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Det er oktober, men banen er fortsatt i topp stand og det er langt flere golfere som gleder seg 
over spillet nå enn hva tilfellet var for 4 år siden på samme tid. Skulle bare mangle, men det 
viser at den utførte baneombygningen var riktig og viktig.

Det er tid for en foreløpig oppsummering. Banen er fortsatt åpen for 
spill, dog med litt morgenstengning grunnet frost noen dager,  slik 
at endelige tall ikke vil foreligge før om noen uker. La det være sagt 
med en gang: Vi er strålende fornøyde med årets sesong. Selvfølgelig 
er det ett og annet vi skal forbedre oss på og det blir en viktig del av 
evalueringen vi foretar etter at banen stenger. Tilbakemeldingene fra 
golferne er meget positive – de har gode opplevelser på Bogstad. 

Greenfeegjestene har bidratt med mer enn kr 2 mill – ingen annen 
bane i stor-Oslo området har foreløpig mer enn kr 1,5 mill på samme 
post. Til sammenlikning hadde vi ca kr 1,1 mill i greenfee det siste 
året før baneombygning. Utleiebilene er brukt noe mer i år enn i 
fjor. Rutinene for betaling av bilbruken er vesentlig forbedret slik 
at brukerne nå betaler det bilene koster. Turneringsvirksomheten 
er meget stor, ca 125 større og mindre turneringer er arrangert og 
bare drøyt 10% av dem er sponsorturneringer. Vi vet at turnerings-
komiteen vil gjennomgå sesongen turneringer for å se på endringer. 

I år har vi tilbudt enkelte nye sponsorpakker. Dette som et supple-
ment til de tradisjonelle avtalene. Markedet har tatt vel i mot det dif-
ferensierte tilbudet og vi vil få klart mer enn de budsjetterte kr 3,8 
millioner i kassen i år. Dette er vesentlig mer enn noen av de andre 
banene i Oslo-området. Mens andre baner får sine sponsorinntekter  
redusert øker våre inntekter på denne posten. Årsaken er enkel: Topp 
service og kvalitet fra staben, fleksibilitet overfor bedriftene og beste 

totalopplevelse på golfbanen. Dette krever mye av oss, men vi får 
tilbake i form av godt betalt fra bedriftene. Slik skal vi fortsette.  
Utvikle produktet ytterligere og fortsatt vise at vi yter maksimalt for 
at samarbeidspartnerne og deres gjester skal ha det best hos oss.

Som i fjor har vi nå satt opp en medlemsundersøkelse. Denne håper 
vi dere setter av 5 minutter til å besvare. Det er viktig at medlemmene 
gir sine tilbakemeldinger – på den måten vil vi få innblikk i hva den 
store majoritet av medlemsmassen føler og synes, ikke bare hva høy-
lydte enkeltpersoner mener. Resultatet av undersøkelsen vil benyttes 
i behandlingen av tiltak for neste år.

For å utnytte kapasiteten til de ansatte tilbyr vi flere utenomgolflige 
aktiviteter. Dekkskift, bilvask, juletresalg opparbeidelse av hage etc. 
Dette genererer gode inntekter. Vi håper dere benytter dere av til-
budene.

Den siste tiden har gått med til å forberede det ekstraordinære 
årsmøtet den 12. oktober.  Når dette er ferdig og banen stengt 
vil vi evaluere alle driftens aspekter. Nye forslag skal vurderes og  
budsjetteres. Høsten er tid for tankevirksomhet og planlegging.  
Vi mottar gjerne synspunkter på driften og eventuelle ønsker for 
fremtiden fra medlemmene. 

N.V.
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Formannen har ordet
Nok en golfsesong går mot slutten, og jeg gleder meg over at vi i 
denne sesongen har kunnet utøve golfsporten på Bogstad med gode 
greener, teesteder og fairways, helt fra 7. mai og frem til 17. oktober.

Vi har også til tider måttet tåle mye regn, og mens andre  
baner har måttet stenge har vi kunnet holde åpent.  En septembernatt 
fikk vi over 50mm nedbør på noen få timer, og vi besluttet å  
utsette spillet noe påfølgende dag. Vi hadde våre samarbeidspartnere
på besøk fra klokken 13.00, og høstet mange lovord for hvordan 
banen så ut og fungerte. Greenene har i hele år vært fabelaktige.  
Medlemmer og gjester har til tider vært flinkere til å reparere  
nedslagsmerker, men helt bra blir det aldri. John og hans menn har 
igjen gjort en kjempeinnsats, og de har all ære av hvor bra banen 
fremstår. Hvite streker i fairways har fungert bra på de fleste steder, 
og det håper vi å fortsette med. Det har vært stilt spørsmål ved om 
vi er nødt til å foreta vertikal skjæringene av fairways, sammen med 
sanddressing av fairwayene. Svaret på dette er helt klart JA. John 
har høstet erfaringer fra de siste to år, og vil i fremtiden forsøke å  
begrense denne skjæringen på de steder som er utsatt for slitasje, samt 
å benytte noe lettere maskiner på ømfintlige områder. 

Som formann får jeg daglige spørsmål og kommentarer om bane-
vedlikeholdet, antall banearbeidere, baneskjøtsel etc.  Jeg vil opp-
fordre alle medlemmer om å fortsette å komme med ideer, kritikk, 
forslag til endringer som kan gjøre Bogstad til et enda bedre sted 
å være. Men jeg ønsker også å presisere at det er formannens og  
styrets oppgave å ivareta hoveddelen av medlemmenes interesser, og 
ber derfor om at enkelt medlemmer respekterer at særinteresser ikke 
kan hensyn tas.  Vi arbeider også i år med å sende ut en spørre-
undersøkelse, både på nettet og i papir form. Vi vil med denne 
forsøke å nå flest mulig for å kartlegge hva hoveddelen av medlemmene 
mener om driften av klubben vår. Vi er avhengig av at flest mulig 
svarer på undersøkelsen dersom administrasjonen og styret skal finne 
ut om de leder klubben i henhold til medlemmenes ønsker.

Økonomi: Enkelte medlemmer synes at årsavgiften er blitt høy og 
spør oss om styret gjør nok for å holde utgiftene nede. Ingen i styret 
er tilhenger av å bruke mer penger en nødvendig.  Vi har investert så 
mye i denne banen, og klart å få en bane med spilleflater som ikke 
står tilbake for noen baner i Europa og verden for øvrig. Da er det 
vårt ansvar å vedlikeholde dette slik at banen holder topp kvalitet i 
årene som kommer.  Stadig strengere bestemmelser om sikkerhet gjør 
at vi følger ”klippetog-prinsippet”. Krav og regler fra det offentlige 
om regulert arbeidstid, ferieavvikling etc. gjør at antall banearbeidere 
må holdes på dagens nivå. Noen bekymrer seg over at vi har mange 
ansatte i administrasjonen. Vi har lagt oss på en servicegrad overfor 
medlemmene som vi føler er ønsket. Damene og Sr. Herrene får hjelp 
til å arrangere sine ukentlige turneringer og er kjempefornøyde med 
dette. Hadde det ikke vært for at Kristin og resten av administrasjonen 
stadig legger ned arbeid som er langt utover det som er forventet av 
dem, hadde dette ikke vært mulig. Styret spør seg stadig om hvilken 
grad av service hoveddelen av medlemmene ønsker seg, og har kommet 
frem til at dagens nivå er et minimum.  Alle må være klar over at en 
økning av arbeidsoppgaver for administrasjonen vil føre til at vi må 
ansette flere folk.  Styret ønsker å beholde nåværende nivå på års-
avgiften, men ser ikke bort fra at man må legge på en hundrelapp 
eller to for å holde tritt med kostnadsveksten.     
Innkalling til det ekstraordinære årsmøte i klubbhuset den 12. oktober 
er sendt samtlige medlemmer. Styret har der gitt sin begrunnelse for 
de 2 forslag som er fremmet. Jeg presiserer at det kun er anledning 

til å diskutere eller stille spørsmål om disse to forslagene. Andre saker 
kan tas opp på årsmøtet i mars 2011.

Jeg håper at været holder seg til den 17. oktober slik at vi kan nyte 
den fine banen ennå et par uker.

Golfhilsen fra 
Einar    

Møterom til leie
Interessert i å leie et topp moderne møterom 
som har en av Oslos flotteste beliggenheter? 
Klubbens nye stolthet stod klar for bruk i 
slutten av april og nå kan også medlemmer, 
bedrifter og andre interesserte leie lokalet.

Ved hjelp av sponsormidler som dekket 
ombygningen kan klubben nå tilby møte
fasiliteter som er tilpasset et mindre  
arrangement for 812 gjester.  Hvorfor ikke 
kombinere møtefasilitetene i for eller etterkant 
av en hyggelig runde golf? Lokalet kan leies 
hele året.

For mer informasjon kontakt  
administrasjonen på tlf. 22 51 05 60



2 3

• Oslo Golfklubb er et veldig sosialt sted med mange hyggelige 
folk. Når man har blitt pensjonert er det hyggelig å kunne komme hit 
og slå av en prat og spille golf. ”Du skal vel ta deg en tur på Bogstad 
for å juge litt”, pleier kona å si når jeg skal ned til klubben.

• Banen har vært helt fantastisk, men vi har savnet noen flere 
varme dager. Det har blitt noen 18 hulls runder i løpet av sesongen.

 • Golfen betyr mye for meg, spesielt siden jeg ikke bor langt unna. 
Her har man det sosialt og hyggelig, men sporten er for meg i grunn 
det viktigste. Hvis du kjeder deg kan du bare stikke bort – til og med 
på vinteren.

• Elendig. Det morsomme med golf er, enten det går dårlig eller 
bra, så er man like ivrig. Banen har vært kjempefin. Ikke stengt en 
eneste dag og hull 12 forblir fremdeles like vrien.

• Golfklubben betyr mye. Som du sikkert vet er jeg godt opp i 
årene og golf er en av de tingene jeg kan fortsette med. Vet du hva 
mitt hovedproblem er? Nesten alle de jeg spilte sammen med er falt 
fra, det er kun én igjen. Da er det hyggelig å kunne slå av en prat med 
alle de andre på terrassen.

• Årets sesong har vært brukbar, men variabel – det er ikke 
på grunn av været eller banen men fordi jeg ikke er flink nok til å  
konsentrere meg hele runden.

• Klubben betyr at jeg treffer mange kjente folk, opplever masse 
hygge i tillegg til mosjon og mye frisk luft. Konkurransebiten kom-
mer på toppen av det hele.

• Det har vært en dårlig sommer med for mye regn og for lite 
varme. Golfmessig har det vært greit. Med så mye regn har banen 
vært enestående, spesielt greenene har vært fantastisk bra, forteller 
Erichsen som mener at han, med tanke på all den tid han bruker på 
terrassen kvalifiserer seg til tittelen terrassesjef.

Kalle Staubo – ”Vi sitter her og passer på utsikten” 

Per Gøran Erichsen – ”Terrassesjefen” 

Arthur Rondan – ”Du skal vel ta deg en tur på Bogstad og juge litt” 

Tone Ruud – ”Hvis du kjeder deg kan du bare stikke bort” 

4 på terrassen

Høsten har kommet og årets golfsesong går ubønnhørlig mot slutten. Mange mennesker har i 
løpet av sommerhalvåret vært innom terrassen opptil flere ganger, men det er noen ansikter som 
går oftere igjen enn andre. OGK Nytt bestemte seg derfor for å spørre disse kjente ansiktene om 
hva golfklubben betyr for dem og hvordan årets sesong har vært.
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En meget aktiv sesong er nå slutt. Den har vært både variert og  
morsom, med mye bra spill og pent vær. 

Vi åpnet sterkt med mannequing-oppvisning fra ProShop hvor  
Stephen samtidig ga 10% rabatt. 
Chrisco cup ble arrangert for siste gang hvilket var meget vemodig. 
Vi takker for flotte premier gjennom mange år. Det har vært et  
utrolig populært arrangement.

Bærum inviterte oss til spill midt i beste ferietid, allikevel stilte vi med 
9 til start, noe mindre enn da vi var gjester på Haga.

Da vi inviterte Bærum og Grini til Bogstad møtte hele 76 gjester opp, 
og da Haga gjestet oss kom 30 spillere. Utrolig hyggelig at interessen 
for Bogstad var så stor.

G.C. Pokalen ble arrangert for 60. gang i år hos oss. 12 gjester stilte 
opp, ubeskjedent nok vant vi på hjemmebane. Spesielt hyggelig var 
det at noen av våre veteraner møtte opp og fulgte spillet begge dager. 

Arrangementet ble laget ”litt ekstra” i anledning 60-års jubileet, 
og stor stemning ble det da David Hansson spilte fiolin for oss i  
damegarderoben etter 36 hull lørdag. Anne Marie Giørtz sang  
vakkert for oss under middagen etterpå. En stor takk til begge to!

G.C. Pokalen: fra venstre Therese, Nina, Anne og Kate.

Inger Strøm Gundersen og stor stemning på terassen under Damedagen  
6. juli med Bærum og Grini golfklubb.

Siri Wahlstrøm med sparegrisen som inneholder bidraget til Mølleplassen 
Spesialbarnehage.

Senior Herrer ble invitert av oss til spill en tirsdag i august, det ble  
en riktig hyggelig dag med stor premieutdeling, kaffe og vafler.

Sesongens siste konkurranse var Hadelands Cup, med flotte premier 
fra Hadeland Glassverk. Vinnerne ble Liv Høegh i klasse A, Kirsten 
Mossin i klasse B og Grete Thorstensen i klasse C.

Årets mestvinnende dame ble Helene Roll.

Mølleplassen Spesialbarnehage er veldig glad for at så mange kom  
i bunkeren på det 11. hullet. Det ble kr 8197,-. Fortsett å spill med 
en liten draw på det hullet!

Jeg takker nå for meg etter 4 år i damekomiteen. Det har vært moro, 
men mye arbeid. Jeg avslutter med å ønske det nye styret med Kari 
Tobiasson som leder lykke til.

Siri Wahlstrøm

Et tilbakeblikk fra Damekomiteen på årets sesong
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Idrettsglede gir læring
60 barn har gjennom sesongen vært med i Oslo Golfklubbs 
nybegynner trening. De aller fleste har klart gullmerket, som er  
beviset på at de nå kan spille golf på en bane. Barna har spilt og lekt 
seg gjennom bronse- og sølvmerkene frem mot denne milepælen.  
De har lært putting og chipping, etikkette og golfregler. Noen har 
ennu litt igjen. De får sjansen frem mot jul.

 

Prinsippene for et godt golfslag er akkurat de samme om du er 7 
eller 70 år, med noen justeringer. Forskjellen er at barn lærer mye 
lettere gjennom lek. Dette legges det vekt på i treningen, som skal 
inspirere til idrettsglede. Ingen blir god uten å være glad, og det er 
lov å være glad uten å bli god. Læringen kommer da så mye lettere. 
Dette er et bærende prinsipp i alle treningsgruppene, men er spesielt 
viktig i 8-10 års alderen. Klarer vi gjennom et positivt og gledespreget 
miljø å skape interessen for å fortsette, er muligheten der for alle. Så 
håper vi alle de glade barnefjesene også settes pris på av medlemmene.  
Om noen år betaler de medlemskontingenten sin med like stor glede.

Banestatus per 27. september

Høsten har kommet med sitt flotte særpreg. Litt vemodig minner det 
oss om at nok en sesong går mot sin naturlige avslutning selv om det 
fortsatt er tid og rom for gode golfopplevelser før vi stenger. Vi har 
snart gjennomført nok en sesong på vår nyoppgraderte bane. Dette 
gir oss fortsatt nye inntrykk og erfaringer som kommer godt med i 
den videre planlegging og forvaltning av anlegget. Tilbake meldingene 
vi har fått fra majoriteten av våre medlemmer, gjester, media og golf -
bransjen forøvrig er fortsatt positive. Tiltross for gode tilbakemeldinger 
vil det alltid være rom for forbedringer. Det gjelder både arbeids-
rutiner, frekvens og timing på når arbeidsoppgaver blir gjennom- 
ført. Det er mange hensyn å ta når sesong- og detaljplaner legges. 

Turneringsprogrammet i klubben er omfattende og det er krevende 
å få gjennomført alt nødvendig vedlikehold mellom prioriterte  
turneringer, spesielt når man i tillegg er helt avhengig av godt vær både 
før, under og etter gitte arbeidsrutiner for å oppnå et godt resultat. 
Dette gjelder spesielt vertikalskjæring og dressing av fairwayer.
 
Årets sesong har hittil vært preget av mye ekstremvær noe som ser 
ut til å bli mer vanlig enn vi tror. Vi har hatt flere uker med samlet 
sett mer en 100 mm med regn i løpet av en uke. Det ble satt ny  
nedbørsrekord for Østlandet i juli/august. Per dags dato har ikke 
banen vært stengt en eneste hel dag. Vi ser hva ombyggingen i  
realiteten har gitt oss. Det har skapt forutsigbarhet og tilgjenglighet 
som få baner kan skilte med. Dette er et viktig poeng å ta med seg i 
debatten rundt nivået på medlemskontingenten i klubben etc.
 
Det er fortsatt detaljer som gjenstår før man kan si at banen er helt 
ferdig og satt. Vi sliter fortsatt litt med noen mekaniske skader på 
inn/utganger fra greener og noen trange områder på fairwayer som 
blir utsatt for mye slitasje fra maskiner og høy spillefrekvens. Tiltak 
for å redusere slitasje blir vurdert fortløpende og nye elementer vil bli 
foreslått gjennomført ifb. med budsjettforslag for 2011.

Områdene som ble tilleggsdrenert i våres er blitt bra. Noen nye  
områder vil bli foreslått utbedret. Dette er små isolerte områder som 
ligger i randsonene mellom sandcappede områder og befintlig ruff. 
Områdene ligger så sentralt sett i forhold til spillet at de bør vurderes 
utbedret. Andre våte områder i ruffen bør vi kunne akseptere når det 
har regnet mye. Utbedringskostnadene er høye og man bør muligens 
legge kost/nytte prinsippet til grunn. 

Følgende kartlagte områder er foreløpig definert som prioriterte  
saker. De vil bli fremmet i forbindelse med budsjettforslag for 2011.

• Høyre og venstre greenområde hull 1.
• Dalgang kort av fairway hull 3.
• Til venstre for fairway ca. 120 m fra green på hull 5.
• Til venstre for fairway rundt strategisk tre ute ved første 
 landingssone hull 12.
• I starten og til venstre for fairway hull 15.  

Følgende arbeider vil bli utført i perioden fra nå og ut 
oktober og november:
• Div. torvarbeider (bytte gress på slitte områder på hull 2,5,6,7,9 og 10).
• Utbedre og drenere trallesti inn til tee 63 på hull 16.
• Klargjøre for å anlegge kunstgressgreen på treningshullet på hull  
 4 til våren.
• Fjerne gress og bygge underlag.
• Forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og fairway.
• Lufting av greener, teesteder og fairway.
• Sanddressing av greener, teesteder og fairway.

Fredrik Due i aksjon med en gruppe glade barn.

• 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 nye våte områder i randsoner (semirufforåder rundt   
 green og fairway) på 
 Hull 1,3,5,12 og 15. Dette utføres av ekstern entreprenør.

Sub-Air
I løpet av første halvdel av oktober er vi lovet at feil og mangler på 
anlegget skal være utbedret iht. garantien på anlegget slik at anlegget 
kan utnyttes med full kapasitet. 

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt fin 
høstsesong med mange fine golfopplevelser. Det er ekstremt viktig at 
vi alle bidrar med å passe på vår nye perle. Dvs. at alle må bidra til 
å legge oppslått torv tilbake samt reparere alle nedslagsmerker i.h.t 
de veiledningsinstrukser som er hengt opp på infotavler i og rundt 
klubbhuset og på baneavdelingens hjemmeside. Vi må bli bedre til å 
reparere nedslagsmerkene hvis ikke skaper vi grobunn for det ettårige 
gresset.  

John Riiber
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Bogstadpokalen 2010
19. september ble finalene i Bogstadpokalen spilt. Semifinalistene var 
Paal Storaas som møtte Per Kristian Winge, og Dick Berggren som 
møtte sønnen Philip L. Berggren. Winge tok semifinalematchen på 
det 20. hullet, mens Dick Berggren var klar for finalen da han var 
4 opp med 3 hull igjen å spille i sin semifinale. Dermed var det de 
samme to finalistene i årets Bogstadpokal som i 2009: Per Kristian 
Winge og Dick Berggren.

I finalen gikk Winge av med seieren på det 17. hullet da han satte en 
tap-in birdie og var 3 opp. Etter en runde med godt spill og mange 
birdies fra begge finalistene måtte dermed Dick overlevere pokalen 
han vant i 2009 til Per Kristian.

Vi gratulerer Per Kristian Winge som vinner av Bogstadpokalen 
2010!

Hull Vinner Score Stilling         

1 Berggren  birde Berggren 1 opp 

2 Winge birde AS

3  Delt par    AS

4 Winge par    Winge 1 opp

5      Delt       birde Winge 1 opp

6  Winge   par    Winge 2 opp

7   Delt       par Winge 2 opp

8    Winge   par Winge 3 opp

9  Berggren     par   Winge 2 opp

10 Berggren     par  Winge 1 opp

11  Delt       par Winge 1 opp

12   Winge   par Winge 2 opp

13   Winge   birde Winge 3 opp

14  Berggren     birde Winge 2 opp

15   Delt       par Winge 2 opp

16 Delt       par  Winge 2 opp

17  Winge  Winge 3 opp

Dick Berggren overleverer pokalen til Per Kristian Winge. Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth og Dorthea Forbrigd

Eagles/Birdies + avslutning
torsdag 23. september
Så er golftreningene slutt for denne sommeren og for Eagles/Birdies+ 
gruppen ble dette markert med en 9-hulls ettermiddags turnering, 
slagspill.

I Eagles/Birdies+ turneringen:  “ THE MAJOR E/B+ CHAMPION 
“ vant:

DORTHEA FORBRIGD og 
HENRIK DITLEV-SIMONSEN SKOGSETH

Selv om ikke alle synes de spilte like bra, så  var det god steming på 
banen . Henrik  (13 år) vant  med +3 . Deretter 2. pl Bernhard og 
delt 3. pl. mellom Kristoffer og Philip. Dorthea (13 år)  vant med +8, 
2 pl. Thea Elise og 3 pl. Ane. 

Etterpå ble det servert  lasagne og salat i peisestuen med påfølgende 
premieutdeling. (Takk til Carro/OGK for flott premier). 

Ekstra hyggelig var det at Erik Hagen i TK, elite-og treningsansvarlig, 
og hans datter Ingrid stilte opp. Erik tok hånd om premie utdelingen, 
og snakket deretter om treningsopplegg og hva som kreves for å  
utvikle seg som golfspiller. Han følger ivrig med på juniorenes 
turnerings resultater via Golfbox. Han er imponert over nivået og ut-
viklingen i E/B+ gruppen med 11-14 år gamle spillere. Ingrid Hagen 
snakket om sin golfoppvekst og litt om fremtiden. Ingrid er i skrivende 
stund i USA for å sjekke ut tre-fire universiteter mht scholarship.  
Selv om dette ligger frem i tid for E/B+ gruppens spillere, så er det  
inspirerende å høre eldre golfspillere snakke om turneringer i utlandet 
og ikke minst om muligheten til å kombinere golf og skole.   
Vi ønsker Ingrid LYKKE TIL !

Det blir også spennende å følge E/B+ gruppens spillere i fremtiden. 
De har fått et solid grunnlag ved å være en del av denne satsings-
gruppen.    

Mvh
Ingrid & Sverre
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Tydelige regler for opptak i  
treningsgrupper
Fra tid til annen kommer det synspunkter på hvordan Oslo Golfklubb 
skal ta inn barn og ungdom i treningsgruppene. Vi har et meget  
populært treningstilbud for alle kategorier spillere, og pågangen er 
stor for å få være med. Mange må dessverre gis avslag på sitt ønske 
om å få være med. Til grunn for alle vurderinger ligger noen greie 
retningslinjer.
 
Med et tak på 250 spillere er det viktig å ha tydelige regler som tjener 
både klubben og den enkelte spiller. Prinsippet er at det må skapes 
et godt miljø for å få den ønskede treningseffekt og stabilitet. Dette 
krever alders- og kjønnsmessig balanse foruten et riktig forhold  
mellom bredde og topp. Bosted er viktig for skape lokal forankring. 
Familietilknytning til medlemmer legges det stor vekt på. Ingen barn 
med nær familie i klubben er avvist for opptak i noen treningsgruppe. 
Ingen som allerede er i en treningsgruppe skal heller fortrenges av 
en som tas opp utenfra. Vil venner bli med er dette viktig, og de  
prioriteres hvis mulig.
 
De kriterier som vektlegges  for opptak i treningsgrupper er flg;
 
• Familietilknytning i Oslo Golfklubb
• Bor i geografisk nærhet av Oslo Golfklubb
• Holdninger
• Treningsiver
• Alder
• Ferdighet
• Utfylle hull i treningsgrupper
 
Kriteriet “ferdighet” benyttes kun for vurdering av hvilken trenings-
gruppe som passer. Kriteriet “alder” benyttes alene for å prioritere 
yngre søkere og sammen med “utfylle hull i treningsgrupper” og  
“ferdighet” for vurdering av plass. “Holdninger” og “treningsiver” 
kan være sammenfallende, men må ikke være det. Antall kriteria kan 
følgelig diskuteres, fra 5 til 7 avhengig av treff på det enkelte. Uansett 
gir disse punktene et godt grunnlag for TKs og klubbens arbeid.
 
For TK
Lars Olaf Sterud.

Til VM for lag
Årets norgesmester for damer, Marita Engzelius (Team Bogstad)  
skal sammen med Tonje Daffinrud (Vestfold) og Rachel Raastad 
(Kjekstad) representere de norske fargene under VM for lag som 
spilles i Buenos Aires, Argentina i slutten av oktober. Du kan følge 
damene på OGK JUNIOR på facebook. Vi ønsker de unge damene 
lykke til!

Fra venstre: Helge Helgesen, Inge Fjeldstad, Tim A. Bye, Dick Berggren, 
Per a. Sveum og Jonna Basberg

Per Teigen 2010: Dick Breggren
Så er alle årets Per Teigen turneringer ferdig spilt, og Per Teigen 2010 
ble kåret i finalen søndag 26.september. 

Etter Per Teigen 11 var det 6 spillere som hadde de 4 beste scorene. 
I finalen hadde de mulighet til å bytte ut sin dårligste runde av de 5 
tellende. Før finalen ledet Dick Berggren soleklart med 182 poeng 
foran Jonna Basberg og Tim A. Bye (fjorårets vinner), begge med 175 
poeng. Hele 3 spillere lå på delt 4.plass, alle med 172 poeng.

Alle 6 spillerne stilte til start søndag morgen den 26.september, og 
etter runden kunne Dick Berggren løfte pokalen som vinner av årets 
Per Teigen 2010, hele 10 poeng foran 2.plassen som ble delt mellom 
Jonna Basberg, Tim A. Bye og Inge Fjeldstad. Per A. Sveum tok 5. 
plassen med 173 poeng, og Helge Helgesen på 6. med 172 poeng.

Dick vinner med dette også parkeringsplassen for 2011.

Plass Navn 5 beste score Total

1 Dick Berggren 35 40 37 39 34 185

T2 Jonna Basberg 34 35 35 38 33 175

T2 Tim Aleksander Bye 35 34 35 39 32 175

T2 Inge Fjeldstad 40 33 34 34 34 175

5 Per Arvid Sveum 34 34 36 35 34 173

6 Helge Helgesen 34 34 35 36 33 172

7 Ole Geir Solberg 31 38 40 32 30 171

T8 Jan Kolstad 37 36 29 39 29 170

T8 Trygg Thu 31 37 27 38 37 170

10 Anne-Marie Giørtz 33 34 31 34 36 168

Dette er Per Teigen turneringen:
Per Teigen spilles gjennom hele sesongen på utvalgte Torsdagsmatcher. 
I alt 11 torsdagsmatcher er merket i turneringsprogrammet som Per 
Teigen tellende. De 5 beste stableford-rundene per spiller, uansett 
klasse, legges sammen til en totalscore for spilleren. De spillerne som 
har de 4 beste og like totalscorene etter PT11 spiller Per Teigen Finale. 
Spilleren med den høyeste poengsummen etter PT 11 og finalen er 
vinner av Per Teigen.
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Proshopens hjørne

Tur til Tyrkia i mars
Bli med Stephen, Jules and Jayne på en fantastisk tur  
til Tyrkia. Bo på et fem stjerners luksus hotell hvor alt  
er inkludert. For mer informasjon om hotellet besøk  
www.calista.com.tr. 

Påmelding i ProShopen.  
Alternativt tom@disport.no eller tlf. 96 62 12 00.

Salget i ProShop fortsetter
Høstsalget i ProShopen fortsetter med 30% på alt  
av golfutstyr, klær og sko.
 
Ta en tur til Stephen og Jayne for en god og  
hyggelig handel! 

Bogstad Innegolf åpner snart!
Vi oppfordrer dere til å være tidlig ute med å  
reservere tid. Ved kjøp av abonnement får du  
bedre pris. 

For booking ring: 22 73 17 60, 92 02 34 50  
(Stephen) eller (Tom) 95 90 80 70.

Dekkskift starter opp mandag 18. oktober.
Booking kan gjøres fra onsdag 13. oktober  
på tlf 22 50 76 00

Ønsker du å få OGK Nytt tilsendt  
per post eller e-post? 

Ta kontakt med Siv på tlf. 22 51 05 63
siv@oslogk.no

Dekkskift! 

Familieventelisten
Vi minner om at fristen for aktive medlemmer  
til å sette ett nært familiemedlem på ”familie - 
ventelisten” er 1. november. Du kan lese mer 
 om regler for opptak under ”medlemssider”  
på www.oslogk.no.

Endring av medlemskategori
Endring av medlemskategori gjeldende for 
2011 må klubben ha skriftlig innen 31.12.2010.

Golfutstyr må hentes
Trallerommene i driftsbygningen benyttes  
som dekkhotell om vinteren. Alle som har  
tralleplass her må derfor rydde sitt golfutstyr 
innen søndag 17. oktober.

Vedsalg
I forbindelse med dekkskift selger vi fin tørr 
bjørkeved i 60 l sekker. Du kan bestille på mail 
servicetorget@oslogk.no eller på telefon til 
Jarle, 414 58 702


