påvirket de
forskjellige elementene i budsjettet utover dette.
Det er først og fremst råvareprisene som
har utviklet seg til et nivå som ingen kunne
forutse.
Budsjettet er forøvrig bygd opp av 3
elementer:
- Regulære driftskostnader.
- Maskininnvesteringer.
- Nyanlegg og oppgradering.

Dette er en meget lukrativ avtale for OGK fordi.
• Vi sikrer høy driftsikkerhet.
• Kostnadene på de langsiktige investeringene er
forutsigbare.
• Restverdien er høy når maskinene selges/evt. tas i
innbytte etter 4 – 5 år.
• OGK er forhandlerens referanseklubb og samarbeidspartner i Norge. Dette gir oss meget gode
betingelser.
• Vi får meget god service og oppfølging.
Vi har fått en omstillingskostnad på div. maskiner som
en konsekvens av de gressartvalg vi har gjort. Det har
medført en forsering av klubbens kontraktsfestete maskinbytteplan som går i 5 års sykluser med 2 til 3 år. Dette
medfører en kortsiktig utfordring rent økonomisk men vil
rette på seg igjen i løpet av de neste 3 årene da de opprinelige maskininvesteringene vil bli tilsvarende lavere en det
5 årsplanen skulle tilsi.
Dette viser at stort sett samme aktivitetsnivå
koster mer penger i 2009 en i 2007.

Regulære driftkostnader:
Innbefatter lønninger og forbruksmateriell som skal til for
å gjennomføre vedlikeholdsstrategiene i.h.t måldokument
og handlingsplan. Posten utgjør ca. 2/3 av banens budsjett. Hva påvirker dette elementet i budsjettet år for år.
• Råvareprisene.
• Indeksregulering og evt. andre justeringer av
lønninger.
For år 2009 vil en rekke produkter som inngår i vår drift
som f.eks petroleum og gjødsel produkter stige tildels
kraftig. Vi snakker om pris stigning på mer en 100 %
på gjødsel og 30 til 40 % på petroleumsprodukter sammenlignet med 2007. Råvareprisene driver opp prisen på
ferdigproduktene.
Frø vil stige med 50 til 75 % pr. kg sammenlignet med
2007 nivå. Mye av varene handles i Europa og USA hvor
euroen og dollaren har styrket seg radikalt i forhold til den
norske kronen.
Lønningene har hatt indeksregulering på 9 % siden 2007
noe som gir et gjennomsnitt på 4,5 %.pr. år. langt lavere
en gjennomsnittet i samfunnet for øvrig.
En økt bemanning er påkrevd for å møte en mer intensivt
vedlikehold.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om 3 ukers ferie hvorav
2 uker sammenhengende sommerferie har bidratt til en
økt bemanningskostnad på 16 % i tillegg til overnemt
indeksregulering.
Maskininvesteringer:
Klubben sitter på langsiktige avtaler hvor maskinparken
byttes ut etter et rullerende skjema hvor innbyttefrekvensen er 4 til 5 år på kjernemaskiner og 7 til 10 år på øvrige
maskiner.
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”For budsjettåret 2009 vil prisene for overnemte poster øke med nærmere kr 2000 000,p.g.a” prisøkningene som nemt ovenfor for å
utføre tilnærmet samme arbeid som i
2007. Videre får vi en forsering/omstillingskostnad på maskiner på kr 840 000,Nyanlegg og oppgradering:
Nyanlegg og oppgradering (entrepenørarbeid ) burde i
utgangspunktet ikke vært en del av driftsbudsjettet, da
dette arbeidet vil variere sterkt fra år til år sett i forhold
til hvilkene prosjekter som blir igangsatt samtidig som det
ikke er en naturlig del av banedriften.
Konklusjon:
Regulære driftskostnader er basert på nåværende driftsnivå som tar utgangspunkt i det måldokument og dertil
handlingsplan som er fastsatt for klubben.
Maskininvesteringene er en del av en langsiktig plan som
i liten grad kan endres på kort sikt.
Nyanlegg og oppgradering er således det eneste området
med kostnadsfleksibilitet basert på de endelige beslutninger om prosjekter som taes av styret basert på forslag fra
headgreenkeeper etter at dette er diskutert med banekomiteen. Denne posten er av naturlige årsaker på et lavt
nivå sammenlignet med tidligere år.
Personal:
Personalet har gjort en meget respektabel innsats når man
ser hele oppgraderingsprosjektet under ett. Uten deres
bidrag hadde vi aldri kunnet levre det produkt som vi ser
konjekturene av. Det er et privilegium av å kunne få lede
en gruppe som det jeg har ansvar for.

Vi går nå inn i en periode hvor klubbene legger planer
med budsjetter for 2009. I denne prosessen er personalkabalen en viktig faktor. Det er mange roller med ulike
kvalifikasjoner som skal fylles for at man skal kunne levere
det produkt som er beskrevet i OGK`s måldokument.
Vi lever i et marked hvor det er høy konkurranse om
arbeidskraften.

Det er sunt med en viss turn over, men det må ikke gå så
langt at bærebjelkene i systemet faller sammen slik at vi
ikke kan drive en forsvarlig drift.
Vennlig hilsen
John Riiber

Flott sesong for juniorene i klubben
Sesongen 2008 er vel gjennomført også for klubbens juniorer. Aktivitetsnivået nådde nye høyder, på tross av fremmede treningsforhold med utfordrende logistikk. Ca. 200
juniorer i 21 treningsgrupper har hatt sitt tilhold på Ballerud og i Lommedalen. Det er veldig bra når vi ikke har
egne treningssteder, men 50 færre enn i 2007. Stort sett
grunnet bortfall av nybegynnertrening. Denne er tilbake
så snart vi får tilhold på Bogstad igjen.
I så stor grad som mulig dreies treningen mot banespill.
Litt over 3000 runder har vært spilt på forskjellige baner.
Økningen i banespill er stor og står sammen med økt
turneringsdeltakelse som bevis på at golftreningen gir
inspirasjon til mere spill. Nytten av korthullsbanene og de
enklere 9-hullsbanene har vært stor. Vi vil fortsette med
mange runder på Ballerud, Haga, Grini og i Lommedalen
også neste år. Treningsutbyttet av 9 hull på godt under 2
timer er betydelig. Noe å tenke på for alle.
Nå er alle som driver vintertrening vel installert i treningslokalene på Bogstad og noen på Fornebu. På Bogstad er
det utvidet med et eget studio for individuell trening.
Fokus gjennom vinteren blir på GUBBS, og våre egne treningslokaler egner seg ypperlig for finsliping av teknikken.
Mere om GUBBS finner du på www.oslogk.no/junior.
Turneringssesongen var meget bra med over 1.200 spilte
turneringsrunder. Det var mange flotte resultater på alle
nivåer. Det kanskje mest positive er den store bredden og
økningen i turneringsdeltakelse. Synligheten i golfnorge
av Oslo Golfklubbs juniorer er stor. Målet for 2008 var
å øke turneringsdeltakelsen og gjennom dette dreie fokus
over mot golf som idrett. Der det er viktig og riktig er
de etablert et tydeligere skille mellom toppsatsingen og
breddegolfen. Målet er at alle skal finne sin plass der de

ønsker, med ett stort, godt miljø som favner alle. Det gode
miljøet skapes på tvers av alle grupper, men kravene må
være ulike. Spillere skal vite hva som tilbys og hva som
kreves. De som krever mest skal få det beste treningstilbudet som finnes, men de vil også måtte gjøre en innsats
som fortjener en slik oppfølging. Resultatene vil vi se i de
neste 2-3 årene. Breddegruppene skal få et tilbud tilpasset
sitt ambisjonsnivå. Målet er å beholde flest mulig i trening
til de er ferdig med utdannelse og klar for videre karriere.
Også på golfbanen.
Våre trenere Fredrik, Carro, Julian og Stephen har klart
å skape et utrolig bra miljø. Gleden ved å spille golf og
den indre glød som grunnlag for trening og fremgang er i
fokus. I 2009 skal vi arbeide videre med miljøet i klubben
gjennom tydelige krav til både spillere og foresatte samt
trenere og ledere. Samtidig vil vi fortsette og videreutvikle
samarbeid på tvers av naboklubbene. Mer spill hos hverandre, treningssamarbeid der det er mulig og uhøytidelige
konkurranser.
Vi gleder oss til å komme tilbake til Bogstad. Treningsområdet ved hull 4 er utvidet og egner seg bedre for nærspilltrening. Det vil være klart for bruk etter ferien 2009. Hvis
pengene strekker til blir det lagt kunstgress på bakre del,
mot hull 5. Puttinggreenen ved hull 1 er også forbedret.
Vi håper drivingrangen etter hvert blir ny med kunstgress og utvidet sesong. Ingen behøver å være redde for at
Juniorene skal fortrenge øvrige medlemmer. Det blir nok
plass til alle, og vi håper mange unge spillere med forbilledlig sving og humør vil gi sette sitt preg på Bogstad til
sommeren.
For junior/TK
Lars Olaf Sterud
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Dette var scoren da OGK junioren Mathias Lynne Schjølberg gikk til topps i den prestisjetunge turneringen Orange
Bowl International Championship i Florida. Turneringen
er for de beste spillere under 19 år i USA og inviterte
nasjonale vinnere fra resten av verden. Orange Bowl er
en av verdens største juniorturneringer og har bl.a. Tiger
som tidligere vinner. Mathias tok inn forspranget Stiggy
Hodgson hadde opparbeidet (3 slag) og måtte sette en 5
meters putt på siste hullet for å ta seieren.
“In one of the most thrilling finishes in recent years
Norway’s Mathias Schjoelberg became the 45th Junior
Orange Bowl champion, holing a 15-foot par-saving
putt on the final green to edge out three-round leader,
England’s Stiggy Hodgson.
Schjoelberg, who started three strokes behind Hodgson
and carded a final round of 64 (6-under par) took the lead
at the 71st hole after a barrage of birdies, which to his
credit Hodgson withstood to the end.
“Mathias putted wonderfully all day,” Hodgson said. “For
me it all came down to 17th hole where my drive landed
in a divot in the rough. I thought about laying-up, short
of the water, then took on the shot and still made bogey so
Mathias went ahead. Reality is I shot 68, all four rounds
in the 60s, so although I’m disappointed I’m also very
proud of my performance.”
Hodgson birdied three of the first five holes and seemed
uncatchable but Schjoelberg made up ground as the Englishman stalled and a par-saving chip-in by the Norwegian
at the 12th changed everything. He birdied three of the

last six holes and never
doubted himself: “I just
knew I had make birdies
and I did. Stiggy gave
me a chance and I was
able to take it. I’m very
happy.” Fra turneringens
hjemmeside.
Mathias er i godt selskap
når vi ser hvem som har
vunnet turneringen tidligere. Her finner vi kjenninger som Mark Calcavecchia, Tiger Woods,
Ryuji Imada, Camilo Villegas, Kevin Na m.fl.
Mathias rakk å sende oss en liten hilsen mellom slagene:
Hei alle i Oslo Golfklubb!
Tusen takk for all oppmerksomheten, støtten og tilbakemeldingene fra administrasjonen, treningskomiteen, trenere, medlemmer, foreldre og ikke minst alle juniorene
i Oslo GK. Jeg er stolt av å være en del av Oslo GK og
hadde ikke vært der jeg er nå, uten dere. Samtidig ønsker
jeg alle et riktig godt nytt golfårJ
Mvh
Mathias Lynne Schjølberg

Trenger du å trene litt?

Bogstad Innegolf har
åpent i hele vinter!

Julian har undervisning på Fornebu Indoor
Center i hele vinter. For å bestille time,
ring 98 23 28 11.

Telefonnummer 22 73 17 60
Åpningstidene er:
Mandag til fredag 10.00-20.00
Lørdag 10.00-18.00
Søndag kun etter avtale

Oslo Golfklubb
Bogstad, 0766 Oslo
22 51 05 60
post@oslogk.no
www.oslogk.no
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