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Juniorene er mange og det avholdes kurs mandag til  
torsdag helt frem til sommerferien. Elin har sammen 
med Fredrik og TK satt opp kursene og påmeldingene  
strømmer inn. Vi gleder oss til å se barna på klubben 
igjen. Det er nylig inngått avtale med Bogstad Camping 
om bruk av deler av deres areal til nybegynnerkurs. Det 
skal anlegges en svært enkel 5-6 hulls sløyfe med hull. 
Matteutslag, ekstra store hull og kanskje noen andre  
elementer vi ikke bruker på den store banen. Meningen 
er at nybegynnerne skal ”leke” golf  for å få interesse for 
spillet. Vi følger dette opplegget med spenning.

Årsmøtet er omtalt annet sted, men i etterkant er det en 
del oppgaver vi fra administrasjonen jobber for å finne 
løsning på. Forholdene rundt innmeldingsavgift, både 
forover og bakover i tid skal løses med hjelp av både våre 
tillitsvalgte og eksterne organer. Ikke bli overrasket om 
det innkalles til ekstraordinært årsmøte senere i år for å 
avgjøre noen av disse forholdene.

Noen av dere har allerede vært innom klubbhuset og sett 
på aktiviteten inne i huset. Vi har oppgradert møterom-
met med topp standard fasiliteter. Dette gir både klubbens 
egne komiteer, samarbeidspartnere og andre som trenger 
et møterom mye bedre forhold å jobbe under. Rommet 
er også blitt en nøkkelfaktor i et nytt ”sponsorprodukt”. 
Klubbens store avtaler koster mye penger. Vi tror det er 
mange bedrifter som gjerne legger møteaktivitet til golf-
klubben med avsluttende golfspill for de som kan for en 
rimeligere penge. I samarbeid med Nico Knudtzon har vi 
laget en pakke til næringslivet som hensyntar både møte-
romsfasiliteter, bespisning og golf. Bare så det er sagt: vi 
fikk en sponsor til å betale kostnadene for oppraderingen.

Når det gjelder økonomi så er ikke golfklubben lenger 
en billig klubb å være medlem i. Kr 9.670,- for et med-
lemskap er mye penger, vi er enige i det og det krever 
mye av oss som jobber her. Dere som medlemmer for-
tjener veldig høy servicegrad og skal forvente topp for-
hold på banen. Det er da også intensjonen med driften. 
Flere av de andre banene i Oslo-området sier ”endelig er 

kontingenten i Oslo satt opp, for nå kan vi slippe alle 
kommentarene om at det er så billig der”.  Det ble på 
årsmøtet reist spørsmål, om hvorfor det koster så mye å 
drifte klubben (omsetning ca kr 28mill) når andre klarer 

det mye billigere. Det er veldig få andre sammenlignbare 
baner i Norge. Uten å ta dette for langt i dette skriv må 
vi jo nevne at det ikke er noen annen bane i Norge som 
skal betjene så stor gjeld som den vi har (kr 62mill), det er 
ingen annen bane som har så store bygningsmasser som vi 
har – driftskostnadene ved byggene er store. Det er heller 
ingen annen bane som har den store junioraktiviteten vi 
har (omsetning ca kr 3mill). Summe av disse 3 elemen-
tene utgjør alene ca kr 9mill. Kontingentinnbetalingen 
våre medlemmer må betale er noe høyere enn på Haga, 
men samtidig noe lavere enn på Miklagard. 

Som mange har fått med seg så sluttet Victoria jobben sin 
hos oss til påske. Head-huntet av en tidligere kollega til 
en ny, bedre betalt og mer ansvarsfull jobb. I hennes sted 
har vi ansatt en ny medarbeider; Siv Leschbrandt. Hun 
begynner hos oss 10. mai og jeg håper dere tar vel i mot 
henne. Husk: hun kan ikke alt den første tiden, driften av 
en golfklubb må læres. Etter litt opplæring er vi overbevist 
om at hun vil yte maksimal service for klubbens medlem-
mer og gjester.

De nye aktive medlemmene vil kunne hente sine bag-
tager i administrasjonen medio mai. Fra i fjor ligger 

Våren er her og vi er straks klare til å åpne banen igjen. Banestatus finner dere annet sted i bladet 
her vil jeg konsentrere meg om de andre elementene av klubbdriften.

DUGNAD
Årets dugnad avholdes på klubben lørdag 8. mai fra kl 10.00 til ca 13.00 med pølse- og 

drikke servering ette på. Dersom forholdene tillater det vil den årlige ”Greenkeepers Open” 
arrangeres rett etter bespisningen.

Møt opp  -  bidra  - det er til stor hjelp !
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Formannen har ordet
Jeg takker for fremmøte på årsmøtet på Persbråten skole.  
Personlig lærte jeg mye fra dette møtet. ”Rikets tilstand” 
skal vi i fremtiden legge frem i Bladet, og som informa-
sjon på hjemmesiden vår. Det ble lovet et ekstraordi-
nært årsmøte for å fastsette innmeldingskontingent for  
sesongen 2011, og styret er i gang med arbeidet rundt 
dette spørsmålet.
I slutten av april var det kaldt på Bogstad med natte-
temperaturer ned til -5c. Vi startet klippingen av 
greener og teesteder  rundt den 15. april, og vi fortset-
ter dette fremover.  Det som er sikkert er at greener og  
teesteder har klart vinteren bra, men det er en del sopp- 
skader på en rekke fairways. Hvor ”dypt” soppen sitter, er  
usikkert, men vi må belage oss på brune flekker i noen tid 
fremover. Vi legger opp til en DUGNAD den 8.mai med 
påfølgende dugnadsturnering. Om denne blir 9 eller 18 
hull avhenger av banens tilstand. Vi regner med at datoen 
for offisiell åpning også vil bli annonsert på denne dagen.
Styret ser frem til en lang og god sesong på en strålende 
bane, og vi håper at medlemmer og gjester vil sette pris 
på det servicenivået vi legger oss på.  Administrasjonen, 
restauranten samt alle i Proshoppen vil arbeide for at  
Bogstad forblir ”et fantastisk sted å være”  
For å spare penger på porto og lignende ønsker vi å  
kommunisere med flest mulige medlemmer via e-post og 
via våre hjemmesider www.oslogk.no   
 Vi er avhengig av tilbakemelding fra det enkelte medlem 
for å rette opp eventuelle feil i håndboken, og oppfor-
drer alle til å sjekke sine data vedrørende telefonnummer, 
e-post adresse m.m. slik at vi kan oppdatere våre lister.  
De fleste hygget seg på den nye banen i fjor,  og vi vil gjøre 
det beste vi kan også i år for at Oslo Golf Klubb skal forbli 
”et fantastisk sted å være”.
Det hviler et ansvar på alle medlemmene for å hjelpe våre 
gjester og gjestespillere på banen slik at de får en hyggelig 
opplevelse. Alle må følge golfreglene og den forventede 
etikette som hører hjemme på Bogstad.
Mobiltelefoner er noe de fleste har og benytter flittig, 
men det er ikke vanskelig å forestille seg hvor forstyrrende 
de kan være ute på banen eller på Terrassen. 

DET ER FORBUD MOT BRUK AV MOBIL- 
TELEFON PÅ BANEN OG I KLUBBHUSET. Gå ut 
på parkeringsplassen når du må snakke i mobilen.
Jeg har minnet alle på å reparere nedslagsmerker, både 
i medlemsbladet og under alle større sammenkomster i 
klubbens regi.  Jeg oppfordrer igjen alle til å lære seg bruk 
av greengaffel, samt å benytte denne flittig på våre flotte 
greener.
Vi oppfordrer også alle til å legge tilbake oppslått torv på 
fairways og i semirough.
OGK strever etter å holde banen i topp stand gjennom 
hele sesongen. Vi har et stort vedlikeholds program, 
og det er ikke å unngå å møte banearbeidere i løpet av  
runden. Vis respekt for våre dyktige medarbeidere og pass 
på sikkerheten overfor disse.
For å unngå unødig slitasje på banen vil det til tider 
være satt opp små tau-gjerder på enkelte hull. Følg 
anvisningene!
De elektroniske HDC kortene og registreringen i Golf-
Box er her for å bli, og det arbeides stadig for å forbedre 
brukervennligheten.  Klubbens personale bistår alle som 
ønsker hjelp med kortene og terminalene.     
Vi blir stadig bedre i å oppdatere vår hjemmeside på 
nettet, www.oslogk.no og oppfordrer alle til å besøke 
denne siden flittig for å holde seg orientert om hva som 
skjer i klubben. Der kan du også lese om hva skjer på 
banen, samt å følge med på Juniorsiden.  For de som 
ikke benytter seg av internett vil vi trykke opp medlems- 
bladet og legge dette i klubbhuset slik at alle har tilgang 
til informasjonen.
Alle er glade i Stephen som er en stor inspirasjon for alle 
medlemmer og gjester på Bogstad. Han gir deg kunnskap 
om golfutstyr, en kunnskap som du kanskje ikke finner 
på internett eller i store butikk-kjeder. Kjøp utstyret ditt i 
proshopen på Bogstad.          
STØTT DIN EGEN PRO!  

Jeg  gleder meg til å se alle på banen.

Golfhilsen fra Einar

Vi planlegger kurs for medlemmene. Etter innhentet 
informasjon er det størst etterspørsel etter kurs i nær-
spill, chipping, pitching, bunkerspill og putting. Sammen 
med trenerne vil vi i løpet av tiden frem til baneåpning 

sette opp kurs. Påmelding på nettet og i pro-shop.  
Fakturering via klubben. Informasjonen vil også bekjent-
gjøres på klubbens hjemmesider.

Kurs

det fortsatt ca 250 bag-tager til aktive medlemmer som 
aldri hentet. Hvorfor ? Spiller dere ikke golf på Bogstad 
mer? Passer det aldri å hente før kl 17.30 så kan vi legge i  
pro-shop / startbod etter avtale.

Det er ledige skap i både dame- og herregarderoben for 
dere som ønsker å oppbevare ekstra sett klær / ha et sted 
å henge klær mens dere spiller. Det er også noen ledige 
elektriske tralleplasser i garasjebygget. 

Gi beskjed til administrasjonen hvis dere vil leie slik plass.

Vi ønsker alle medlemmene, deres gjester og samarbeids-
partnere velkommen til en ny sesong på Bogstad. Måtte 
alle deres sportslige mål nås denne sesongen ! Vi skal gjøre 
vårt ytterste for at dere får gode opplevelser på klubben.

NV
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Årsmøtet ble avholdt på Persbråten videregående skole 
den 23. mars. Ca 140 av klubbens stemmeberettigede 
medlemmer møtte opp. Formannen innledet med en 
”rikets tilstand” rapport som ga mer detaljert informasjon 
om driften enn årsmøtedokumentet.  Etter å ha hedret 
medlemmer som avgikk med døden siste år ble årsmøtet 
satt.

Inge Fjeldstad ble valgt til møteleder. Etter en del om og men  
angående forslag fra salen om behandling av et forslag 
angående fjor-årets kontingentvedtak hvor man til slutt 
ble enige om når saken skulle behandles fikk formannen 
ordet og ledet møtet under gjennomgang av styrets beret-
ning. Spørsmål ble besvart løpende. Styrets beretning ble 
godkjent. Det var ingen som hadde spørsmål eller kom-
mentarer til noen av komiterapportene og disse ble tatt til 
etterretning.

De fremmøtte klubbmestre ble hedret med blomster 
og/ eller pokaler. I tillegg ble Ole Heidenreich og Arne 
Ramstad takket av som medlemmer i kontrollkomiten og 
Per Foseid fikk spesiell takk for godt arbeid med å unngå 
dokumentavgift ved tinglysning av feste-avtalen med 
kommunen.

Revisor Erling Kofstad informerte årsmøtet om regn-
skapsoppsettet før han ledet oss igjennom regnskapet. 
Spørsmål fra salen ble besvart fortløpende og regnskap 
med balanse og noter ble vedtatt. Det på-følgende for-
slag om konvertering av gjeld til aksjekapital ble forklart 
- det er ikke noen friske penger som bytter hånd, men en 
papirtransaksjon hvor deler av gjelden baneselskapet har 
til idrettslaget blir konvertert til aksjekapital. Idrettslaget 
eier fortsatt 100% av bane-selskapet. Forslaget ble vedtatt 
uten at noen stemte imot.

Kontingentene var gjenstand for mye diskusjon, 
dvs det var her det tidligere omtalte forslag om 

ulovlig vedtak i 2009-årsmøtet ble diskutert og tatt  
stilling til. Uten å gjengi hva alle mente om saken var det 
tydelig at mange mente at klubbens lovers § 5 ikke tillater 
et årsmøtevedtak slik det ble vedtatt på fjorårets årsmøte. 
Det på årsmøtet fremmede forslag ville bety at innbetalt 
beløp som følge av vedtaket i 2009 skulle tilbakebetales til 
de berørte. Diskusjonen rundt dette forhold kunne ikke 
avgjøres på dette årsmøtet heller. Styret sa til års-møtet at 
de skulle få dette juridisk vurdert av idrettsfaglig instans. 
Når endelig resultat foreligger vil det kommuniseres ut 
til medlemmene. Den videre diskusjon om kontingenter 
og avgifter handlet mye om innmeldingsavgift i fremti-
den. Med en underlig voteringsrekkefølge ble det vedtatt 
at denne forblir uendret, men årsmøtet åpnet for at det 
kunne innkalles til ekstraordinært årsmøte senere i år ad 
innmeldingsavgift for både voksne og barn. Styret vil jobbe 
med dette utover året. Det ble fra salen foreslått å inves-
tere i en kunstgressgreen der den øvre putting green mot 
Sørkedalsveien ligger og finansiere dette ved en engangs-
avgift på kr 200,- for alle medlemmer uansett medlems-
kategori. Forslaget ble etter få innlegg vedtatt med klar  
margin. Resten av de foreslåtte kontingentsatser og  
avgifter ble vedtatt som foreslått.

Niels Vik informerte om budsjettaktivitetene, det skal 
ikke gjøres mye nytt. Fra salen ble det spurt om strøm-
kostnader, personal, driftskostnader og annet. Vik og  
formann Skogstad svarte fortløpende. Budsjettet ble ved-
tatt med de endringer ovenstående forslag innebar.

Anette Bech informerte årsmøtet om valgkomiteens 
arbeid og resultatet som er fremmet i dokumentene. Inge 
Fjeldstad ledet valgene og alle de foreslåtte valg ble vedtatt 
ved akklamasjon.

NV

Årsmøte
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•  Status overvintring.
• Status forberedelser til sesongen.
• Status bemanning.
• Etikette.
• Vårens dugnad. 

Etter en lang og kald vinter med mye snø kom våren 
raskt. En meter med snø forduftet fort gjennom påsken 
og i dagene derpå. En kombinasjon av høye temperaturer 
og regnvær har sørget for det. Vi går nå en travel tid i 
møte. Det skal utføres mye arbeid i dagene frem til bane-
åpningen som sannsynligvis vil finne sted en gang i første 
halvdel av mai. 
Etter årsmøte hvor planer og budsjetter ble godkjent har 
detaljplanleggingen for sesongen blitt sluttført.
Det innebærer at det nå bare er å gi full gass fremover i 
arbeidet med å få banen spilleklar. Vi får håpe at våren 
blir varm og god slik at vi får den hjelp vi trenger til å 
produsere det spilleunderlag vi er avhengig av for å kunne 
ta imot den forventede spillefrekvens. 

Status overvintring.
De fleste lurer sikkert på hvordan det har gått med banen 
etter en lang vinter. Rent generelt vil jeg si at banen har 
klart seg ganske bra under forutsetting at diagnosen vi har 
stilt for overvintringsskadene er dekkende for hele banen. 
Greenene har klart seg bra. Det er lite soppskader men 
dessverre er det noe flekker etter hunder og mennesker 
som har gått over greenene i en tidlig fase av herdingspro-
sessen sen høstes. Dette gjelder også fairwayer og teeste-
der. Dette har resultert i døde flekker. Det som er trist er 
at folk har gått innenfor gjerder og krysset greenene både 
til fots og med sykler. Det er trist at brukere av områ-
det senhøstes ikke respekterer oppfordringene om kun 
å bruke veiene som turunderlag. Dette viser dessverre at 
brukerne av området senhøstes og vinterstid fullstendig 
mangler respekt for golfklubbens verdier og retningslinjer. 
Når det gjelder teesteder og spesielt fairwayer er det bety-
delige angrep av sopp. Dette kommer som et resultat av 
at gresset har ligget under et konstant snødekke over 110 
dager. Snøen har isolert bort kulden og gradvis redusert 
telen i bakken tiltross for en rekordkald vinter. Til tross 
for 15-20 kuldegrader i luften har temperaturen rundt 
vekstpunktet til gresset ligget stabilt på +/- 0 til grader. 
Dette har skapt gode forutsettinger for sopp. Basert på 
de observasjoner som er gjort, og analyser av div. områ-
der med soppflekker ser det ut til at vi har fått en mil-
dere variant sammenlignet med det vi hadde i fjor. Det 
innebærer at selve vekstpunktet til gressplantene ikke er 
skadet, men kun bladverket. Dvs. at mange av de områ-
dene som visuelt ser stygge ut vil klare seg ved naturens 
hjelp. Når snøen forsvinner helt og underlaget tørker opp 
vil stigende temperatur sørge for ny gressvekst i flekkene. 
Dette har vi observert i sydhellingene allerede. Derfor er 
vi forsiktige optimister, men er likevel forbredt på det 
motsatte. Vi får bare krysse fingrene og håpe at vi bare 
har den milde typen av sopp som heter Typhula incarnata 
(grå snømugg sopp). 

Så fort det tørker opp vil vi likevel hjelpeså alle områ-
der hvor soppen har herjet for å gardere oss for at vi får  
etablert nytt gress så fort som mulig.

Forberedelser til sesongen. 
Ved siden av alle administrative oppgaver som planleg-
ging, personalarbeid og innkjøp av varer etc. er de ruti-
nemessige vårprosedyrene som fjerning av snø fra greener, 
teesteder og rundt alle sluk i fairway og greenområdene 
sluttført. Vi har tilført startpakker med næring til greener 
og teesteder samt klargjort vanningsanlegget for bruk før 
de hvite dukkene ble lagt på greener og teesteder. Disse 
arbeidene var ferdigstilt 9. april. Ved siden av de faste ruti-
nene på våren skal vi i tillegg utføre følgende prosjekter. 

• Det er vedtatt at det skal anlegges en kunstgressgreen 
og pitcheområde på den treningsgreenen som ligger bak 
green 18 i dag. Dette er gjort for å kunne gi juniorene 
tilfredsstillende treningsforhold i en lengre periode av 
sesongen (april og oktober) i tillegg til å muliggjøre mer 
intensiv trening uten at det skader underlaget. Juniorene 
og andre medlemmer som skal trene intensiv putting og 
pitching har kun adgang til denne greenen da de to andre 
er forbeholdt de som kun skal ha en putt eller to før de 
slår ut. Dersom fjorårets praksis fortsetter vil puttinggree-
nene måtte stenges store deler av året som en konsekvens 
av alt for stor spillefrekvens.    
• Det skal legges ferdiggress på de områder som er blitt 
tilleggsdrenert på hull 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14 og 17. Dette er 
arbeider som blir iverksatt så fort det tørker opp og lar seg 
gjøre å legge ferdiggress. Vi har en målsetting om at dette 
arbeidet skal være gjennomført i løpet av mai måned der-
som alt går etter planen.
• Arbeidene med å etablere et ferdiggressområde for fair-
way skal sluttføres nede ved pumpehuset.
• Treningsområdet ute ved hull 4 skal sluttføres med 
kunstgress tee og en kunstgressgreen.
• En forlengelse av trallestien på hull 17 skal sluttføres 
og området rundt skal det legges ferdig gress på. 

Status personal.
Personalet gjør en meget respektabel innsats for klubben 
år etter år. Uten deres bidrag hadde vi aldri kunnet levre 
det produkt som vi faktisk gjør. Det er et privilegium av å 
kunne få lede en gruppe som det jeg har ansvar for. Men 
det er vanskelig å beholde kontinuiteten på alle hele tiden 
da mer en 60 % av arbeidsstokken er ansatt som sesong-
arbeidere. Det medfører at vi må erstatte noen hvert år 
og dette tar tid. I denne prosessen er det mange viktige 
faktorer en må tas hensyn til. Nye kandidater skal passe 
inn i avdelingen, de er nødt til å inneha de rette kvalifika-
sjonene for å bekle de mange roller som skal fylles for at vi 
skal kunne levere det produkt som er beskrevet i OGK`s 
måldokument. Vi lever i et marked hvor det er høy kon-
kurranse om den kvalifiserte arbeidskraften. Vi må utvikle 
oss hele tiden som arbeidsgiver og sørge for at personalet 
trives og blir behandlet på en fair måte. Det er vår garanti 
for å levere gode golfopplevelser til våre medlemmer 

Baneavdelingens hjørne pr. 20.04.10.
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og kunder. I skrivende stund mangler vi fortsatt et par 
stykker for at mannskapskabalen skal gå opp. Men dette 
skal være på plass innen 1 mai.   

Etikette.
Jeg tør be om at de av dere som fortsatt ikke reparerer 
nedslagsmerker og legger tilbake divots må ha det som 
en klar målsetting for sesongen i respekt for fellesskapet. 
Når divots legges tilbake er det av avgjørende betydning 
for resultatet at divot blir tråkket på fl ere ganger og gjerne 
med hælen slik at det blir god kontakt mellom divot og 
sandunderlaget.
I vår bestrebelse på å forebygge unødvendig slitasje i spe-
sielt greenområder tør jeg be om at alle føler de retnings-
linjer som blir skisert. Dvs. at man respekterer gjerder 
som blir satt opp. Ikke gå innenfor gjerdene med tral-
ler eller bærebagger men følg trafi kk styringen som gjer-
dene representerer. Dersom vi ikke klarer å få kontroll på 
dette vil dette medføre betydelige ekstra kostnader som 

vil påvirke kommende års budsjetter. Det er ellers viktig 
å følge de råd og innspill som blir kommunisert på klub-
bens infotavle og hjemmeside.  

Dugnad.
Vi ønsker alle velkommen til årets dugnad som vil gå av 
stabelen 8 mai.

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en 
god sesong med mange fi ne golf opplevelser selv om dere 
sikkert vil oppleve at banen fortsatt er fersk og trenger 
spesialpleie på enkelte områder.

Vennlig hilsen
John Riiber

Banen var så strøken i vår, men akk det varte 
ikke lenge før alle nedslagsmerker ble synlige og 
divots var som åpne sår i fairway.  Ikke kan vi 
skylde på greenfeespillere heller. Det er vi som 
må gå i oss selv.  Det som i dag er små runde 
brune fl ekker på grenene er sår fra nedslags-
merker som noen ikke har reparert.  Det burde 
vært unødvendig.

Det er din bane og du vil helt sikkert ha den 
så fi n som mulig uten ekstra kostnader.  Legg 
tilbake oppslått torv og reparer minst ett ned-
slagsmerke på hver green så vil banen fremstå 
enda penere og fi nere å spille på.

La det gå sport i det – husk å reparere på hver 
green. Husk å legge tilbake oppslått torv, og 
tråkk godt ned.  Da vil alle som kommer bak 
ha like fi n opplevelse.  Dessuten hjelper vi bane-
staben med å vedlikeholde banen.

Nedslagsmerker og Divots ! 
 
 

1. REPARER NEDSLAGSMERKER! 
 
Greenene på Bogstad er noen av de beste i Norge og for å beholde topp 
kvalitet er det viktig at nedslagsmerkene blir reparert så raskt som 
mulig.  
Vennligst les nøye hvordan man skal gå frem: 
  
Riktig måte:  

• Kast bort evt. løst torv som ballen har dratt med seg. 
• Stikk greengaffelen ned i greenen rett bak ballmerket.  
• Gå rundt merket og dra torven mot midten av 

ballmerket.            
• Trykk lett over såret med 

putteren.                                 
• På denne måten tøyer du friske planter over såret som 

gir ”instant recovery”. 
 
Feil måte  

• Sett ikke tilbake løst torv. Det vil dø og forsinke 
legeprosessen. 

• Ikke dytt opp midten av merket. Du vil bare dra opp sand og 
forsinke legeprosessen. 

• Ikke sett inn greengaffelen og vri. Det vil bare føre til at mer 
torv blir ødelagt. 

• Det tar 15-30 sekunder å fikse nedslagsmerket riktig, hvis 
man fikser det på en feil måte kan det ta mer enn 3 uker å 
lege. 

 

 
Husk! Du kan reparere hvilket som helst nedslagsmerke før du putter,  
- inkludert ditt eget! 

 
 

2. LEGG TILBAKE OPPSLÅTT TORV OG 
TRÅKK DEN GODT PÅ PLASS! 
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Vellykket bruktmarked!
Årets bruktmarked for golfutstyr gikk av stabelen på  
Bogstad på lørdag 17. april . Innlevering og omsetning av 
utstyr økte vesentlig fra i fjor. Bidraget til juniorabeidet 
fra årets marked ser ut til å komme over 30.000 NOK, 
en god økning fra i fjor. ”Vi hadde håpet på et noe høyere 
bidrag”, sier Petter Gudmundseth som har hatt ansvaret 
for årets marked. ”Dessverre mistet både kiosksalg og lon-
gest drive mye inntekter pga det kalde været.” 
 

Årets besøk var klart bedre enn fjorårets med et sterkere 
innslag av kyndige golfere. Og vareutvalget var klart bedre 
enn i fjor med svært mange prisgunstige godbiter som 
nok gjorde at mange dro hjem med mer utstyr enn de 
hadde tenkt.  Neste år ønsker vi oss besøk av flere nybe-
gynnere i golfspillet og flere familier, sier Gudmundseth 
videre. ”Vi jobber allerede med tanker om å øke bredden 
og attraksjonsverdien av markedet neste år for å øke antall 
besøkende”. 

Banestaben holder fortsatt på med dekkskift for dere som ikke har gjort dette enda. Ring 22.50.76.00 for å avtale tid.

Dekkskift

Vi installerer nye låser til trallerommene. Kort kan hentes i administrasjonen når disse rommene åpner for sesongen. 
Det er fortsatt noen ledige elektriske tralleplasser / bur. Ønsker du å leie slik bes du ta kontakt med sekretariatet 
(22.51.05.63 eller post@oslogk.no)

Trallerom / elektriske traller

Handicapkort / Golfbox
Vi benytter det samme starttidsbestillingssystem som i fjor. Dere som ikke husker / ikke har fått passord og  
brukernavn kan få dette ved henvendelse til kontoret (22.51.05.63 eller post@oslogk.no)
Noen av våre eldre medlemmer foretrekker å føre handicapendringer på det gamle papirkortet. Vi kan lage dette 
til dere på kontoret.
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Torsdagsmatch
Nye klasseinndelinger Torsdagsmatch 2010
I samråd med turneringskomiteen er det besluttet å endre klasseinndelingen i torsdagsmatchene.
Det var svært få damer som spilte i det som var klasse A-damer i fjor, og vi har derfor utvidet den ene dameklassen til 
å gjelde alle damer med hcp opp til 18,0. Disse skal nå spille individuell stableford.

For herrene beholder vi klasse A med hcp opp til 9,3. Denne klassen skal spille netto slag fra Tee 60. Herrer med hcp 
mellom 9,4 og 18,0 skal spille stableford, og kan velge mellom Tee 58 eller 60.

For spillere med handicap mellom 18,1 og 36 er det en felles dame- og herreklasse, hvor det spilles stableford. 
Damene kan velge å spille fra Tee 49 eller 54, mens herrene kan spille fra Tee 54 eller 58.

Klasse A: 
Herrer hcp opp til 9,3  Netto slag fra Tee 60

Klasse B: 
Damer hcp opp til 18,0 Stableford fra Tee 49 eller 54

Klasse C: 
Herrer hcp 9,4 – 18,0   Stableford fra Tee 58 eller 60

Klasse D: 
Begge kjønn hcp 18,1- 36,0  Stableford fra Tee 54 eller 58 for Herrer.  
     Stableford fra Tee 49 eller 54 for Damer.

Vi håper på denne måten å kunne fordele antall spillere noe jevnere i alle klassene, og vi oppfordrer spesielt flere 
damer til å spille torsdagsmatchen. Vi skal også forsøke å få flere samarbeidspartnere til å stille som sponsor i 
torsdagsmatchene slik at vi kan få litt mer spennende premier i disse turneringene. 

Per Teigen
Som tidligere år inngår resultatene i Torsdagsmatchene i Per Teigens Pokal. De fem beste resultatene i de av torsdags-
matchene som spilles som Per Teigen inngår i konkurransen, og den beste totalscoren blir vinner av Per Teigens Pokal. 
Vinneren får også sin egen parkeringsplass!
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

Stephen kurerer de fleste feil på ”no time”. 
Ring 22 50 54 92 for å bestille tid.

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

Trenger du å trene litt?

Oslo Golfklubb

Får du ikke til Golfbox?
 

Vi produserer handicapkort i papir til de 
som trenger det. 

Henvendelse administrasjonen

Det er fremdeles veldig mange tippere som ikke 
har sagt fra hvem som skal få deres ”Grasrot-
midler” fra Norsk Tipping.  Har du enda ikke 
gitt beskjed til tippe kommisjonæren og kan 
tenke deg å la golfklubben få disse pengene så gi 
ham beskjed neste gang du tipper.

Oslo GK er registrert i frivillighetsregisteret. 
Vårt organisasjonsnummer er 970 135 189

Mer informasjon trenger ikke kommisjonæren.
På forhånd takker vi alle som allerede har regi-
strert Oslo GK som sitt frivillige foretak og 
håper på at flere gjør dette.  Pengene skal brukes 
på oppgradering av treningsfasiliteter.

Grasrotpenger


