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Innkalling til
Årsmøte
Det innkalles til ordinært årsmøte
i Oslo Golfklubb
tirsdag 22. mars kl. 18.00.
Årsmøtet avholdes på
Persbråten Videregående skole
– auditoriet.
Saksliste vil bli publisert på klubbens
nettside samt være tilgjengelig i
papirformat i klubbens
administrasjon 2 uker før
årsmøtet – dvs. 8. mars.

Det er vinter – kaldt – sne og lite minner om golf på Bogstad nå. Innenfor klubbhusets vegger er det imidlertid
god aktivitet. Trenere planlegger for de neste måneders instruksjon, banestab vedlikeholder hele maskinparken
og i administrasjonen holder vi på med avsluttende regnskap for fjoråret, for både baneselskap og idrettslag samt
budsjett og årsmøteforberedelser. Idrettsrapportering er foretatt. Søknader om diverse offentlige støtter er sendt.
Turneringsprogrammet for kommende sesong er straks ferdig satt opp, og vi bruker tid på innsalg av avtaler til nye
og gamle samarbeidspartnere.
Etter årsmøtevedtak som ga åpning for flere medlemmer valgte styret
å åpne for 200 nye medlemmer pr 1.1.2011. Av disse skulle 60
komme fra familielisten. Administrasjonen har brukt MYE tid på
denne oppgaven. En ting er å sende et tilbudsbrev. Det skulle vise
seg langt vanskeligere å få svar fra de samme personene. Tilbudsbrevet ble purret, men fortsatt var det mange som ikke svarte – nye
tilbudsbrev til de neste personer på ventelisten ble sendt. Samme
prosedyre gjentok seg. Det er sendt ut tilbud til ca 450 personer,
hvorav drøyt 200 takket ja, ca 40 takket nei og ca 200 takket “nei,
det er for tidlig, sett meg bakerst på ventelisten igjen”. P.t. har vi
fortsatt ca 1.290 personer på ventelisten for medlemskap.
De nye medlemmene, som skal få bag-tag og golfkort, har mottatt
sitt informasjonsskriv og det arrangeres et informasjonsmøte for
dem i første uke av mai. Alt for at de enklest mulig skal komme inn
i klubbens rutiner for spill, og bli innsatt i hva annet vi kan hjelpe
dem med. Vi gleder oss til å ta i mot de nye. Hvis dere ser en ukjent
golfer åpenbart på leting etter noe så tilby å hjelpe – det er sannsynlig
vis et av de nye medlemmene som ikke har funnet ut av noe du
allerede vet.

Årsmøtet nærmer seg. I den forbindelse er det mye som skal
klargjøres og mange personer som skal involveres. Regnskap for
både klubb og AS. Revisor, styret og administrasjon er involvert.
Valgkomiteen jobber. Medlemmer har sendt inn noen forslag til
årsmøtet som styret må vurdere, og ha sin mening om. Trykkeriet
står klare til å ta imot det dokument vi forbereder, slik at det skal
være tilgjengelig i administrasjonen senest 14 dager før årsmøtet
avholdes. Vi legger dokumentet på nettsidene når det er ferdig.
Oslo kommune har tidligere gitt oss en kompensasjon for snebrøyting
av parkeringsplassen foran klubbhuset. Vi fikk et nytt tilbud rett
over nyttår som innebar en reduksjon med ¾ av tidligere beløp.
Det er banestabens folk som i hovedsak utfører måkejobben og
John bekrefter at det koster oss mer enn vi får dekket ved det nye
tilbudet. I tillegg har kommunen økt baneleien med 100 prosent.
Beklageligvis var tilbudet alt for lavt til at vi kunne akseptere det.
Det er nå kommunen v/friluftsetaten som har ansvar for å måke sne
på parkeringsplassen om vinteren. Alle som opplever dårlige parkeringsforhold bes klage til kommunen for å få bedrede forhold.
NV

Formannen har ordet
Styret og administrasjonen er inne i en svært aktiv periode med
mye arbeid med budsjetter og forberedelser til Årsmøtet. TK har
satt i gang et arbeid for å forbedre kommunikasjon og samspillet
mellom TK-styret, trenere, administrasjonen og styret. Dette blir
ledet av representanter fra Norges Golf Forbund på en meget
overbevisende måte. Hensikten er å se på alle kommunikasjons
linjer, hvem som gjør hva og for å komme frem til et resultat som
reflektere glød i alle ledd og at alle er helt trygge på den rollen de
har i dette samspillet. Dette arbeidet har ledet til et behov, for hele
klubben, til å utarbeide en VIRKSOMHETSPLAN for
Oslo Golfklubb.

TrackMan Pro

Vi kommer til å starte et arbeide i klubben som skal resultere i en
virksomhetsplan, som skal fremlegges for Årsmøtet i 2012. Styret,
administrasjonen og komitemedlemmer vil arbeide ut et utkast som
vi bli sendt ut til medlemmene på høring. Etter høringen vil styret
utarbeide Virksomhetsplanen som vil inneholde langsiktige planer
for klubben. Virksomhetsplanen vil gi de store retningslinjer for
drift av banen, junior- og sportsaktiviteten, klubbhuset, klubb
miljø etc.

Precision swing and ball flight analysis

Vi mener det er viktig at medlemmene, og ikke minst administra
sjonen, har klare planer for hvordan klubben skal utvikle seg i
fremtiden. Fremtidige styrer og årsmøter vil bestemme i hvilke takt
disse planene skal utføres, avhengig av prioritet og økonomi.
Arbeidene med å pusse opp/oppgradere treningslokalene i boligbygget kan snart starte. Jeg har tidligere nevnt at vi har mottatt en
donasjon på ca NOK 250.000 til å kjøpe en TrackMan som du kan
lese mer om på www.trackman.dk

TrackMan Pro is the choice of the PGA Tour, USGA
and R&A for swing and ball flight analysis. A staple
on professional tours, with leading club fitters,
manufacturers, retailers, universities, academies,
instructors, players and broadcast TV, TrackMan Pro
is the industry standard for accuracy, flexibility,
reliability and ease of use.

Vi har arbeidet med å finansiere dette arbeidet og i en kombinasjon
med søknad om tippemidler, bidrag fra TK budsjettet og bidrag
med ca NOK 200.000 fra klubben, vil vi nå sette i gang.
I første omgang blir det å bruke det kunstgresset som produsenten
har lagret på Bogstad. Det er helt likt det gresset som ligger på
treningsgreenen ved klubbhuset. Oppgraderingen av dette lokalet
vil være til stor glede for så vel gammel som ung, og gi våre trenere
en mulighet til å utnytte disse lokalene fullt ut. En skisse av det
”nye” treningslokalet ser dere under.
Jeg håper at dere bruker vintertiden til å holde den fysiske
aktiviteten oppe enten på ski, med golf i syden eller hos Stephen
i Bogstad Innegolf.
Golfhilsen fra Einar
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Vinterputten

Semifinale: Per Arnzen, Bassen Bunæs, Calle Staubo og David Hansson.

Herrenes vinterputt 2011

Damenes vinterputt 2011

Finalistene Calle Staubo og Per Arntzen

Finalistene Liv Høeg og Grethe Nybo

Vinner Per Arntzen

Vinner Liv Høeg

31 damer stilte opp i vinterputten 2011. Det ble spilt innledende
runder, matchfinaler og ”trøste finale”. Helt til topps i finalene kom
Liv Høeg og Grethe Nybo, og det ble Liv som stakk av med seieren
til slutt. Trøstefinalen ble vunnet av Gudrun Johansen. Det ble
servert kaffe og gjærbagst, og nesten alle ble igjen for å se finalen.

26 seniorer stilte på årets Vinterputt - meget gledelig. 16 spillere
kvalifiserte seg til matchspill og i en god og spennende finale vant
Per Arntzen over Karl Staubo som ble en glad vinner av årets Vinterputt. David Hansson og Bassen Bunæs kom på de neste plassene.
Det ble servert kringle fra seniorkomiteen og kaffe som i år ble
besørget av Stephen Newey i Tom Olsens fravær. Alle som klarte
cut-en fikk premie levert av Crisco golf, proshopen vår, OGK og
fra eget lager.

NOTIS!

Vi gjør oppmerksom på at årets
kontingentfaktura, som kommer i
slutten av mars, har endret utseende.

Per Arntzen fikk overrakt Hestvedts pokal samt en magnumflaske
med rødvin til stor jubel fra de andre deltagerne.
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To ansatte i Golfklubben
I forrige utgave av OGK Nytt startet vi med å presentere klubbens ansatte. De to neste ut er Christoffer Jönsson
og Thanet Seedaeng som begge jobber i baneavdelingen.
Christoffer Jönsson

Thanet Seedaeng
Tittel: Greenkeeper/Mekaniker

Tittel Sjefsmekaniker og har
ansvar for maskinparken.

Alder: 31 år

Alder: 30 år

Sivilstatus: Samboer med
en norsk jente som akkurat nå
tar doktorgraden på Norges
Veterinærhøyskole. Sammen har
vi Selma, som er en tolv uker
gammel Boxer.

Sivilstatus: Nygift med Elin
Bosted: Bor på Ryen
Antall år jobbet i Oslo
Golfklubb: Begynte på
Bogstad i 2007, jobbet som
greenkeeper i to sesonger og ble
heltidsansatt som mekaniker i
2009.

Bosted: Bolighuset på golfbanan.
Antall år jobbet i Oslo Golfklubb: Begynte som sesong
arbeider i 1998, og har vært fast ansatt siden 2006.

Født og oppvokst: Født i Thailand, flyttet til Sverige da jeg var
10 år.

Født og oppvokst: 6. mai 1979 i Lund, Skåne. Oppvokst på
Østerlen.

Utdannelse: Utdannet anleggsgartner fra Himmelstalund, alt
innen anleggsgartner og service på maskiner.

Utdannelse: 3 årig utdannelse som anleggsgartner på Hvilans
landbruksgymnas med spesialisering innen golf samt en treårig
universitetseksamen som landskapsingeniør på Sveriges landbruks
universitet. Nylig uteksaminert fra universitetet med en eksamens
oppgave som omhandler ombyggingen av Oslo Golfklubbs
fantastiske golfbane.

Handicap: Har 36 i handicap. Har ikke så mye tid til å spille når
man jobber som mekaniker meste av tiden og fikser maskiner til
dagen etter!
Hvorfor Oslo Golfklubb?
Jobbet på Tryvann Skisenter i tre sesonger og pendlet mellom Oslo
og Stockholm. Jeg likte Oslo veldig godt, og kunne tenke meg å
jobbe her hele året. I tillegg hadde jeg akkurat møtt min blivende
kone, så det fristet ikke å reise tilbake til Sverige. Ble kjent med
Tove Ringnes på Tryvann, og det var Tove som tipset meg om at de
trengte folk på golfbanen i sommersesongen.

Handicap: Ingen offisielt hcp, men ligger vel på ca 25-30…
Hvorfor Oslo Golfklubb? Jeg hadde en lærer på Hvilans
landbruksgymnas som viste seg å være far til Oslo Golfklubbs forrige
headgreenkeeper, Lars Linde. Gjennom denne læreren fikk jeg
arbeidspraksis her på Bogstad, og etter hvert fast arbeid

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?
Jeg starter kl 05 om morgenen og rigger opp utstyr til dagen.
Sjekker at alt utstyr er ok, og tar en runde og sjekker at maskinene
klipper i rett høyde. Deretter er jeg stort sett inne på verkstedet og
sliper og vedlikeholder maskiner. Arbeidsdagen er ikke slutt før alt
er ferdig slipt og justert, og det blir ofte lange dager. Om våren og
høsten blir det litt avveksling med dekkskift, pluss at vi har begynt
å selge juletrær i desember.

En typisk arbeidsdag, hvordan er den? Starter kl 0600
med morgenmøte. Jeg arbeider vanligvis ute på banen på formiddagen og på verkstedet på ettermiddagen. Noen ganger arbeider
jeg på kvelds/nattetid med å sprøyte gjødsel fra den store traktoren
på fairwayområdene. Dette arbeidet gjøres på kvelden for ikke å
forstyrre spillet på banen. Sommer og høst arbeider jeg en god del
med ”Servicetorget”.

Hva liker du best ved jobben din?
Jeg har alltid likt å ”mekke”, om det er bil eller maskiner. Derfor
passer det meg bra å jobbe som mekaniker. I tillegg er det et godt
arbeidsmiljø med gode kollegaer og hyggelige medlemmer som
stikker innom verkstedet med små og store problemer.

Hva liker du best ved jobben din?
Fleksibiliteten og det at en arbeidsdag aldri er lik en annen.
Hver dag byr på nye utfordringer og man må hele tiden lære seg
noe nytt. Og dessuten har jeg antagelig en av Oslos vakreste
arbeidsplasser. For dere som ikke har prøvd, så anbefaler jeg en
tur ut på 13 greenområde, en fin sommermorgen ved 6 tiden…

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Jeg trener mye, men skadet dessverre skulderen under en trenings
økt i sommer, så nå er treningsøktene mer rettet mot rehabilitering.
Har bildilla, og er ellers glad i all sport og er veldig konkurranse
orientert. Ellers liker jeg å reise, og det har blitt flere ryggsekkturer
til Asia.

Hva liker du å gjøre på fritiden? Min store ”passion”
utenom golf er sportsfiske og det blir en del turer på og rundt
Bogstadvannet eller ved noen av de fine vannene i Nordmarka.
Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene for neste sesong? Ta gjerne kontakt
med meg, eller kom innom baneavdelingen for gode råd og tips
angående gjødsling og anlegging av deres private hager og ute
arealer. Har vi tid hjelper vi gjerne til med den praktiske biten,
i regi av Servicetorget. Nyt den kommende golfsesongen!

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring
til medlemmene for neste sesong?
Stell pent med banen, og kom gjerne innom verkstedet og si hei!
Bløtkake og kaffe slår aldri feil.
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Baneavdelingens hjørne pr. 28.01.11
Vi har et overordnet mål og det er å forvalte de verdier som baneoppgraderingen representerer på en best mulig måte.
Basert på spørreundersøkelsen har vi trukket ut følgende punkter
som vi ønsker å utrede og iverksette tiltak på.
• Ruffens strategi og omfang vil bli endret noe etter samtaler med
banekomiteen og de ulike brukergruppene.
• Semiruffen rundt spesielt greener vil bli justert gjennom et
intensivt resåing og gjødslingsprogram for å fremme en tettere
gressmatte som bærer ballen noe høyere enn i dag. Dette er et
langsiktig prosjekt som vil ta tid å gjennomføre før man får full
uttelling.
• Skråskjæring/vertikalskjæring av fairway vil kommende sesong
kun bli gjennomført en gang mot fjorårets to. Sanddressingen
vil bli gjennomført som i år. (Juni-August-Oktober)
• Bunkervedlikehold vil bli fulgt opp ytterligere med tanke på
kontroll av sandtykkelse.
• Nye fairwaygjødslingsprodukter vil bli utprøvd parallelt med
løpende gjødslingsprogram, som et bidrag til å styrke gressets
stivhet. Dette vil også bidra til at gressplantene står mer oppreist
og vil gi en bedre bæreevne for ballen.
• Forbedre og forenkle informasjonen ut til medlemmene.
- Sentralisere viktig info på klubbens hovedside.
- Etablere en rulletekstinfoskjerm oppe ved startboden som 		
kan brukes til dagsaktuell info, samt illustrasjonsvideoer
om viktige saker som vi ønsker å formidle. F. eks reparasjon
av nedslagsmerker osv.
• Differensiere mer på lengdene på par 3 hullene når klossene
flyttes.

Status overvintring
Januar har historisk sett vært en nøkkelmåned med tanke på hvordan
overvintringen kan forventes å bli. Vi får ofte store temperatur
svingninger med isdannelse som resultat i denne perioden. For
mye is i desember og januar øker sjansen for store isbrannskader på
våren, da gresset blir liggende for lenge under is. Det er en kritisk
grense på max 120 dager. Etter det akkumuleres det dødelige gasser,
som kan resultere i dødelig utgang for gresset. Derfor er vi alltid
litt spente på hvordan vi kommer oss gjennom den første fasen
av vinteren. Vi gjør ukentlige undersøkelser av underlaget under
snøen for å sikre at det ikke bygger seg opp evt. is. Det ser bra ut
så langt. Vi har mye tele og bra med snø som kan ta imot en del
fuktig nedbør uten at det bidrar til isdannelse rundt vekstpunktet
på gressplantene.

Status bemanning
I forberedelsene til årsmøtet hvor det helt sikkert vil bli spørsmål
rundt baneavdelingens aktivitetsnivå kan jeg ikke annet enn å
gjenta hva jeg har skrevet tidligere. Jeg skal redegjøre for hvorfor
banestaben er utvidet sammenlignet med 2007 (før vi bygde om).
I 2007 hadde vi 13 til 15 ansatte. I dag er vi 18-19 ansatte.
Det er spesielt to årsaker.

Simon Augustsson i baneavdelingen sjekker gresset.

Det har allikevel blitt litt is rundt noen overflatebrønner da det
slår opp noe varmluft fra rørsystemet nede i bakken. Vi vil fjerne
den isen når vi freser av snøen ned mot brønnene i starten på mars
måned i kombinasjon med å påføre aktivt kull. Det gir en rask
nedsmelting av isen. Vi fortsetter den daglige beredskapen og overvåkingen av banen frem til våren.

1. Vi er i dag lovpålagt å tilrettelegge for 3 ukers ferie for alle
ansatte i baneavdelingen. Det innebærer at vi aldri er fulltallig
på jobb gjennom spillesesongen. Vi trenger 18 stk. på jobb hver
dag for at vi skal kunne gjennomføre de vedlikeholdsrutiner
som må til for å forvalte og sikre anleggets verdier på kort og
lang sikt. Alle rutinene utføres samlet, hull for hull (klippetogprinsippet), med oppstart kl 06.00 for å unngå minst mulig
forstyrelser når spillet settes i gang fra tee 1 kl 08.00. Arbeidene
ferdigstilles til lunch ca kl 11.00.

Tilbakeblikk på fjorårets sesong
Fjorårets sesong kan på mange måter beskrives som kontrastenes
sesong. Våren var tøff. Fairwayene fikk store overvintringsskader i
form av massive soppangrep. Langvarig snødekke og over 120 dager
uten tilstreklig tele i bakken sørget for at jordvarmen slo opp fra
bakken og skapte gode forutsetninger for soppangrep. Kontrastene
til greenene var stor. Vi fjernet snøen tidlig (starten av mars) fra
greenene noe som bidro til at disse ikke ble rammet av soppskader.
Kvaliteten på greenene var meget gode allerede i midten av april,
fullt på høyde med hva de gamle greenene var midtsommers.
Det viser hvilket potensial vi har dersom man får en rimelig bra
overvintring.

Klippetogsprinsippet gir oss en betydelig effektgevinst med full
utnyttelse av hver enkelt arbeidstager under en fem timers periode
uten stopp. I tillegg kan spillerne spille på en helt strøken bane
når de starter fra hull 1.
Etter lunch utføres alt annet arbeid som f.eks ruffklipping av
randsoner, røying av grøfter og skråninger, håndvannig, vedlikehold av veier og trallestier, samt reparasjon av nedslagsmerker
og legging av divot på fairway og i semiruff.

Basert på generelle tilbakemeldinger fra sist sesong, egne erfaringer
samt resultatene fra medlemsundersøkelsen har vi igjen fått mye
nyttig informasjon, som det vil bli tatt hensyn til i den pågående
planleggingen og budsjettarbeide.
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Baneavdelingens hjørne pr. 28.01.11
Kommentarer til kommende års
driftsbudsjett

2. En annen årsak til at vi er flere ansatte i dag, sammenlignet med
gammel bane, er at både teesteder og forgreener blir klippet
med singelklipper på lik linje med greener.

Når man vurderer driftskostnadene med den nye banen bør man
samtidig se på de besparelser som baneendringen tilbyr. Ved normal
overvintring vil man sannsynligvis kunne spille på en kvalitetsbane fra begynnelsen av mai til midten av oktober. Tidligere var
kvaliteten akseptabel bare fra 15. juni og frem til begynnelsen av
september. De fleste av våre medlemmer spilte da på andre baner
med betydelige greenfeeutgifter som langt oversteg den kontingent
økningen vi har hatt i OGK. De som likevel valgte å spille på
Bogstad i periodene med dårlige forhold ble møtt med en bane
med provisoriske greener, våte fairwayer, med ingen eller svak gress
etablering og spill fra matter. Om høsten var fairwayene så våte og
leirete at spilleopplevelsen ble svært begrenset.

Bemanningsredegjørelse for en
gjennomsnittlig første økt fra kl 06.00
og frem til kl 11.00
Mekaniker
Hull/teebytte
Greenklipping singel
Forgreen singel
Teeklipping singel
Fairwayklipping
Semiruffklipping
Ruffklipping
Bunkerraking (håndrak)
Tot:

1
1
3
2
3
3
2
1
2
18

Basert på erfaringene fra i år er greener, teesteder og fairwayer alltid
tørre uansett nedbørsmengder pga. det nye dreneringssystemet inkl.
SubAir systemet under greenene.

Det er mange som reagerer fordi de tror at vi opererer med 18
fulltidsansatte på 12 måneders kontrakter. Under vil dere se en
oversikt over fordelingen mellom fulltid og sesongansatte. Dette
gir et helt annet perspektiv på hvordan vi driver baneavdelingen.
Baneavdelingen drives etter faktiske behov. De fast ansatte avspaserer
overtid i vinterperioden. Det innebærer at vi aldri er mer en
2-3 stykker på jobb samtidig for å ivareta maskin og utstyrs
vedelikehold, snømåking, overvåking av anlegget samt administrativt
arbeid.

Den nye banen har gitt en helt annen forutsigbarhet sett i forhold
til daglig klubbspill, og andre forpliktende arrangementer klubben
har. Klubbens ambisjonsnivå og banens kvalitet bidrar sterkt til at
klubbens økonomi er forutsigbar, gjennom en merkevare som er
attraktiv både blant sponsorer/samarbeidspartnere, greenfeegjester
og ikke minst nye potensielle kunder som ønsker å bli medlem av
klubben. Denne posisjonen kan vi bare opprettholde ved at vi hele
tiden videreutvikler oss i takt med kundenes forventninger.
Vi går en spennende vår i møte, men forhåpentligvis har vi fått
mange gode vinteropplevelser i marka før det.

5 stk. på 12 mnd. kontrakter.
1 stk. på 12 mnd. kontrakt, men ansatt i 80% stilling.
1 stk. på 9 mnd. kontrakt.
2 stk. på 7 mnd. kontrakter.
4 stk. på 6 mnd. kontrakter.
2 stk. på 5 mnd. kontrakter.
2 stk. på 3 mnd. kontrakter.
2 stk. på 2 mnd. kontrakter.

Vennlig hilsen John Riiber

Custom fitting i proshopen

Vinterarbeider
I løpet av vinterperioden går dagene med til å:
- Vedlikeholde maskiner og utstyr.
- Planlegging, budsjett og regnskapsarbeid.
- Personalansettelser.
- Oppfølging prosjekter.
- Oppgradering av baneavdelingens hjemmeside.
- Evaluering og oppgradering av opplæringsprogrammer for
nyansatte som presenteres i Powerpoint. Programmet tar
for seg presentasjonen av alle vedlikeholdsrutiner som
inngår i banevedlikeholdet med både tekst og illustrerende
bilder.
- Evaluering og evt. oppgradering av en brukermanual som hver
enkelt har med seg i det daglige arbeid som omhandler det
samme som powerpoint presentasjonen. Manualen beskriver
også hvordan vi vil at personalet skal yte service ovenfor
medlemmer og gjester.
- Snøbrøyting både internt og for kunder ute. (Servicetorget)
- Beskjæring av busker og trær for kunder ute. (Servicetorget)
- Videreutdanning.

Stephen i Proshopen.

Visste du at Proshopen i hele 34 år har tilbudt medlemmer
”cutom fitting of clubs” (tilpasning av golfkøller)?
- As more and more golfers are learning the importance of
custom fitting of clubs, I felt a need to let our members
know that Julian and myself are qualified to give this service,
forteller Stephen.
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Junior
To av Norges landslagsspillere…

Tre OGK `ere til USA og Collegegolf
i august 2011

skal til høsten starte på WANG Toppidrettsgymnas der vår egen
juniortrener Fredrik Due også er sportssjef.
Kristoffer Ventura og Kristian Krog Johannessen skal flytte på hybel/
leilighet og ønsker praktisk tilgang til skole og trening. Det vil si
kort avstand til både buss/t-bane og Oslo Golfklubb.
Hvis du har en mulighet til utleie med fornuftig pris og kunne
tenke deg å huse to av Norges største golftalenter i 1 til 3 år så
vennligst ta kontakt med Fredrik Due på mobiltelefon 951 67 878
eller fredrik.due@oslogk.no.

Mathias Schjølberg

Ingrid Hagen

Elisabeth Haavardsholm

Støtt junior-arbeidet ved å tippe
I løpet av høsten 2010 har tre spillere fra A-Elite kommet igjennom
nåløyet og fått seg Golf Scholarship i USA. Hard jobbing på skole
og god golf har gitt resultater!

Hver gang du tipper kan du støtte Oslo Golfklubbs junior
arbeid. De av golfklubbens medlemmer som har registrert Oslo
Golfklubb som sin grasrotmottaker, sørget for at juniorarbeidet
ble tilført 58 000 kroner i 2010. Men, fortsatt er det under 5
prosent av klubbens medlemmer som har Oslo Golfklubb som
sin grasrotandelklubb.

I august starter Mathias opp ved Arizona State University , Ingrid
starter sine studier på University of South Alabama og Elisabeth
har valgt Texas Christian University, Dallas. Spennende tider for
ungdommen og foreldre!

- Vi vil oppfordre alle medlemmene til å registrere Oslo
golfklubb som mottaker av grasrotandelen, sier TK-leder Lars
Olaf Sterud. Han legger til at klubben har bestemt at grasrot
andelen skal tilfalle juniorarbeidet.

Ett av målene med satsningen som gjøres på juniornivå i Oslo
Golfklubb er å få spillere inn på college. Det vil bli gitt mer fyldig
informasjon når studie og golfkarrieren tar nye skritt. Informasjonen
vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Deler av pengene Oslo Golfklubb fikk som grasrotmottaker i
2010 kommer først til utbetaling i år. Grasrotandelen gir deg
som spiller mulighet til å være med å bestemme hva noe av
overskuddet skal gå til. Du kan velge hvilket lag eller forening
som får 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! 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. Grasrotandelen gjelder for alle
Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra.

Stor bredde i juniormiljøet
2010 var et bra år på turneringssiden. Det var fin økning i deltakelse
i lokale turneringer blant de yngste. Turneringsspill er viktig for å øke
golfgleden, og Oslo GK er pådriver for et mer attraktivt turnerings
tilbud på lokalt plan. Vi vil utvikle Sarah og Carls cup, samt
Wahlstrøms pokal til å bli enda mer attraktive, og vil samarbeide
med naboklubber om turneringer som inspirerer til banespill i
morsomme konkurranseformer.
For spillere i satsningsgruppene er Oslo GK nå etablert som klubben
med desidert størst deltakelse. Vi hadde over 30 spillere på B-tour
og like imponerende 16 spillere på den nasjonale Titleist tour.
På B-tour utgjorde dette 25 prosent av alle deltakere og på TT-tour
15 prosent. Oslo GK hadde flere deltakere enn de 2 neste klubbene
til sammen. Samtidig ser vi at stadig flere klubber får frem gode
spillere. Dette stiller krav til at vi hele tiden gir muligheten for nye
spillere til å prøve seg på høyere nivåer hvis de ønsker. Nivået blir
stadig høyere, så det blir ingen hvileskjær. ”Oslo GK modellen”
innebærer at vi skal ha bredde i toppen for å skape et godt treningsog konkurransemiljø. Dette vil være grunnlaget for arbeidet videre
også.

-94 av klubbens medlemmer har registrert klubben som sin
mottaker. Dette utgjør under fem prosent av medlemsmassen,
så vi oppfordrer flere av medlemmene til å registrere seg, sier
Sterud.

Lars Olaf
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3 nye medlemskategorier

Studierabatt på medlemskontingenten?
Dersom du er student og under 28 år kan du få studie
rabatt på din medlemskontingent. Husk at vi må få
kopi av ditt studiebevis innen 20. februar dersom du
skal nyte godt av studierabatten! Dette skal doku
menteres for hvert år.

Styret har opprettet følgende nye medlemskategorier; PTA junior,
PTA student og PTA utland. Kontingentsatsene for kategoriene
fastsettes av årsmøtet. Ønsker du overgang til en av disse kategoriene
må vi ha beskjed om det innen 20. februar 2011.
Kategori

Pris*

Informasjon/krav

PTA junior

1 500,-

Gjelder til og med det året man fyller
21 år, ingen spillerett.

PTA student

1 500,-

Gjelder for medlemmer mellom 22-28
år, ingen spillerett, forutsetter studentdokumentasjon hvert år.

PTA utland

2 500,-

Må ha fast adresse i utlandet, ingen
spillerett.

Infomail
Jevnlig sender vi ut infomailer med stort og smått vi
ønsker å informere våre medlemmer om. Dersom du
ikke har mottatt infomail fra oss tidligere og ønsker
å føres opp på mailinglisten, send en e-post til
siv@oslogk.no.
OGK Nytt rett hjem?
Ta kontakt med Siv, siv@oslogk.no, dersom du ønsker
å få tilsendt OGK Nytt per post eller e-post.
NB! Det er kun denne utgaven som sendes til alle
medlemmer per post

PTA= Passiv, tidligere aktiv
* Dette er prisene styret foreslår for årsmøtet den 22. mars 2011.

Vennskapsklubb med Chateau des Vigiers

Bogstad Innegolf
Bogstad Innegolf holder fortsatt åpent for alle som vil
holde golfen ved like i vinter. For booking ring 22 73 17
60, 920 23 450 (Stephen) eller 959 08 070 (Tom).
Oslo Golfklubbs Servicetorg
Trenger du hjelp til snømåking, beskjæring av trær,
hekker eller busker, i perioden frem til april, kontakt
Servicetorget på e-post: servicetorget@oslogk.no eller
tlf 22 50 76 00. I hektiske perioder må vi av naturlige
grunner prioritere arbeid relatert til banen.

Vi har inngått et samarbeid med franske Château des Vigiers som
vil gi våre medlemmer flere fordeler ved spill og opphold. Chateau
des Vigiers ligger ca 1 time sør-øst for Bordeaux, og stedet består
av et slott fra 1600-tallet, også kalt ”lille Versailles”, med luksuriøse
rom, gastronomiske restauranter, spa-avdeling, og selvfølgelig en
flott 27 hulls golfbane. Banen er designet av Donald Steel, og snor
seg i et område med vinranker, plommetrær og rundt en innsjø.

Dekkskift
Skifte til sommerdekk har tradisjonelt startet uken etter
påske. I år er påsken veldig sen (21-25 april), og for
at dekkskiftet ikke skal kollidere med baneåpningen
ønsker vi å booke inn skift fra og med onsdag 6. april,
altså før påske. Bookingtelefonen åpner ikke offisielt
før man 3. april, men vi kan likevel nåes på e-post
dekkskift@oslogk.no eller tlf 22 50 76 00.

Medlemsfordeler på Château des Vigiers:
Som medlem i Oslo GK mottar du følgende medlemsfordeler når
du besøker Chateau des Vigiers:
• VIP-forpleining
• Fri oppgradering av rom (hvis tilgjengelig)
• 10 % rabatt på publiserte rompriser
• 25 % rabatt på greenfee når man ikke bor på hotellet
• 10 % rabatt i Pro Shopen m f. eks klær og vin etc.
(ikke rabatt på golfkøller og sko)
• Fordelaktig booking av greenfeetider
• Fordelaktige medlemspriser på leie av tennisbane
• Tre flasker av slottets egen vin som gave ved ankomst
• Fri inngang til trimrom, beautycenter og svømmebasseng
• Hjelp til å bestille starttider på andre golfbaner, samt privat
vinsmaking på berømte Grand Cru Classé vingårder i
St Emilion eller i Monbazillac.

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

For bokning ring: + 33 553 61 5000 eller via e-mail:
reserve@vigiers.com. Oppgi ”Oslo Golf Club” som bookingkode.
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