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Så var det slutt for i år…merkelig hvor fort tiden går i golfsesongen. I år var det spesielt merkbart med baneåpning for medlemmer 31. mai. Dagen før var det kun hektisk aktivitet for banepersonalet, knapt et medlem
å se. Den 31. var som å åpne alle sluser… etter den dag har det vært spilt utrolig mye golf på den nye banen.
Ca 23.000 runder på 4 måneder er MYE golf. Så kom slutten med spill t.o.m. 11. oktober med fullt trykk for så
den 12. hvor det nesten ikke var et menneske å se… Spesielt hyggelig for alle oss som jobber her og de som har
vært delaktig i ombygningsprosessen er at nesten uten unntak har golferne vært meget fornøyd med resultatet
og spilleforholdene på den nye banen.
noen ledige plasser for el-tralle i garasjebygget. Alle el-tralle plasser og
bur i klubbhuset er utleid p.t.
Medlemsundersøkelsen som nylig er avsluttet blir spennende å få
analysert. Når svarene er kategorisert og de andre innspillene vurdert
har både styret og administrasjonen forhåpentligvis noen klare formeninger om hva medlemmene mener skal til for at klubben / banen
skal bli enda litt bedre. Svarene kommer i neste utgave av bladet. Det
vi nå kan si er at det kom mange besvarelser (444) og at det var en
stor overvekt av menn som svarte.

Nå er tiden for oppsummering og evaluering kommet. Vi ansatte har
summert opp alle tall for bruk av ditt og datt. Vi har trukket noen
konklusjoner, men det gjenstår fortsatt mye arbeid i så måte. Av nøkkeltall som er interessante kan opplyses:
Greenfee i 2007: kr 1,2mill Greenfee i 2009: kr 2,2mill !
(budsjett kr 2mill) utrolig bra.
Det ble spilt totalt ca 4700 greenfeerunder; dvs runder av andre enn
medlemmer (sponsorturneringer ikke medregnet). I disse tallene
skjuler det seg ca 2000 personer som var medlemsgjest og ca 1000
runder fra sponsorer / andre klubber og annet. Gjennomsnittlig
greenfee pris var ca kr 600,- / runde.
Golfbilene er hyppig brukt blant de 44 som har søkt og fått innvilget
bruk av bil. Vi har nå 4 biler til disposisjon. Det er solgt / delt ut ca
2000 baneguider i forbindelse med spill / arrangementer i år.
Det er fortsatt ca 250 aktive medlemmer som ikke har hentet sin nye
bag-tag. Betyr dette at de ikke har spilt på banen i det hele tatt ? Det
som er sikkert er at det er et 50-talls medlemmer som står for en meget
stor andel av de totale antall spilte runder blant medlemmene.
Det er noen ledige skap i både dame- og herre garderoben samt

Om noen skulle tro at vi ikke har noe å gjøre fremover nevnes
følgende oppgaver som i tillegg til de saker formannen tar opp i sitt
innlegg, skal løses: evaluere mange aspekter ved årets drift – vurdere
nye elementer for neste år, innhente priser, budsjettere for alle avdelinger – sammenfatte budsjettet, skaffe inntekter. Skaffe nye sponsorer, selge annonser. NGF-tinget avholdes i disse dager og deltagelse
der er viktig for å påvirke golfnorges vei fremover. Idrettsregistreringen foretas. Kursinvitasjon for vintertrening med oppstart i januar
lages, påmeldinger registreres og fakturering for dette foretas. Følge
opp banker / det offentlige med skjemaer for alt fra signaturretter og
rentebindingsperioder til innrapportering av antall ansatte og timeverk til offentlig tjenestepensjon og arbeidstakerregisteret. Medarbeidersamtaler. OGK-nytt. Lage turneringsprogram for kommende
år. Håndboken skal revideres og trykkes på nytt, likeledes scorekort.
Opptak av nye medlemmer – utsendelser av brev, medlemsoppfølging
generelt. Økonomioppgaver: regnskap, følge opp utsendte fakturaer,
inkassovirksomhet på noe utestående. Bistå regnskapsfører og revisor
i deres arbeid. 2010-fakturere del av kontingent i januar. Forberede
årsmøte – dokumenter – presentasjoner. Osv. osv. Så selv om det er
stille utenfor veggene har vi nok å henge fingrene i.
Avslutningsvis vil jeg takke alle for en hyggelig golfsesong 2009.
Blide mennesker som utøver sin hobby er godt å se for alle oss som
jobber her. I tillegg til de gamle traverne har Elin, Kristin og Victoria
fungert glimrende og er akkurat så dyktige og serviceinnstilte som vi
håpet på.

Trenger du å trene litt?
Julian har undervisning på Fornebu Indoor Center i hele vinter.
For å bestille time, ring 98 23 28 11, eller bestill på www.figc.no

Formannen har ordet
Jeg vil takke alle medlemmer for en flott sesong. Jeg håper
at banen etter ombyggingen har stått til forventningene.
Som formann har jeg mottatt mange lovord om banens
kvalitet og også om hvordan den nye ”layout” fremstår.
Vi har mange medlemmer og det er mange meninger om
detaljer på og rundt banen. Vi i Styret og Administrasjonen forsøker å forbedre oss så godt vi kan. En av de
tingene som har gledet meg mest er at så mange medlemmer er fornøyd med den servicen som Administrasjonen
har gitt dette året. Niels har i samarbeide med alle ansatte
på og utenfor banen bidratt til at Bogstad har blitt ”et
bedre sted å være”. Jeg vil rette en stor takk til Administrasjonen og spesielt til våre fantastiske jenter Kristin, Elin og
Victoria, bedre jenter skal du lete lenge etter!!
Stephen og hans stab i Pro Shopen er som alltid ett midtpunkt, maken til positivitet finnes knapt. Vi er lei oss for
at vi ikke fikk orden på drivingrangen i år men det arbeides hardt slik at dette skal bedre seg til neste år. Våre informerte kilder forteller oss at et endelig vedtak vil fattes før
sommeren 2010. Vi venter med spenning.
Det er med glede at jeg kan fortelle dere at greenfee inntektene gikk over all forventning og oversteg selv våre
optimistiske budsjetter. Hele NOK 2,2 mil ble sluttresultatet. Det er helt klart at mye skyldes at alle skulle prøve
Bogstad, men jeg har tro på at mange vil komme tilbake
neste år. Kvaliteten i seg selv borger for dette. Alle som
driver golfbaner vet at været spiller stor rolle på antall
spilte runder, men været fra midten av Juli til langt ute
i August var begredelig med vanvittig mye regn. Vi fikk
testet dreneringssystemet og det er vel ingen tvil om at
dette fungerte meget bra. Vi hadde ingen dager hvor vi
måtte stenge banen og jeg tror vi var de eneste på Østlandet som kunne holde åpent under alle forhold.
Som de fleste har fått med seg så har vi i disse dager
en spørreundersøkelse ute blant medlemmene hvor vi
forsøker å finne ut hva de fleste er opptatt av og hvor vi
kan forbedre oss. Vi har også fått en mengde e-poster
med mange meninger og forslag. Vi kommer til å fortelle
medlemmene om utfallet av spørreundersøkelsen og vi vil
gjøre vårt beste for at flest mulig blir fornøyd med OGK i
fremtiden. Jeg håper at de enkelte medlemmer har forståelse for at vi ikke alltid kan imøtekomme enkeltmedlemmers ønsker, men vi forsøker å rette på de feil og mangler
som de fleste er opptatt av.
Ute på banen er John og hans menn i full gang med å
forberede banen på vinteren. Samtlige greener, fairways og teesteder er hull luftet og sandet. John har gitt
gresset alt gjødsel det trenger for å ta seg inn etter en meget
kraftig belastning i august, september og oktober. En liten
”matpakke” har gresset fått med seg for vinteren, og noe
godt å spise så snart våren setter i gang. Det store trykket på banen i høst gjorde at vi fikk en del slitasjeskader
på banen. Dette skyldes mange spillere, men også en del
maskinskader gjorde sitt til at vi nå tenker nøye igjennom
hvert enkelt hull og hvordan vi skal unngå for stor slitasje
neste sesong. Vi har og kommer til å lage flere gang og
tralleveier og vil anmode medlemmene og deres gjester til
å følge anvisningene nøye. Vi kommer til å benytte oss
også neste vår av utstrakt bruk av tau gjerder for å lede
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trafikken riktig og det er vårt håp at vi i frem-tiden vil
kunne spraymale gresset med streker som marker hvor vi
skal eller ikke skal gå. Hvis alle følger anvisningene blir
skadene minimale, husk det er DIN KLUBB og DIN
BANE !! Det er lett å si at banen må sette seg før vi kan ta
bort tau og sperringer, men jeg tror vi må se i øynene at vi
har og kommer til å ha ett stort trykk på anlegget. Mange
bekymrer seg for at driftsutgiftene vil skyte i været. Det
er ingen tvil om at det arbeidet vi har gjort på Bogstad
krever mye vedlikehold med mange banearbeidere. Styret
er enige om å prioritere vedlikeholdet av banen, slik at
medlemmene får glede av gode greener og fairwayer fra
starten om våren, til slutten på høsten. Styret har startet
arbeidet med budsjettet for neste sesong og vil legge dette
frem for medlemmene på Årsmøtet i Mars 2010.
Vi har mottatt en rekke henvendelser fra medlemmer som
mener vi må søke å redusere antall spilte runder og gjøre
banen mer tilgjengelig og mindre slitt, for det enkelte
medlem. Færre spilte runder vil også bidra til å sikre at
banen til en hver tid er av tipp topp kvalitet. Hvorfor
skal greenfeespillere betale det samme på Bogstad som på
Haga og Miklagard? Den totale kostnad for å drive OGK
er ca kr. 27 mill. og det ble spilt ca 23.000 runder i 2009
sesongen, noe som tilsier at det koster kr 1200 per runde.
Er det riktig at alle medlemmene skal subsidiere greenfee
spillerne? Her er noen eksempler på hvordan noen medlemmer mener vi kan få ned antall spilte runder, noe vi vil
diskutere i styret:
1) Adgang til greenfee spill reduseres og medlemmene
betaler en noe høyere årsavgift, samtidig som vi begrenser
muligheten til å benytte seg av fritt spill kort etc.
2) Greenfee satsene settes kraftig opp. (Ca. kr.1000 - 1200
for ikke medlemmer og kr 800 i spill med medlemmer.)
Ved dette vil vi senke antall greenfee runder, men samtidig
få gode inntekter fra de som er villige til å betale hva det
koster å spille på en kvalitetsbane.
Er dette veien å gå?
Fremtidsplaner:
Vi ønsker å bygge et permanent WC anlegg i knutepunktet hull 6/7/10/11. Septiktank er gravet ned og vi ser
for oss et pent lite bygg med pene WC og automater med
mat og drikke. Kun tilgang med kort. Finnes det noen velvillige ”onkler eller tanter” ? Hva med en kronerulling?
Vi ønsker å legge kunstgress på green og området rundt
ved treningsgreenen langs Sørkedalsveien. Dette vil
gjøre at vi alltid kan bruke denne greenen til piching og
putting. Vi har et mål om å få tillatelse til å sette opp en
boblehall over dette området om vinteren slik at klubbens
medlemmer kan få et tilbud for trening hele året. Dette
i samarbeid med Bogstad InneGolf. TK bruker mye
penger på å leie seg inn på andre baner og haller. Vi ser
for oss et klippekort system som vil finansiere driften av
denne hallen.
Kunstisprosjektet tror vi ennå på, men plan og bygningsetaten har trenert dette prosjektet til tross for at Oslo
Kommune allerede har overført midler til Røa Bandy for
prosjektet. Mye kan tyde på at vi må leve med den ”dårlige’” drivingrangen et år til.

Vi er i dialog med Campingplassen for å låne et område helt nord
langs Sørkedalsveien til å opprette en knøttebane for de aller yngste.
Her blir det 6 korte hull med utslagsmatter, klipping av ”fairway”
med en av våre rough-klippere, samt etablering av små greener ved
legge på sand, og klippe ned eksisterende gress. Da kan de yngste få
spilt golf uten særlige utgifter.
Parkeringsplassen trenger kr 300.000 for å bli skikkelig oppgradert
med ny asfalt. Dette finner vi ikke plass til i 2010 budsjettet, finnes
det andre løsninger?

ca 12-13 år, og hvert eneste år kommer dette opp som noe VI MÅ
GJØRE. Det er overhengende fare for at tak dekket sprekker opp og
leilighetene får større vannskader. Iflg. Opak er løsningen å bygge et
tak over det andre, med fall utover, noe som beløper seg til ca kr 1
mill. Dette har vi også i år dyttet fremfor oss, men en dag MÅ vi gjøre
denne oppgraderingen.
Jeg ønsker alle en god overvintring, enten med ski på bena, eller med
golfkølle i hånden i sydligere strøk. Jeg ønsker også banen en fortreffelig dvale, med tidlig vår og derved tidlig start av spill på Bogstad.

OBS OBS. Det enkelte medlem har ikke mottatt informasjon om
tilstanden på taket på bolighuset, jeg har sittet i styre og stell i OGK

Einar

Donald Ross Invitational 2009
Stina satte ny banerekord på Strui Course på Royal Dornoch Golf Club under årets utgave av
Donald Ross Invitational 2009.
Stina Resen og Axel Woxholth var i begynnelsen av oktober i
Dornoch i Skottland hvor de deltok i turneringen Donald Ross
Junior Invitational. Oslo GK har i flere år deltatt med en jente og en
gutt i denne turneringen som samler deltagere fra hele Storbritannia,
Sverige, Norge, Island og Danmark. Turneringen spilles på 2 baner,
The Championship course og Struie Course – begge linksbaner.

Turneringen er til minne om den legendariske banearkitekten Donald
Ross som utvandret til til Amerika og som i sin levetid bl.a. designet
banene i Pinehurst og flere hundre andre baner.
I år gjorde våre spillere seg ekstra bemerket, da Stina like godt vant
turneringen og dessuten satte banerekord for kvinner på Strui
Coursen da hun gikk banen på 70 slag (-2). Kopi av scorekortet for
dag 1, da hun satt banerekorden vil bli hengt opp i dameavdelingen.
Axel gjorde det svært bra han også, med 75 på Struie Course
(par 71 for herrer) og 73 på Dornoch Championship Course
(par 70), hvilket ga en flott 5. Plass (brutto).
Vi er kjempestolte av begge to, med 1. og 5. Plass og banerekord av
Stina er fantastisk sier Geir O. Thomassen som er koordinator for
våre deltagere i Dornoch. Stephen var som vanlig leder for de norske
og var selvfølgelig både glad og stolt over årets OGKere i Dornoch.
Tutta sendte også en hilsen via juniorsiden:
”Stor gratulasjon til Stina og Axel for bra spill i Donald Ross
Invitational.
Ekstra hyggelig at Stina vinner med bra score. Ser frem til at vi treffes
i Orlando i november.”
Klem fra Tutta
TKA

Axel Woxholt i aksjon!

Mølleplassen spesialbarnehage
Mange kom i bunkeren på hull #11 i år, og det ble en
10’er i prisen hos Stephen. Vi har også hatt loddsalg til
inntekt til barnehagen, og til sammen ble det kl: 6470,-.
Neste år står også grisen der og vi håper at mange vil putte
penger på grisen selv om du ikke går i bunkeren.
Takk!
Damekomiteen

Siri Wahlstrøm og Anne Helmer
med ”grisen”
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Sarah og Carls Cup
Turneringen ble spilt for første gang for 25 år siden, da som Sarahs Cup men ble endret til
Sarah og Carls Cup da lillebror Carl kom til verden 4 å senere. Da Anthony ble født for 15 år
siden ble turneringen utvidet med Anthonys Mini Pokal som er den populære ett-hulls
turneringen for de aller minste (2-6 år).
Til årets utgave av turneringen var det rekordpåmelding med 147
barn og ungdom til de forskjellige klassene. Riktignok ble det noe
frafall da turneringsstart ble utsatt i vel to timer da det var fare for
frost på morgenen.

I overkant av 20 barn i alder 2-6 år prøvde seg i ett hulls turneringen
som startet litt ned i bakken på hull 1. Her gikk jentene først ut
mens guttene startet på geledd når jentene var et godt stykke på vei
mot greenen. Med så mange spillere i hver ”flight” tok det sin tid og
etter mange flotte slag så gjorde alle seg ferdig på greenen før det bar
inn til noe varmt å drikke og premieutdeling. Alle fikk premie i de
yngste klassene mens 1/3 av startfeltet i 9-hulls turneringen mottok
velfortjent premie.

Av 147 påmeldte stilte ca. 130 barn og ungdom til start hvorav ca.
90 til 9-hulls turneringen og ca. 20 barn i hver av ett- og fire hulls
turneringene.

En fremtid som PRO?
Pernille Rieker (mamma) og Ida Rieker Sverdrup (3 år)

Resultater fra 9-hulls turneringen:
Klasse A jenter
1. Ingrid Krefting, Oslo GK
2. Cecilie Reksten, Oslo GK
3. Sara Sætre, Bærum GK

Klasse D Gutter
1. Finn M. Engzelius, Haga GK
2. Mads Kristiansen, Grønmo GK
3. Carl Magnus Forssell, Oslo GK

Klasse B Gutter
1. Kristoffer Reitan, Oslo GK
2. Martin L. Schjølberg, Oslo GK
3. Alexander J. Engseth, Drøbak GK

Klasse E Jenter
1. Maiken B. Paulsen, Drammen GK
2. Cecilie Heggem, Asker GK
3. Pernille B. Andresen, Oslo GK

Klasse C Jenter
1. Caroline Eskeland, Oslo GK
2. Dorthea Forbrigd, Oslo GK
3. Hannah B. Johansen

Klasse F Gutter
1. Bjørn Færestrand, Grønmo GK
2. Michael H. B. Steckmest, Oslo GK
3. Nicolay Thune, Oslo GK

I ett- og 4 hulls turneringen var alle vinnere!
Takk til alle barn og foreldre som trosset det triste været og
sørget for at turneringen ble en suksess. Vi ønsker alle tilbake til en
rekordstor turnering neste år, og da i strålende sol og litt

tidligere på sesongen sier Stephen før han litt forsinket setter
kursen mot Gardermoen og videre ferd til Skottland og Donald
Ross Invitational 2009.
TKA
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Årsmøte, Seniorgruppen 07.10.09
Seniorgruppens årsmøte ble avholdt i klubbhuset
7. oktober med 30 deltagere. Formann gikk raskt igjennom aktiviteten i sesongen. og minnet om at ”Upper
Ten” ble vunnet av Hans Jacob Nerdrum med Leif Astor
Svendsen som runner up.
Årets Kavallercup måtte avlyses da damene ikke greide å
stille lag.
Matchen mot Haga tapte vi meget knepent. Revansje
neste år og da skal det spilles matchplay.
Per Arntzen med makker Sidsel Engebretsen vant
Leif Hesstvedt pokal.
I forbindelse med årsmøtet ble den tradisjonelle puttekonkurransen avholdt. Det var kjølig og etter 3 omspill
kunne Kåre M. Lunde heve Magnumflasken til værs,
mens Per Arntzen som runner up måtte klare seg med en
i mindre størrelse.
Når det gjaldt Seniorpokalen hadde komiteen bestemt at
det nå skulle konkurreres i 3 klasser,
55-65, 66-75 og endelig de over 75 år. Seniorpokalen som
sådan vinnes av den som har lavest score på de 5 beste
rundene. Nivået var høyt og gjennomsnitt vinnerscore de
siste 12 år var 184 poeng hvilket i år hadde holdt til delt
3. plass. Vinner score var i år 192 og ble oppnådd av Kjell
Kaspersen som derved ble vinner av Seniorpokalen 2009.
Resultater i gruppen 55-65 hvor det var 5 med
minst 5 runder:
1. Per Pettersen 179 poeng
2. Per Arvid Sveum 169 poeng
3. Louis Røren 168 poeng
Resultat gruppen 66-75 år med 31 deltagere:
1. Kjell Kaspersen 192 poeng
2. Olaf Eie 186 poeng
3. Chris Selbekk 184 poeng
4. Bassen Bunæs 182 poeng
5. Per Arntzen 181 poeng
6 Terje Foss 176 poeng
7. Arild Backer 176 poeng
8. Dagfinn Berntsen 174 poeng
9. Erik Jacobsen 174 poeng
10. Tor Linnaae 174 poeng

Komiteen hadde i år laget en egen Eclectic- konkurranse
hvor beste score gjennom hele året på hvert enkelt hull ble
tellende. Formannen hadde forhørt seg om hvor vinneren
hadde sin svakeste side og han ble fortalt at han hadde forbedringspotensiale på pitchingen og årets Eclectic vinner
fikk derfor en pitching wedge som premie.
Resultat av årets konkurranse:
1. Kjell Kaspersen
63 poeng ( 9 birdies og 9 par)
2. Olaf Eie
65 ”
3. Hans-Jacob Nedrum 66 poeng
4. Per Pettersen
67 ”
5. Erik Jacobsen
67 ”
6. Thor Erik Hognerø 68 ”
7. Terje Foss
69 ”
8. Chris Selbekk
69 ”
9. Dagfinn Berntsen
69 ”
10. Per Arntzen
70 ”
Ved å se hvor mange spillere som oppnådde birdie på de
enkelte hull får vi en statistikk som viser de vanskeligste og letteste hull. På hull 9 var det bare en birdie (Per
Arntzen), på hull 6, 2 og på hull 5, 3 birdies. De letteste
hull er hull 7 med 13 birdies, hull 11 med 12 og hull 16
med 9 birdie spillere.
Seniorkomiteen har i år bestått av følgende:
Arild Backer, Svein Thon, Leif Astor Svendsen,
Erik Jensen, Jan Erik Viul, Bassen Bunæs og
Gaute Egeberg (formann)
Svein Thon med 8 års tjeneste, Leif Astor Svendsen med 6
år i komiteen og formann som har flyttet fra Oslo hadde
frasagt seg gjenvalg og alle takket og overrakt gaver. De
øvrige medlemmer ble gjenvalgt, og som nye medlemmer
ble Per Pettersen, Torgrim Rolfsen og Knut Olborg valgt.
Louis Røren deltar i komiteen med særlig ansvar for de
lavhandikappede.
Som forman ble Bassen Bunæs valgt.
Vanen tro hadde Magnus komponert en meget velsmakende middag som ble fortært i et selskap med 31 seniorer
som alle gleder seg til neste år.
Tusen takk.
Gaute Egeberg

Resultater over 75 år med 9 deltagere med
minst 5 runder:
1. Leif Astor Svendsen 179 poeng
2. Bjørn Kristvik 173 poeng
3. David Hansson 167 poeng

Komiteeleder Gaute Egeberg overrekker
seniorpokalen til årets vinner Kjell Kaspersen
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Baneavdelingens hjørne pr. 02.11.09.
Oppsummering av den første spillesesongen på ny
bane.
Vi har gjennomført en spennende sesong på ”nyoppgradert” bane. Dette har gitt oss mange nye inntrykk og erfaringer som kommer godt med i den videre planlegging
og forvaltning av anlegget. Tilbakemeldingene vi har fått
fra medlemmer, gjester, media og golfbransjen for øvrig
er entydig positive. Det er selvfølgelig veldig hyggelig og
en bonus for oppgraderingsprosjektet og ikke minst for
våre medlemmer. Den positive omtalen medfører også en
forpliktelse til å forvalte de investeringer vi nå har gjort
på en ordentlig måte i årene som kommer. Det er fortsatt
mange små detaljer som gjenstår før man kan si at alt er
ferdig. Det er dette arbeid vi nå er i gang med å kartlegge
og følgende saker er foreløpig definert som prioriterte
saker og som vil bli fremmet og foreslått i forbindelse med
budsjettforslag for perioden 2010-2012.
I korte trekk kan dette oppsummeres i prioritert
rekkefølge:
• Iverksette tiltak for å begrense nye slitasjeskader i green
og teeområder.
• Utbedre våte områder i semiruffen på hull 2,3,4,
6,9,10,13,14,17 og 18.
• Legge ferdiggress på områder som ikke har fått tilstreklig gressetablering.
• Etablere et nytt ferdiggressområde i tillegg til det vi har
ved hull 12.
• Avretting av veier/trallestier samt komplettere med
noen nye trallestier etter behov.
• Sette opp en forblendingsmur langs tee 1. (ca. 60 cm
høy) Tilsvarende utførelse/materiell som hva vi har
brukt rundt puttinggreenen foran klubbhuset.
• Oppgradere kompostområdet nedenfor tee 7. (Naboklager fordrer at vi tar tak i dette.)
• Legge kantstein langs vei akse fra tee 1 og rundt green 9
og ned til asfaltert område ved driftsbygg.
• Bygge ny miljøvaskeplass for maskiner nede ved lagringsplassen på hull 6/11. Dette vil fjerne mye av den
stramme lukten som vi opplever i dag. Vi er lovpålagt
å ha dette og vil ved kontroll bli pålagt å gjennomføre
tiltak.
• Oppgradering av lagringsplassen. Bygge nye sandsiloer
og carport konstruksjoner for forsvarlig lagring av varer
og utstyr.
• Bygge nytt toalettbygg ved tee 7.
Konsekvensene av en for tidlig åpning med stor
spillefrekvens:
Årets sesong har gitt oss nye utfordringer grunnet ekstrem
spillebelastning på en meget fersk bane uten tilstrekelig
etablert slitasjelag på gressmatta. Det er blitt spilt 20-25
000 runder golf på Bogstad i løpet av knappe 4 måneder.
Dette er en ekstrembelastning som skaper store utfordringer. Det har resultert i små og store slitasjeskader
på inn/utganger til greener og teesteder samt rundt div.
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bunkerkanter og ikke minst på treningsgreenene rundt
klubbhuset. Dette har og vil bidra til økte kostnader da
vi må bytte ut gress på områder med for stor slitasje. I tillegg er vi avhengig av å gjennomføre spesialprogrammer
for gjødsling og dressing i det videre arbeid med å forbygge nye slitasjeskader. Dette er tiltak som helt klart vil
påvirke kommende års driftsbudsjett. Videre er vi nødt til
i perioder å styre trafikken bedre gjennom utstrakt bruk
av gjerder rundt greenene for å begrense nye sliteskader.
Vi kommer også til å vurdere å utarbeide en egen trafikkgaid hull for hull som et ledd i det forebyggende arbeidet
mot slitasje. Course marshall vil ha dette som en av sine
prioriterte arbeidsoppgaver å påse at intensjonene med
gjerder/trafikkgaid fungerer i praksis. Gaiden vil fortløpende asurføres for å sikre at slitasjen spres best mulig.
Det er med stor bekymring å registrere at arbeide med
å reparere nedslagsmerker og tilbakelegging av divots
blir neglisjert tiltross for gjentatte påminnelser om dette
gjennom sesongen. I forberedelsene til neste sesong vil
det i samarbeid med de ulike brukergruppene i klubben
bli utarbeidet noen retningslinjer for hvordan man skal
bedre situasjonen. Hvis ikke ender vi opp med greener
med dominans av poa annua i løpet av få år. Vi er nødt til
å gjøre en felles kraftanstrengelse for å bedre situasjonen i
respekt for de store investeringer vi har gjort i forbindelse
med baneoppgraderingen.
Vinterforberedelser og Dreneringsarbeid.
I dagene etter sesongslutt har vi hatt nattefrost nesten
hver dag. Dette har redusert den effektive utnyttelsen av
dagen så pass mye at vi er spente på om vi rekker å utføre
alle de nødvendige vinterforberedelsene i tide. Dette er et
tankekors med tanke på diskusjonene rundt stengningstidspunktet på høsten.
Følgende arbeider vil bli utført i perioden oktober og
november:
• Forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og
fairway.
• Lufting av greener, teesteder og fairway.
• Sanddressing av greener, teesteder og fairway.
• Løvblåsing og oppsamling av løv på alle arealer.
• Tømming av vanningsanlegg.
• Ta inn og vaske baneutstyr, ballvaskere, teeskilt, teeklosser etc.
• Skjære rundt spredere og ventilkummer.
• Merke ut alle ventilbokser og filtreringskummer med
røde pinner.
• Vaske ned alle maskiner.
• Gjennomføre høstens dekkskiftsesong.
• Forbrede prosjekt juletresalg.    
• Rydde og vinterlagre utstyr.
• Utbedre våte områder i randsoner (semirufforåder
rundt fairway) på wHull 2,3,4,6,9,10,13,14,17 og 18.
Dette utføres av ekstern entreprenør.

Sub-Air:
Vi har mottatt mye spørsmål rundt bruken av SubAir. Jeg
skal redegjøre for prinsippene og mulighetene vi har med
SubAir.
Basert på de erfaringer vi har gjort er det ingen tvil om at
systemet har stor betydning for utviklingen av rotsystemet til gressplantene. Normalt står SubAir fast innstilt på
automodus dvs. at viftene kjører 5 min hver annen time.
Det er den svake duringen som høres på overflaten mens
viftene går.

I de grønne panelskapene er det en temperatursensor som
bestemmer om viftene skal suge ut, eller blåse luft inn i
greenmassen. Ved lave jordtemperaturer under 3-4 grader
og høye temperaturer over 25 grader blåser viften luften
inn i greenmassen. På våren er ofte jordtemperaturen mye
lavere en lufttemperaturen midt på dagen. Det er her vi
kan fremkynne vekstvilkårene for gresset ved at den varme
luften trykkes inn i greenen og varmer opp sandmassen.
Ved ekstreme jordtemperaturer fungerer det motsatt, luften som trykkes inn i greenmassen kjøles ned ettersom
det er kaldere i greenmassen enn i luften. (Dette er ikke så
aktuelt i Norge som i f.eks USA og andre varme strøk.)
Når temperaturen er mellom 3 og 25 grader suger viften
luft og vann ut av greenmassen. Dette innebærer at en får
en riktig balanse mellom luft og vann. Det geniale med
SubAir er at den
kun fjerner det overskuddsvannet som ikke gressrøttene
får nyttegjort. (Dvs. vannet i de grove porene i greenmassen.) Dette bidrar til at det alltid er rett balanse mellom
luft og vann i greenmassen som igjen sørger for optimale
vekstvilkår for gressplantene. Viftene sørger også for å
fjerne skadelige gasser som dannes under naturlig nedbryting av røtter og andre organiske materialer samt de
dødelige gassene som akkumuleres i forbindelse med et
evt. langvarig isdekke.
På våren brukes anlegget aktivt ved at en først suger ut alt
smeltevann for så å tilføre varmluften vi normalt har midt
på dagen. Dette vil samlet sett gi oss bedre vekstvilkår for
gresset. Hele fotosyntesen og næringsopptaket vil kunne
starte tidligere.
På høsten inn mot vinteren og ved ekstreme nedbørsmengder i spillesesongen tvangskjøres SubAir viftene på
sug for å gjøre overflaten og greenmasen så tør som mulig.
Dette skal sikre jevne og gode spilleforhold under turneringer og sikre så gode overvintringsforhold som mulig.

Det skal bli spennende å følge erfaringene fra SubAir i
årene som kommer.
Endrede arbeidsrutiner:
Vi har gjennom sesongen fått en del tilbakemeldinger på
at banearbeiderne til tider er mye mer synlige en hva tilfelle var tidligere. Dette har til tider blitt oppfattet som
forstyrende. Jeg skal prøve å redegjøre for årsaken til dette.
Den nye banen krever nye vedlikeholdsrutiner for å ivareta
de kvaliteter/investeringer vi har bygget. Dette medfører
aktiviteter som å legge divotmasse (frø/sand) i alle sår som
ikke oppslått torv er blitt lagt tilbake på en ordenlig måte.
Dette må gjøres minimum 3 ganger per uke (mandagonsdag-fredag) for at fairwayene skal kunne reprodusere
en nye og jevn gressmatte. Dette arbeidet er tid og personal krevende. Det tar 12-15 personer 2-3 timer å systematisk gå over alle fairwayene. Dette arbeid utføres etter
at alle arealer er klippet med klippetog ordningen. Det
innebærer at vi ikke er i gang med å legge divot før ca. kl.
11.30. på disse dagene. Tirsdag og torsdag er dager som
går med til andre prioriterte finisharbeider i form av trimming rundt greenområder, teesteder, bunker/bunkerkanter, grøfter eller lufting/sanddressing av greener, teesteder
og fairwayer. Vi har i realiteten to valg. Enten aksepterer
vi de rådende forhold ellers er vi nødt til å ansette langt
flere mennesker til å utføre dette parallelt med klippetoget
om morgenen. Det siste er etter min oppfatning urealistisk med tanke på de evt. økte kostnadene. Vi skal arbeide
hardt for at arbeidene skal gå så smidig som mulig og at
vi blir flinkere til å kommunisere med hånd signal når
kundene er klare til å spille. Men man må samtidig også
ha forståelsen for at vi hele tiden må sørge for best mulig
effektivitet i det arbeidet som utføres selv om det ofte vil
gå på bekostning av det som er korrekt sett fra spillernes
side. Baneavdelingen er med andre ord under konstant
press for å få utført sin del av arbeidet innenfor en fastsatt
tidsramme.
Dersom det er noen som kan gi oss impulser til ytterligere effektivisering med minst mulig forstyrelser for spillerne på banen innenfor den vedtatte budsjettrammen for
banen er dere hjertelig velkommen til å fremme dette.
Til slutt vil jeg gjerne få takke alle bidragsyterne i baneavdelingen for den jobben dere gjør både tidlig og sent.
Uten deres kompetanse og entusiasme hadde vi aldri klart
å levere gode golf opplevelser.
Jeg ønsker medlemmene også en fortsatt god førjulsvinter
og velkommen til en spennende åpning neste vår.
Vennlig hilsen
John Riiber

Endring av medlemskategori må
klubben ha skriftlig innen årsskiftet.
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Sesongavslutning for +Gruppen
Eftersom vi hade haft individuell turnering på sommaravslutningen så blev det en lag/scramble turnering denna gång! Och som vanligt visade juniorerna upp mycket gott spel.
Laget med Phillip Berggren, Bernhard Slagsvold och Martin Østlie
stod som segrare med -2 øver 9 hull. Mycket bra!

Så var det dags før kvällens højdpunkt. Mathias Schjølberg høll ett
føredrag om hans golfsatsning. Han snackade om allt från GUBBS
till holdninger och träning. Det var ett proffsigt føredrag som Mathias høll før førsta gången. Juniorerna hade stora øgon/øron och føljde med på allt han fortalde.

På hål 8 hade vi en närmast hål konkuranse. Den vann Martin Østlie med 5 meter i från och premierades med en keps med Mathias
Schjølbergs autograf:) Efter avslutat spel blev det middag, is och
premieutdelning!

Tillsist fick de en bild och autograf av Mathias att ta med sig hem.
Tack Mathias før att du ställde upp før dessa lovande juniorerna.
Dem och vi (tränare) satte stor pris på det!
Tack alla + juniorer før detta året. Jag och Fredrik är stolta och väldigt
nøjd med den glød dere har och den utveckling som har varit!
Stå på vidare!
Carro & Fredrik

Nicolay Thune, Mathias Schjølberg,
Dorthea Forbrigd, Ane Staubo

En fantastisk sesong for juniorene
Det er knapt mulig å ønske seg mer. 250 barn og ungdommer i trening i et miljø preget av treningsglede og forbilledlige holdninger.
Tilbake på Bogstad med en bane som andre bare kan drømme om.
Treningsområdet ved 4’ern også snart ferdig med kunstgress for nærspilltrening. Trenerne er en del av klubbmiljøet og har en fenomenal
glød for sin gjerning med juniorene. Satsningsgrupper som virkelig begynner å levere resultater. Både jentene og guttene tok lagNM
junior hjem til Bogstad. Et meget vellykket Suzann junior challenge
arrangement på Bogstad viste at alle deler av klubben kan dra lasset sammen. En stor økning i antall spilte turneringsrunder blant de
yngste gir håp om videre tilvekst til både bredde- og toppgolfen.

flop shots. Kanskje får vi en oppgradert driving range som alle kan
ha glede av. Kan hende deltar juniorene i flere av klubbturneringene,
og kanskje vil enda flere medlemmer og juniorer få gleden av givende
runder sammen.
En stor takk til medlemmer og en klubb som gjør det mulig å skape
et av de flotteste idrettsmiljøer for barn og ungdom. Om ikke veldig
mange år er dette kanskje medlemmene som gjør Oslo Golfklubb til
et enda bedre sted å være.
Med ønske om en god treningsvinter fra TK
Lars Olaf Sterud

Neste sesong kan kanskje treningsgrupper være i gang for eldre medlemmer som ønsker å forbrede nærspill, bunkerspill, putting eller

Bogstad Innegolf har åpent i hele vinter!
Telefonnummer 22 73 17 60
Åpningstidene er: Mandag til fredag 10.00-20.00 • Lørdag 10.00-18.00
Søndag kun etter avtale
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