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Sommeren er her og banen er på sitt fineste. Temperaturen i luften nærmer seg 20 grader, solen
skinner ofte og golferne er glade for å kunne spille på en bane med så gode forhold. Står så alt
bra til ?
Nei. Dessverre må vi konstatere at mange medlemmer
ikke betaler sin kontingent i tide. De som har bedt om
nedbetalingsplan har fått det, og er i denne sammenheng
gode betalere. Det er de mange andre, både aktive og passive tidligere aktive som ikke gir lyd fra seg som er problemet. Klubben har p.t. mer enn kr 1,1 millioner kroner
utestående fra medlemmer !

inkassoselskapet. Selv om mange kjefter oss huden full
fordi de får inkassovarsel når de mener å ha meldt seg ut /
meldt overgang så skal disse endringene komme skriftlig
og det må fremgå av meldingen hva medlemmet vil. Noen
ytterst få har kommunikasjon gående med oss og avventer
forståelig av den grunn. Noe av det mest frustrerende er
all den ekstra tid vi bruker på å følge opp de utsendte fakturaer. Jeg appellerer til alle medlemmer: Klubben trenger
Klubben drives som en bedrift. Den aller største inntekt- alle budsjetterte kontingentinntekter. Gjør opp for dere,
sposten kommer fra medlemskontingenter. I følge våre aksepter at dersom dere ikke har fulgt våre lover så må
lover skal man skriftlig melde seg ut, eller melde over- årets kontingent betales. Meld gjerne overgang / utmeldgang til annen medlemskategori innen 1. januar for kom- ing allerede nå med gyldighet fra 1.1.2011 hvis dere er
mende år (ref § 5.3.) Hvis så ikke skjer er man medlem redde for å glemme slike meldinger i desember.
av samme kategori som året før. Dette budsjetterer styret
med. Alle planlagte gjøremål / aktiviteter er satt opp for
å matche de budsjetterte inntekter. Når medlemmer da
unnlater å betale inn må aktiviteten reduseres. Det blir
litt som et stort sameie hvor sameierne betaler inn husleie
for å dekke alle felleskostnader og en del ikke betaler sin
andel. Da vil vedlikeholdet av sameiet ikke kunne gjennomføres som planlagt og de som betaler den vedtatte
husleie får likevel ikke det produkt som er avtalt fordi
enkelte sameiere snylter på fellesskapet. Slik går ikke i
sameiet og slik kan vi ikke vi ha det heller.
Greit nok at vi sperrer for starttidsbestilling i golfbox,
men det kommer et punkt hvor aktivitet / vedlikehold
må reduseres fordi medlemmene ikke betaler. Noen
foreslår at vi skal ta inn flere medlemmer fra den passive
medlemslisten. Det kunne ha fungert hvis beskjeden kom Ekteparmatchens vinnere; Margrethe Falck og Einar Skogstad gratuleres av nr. 2;
Kari og Noble Stibolt
til de passive før nyttår. Da kunne de valgt å ikke være
medlem / ikke leie spillerett på annen bane og akseptere
aktivt medlemskap hos oss istedet. Vi kan ikke forvente Ellers kan nevnes at sponsorbudsjettet nesten er oppnådd
at golfere skal betale full kontingent her samtidig som de og at vi jobber med planer for å skape utleieaktivtet
er låst i et medlemskap i en annen bane.
i klubbhuset om vinteren. Får vi det til blir det gode inntekter til klubben. Greenfeeinntektene følger vi nøye med
Hva gjør vi så med de som ikke betaler ? Vi sender purring fremover. Et ekspansivt budsjett krever mange eksterne
gjennom e-post, brev og noen telefonsamtaler, deretter spillere de neste 2 månedene. Det skal bli spennende å se
blir inkassovarsel sendt ut. Til slutt oversendes saken til belegget i sommer.

”Vaskemannen” Alfred har nå flyttet sitt telt opp på
parkeringsplassen. Han holder til i hjørnet ved puttinggreenen mot Sørkedalsveien. Vi håper at dere benytter
dere av hans tjenester. Det er ingen tvil om at han er
meget dyktig på å gjøre biler rent innvendig ! Og bare for
å ha nevnt det så tjener vi penger på at han er her.

Alle medlemmer som ble aktive første gang nå i år skal få
en bag-tag. Dette er den samme vi andre fikk i fjor (den
blå metallbrikken). Til dere som ikke har hentet den: Vær
snill å stikk innom kontoret en dag og hent bag-tag’en.
Den skal henge synlig på din bag. Fortsatt er det 60-70 av
dere ca 100 som ikke har hentet den.

Det er på sin plass å berømme alle juniorer som oppnår Vi ønsker alle en riktig god sommer med mye golf og
gode resultater. Greit nok at både Stephen, Julian, Fredrik hygge på Bogstad og på andre baner rundt om i verden.
og Carro er dyktige trenere, men det er nå til syvende og
sist ungdommene som trener og trener og deltar i turn- NV.
eringer både i lokalmiljøet og på baner lange reiser herifra. Gledelig er det å se at så mange deltar på lavere nivåer.
Kanskje, kanskje vil et par av dere nå virkelig langt. Se
ellers egne innlegg om junioraktiviteten og resultatene
annet sted i bladet.

Formannen har ordet
Golfsesongen på Bogstad er vel i gang, og det er hyggelig at så mange synes banen er i en
fantastisk forfatning. Greenene, som ikke står tilbake for noen andre europeiske baner, har
fra første stund vært strålende. Det er mange blide fjes å se på banen, på terrassen og rundt
klubbhuset.
sponsor turneringer, samt å assistere damene og seniro
herrene med sine respektive spilledager. Det tar ikke
lang tid fra sistemann er inne til resultatlistene foreligger.
Noen har spurt meg om ikke dette koster penger. Det
er klart at denne servicen koster penger, men det er også
klart at våre medlemmer trives med denne servicegraden,
da det stadig blir vanskeligere å finne folk som er villige
til å bruke så mye av sin fritid til å gjøre de forskjellige
jobbene i klubben.

Jeg har lyst til å gi honør til John og hele banestaben som
gjør en kjempejobb og holder banen flott. Det er kvalitet i
alle ledd og spillerene på Bogstad er meget fornøyde med
hvordan banearbeiderne alltid passer på når det kommer
spillere, slik at flyten i spillet ikke svekkes. Det virker på
meg som at kvaliteten på sesongarbeiderene i år er meget
god, og at banemanskapene benytter seg av matter for
ikke å slite for mye på forgreenene. Noen undrer seg over
at vi driver med mange forskjellige vedlikeholdsarbeider,
slik som vertikalskjæring av fairwayer etc etc. ”Hvorfor
måtte vi gjøre dette nå som det var så fint?” hører jeg.
Svaret er enkelt, dette må gjøres for å opprettholde en
høy standard på banen. John følger en nøye planlagt
vedlikeholds plan som dere kan følge ved å gå inn på våre
hjemmesider www.oslogk.no. Vi benytter oss av gjerder
flere steder for å styre trafikken og dette har gitt gode resultater. Vi håper i fremtiden at disse gjerdene ikke trengs
da de kan være til sjenanse for spillet.

TK og TK-styret med Lars Olaf i spissen gjør en kjempejobb og antall nedlagte frivillige timer tør jeg nesten
ikke tenke på. Vi har en flott og representativ gjeng av
unge golfere som trener hardt og som nå viser gode resultater. Våre trenere, Carro Diethelm, Fredrik Due, Julian
King og ikke å forglemme vår alles kjære Stephen gjør en
kjempejobb. Vi har forsøkt å få i gang kursvirksomhet
for medlemmer i alle aldre og med forskjellige ferdighetsnivåer, men våre eldre damer og herrer har ikke villet
Service nivået på Bogstad er høyt, Administrasjonen med melde seg på. Personlig har jeg deltatt i et nærspillskurs
Niels i spissen gjør en kjempejobb for å hjelpe medlem- med Carro sammen med en rekke ”eldre junior elite spillmer og gjester med daglige ting. Det er flott å se hvordan ere” på min alder, jeg hatt et fantastisk utbytte av denne
Siv har funnet seg til rette og det er mange i klubben som treningen. Man blir aldri for gammel til å lære nye ting
setter pris på hennes blide ansikt. Kristin gjør en kjempe- innen golfspillet.
jobb med å lede den store aktiviteten både med å avvikle
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Vi håper å dra i gang flere kurs etter sommeren og Styret har nylig mottatt en juridisk vurdering ang.
oppfordrer dere til å delta, kjempe sosialt og også lærerikt. lovligheten av det vedtak som ble gjort på årsmøtet i 2009,
hvor innmeldingsavgiften ble hevet til nok. 20.000. og
Mange synes det er dyrt å betale nok 750 for å ta med seg hvor de som tidligere hadde betalt inn et beløp, nå må
en gjest på banen og mange mener at vi vil tape penger på betale differansen opp til nok 20.000. Konklusjonen er at
å sette prisen på dette nivået. Vi er enige om at dette lig- årsmøtet hadde full rett til å vedta dette. Hele den juridiske
ger over andre baner, og har innført et “sommertilbud” på betraktningen rundt dette ligger nå på våre hjemmegreenfee i juli. Kr 800,- for fullt betalende greenfeespillere sider.
og kr. 600,- for medlemmers gjester. Ikke glem at det koster
ca nok 1.200-1.300 å ”produsere” en runde golf på Bogstad. Vi vil i juli åpne banen for greenfee spill til alle tider med
Styret jobbber med å forberede det ekstraordinære 3 dagers forhånds booking på golfboks.
årsmøtet i September-Oktober for å fastsette ny innmeldingsavgift fra de som står på ventelisten. Vi har fått mange Jeg vil ønske dere alle en riktig god golf-sommer.
innspill, særlig fra de som ser at det vil bli dyrt å og gå fra
junior til senior. Styret arbeider med forslag til å strekke Hilsen Einar
denne avgiften over flere år.

Fantastisk innsats i Skandia Open
Scandia Tour er Sveriges største turneringsserie for spillere opp til 21 år, og Skandia Open
er den turneringen på touren med bredest
internasjonal deltagelse. Turneringen er slagspillt over 54 hull med en cut etter to dager.
Elisabeth Haavardsholm fra Oslo GK imponerte stort
med en avsluttende fire under par 66-runde søndag. Med
dette fikk hun andreplass med +4, ett slag bak vinneren
Celine Boutier fra Frankrike. Stina Resen kom på en flott
16.plass med +16 etter 3 runder.
Elisabeth Haavardsholm
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Turneringsspill blant OGKs juniorer
Ca. 90 av våre juniorer har hittil i år vært ute på turneringer, fjernt og nær. I egen spalte vises
utdrag av resultater på høyere nivå. Det gledeligste er likevel at deltagelsen i turneringer for de
yngre på C-tour, Nabogolfen og Golfliga Junior er veldig bra.
Oslo Golfklubb har overlegent flest deltakere i så godt
som alle turneringer. Spesielt spirer og gror det blant de
yngste. I motsetning til det mange andre klubber opplever er rekruttering ikke en utfordring. Men, -vi vil jo gjerne
at alle som er i trening også spiller turneringer, så antallet
turneringsrunder skal videre opp.. Utfordringen fremover
blir å utvikle turneringsformer som fenger i ung alder.
Fredrik Due, head coach

Norges Golfforbund har tatt ut følgende lag til EM for
gutter: på Klassis G&CC utenfor Istanbul i Tyrkia:

5 spillere fra OGK tatt ut til Lag EM

Til EM for jenter lag som arrangeres i Aalborg i Danmark, stiller Norge med følgende lag:

-Mathias Schjølberg, Oslo Gk
-Kristoffer Ventura, Moss & Rygge Gk
-Andreas Gjesteby, Drammen Gk
-Kristian Krogh Johannessen, Drammen Gk
-Aksel Olsen, Stavanger Gk
-Mikkel Bjerch-Andresen, Haga Gk

Oslo Golfklubb har 6 spillere med på de ulike lagene som
er tatt ut av Norges Golfforbund til LagEM. Lagene skal - Elisabeth Haavardsholm, Oslo GK
i ilden i tiden 6.-10.juli.
- Nikoline Skaug, Oslo GK
- Cesilie Hagen, Drammen GK
Til EM i golf for damer lag som spilles på La Manga i
- Maria Tønnesen, Grimstad GK
Spania stiller Norge med følgende lag:
- Tonje Daffinrud, Vestfold GK
- Stina Resen, Oslo GK
- Marita Engzelius, Oslo GK
- Rachel Raastad, Drøbak GK
- Solveig Helgesen, Bjørnefjorden GK
- Lene Hafsten-Mørch, Asker GK

Resultater 2010
INTERNASJONALT
Sorø Young Master/Danske Bank Open,
Sorø GK, 24.-25.april
4. Ingrid Hagen
82-81 (+21)		
Junior Masters Invitational,
Sotenäs GK 24.-25.april
Gutter
1. Mathias Schjølberg
Jenter
1. Nicoline Engstrøm Skaug
5. Ingrid Hagen

JELD-Wen Masters Himmerland
11.-12.mai (Proffturnering)
T13.
Mathias Schjølberg		 72-73-70 (-4)
Thunderbird International Junior,
Grayhawk GC, Scottsdale Arizona 28.-31.mai
20.
Mathias Schjølberg		 70-73-73 (Par)

69-66 (-7)

Skandia Junior Open, Göteborgs GK, 28.-31.mai
2.
Elisabeth Haavardsholm
71-77-66 (+4)
T16
Stina Resen
75-77-74 (+16)

73-74 (+5)
79-76 (+13)

Fenix Finnish Ladies (Proffturnering)
5. Marita Engzelius
77-73-73 (+10)
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NASJONALT
Seier Lag NM jenter 29.juni-1.juli
Norgescup Nøtterøy 5.-6.juni

B-Tour Drøbak GK, 15.-16.mai

Herrer
2.
Markus Leandersson
T3. Vidar Thorstensen
7.
Fredrik Kollevold
Damer
2.
Josefine Mensner
3.
Marita Engzelius

Gutter
T2. Jarle Volden
T6. Jens Birkeland

70-71 (+1)
74-69 (+3)

Jenter
1.
Anine Edsbergløkken
T3. Victoria Holme

74-75 (+9)
77-75 (+12)

71-71 (-2)
73-70 (-1)
75-70 (+1)
76-74 (+6)
75-76 (+7)

B-Tour Oppegård GK, 12.-13.juni

Titleist Tour 1 Stavanger 1.-2.mai
Gutter
1.
Mathias Schjølberg
T15. Fredrik Jullum
T19. Simen Lofthus
T39. Jacob Krefting
44.
Filip Platou
T48. Jarle Volden

74-76-70 (+7)
82-80-75 (+24)
82-81-75 (+25)
82-84-86 (+39)
83-92-81 (+43)
87-88-85 (+47)

Jenter
2.
3.
T5.
12.
T18.
21.
23.

76-78-79 (+20)
82-80-74 (+23)
79-78-81 (+25)
86-83-81 (+37)
91-89-82 (+49)
89-94-83 (+53)
90-93-93 (+63)

Nicoline Engstrøm Skaug
Elisabeth Haavardsholm
Ingrid Hagen
Stina Resen
Saskia Sterud
Eline Askeland
Victoria Holme

75-70-71 (Par)
79-73-81 (+17)
80-79-81 (+24)
76-83-86 (+29)
84-83-80 (+31)

Jenter
1.
2.
T5
11
T16
19

70-78-74 (+6)
73-75-75 (+7)
77-77-78 (+16)
76-82-80 (+22)
82-85-80 (+31)
82-86-88 (+40)

Elisabeth Haavardsholm
Stina Resen
Nicoline Skaug
Ingrid Hagen
Saskia Sterud
Victoria Holme

76-73 (+7)
79-74 (+11)

Jenter
1.
Anine Edsbergløkken
T4 Saskia Sterud
T4 Sofie Kjus Huseby

80-75 (+13)
90-80 (+28)
90-80 (+28)

TO-Tour gutter, Drøbak GK, 9.mai
2.
Martin Schjølberg
72 (+2) play off
T7 Benjamin Giørtz
77 (+7)
T9 William Evensen
78 (+8)
T9 Frederick Magnussen
78 (+8)
Andre vinnere i år:
Peder Ditlev-SimonsenC-tour, Ski gk, 15.mai
Thea-Elise W. WesmannC-tour, Ski gk, 15.mai
Bernhard Slagsvold, C-tour, Oppegård gk, 30.mai
Solveig Anette Berg, C-tour, Grini gk, 12.juni

Titleist Tour 2 Moss & Rygge 5.-6.juni
Gutter
1.
Mathias Schjølberg
T21. Simen Lofthus
T33. Fredrik Jullum
41.. Jarle Volden
T42. Jens Birkeland

Gutter
T3. Benjamin Giørtz
9.
Jarle Volden

Andre vinnere i år:
Peder Ditlev-Simonsen, C-tour, Ski gk , 15.mai
Thea-Elise W. Wesmann, C-tour, Ski gk, 15.mai
Bernhard Slagsvold, C-tour, Oppegård gk, 30.mai
Solveig Anette Berg, C-tour, Grini gk, 12.juni

Ingrid Hagen og Saskia Sterud
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Regler for medlemsopptak fra ventelisten.
Mange har fått med seg at det er opprettet en liste i sekretariatet for de som ønsker å få inn
et familiemedlem i klubben. Den såkalte ”Familielisten” (se pkt 4 under) Vi gjengir nedenfor
hvilke kriterier som gjelder. Det er viktig å merke seg at det er kun aktive medlemmer som
kan sette seg på denne listen og at fristen er satt til 1. november hvert kalenderår. Det er Siv på
kontoret som skal ha beskjed; siv@oslogk.no eller 22.51.05.63
Etter at vi har tatt opp alle passive medlemmer og har gitt
dem full spillerett, fortsetter medlemsinntak med opptak
fra ventelisten etter følgende prinsipp:

5. Denne interesselisten (familielisten) for å få inn familiemedlem slettes hvert år og alle må sende inn sitt ønske
på nytt.

1. Av alle opptak skal de første 70% forbeholdes de
personene på ventelisten med lengst ansiennitet. Eks:
bestemmer styret at det skal tas inn 80 nye medlemmer et
år vil først de 56 med lengst ansiennitet på ventelisten få
et tilbud om medlemskap

6. Nære familiemedlemmer defineres slik: Ektefelle /
samboer (samboere må kunne dokumentere samme
adresse i minimum 2 år) og barn / barnebarn av det aktive
medlem. Det er kun nedadgående linje i familierelasjon
som teller. Et medlem kan ikke få inn sin mor/far eller
tante/onkel. Likeledes er ikke svigersønner/døtre eller
nevøer her ansett som familiemedlem.

Deretter:
Av alle opptak skal 30% forbeholdes aktive medlemmers
nære familie (detaljer under). Eks: bestemmer styret at det
skal tas inn 80 nye medlemmer et år vil først de 56 som
nevnt i pkt 1 over få et tilbud om medlemskap, deretter
vil de 24 gjenstående være nære familiemedlemmer av
aktive medlemmer.

8. Kriterier for rangering av listen:
a.den aktives ansiennitet(En som har vært medlem i 40
år får inn sin kone før en som har vært medlem i 25 år)
b. Det gis tilleggsansiennitet for deltagelse i styret- eller
årsmøte oppnevnt komite. (4 år i banekomiteen gir 4 års
tillegg til medlemsansienniteten)

2. Hvert år før den 1/11 skal de aktive medlemmene som
ønsker medlemskap til

c. Hvis en person har vært PTA i en periode regnes denne
a) Ektefelle eller samboer etter lovens prinsipper (samme perioden ikke med i ansiennitets beregningen.
adresse i minst 2 år),eller b)Barn / barnebarn av aktive
medlemmer, sette seg på en liste. Denne listen blir der- Begrensning:
etter rangert etter ansiennitet prinsippet. (se nedenfor). Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års
Det ansees som en selvfølge at alle som setter seg på karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem
(forutsatt at familiekvoten fylles opp av andre). Uten slik
denne listen benytter seg av tilbudet hvis de får det.
begrensning vil et og samme medlem få inn 2-3-4-5 familie3. Innmeldingsavgift bestemmes av Årsmøtet for det medlemmer før andre får inn sitt første familiemedlem.
gjeldene år. Det deles mellom junior og overgang til
voksen etter de prinsippene vi praktiserer nå.

4. Familielisten settes opp som følger: Hvert år skal medlemmene informeres (hjemmesiden – e-post – OGK-nytt
- oppslag på klubben) om at dersom de ønsker et familiemedlem inn i klubben må det gis skriftlig beskjed om
dette senest 1.11. året før opptak.
Det kan bare søkes for ett familiemedlem ad gangen.
Det er kun aktive medlemmer som rangeres, medlemskategori PTA (passiv, tidligere aktiv) har ingen slik fordel.
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Hvordan skape et idrettsmiljø
3 år er gjennomført av arbeidet med en kombinert toppidretts- og breddesatsing i klubben.
Resultatene er i ferd med å vise seg. Vi skaper idrettsglede for 250 ungdommer som trener alt
fra 15 til 1500 timer i året. Noen av dem er blant landets beste spillere og kan bli blant verdens
beste. Andre er fornøyd med en riktig sving og et godt klubbmiljø. Alle drives frem av gleden
over å drive idrett.
Det ligger klare retningslinjer til grunn for arbeidet som
gjøres. Prinsipper og forutsetninger er grundig diskutert
og besluttet i klubbens organer. Som medlemmer er det
viktig at dere vet hva som ligger til grunn for juniorsatsingen. Gi gjerne tilbakemeldinger, så kan vi bli enda bedre.

Sunn og nøktern økonomi
• TK har et budsjett for inneværende år på 2,8 millioner
kroner, som i det vesentligste betales av spillernes foreldre.
Klubben bidrar med et tilskudd 900 000 kroner brutto.
Tilskuddet fra golfklubben dekker alle kostnader som
ikke foresatte betaler som treningsavgifter og egenandeler.
Aktiv trening for alle ambisjonsnivå
• TKs budsjett går i sin helhet med til å dekke utgifter
• Juniorene i Oslo Golfklubb skal være i aktiv trening. til bla. trenere, sekretær, telefoner og baller på driving
Klubben legger vekt på å ha et bredt og allsidig trening- rangen. Juniorene betaler kontingent og finansieringsstilbud tilpasset den enkelte juniors ambisjonsnivå for sin bidrag til klubben og klubben mottar støtte pr. junior
idrett.
fra Norges Idrettsforbund. Til sammen utgjør dette
• Gjennom deltakelse i treningsgruppene får den 600.000,-. Trekker man fra juniorenes innbetalinger
enkelte junior opplæring i Oslo Golfklubbs gjeldene utgjør klubbens “netto” tilskudd 300.000,-. Kostnaden
regler for god oppførsel på golfbanene og i klubbhuset.
utgjør i underkant av 200,- pr ordinært medlem.
• Bygging av våre nye treningsområder for nærspill og
Riktig størrelse for miljø og rekruttering
putting er delvis finansiert gjennom ungdomsmidler fra
• Oslo Golfklubb har i dag 250 juniorspillere i trenings- idrettens organer.
grupper, som enten vil bli elitespillere eller habile hobbyspillere. I gjennomsnitt er det 15 spillere pr. årsklasse,
noe som er nødvendig for å skape varig miljø og vennskap.
• Rekruttering til treningsgruppene skjer etter vedtatte
retningslinjer som er publisert på våre nettsider. Det legges
vekt på lokal tilhørighet og treningsiver. Barn og barnebarn av medlemmer har fortrinn.
• Juniorer som har vært aktive i treningsgrupper kan
søke om medlemskap når de fyller 18 år. Dette sikrer
rekruttering av medlemmer med genuin interesse for
sporten og som er oppvokst med OGKs verdisett.
Grunnlag for elitesatsing
• De som vil skal ha muligheten til å bli toppidrettsutøvere innen golf. 12 av Oslo Golfklubbs juniorer går nå
på college i USA på idrettstipend. Kombinasjonen idrett
og utdannelse ansees som avgjørende.
• Klubben har mange spillere på ulike representasjonslag.
20 spillere konkurrerer internasjonalt.
• Samlet har Oslo Golfklubb nærmere 30 spillere som
driver golf som toppidrett. Resultatene forbedres hvert år.
• Elite- og breddesatsingen er gjensidig avhengige av
hverandre.

Topp trenerkompetanse
• Stephen, Julian, Fredrik, Carro og Bjørn utgjør landets
beste trenerteam. Disse er tilgjengelig for alle medlemmer.
Et trenerteam med sportslig tyngde er nødvendig for
å tilby et solid idrettsstilbud til klubbens spillere, eldre
og yngre.
En aktiv junioravdeling med sportslige ambisjoner er en
god investeringen i klubbens fremtid.
Med sommerhilsen
Lars Olaf Sterud
Leder TK/junior
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Spill Lotto og støtt juniorene på Bogstad
Ved spill på Multix tilfaller halvparten av overskuddet
Grasrotandelen. Hver dag beregnes Grasrotandelen ut
ifra forskjellen mellom innsats og gevinster, og fordeles
til spillernes grasrotmottakere.

Spiller du på Lotto eller tipper? Hvis svaret er ja, er du
kanskje kjent med grasrotandelen. Nå går grasrot-andelen
av til juniorene i Oslo Golfklubb. Men, for at juniorene
skal få glede av dine spill må du velge Oslo Golfklubb
som mottaker av din grasrotandel. Dersom de mange av
klubbens medlemmer registrerer Oslo golfklubb som
mottaker, vil juniorarbeidet bli tilført betydelige midler
til vårt arbeid med fremtidens golfere.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill,
bortsett fra Flax og Extra,

Hvis du allerede har registrert et annet idrettslag
Da Norsk Tipping ble etablert bestemte myndighetene som mottaker, men ønsker å bytte for å støtte det viktige
at hele overskuddet skal gå til samfunnsnyttige formål. juniorarbeidet på Bogstad kan du bytte din grasrotGrasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være mottaker når du måtte ønske det. Våre juniorer
med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.
Du kan nå velge Oslo Golfklubb som det idrettslaget
som skal få fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si
at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem
kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats,
premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Oslo Golfklubb
Bogstad, 0766 Oslo
22 51 05 60
post@oslogk.no
www.oslogk.no
Fredrik Due i aksjon.
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