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Høsten er her og det går mot nok en sesongs slutt. Tiden går for fort når man har det gøy, og baneåpning i mai 
føles som bare kort tid siden. Banen holder god stand og etter at regnet ga seg i midten av september har vi hatt 
fine tørre dager med masse golf. 

Det var mange flotte damer som var med på damegruppens avslutningsturnering tirsdag 27. september.

Et lite tilbakeblikk på sesongen som 
nå avsluttes viser at det er stor aktivitet 
og mye golfspill på Bogstad. I skriv
ende stund er banen fortsatt åpen slik 
at de endelige tall vil endre seg noe 
fra nedenstående. Greenfeespillerne 
har bidratt med ca. kr 1,9mill (noe 
lavere enn budsjett). Resultatet i fjor: 
kr 2,1mill. Samarbeidspartnerne / 

bedrifter har bidratt med drøyt kr 5 mill. (noe høyere enn budsjett). 
Resultatet i fjor: kr 4,1mill. Hvorfor når vi ikke budsjettmålet på 
greenfee? Vel, jeg skjønner godt at folk ikke vil betale greenfee for 
å spille i regn – og vi har hatt mange regnværsdager i år. Golf er en 
utendørsidrett og været spiller en stor rolle. Vi ser at når solen skinner 
på banen er det mange som spiller, men regn eller værvarsel som 
sier regn betyr mye ledig på banen. Slik er det og slik tror jeg det 
vil være i fremtiden også.  Når vi registrerer at sponsorinntektene 
er høyere enn budsjett skyldes det flere faktorer. De to viktigste er 
banens kvalitet og Kristins oppfølging av bedriftene. Glimrende. 

Turneringsvirksomheten er stor, ca. 130 turneringer i år hvorav bare 
drøyt 10 prosent er samarbeidspartnere/ bedrifters. Med et gjennom
snitt på 6 turneringer i uken (damedag, seniordag og torsdagsmatch 
hver eneste uke + 3 til) er det ikke til å undres over at enkelte synes 
det er mye. Dette får turneringskomiteen se på til vinteren.
Et godt stykke arbeid er nedlagt i å sortere ut scores fra turnerings
spill dette året. Hensikten er å se om hullenes indexering er riktig. 
Kanskje skal vi ha forskjellig indexering for damer og herrer. “Alle”  
kvinner opplever at hull 9 og 12 (som har lav index nå) er tøffe å få 
par på, men at hull 15 (med index 10) viser seg å være det hull de i 
realiteten scorer dårligst på samtidig som menn sliter på hull 9 (som 
har lav index), men at hull 17 er det vi sliter nesten like mye med 
(hullet har index 8) tilsier at en revurdert indexering er på sin plass. 
Turneringskomiteens vurdering og avgjørelse vil vise seg på neste års 
scorekort. 

Styret har igangsatt et arbeid med å lage en virksomhetsplan for 
klubben. De har invitert med komiteledere, noen ansatte og enkelte 
medlemmer med meninger til arbeidet som ledes av Tor Anders 

Daglig leder Niels Vik
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Hansen fra NGF. Hva vil vi med klubben, hva skal vi være og for 
hvem? 3 av 4 samlinger er gjennomført og diskusjonene, tankene 
og ideene diskuteres av engasjerte deltagere. Når arbeidet har kommet 
noe lenger vil vi be om tilbakemeldinger fra medlemmene på det 
som har fremkommet. Ferdig virksomhetsplan skal så forankres 
på kommende årsmøte. Mange vil trekke på skuldrene av et slikt 
arbeid. Er det nødvendig da, “er det ikke bra nå da?” Joda det er 
bra, men ALLE som har tillitsverv / er ansatt i klubben bør vite 
hva klubben står for og hvor den vil hen. Dessuten kan vi alltid bli 
bedre. Et mål, en visjon, en handlingsplan vil gjøre hverdagen for 
alle enklere uansett hvilken oppgave de har påtatt seg å utføre.  
Det vil gi oss mer av en “lagfølelse”.  Mitt lille bidrag, sammen 
med alle andres, gjør vi best mulig mot et felles mål, ikke bare min 
lille oppgave uten sammenheng med aktivitetene i resten av klubben. 
Eksempelvis: Når banestaben vet hvordan og hvorfor turnerings
komiteen vil at banen skal merkes slik og slik for en turnering 
kan jobben tilpasses kravene samtidig som de skjønner at det er et 
lagspill mellom tillitsvalgte og ansatte for å få det beste resultat.  
Alle skal dra i retning mot samme mål. 

Hjemmesiden vår er bedre enn mange andres, men den har en 
del begrensninger. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Samtidig er 
utviklingen i samfunnet med alle varianter av elektroniske hjelpe
midler så betydelig at vi må tilrettelegge for bruk av disse opp mot 
våre hjemmesider. Hva og hvordan jobbes det med. Det er et om
fattende arbeid. Siv har påtatt seg å være ansvarlig for prosjektet og 
gjennomfører nå en grundig prosess. Skal vi tilrettelegge for bestilling 
og betaling av protimer via nettet? Vil vi forhåndsselge greenfee 
via nettet? Hvordan skal vi på en oversiktlig måte informere om all 
aktivitet på klubben etc. etc. Mange spørsmål blir diskutert.  
Et ledd i arbeidet var en spørreundersøkelse sendt til ca. 500 
medlemmer og en annen undersøkelse ble sendt til mange green
feespillere. Svarene tas med i det videre arbeidet og skal presenteres 
for styret senere i høst.

Tiden mot nyttår går fort og opptak av nye medlemmer skjer 
snart. Styret vil få seg forelagt medlemssituasjonen og meldinger 
om overganger til ny kategori pr medio oktober, samt informasjon 
om banebelegget før de skal ta stilling til hvor mange nye med
lemmer klubben skal ta inn til nyttår. Det ligger i kortene at vi tar 
inn like mange som allerede har gitt beskjed om utmelding, samt 
et forventet antall som kommer før nyttår. Så blir det spørsmål om 
det skal tas inn noen flere eller ei. Dette vet vi om en måned. Som 
i fjor skal 30 prosent av antallet hentes fra familielisten. Så derfor 
en reminder: Har du ønske om å få inn et nært familiemedlem 
(se på hjemmesiden hvem som kvalifiserer) og du ikke fikk inn et 
familiemedlem på denne måten i fjor så må vi ha melding om dette 
senest 1. november. 

Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har gjort opp for seg. 
Noen er oversendt inkassoselskapet, andre har vi dialog med.  
Det viser seg at mange av de uavklarte sakene skyldes disputter om 
overganger fra en kategori til en annen. Derfor til alle: Dersom dere 
vurderer å endre medlemskategori til noe annet enn den dere står i 
p.t. så må vi ha melding om det FØR nyttår. Ikke kom i mars eller 
april neste år – da er det for sent. I samme åndedrag: Studenter må 
dokumentere sin studenttilværelse HVERT ÅR – det holder ikke å 
si ifra første året og da samtidig at dette skal gjelde de neste 3 årene 
også. Hvor mange endrer ikke sine planer på 23 år? Alle som er 
studenter kan få rimeligere kontingent, men det forutsetter at  

klubben får dokumentasjon innen fristen (p.t. 20. februar).

Mange leser i avisene om det prosjekterte bandyanlegget på 
driving rangen.  Pr. 30. september er ikke igangsettelsestillatelse gitt. 
Kanskje er det i orden når du leser dette, kanskje drøyer det flere 
uker. Vi vet at det er samme entreprenør som skal anlegge kunstis
banen som bygget om vår bane for 3 år siden. Entreprenøren er 
ikke klar til å starte arbeidet før vi stenger banen for i år uansett. 
Samtidig er vi veldig klare på at rangen må være spilleklar til 1. mai 
neste vår. Det pågår et arbeid med detaljer rundt avtale mellom 
Vinterparadiset og golfklubben. P.t. er ingenting signert, men det 
er intet som tilsier at vi ikke skal bli enige før de begynner å grave. 
Detaljer om dette kan informeres om når papirene er signert.

Banen stenges i disse dager, men det er fortsatt masse arbeid som 
skal gjennomføres før den er klar for vinteren. Videre skal også en 
del dreneringsarbeider utføres før vinteren. Denne høsten er det 3 
år siden vi overtok den nye banen og siste gjennomgang av eventuelle 
garantiarbeider diskuteres nå. Det meste er allerede løst, men et 
makeskifte om utførelse av ytterligere arbeider som vil forbedre 
banen istedenfor å krangle om tilbakeholding av penger kan bli 
løsningen. Vi vet at 8. green er dårlig og selv om det er flere måter 
å fikse problemet på er en utvidelse med 300 kvm en av de skisserte 
løsninger og arbeidet der kan bli en måte å løse tvister på. Styret vil 
avgjøre dette i løpet av oktober måned.

Komitemedlemmene får sjelden skryt, men uten dem ville 
gjennom føringen av ymse aktiviteter på klubben bare ikke vært 
mulig. Spesielt TK og turneringskomiteen har store ansvar, men 
damene og senior herrer klarer seg heller ikke uten sine komiteer. 
Andre komiteer er viktige selv om arbeidsbyrden ikke er så stor. 
Tusen takk til alle som bidrar – jeg håper mange fortsetter neste år 
og like mye at nye melder seg til tjeneste. 

I denne oppsummeringens tid er det spesielt viktig for meg å takke 
alle ansatte for deres arbeid for klubben. Kristin, nevnt tidligere, 
gjennomfører også klubbturneringene med stor presisjon. Påmelding, 
startlister og resultatlister kommer når de skal og det er mange 
baller i luften hun må håndtere samtidig. Dette klarer hun kjempe
fint.  Siv og Elin er også meget dyktige i utførelsen av sine oppgav
er. Elin blir borte frem til neste høst i svangerskapspermisjon – og 
lykke til med en liten gutt!  Siv er en meget god ambassadør for 
klubben med sin utstråling og vinnende vesen. Hun har dessuten 
full kontroll på alle de andre administrative oppgavene sine. John 
Riiber og hans stab holder et høyt tempo med store krav til kvalitet 
og ingen har vel noe å utsette på arbeidet de gjør på banen – banen 
er og blir fellesnevneren for alle medlemmer og det er et stort ansvar 
John har på seg for å levere topp forhold uansett vær – og han 
leverer varene år etter år. Selv om Stephen formelt ikke er ansatt, er 
han utvilsomt den største miljøskaperen av alle. Hans vesen er bare 
positiv. Alle føler seg velkomne når de møter ham og vi er heldige 
som har en pro med disse kvaliteter. 

Når dere nå rydder unna golfutstyret for i år skal dere vite at vi 
fortsetter med full kraft. Gutta med dekkskift er i gang. Adminis
trativt er vi nå inne i en evalueringsprosess før planer for neste år 
legges. Jeg håper alle nådde sine sportslige mål i år – hvis ikke så 
kommer det en ny sesong om et drøyt halvår. Takk for i år.

NV
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Formannen har ordet

Formann Einar Skogstad.

Suzann Pettersen, vår alles 
Tutta fra Oslo Golfklubb, har 
gjort det igjen. Når hun spiller 
med en av verdens mest profi
lerte golfspillere de siste årene, 
Michelle Wie, i damenes største 
golfbegivenhet Solheim Cup, 
og trår til med 3 birdies på rad 

for å vinne 1 opp, ja da vet vi hvorfor hun snart er en 
verdens ener. Som medlem i OGK føler jeg meg veldig 
stolt, for Tutta er jo som de sier i COOP reklamen ”litt 
mitt”. Vi bøyer oss i støvet nok en gang og gratulerer vår 
fantastiske Tutta med Europa’s seier i Solheim Cup. 

Jeg skrev mye om nedbøren i siste blad og må skrive litt nå også. 
Vi er stolte over at vi har klart disse nedbørsrekordene relativt 
bra, men det er ikke til å stikke under en stol at også Bogstad har 
slitt noe i denne perioden. I ruffområdene har vi til tider måttet 
tåle områder som ikke har vært spillbare. Det er lett å si ”hva i all 
verden skal du ut i ruffen å gjøre, når vi har så gode fairways”  
men, men. John har kartlagt alle områder hvor vi trenger bedre 
drenering, og vi vil se på mulighetene for å utbedre dette noe.  
Det som er verre, er greenen på hull nr. 6 og 8. Her viser det seg at 
de områdene, hvor det lar seg gjøre å sette hull, ikke tåler kombi
nasjonen av for mye tråkk og stor fuktighet, uten at gressetableringen 
er tilstrekkelig. Som dere ser har vi kuttet flere trær mellom 8 green 
og drivingrangen for å få mer sol inn på greenen. Noen liknende 
tiltak vurderes på green 6. Vi har også bedt arkitekten se på å 
utvide green 8, til høyre og venstre, for å få en større green hvor vi 
kan sette hull på flere steder. Dette for å spre ”tråkket”. De fleste 
greenene våre har jo tålt regn og tråkk, så vi mener at vi må utbedre 
dette så fort det lar seg gjøre.

Sesongen er på hell og stengning av banen står for døren. Her er 
noen kommentarer til 2011 sesongen. Den startet tidlig med stort 
sett fin bane men noe hemmet av isbrann på green 1 og 16, samt 
sopp på en rekke fairways. Vi måtte vente lenge på ferdiggress og 
når den kom var den altfor dårlig. Våre egne ”turf nurseries” bestod 
mye av fairwaygress og kunne ikke brukes på greenenene. Dette 
kommer vi til å forandre slik at vi kan bruke vårt egendyrkede 
greengress i fremtiden. Til våren 2012 kommer vi til å kartlegge alle 
leverandører syd i Europa og UK, slik at vi kan handle raskt når vi 
trenger å felle inn gress på våre greener. 

Styret er veldig tilfreds med resultatet av det arbeidet adminis
trasjonen og styret har gjort med sine sponsorer, arbeid som har 
skaffet oss en meget god inntekt. Dette, kombinert med en bane 
som tåler all nedbøren som vil komme, gjør oss i stand til å tilby 
våre samarbeidspartnere en super bane hvor de kan avholde sine 
turneringer uansett vær. Vi har sponsor inntekter på over kr 5 mill., 
men dette er i mine øyne bare starten, vi skal klare mye mer i årene 
som kommer.

Virksomhetsplanen. Styret, administrasjonen og en rekke sentrale 
medlemmer av begge kjønn i alle aldre har deltatt en rekke  
samlinger (kvelder) og blitt dratt igjennom en virksomhets
planprosess som er ledet av den kommende Generalsekretær i 
NGF, Tor Anders Hansen. Vi kommer senere i høst å lage en 

spørre undersøkelse hvor vi ønsker å dra alle medlemmene med i 
denne prosessen slik at vi på Årsmøtet til våren kan legge frem en 
virksomhetsplan som forankrer våre langsiktige planer og mål med 
klubben. Dette arbeidet vil sette kursen for klubben i fremtiden og 
det vil bli opp til fremtidige styrer og Årsmøter å bestemme takten 
og finne penger til de forskjellige gjøremål. Fremtidige planer for 
helårsdrift er forutsatt finansiert på en måte hvor medlemmene 
ikke belastes unødig men hvor vi bruker vår utmerkede bane og 
beliggenhet til å få Bogstad til å bli et mer ”fantastisk sted å være”.

Benytt de siste soldagene i denne sesongen til nok en runde på vår 
fantastiske bane.

Hilsen Einar

Dekkskift er i full gang. 
Ring oss for time på telefon 22 50 76 00. 
 
Servicetorget
Baneavdelingen har fra tid til annen kapasitet til å påta seg 
oppdrag innenfor beskjæring av hekker og busker, tre felling, 
flyttejobber, snømåking og annet forefallende arbeid.  
Ta kontakt med Jarle, på tlf 414 58 702 eller send en epost 
til servicetorget@oslogk.no 

Bjørkeved
Parallelt med dekkskift selges det tørr og fin bjørkeved i  
60 litersekker fra verkstedhallen. Bjørkeved kan også  
bestilles/reserveres på epost: servicetorget@oslogk.no

Jarle Haugnæss i full sving med å rengjøre og skifte dekk.

Dekkskift, tlf. 22 50 76 00
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Turneringer

Turneringen ble spilt lørdag 17. september. Det var 
hele 80 påmeldte fordelt på fem klasser. 
TEKST: Henning Monsen
Som den utmerkede starter Christian Staubo sa så er banen i 
perfekt stand. I rougen kan det være både vått og gjørmete så hold 
dere på fairway. Formaninger om hurtig spill ble servert klar og 
tydelig, men med muntre kommentarer.

Resultatet ble at klassene A og B gikk godt under den stipulerte 
tiden på fire timer og et kvarter. I tillegg til dette hadde vi tre  
dommere som så det som sin oppgave å hjelpe spillerne. Så vidt 
meg bekjent gikk alt på skinner. 

Klasse A og B spilte slag
konkurranse med fullt spille
handikap, mens klassene C og 
D spilte 18 hulls stableford.  
De yngste jentene og guttene 
spilte ni hulls stableford i 
samme klasse.

I klasse A hadde tre spillere 
samme resultat: Viktor Hovland 
fra Grønmo golfklubb ble nr.1 
og på annen plass kom William 
Evensen fra Oslo golfklubb, og 
på tredje plass Philip Berggren 
også han Oslo golfklubb. alle 
med 68 slag netto fra tee 54.
 
I klasse B vant Thilda Staubo, 
Oslo golfklubb, foran Cecilie 
Peinert fra Grønmo golfklubb 
begge med 74 slag netto fra tee 
49. Charlotte Reksten også fra 
Oslo golfklubb ble nr. tre med 
et slag mer.

Klasse C ble vunnet av Eivind 
Holden med 45 poeng, foran 
Fredric Holme 44 poeng og 
Hans Edvardsen 41 poeng.  
Alle fra Oslo golfklubb!

Klasse D ble vunnet av Pernille 
Navelsaker 36 poeng, foran 
Mathilda Risan 30 poeng og 
Karoline Tvilde ble nummer 
tre på 28 poeng . Også her var 
alle fra Oslo golfklubb!

Klasse Y ble vunnet av Max 
Hartmann Oslo golfklubb 
med 20 poeng, på annen plass 

kom Cornelia Karlsson Oslo golfklubb også med 20 poeng, men 
med høyere handikap. På tredje plass fulgte Theodor Waalen Oslo 
golfklubb med 18 poeng. 

Takk til alle som bidro til en flott opplevelse for spillere og foreldre 
på en glimrende bane tross mye nedbør de siste dagene.

Philip Berggren, Viktor Hovland og  
William Evensen .

Cecilie Peinert og Thilda Staubo.

Eivind Holden, Fredric Holme og  
Hans Edvardsen.

Wahlstrøms pokal Per Teigens Pokal

Per Teigens Pokal, som går gjennom hele sesongen er 
nå ferdig spilt, og Per Teigen 2011 ble kåret i finalen 
søndag 25.september .

Etter Per Teigen 11 var det 4 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 Helge Helgesen med 185 poeng og stor 
margin til andreplassen og Tim Bye med sine 178. Videre var Jeppe 
Nielsen og Kristin Julie Klæboe klare for finalen med hhv 176 og 
174 poeng.

Alle 4 spillerne stilte til start søndag morgen den 25.september, og 
etter runden kunne, ikke overraskende, Helge Helgesen løfte pokalen 
som vinner av årets Per Teigen 2010, fortsatt med 7 poeng foran 
2.plassen. Helge vinner med dette også parkeringsplassen for 2012

Plass Navn Total

1 Helge Helgesen 185
2 Tim Aleksander Bye 178
3 Jeppe Broch Nielsen 176
4 Kristin Julie Klæboe 174
T5 Trygg Thu 173
T5 Vibeke Koren 173
7 Per Arvid Sveum 172
T8 Stein Oppedal 168
T8 Ole Arntzen 168
T8 Siri Aandahl Marcussen 168
T8 Truls Oppedal 168

12 Tor Linaae 165

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 stablefordrundene 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.

Karoline Tvilde, Mathilda Risan og 
Pernille Navelsaker

Kristin Klæboe, Tim A. Bye, Helge Helgesen og Jeppe B. Nilsen.



4 5

Avslutning for damene

Bogstadpokalen er klubbens 
singel matchturnering. Tur
neringen startet etter sommer
ferien, i august med 22 spillere 
i de innledende matchene, i 
tillegg var 5 spillere seedet til 
påfølgende runde.

De siste finalene ble spilt i september, og de to som nådde helt 
frem til finalen var Eline Askeland og Per Kristian Winge. Finalen 
mellom disse to gikk helt til det 18. hullet, og det var Eline som til 
slutt gikk av med seier i matchen med resultatet 1/0. 

Vi gratulerer Eline, og synes det er spesielt hyggelig å få det første 
damenavnet gravert i pokalen.

BogstadpokalenPer Teigens Pokal

Tirsdag 27. september kl. 10:00 smalt det på Bogstad. 
Stephen sendte damene av sted en vakker høstdag, på 
en bane i imponerende god stand, med tre køller og en 
putter hver. God stemning, mye latter og varierende 
score preget dagen.

40 damer deltok på årets  
avslutningsturnering for 
damene 2011. 

I klasse A var det Vivi Ekjord 
som vant med 33 poeng mens 
Erica J. Blakstad i klasse B 
og Vera von Koss Torkildsen, 
begge med 32 poeng, stakk 
av med seieren i henholdsvis 
klasse B og C. 

Etter endt spill var neste  
programpost vorspiel i  
damegarderoben, med etterføl

Tradisjonen tro satte Stephen damene i gang med et smell.

F.v. Reidun Beck, Grete Thorstensen, 
Vera von Koss Torkildsen og Ranja 
Wikstrøm.

F.v. Reidun Beck, Grete Thorstensen, 
Vera von Koss Torkildsen og Ranja 
Wikstrøm.

gende premieutdeling fra noen 
av sesongens turneringer og 
middag. Kari Tobiasson ønsket 
velkommen og klubbens “grand 
old lady”, Anne Strugsnes som 
ble hele 104 år, ble hedret med 
ett minutts stillhet. 

Årets vinner av Astris pokal 
ble AnneLise Musæus. Alle 
som har deltatt på minimum 
4 av de tellende Damedagene 
er automatisk med i denne 
pokalturneringen.

Middagen ble etterfulgt av 
årsmøtet med årsrapport,  
gjennomgang av regnskapet  
og til slutt valg. Kari Tobiasson 
fortsetter som leder i ett år til. 
Anne Helmer og Evy Therese 
Otterbeck går ut av styret og 
inn kommer Vera von Koss 
Torkildsen og Anne Lise 
Musæus. Mette Bye fortsetter 
nok et år.

Avslutningsfesten ble avsluttet 
med utdeling av premier fra  
avslutningsturneringen.

Mette Bye deler ut Astrids Pokal til 
årets vinner AnneLise Musæus.

F.v Kari Tobiasson, Evy Otterbeck, Anne Helmer og AnneLise Musæus.

Kari Tobiasson med den sjarmerende 
golfhatten som har falt i smak hos 
damene.
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Resultater i gruppen 6675, 24 deltagere med fem runder:
1.                                                       Olaf Eie 193
2.                                          Olav Marcussen 193
3.                                      Kjell Kaspersen     187
4.                                      Thor Erik Hognrø  184
5.                                Chris Selbekk              181
Resultater i gruppen over 75 år, 14 deltagere med fem runder:
1.                                       Bjørn Børsjø        186
2.                               David Hansson             180
3.                                     Erik Jacobsen         178
4.                              Bjørn Kristvik               176
5.                                            Tor Linaae      175

Seniorkomiteen har i år bestått av følgende: JanErik Viul (t.v på 
bildet), Carl Fr. Bunæs (formann), Per Pettersen, Knut Olborg, 
Erik Jensen og Torgrim Rolfsen. Alle ble gjenvalgt for neste sesong.

Avslutning for seniorherrer

Seniorgruppens årsmøte ble avholdt i klubbhuset 5. oktober.
Formannen leste årsberetningen og minnet om at årets Vinterputt 
12. januar ble vunnet av Per Arntzen med Karl Staubo som runner 
up. Den videre rekkefølge var David Hansson og Carl Fr. Bunæs 
som semifinalister.

Årets Kavalercup med klubbens damer ble arrangert 18. mai med 
28 deltagere (14 damer og 14 menn) og begynte i strålende sol 
og endte i regn. Vinnere av kavalerkruset ble Siri Wahlstrøm med 
makker Leif Astor Svendsen med 39 poeng. Det var tidlig på se
songen – så ”cuprekorden” fra 2007 på 45 poeng, var ikke truet. 
Deretter fulgte Grethe Glad Nybo og Erik Piene med 36 poeng og 
AnneLise Musæus/Svein Thon med 34 poeng.

”Upper Ten” for 70+ skulle 
vært spilt 29. august, men 
på grunn av enormt regnvær 
ble konkurransen utsatt til 
26. september. Da ble den 
avviklet i lett regn over 9 hull 
og vinner ble David Hans
son med 22 poeng, inklusiv 
poeng for puttekonkurran
sen. Den videre rekkefølge 
var Carl Fr. Bunæs med 20 
poeng, Karl Staubo og Erik 
Jensen med 19 poeng. Her 
er deltagelsen fortsatt dårlig, 

dobbelt så mange som i fjor riktignok, men skuffende når vi tenker 
på hvor mange syttiåringer vi har.

Når det gjaldt Seniorpokalen hadde komiteen bestemt at det skulle 
konkurreres i tre klasser, som i tidligere år; 5565, 6675 og de over 
75 år. Seniorpokalen vinnes av den som sammenlagt har flest poeng 
på de fem beste rundene. Nivået er meget høyt og Sigmund Fagerli 
vant pokalen i år med en score på 194 som er fem runder på 38,8 
poeng. Han mottok også et gavekort på kr. 1.400, i ProShopen vår.

Resultater i gruppen 5565, 9. deltagere med fem runder:                                                               
Nr Navn Poeng
1.                               Sigmund Fagerli 194                                                              
2.                              Gunnar Skrautvol 190
3.                          Per Gøran Erichsen 184
4.                                Petter Balstad    183
5.                              Per Arvid Sveum 167

Senior herrene i kø for putte konkurransen under avslutnings arrangementet

Sigmund Fagerli, vinner av Seniorpo
kalen 2011, gratuleres av seniorkomi
teens forman Bassen Bunæs

Det blir den samme gjengen som sitter i seniorkomiteen i 2012.

Bilvask
Alfred oppfordrer medlemmer til å 
polere bilen sin før vinteren.  
Han er å finne i teltet på parkerings
plassen foran klubbhuset ut oktober. 
Ta kontakt på tlf. 966 63 224 for 
avtale.

Priser:
Polering: fra kr 1 200,
Utvendig vask: kr 200,
Grundig vask (inkl. bagasjerom): fra kr. 600,
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Jayne Newey

Tittel: Shop Boss

Alder: 53 år

Sivilstatus: Gift med 
Stephen – 30 år i desember. 
Har 3 barn: Sarah (26), Carl 
(23) og Anthony (17) 

Bosted: Bjerkebakken

Antall år i OGK: 27 år

Født og oppvokst: 
Rotherham i England

Utdannelse: 
Utdannet sykepleier i Sheffield januar 1979

Handicap: 
What’s that? I don’t play golf. Not even got green card.

Hvorfor Oslo Golfklubb? 
Fordi Stephen er her. Hvis det ikke hadde vært for ham hadde jeg 
jobbet som sykepleier i Sheffield. Oslo Golfklubb og ProShopen er 
en flott plass å være. Alle dager er forskjellige og det å jobbe sammen 
med min mann er en bonus. Vi har jobbet sammen i 28 år nå.  

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?  
Starter dagen med å rydde etter Stephen og Jules, rydde og organ
isere i hyllene, svare på telefonen, ta i mot bestillinger på teetimes 
og instruksjonstimer, møte medlemmer og gjestespillere. Bistå 
medlemmer med alle typer problemer. Dagen slutter omtrent kl. 
19:00.

Hva liker du best ved jobben din? 
Å jobbe som et team i ProShopen. Jeg tror vi utfyller hverandre. 
Møte gamle og nye medlemmer. Noen har jeg kjent i hele 27 år.  
Vi har en flott atmosfære i shopen.

Hva liker du å gjøre på fritiden?  
Mesteparten av fritiden har jeg i løpet av vintermånedene, noe som 
ikke er så praktisk for en som ikke liker å ha ski på bena. Jeg liker 
å lese en god bok og tilbringe tid med familie og venner. Ellers så 
trener jeg gjerne, men ikke ofte nok dessverre. 

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring 
til medlemmene?  
Enjoy your golf and don’t stress about it!

Magnus Forsell

Tittel Kjøkkensjef

Alder: 46 år

Sivilstatus: Kjæreste med 
Christin, har 2 gutter på 10 og 
15 år.

Bosted: Et steinkast fra banen. 

Antall år i OGK:
Husker ikke.. minst 12 år tror jeg

Født og oppvokst: 
Falund i Sverige

Utdannelse: 
3 årig samfunnsfag. Deretter begynte jeg å lære meg kokkefaget ved 
å jobbe gratis i Sveits. 

Handicap: 6 (og en dårlig rygg)

Hvorfor Oslo Golfklubb? 
Det startet med at jeg spilte golf på Bogstad og syntes det var veldig 
fint her. Så snakket jeg med Rolf, tidligere sportssjef i klubben og 
han sa den gang at det kunne bli en mulighet til å drive restauranten. 
Og slik ble det. Det å ha anledning til å jobbe på samme sted som 
jeg også kan spille golf er ideelt for meg. 

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?  
Min typiske dag starter ca. 10:30 til ca. kl. 20:00 (gjennomsnitt), 
men den kan like gjerne starte kl. 9:00 og vare til 21:00. Dagen 
består av å gjøre i stand til gjester og medlemmer; dvs. lage alt mulig 
av mat; vafler, baguetter, lunch ol. Ofte skal vi ha arrangementer i 
peisestuen og da går det mye tid til å forberede og lage mat til disse.

Hva liker du best ved jobben din? 
Jeg liker egentlig alt. Vakker utsikt, den beste man kan få i Oslo. 
Det  veldig mange hyggelig mennesker som jobber her, muligheten 
til å gå ut og spille golf. 

Hva liker du å gjøre på fritiden? 
Da lager jeg også mat, men til barna og min kjære Christin (suppe, 
selvplukket sopp, sashimi, sushi) Selvsagt spiller jeg også golf. Noen 
ganger på andre baner, men da er det alltid deilig og komme tilbake 
til banen på Bogstad og få oppleve hvor fint det egentlig er her. 
Ellers er jeg glad i å reise. Har tatt på meg oppgaven som lagleder for 
fotball og håndballaget til den yngste sønnen min. 

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring 
til medlemmene?  
Hm…. den var vanskelig. An apple a day keeps the doctor away;) 

To ansatte i Golfklubben

I hver utgave av OGK Nytt presenterer vi to av klubbens ansatte. I denne utgaven av OGK Nytt er det  
Jayne Newey og Magnus Forsell som blir presentert. 
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Banen fremstår fortsatt med god spillekvalitet så lenge 
man holder seg i idealsporet fra tee til green. Dersom 
utleien av golfbiler skal opprettholdes for fremtiden er 
vi nødt til å legge en plan for hvordan de verste områdene 
i ruffen skal utbedres, med mer drenering og ytterligere 
sandcaping tilsvarende hva vi har gjort på flere hull 
de siste årene med godt resultat. En helhetlig plan for 
hvordan dette kan gjennomføres vil bli presentert i 
forbindelse med kommende års budsjett. 

Når det gjelder det forebyggende arbeidet mot sopp på greener, 
teesteder og fairway går dette arbeidet foreløpig som planlagt.  
Det ser bra ut så langt men endringer kan skje fort. De største 
utfordringene ved siden av de våte randsonene er slitasjen på putting 
greenene rundt klubbhuset samt green 6 og 8. Fellesnevneren for 
disse er at de er for små i arealstørrelse, at de ligger skyggefullt 
til og innehar for få flaggplasseringsmuligheter sett i forhold til 
spillefrekvens. Det må legges en plan for hvordan vi skal utbedre 
disse slik at kvaliteten kan opprettholdes på lik linje med resten av 
banens greener, og at treningsfasilitetene blir ivaretatt på en måte 
som muliggjør et høyt aktivitetsnivå uten at kvaliteten forringes. 

Baneavdelingens hjørne 

I løpet av de siste ukene har vi utført følgende aktiviteter utover 
de vanlige klipperutinene:

• Fairwayene og forgreenene er 
blitt gjødslet, luftet og sand
dresset.

• Semiruffen rundt greener 
er støtte sådd for 3 gang 
dette året iht. prosjektet som 
ble iverksatt i våres med en 
klar målsetting om å skape 
bedre spillekvalitet gjennom 
å etablere tettere gressplante
bestand som bedrer ballens 
bæreevne. 

• Greener og teesteder er luftet, 
sanddresset og gjødslet.

• Daglig fjerning av dugg fra greener, teesteder, forgreener og fair
wayer er gjennomført i det forebyggende mot soppsykdommer.

• Finisharbeid i form av klipping av bunkerkanter, teeskråninger og 
trimming av grøfter, rundt trær og rundt benker er gjennomført.  

• Veier og trallesier er bokset og jevnet ut for endte gang. 
• Lagt noe ferdiggress på div. områder hvor det er stor slitasje. 

Mer vil bli utført i tiden fremover.
• Utbedring av skader på SubAir anlegget etter lynnedslag 29. juli 

pågår fortsatt.

Ekstremværet vi har hatt de siste månedene ser endelig ut til å ta 
seg en liten pause i følge yr.no, men jeg er litt usikker på spå
dommene til proffene på metrologiske. Vi er litt spente på hvordan 
jobben med å klippe ned strategisk ruff, blåse og samle løv vil gå 
i perioden fremover. Det er ikke mulig med rasjonelt utstyr i dag 
pga. de våte ruffarealene. Vi får håpe det bedrer seg utover høsten 
ellers blir det en formidabel dugnad til våren med både dugnad 
lørdag og søndag før baneåpning. Vi får prøve å være optimister  
og tro at det er mye godt vær i vente etter at de mørke skyer har 
fått gjort sitt.

I perioden fremover legges mye av grunnlaget for neste sesong. 
Viktig at vi får gjort de rette tingene til rett tid. Vi har bestemt 
og stenge de første 9 hullene etter avsluttingsturneringen og kun 
holde de siste 9 hullene oppe den påfølgende uke før vi stenger 
den 17. oktober (arbeidsdato). De første 9 hullene sliter vi med 
green 6,8 og 9 noe vi er nødt til å ta hensyn hvis målsettingen om 
en fornuftig våråpning neste år. Vi må reså de svakeste greenene i 
høst og helst få etablert noe nytt gress i år. Videre skal sesongen så 
smått evalueres, personalet skal igjennom sine medarbeidersamtaler. 
Konstruktiv feedback fra samtalene skal brukes i det videre arbeid 
med å gjøre oss forhåpentligvis litt bedre neste år.

Arbeidet med neste års budsjett tar mye tid da det skal innhentes 
mye informasjon, og det skal fremskaffes priser på foreslåtte  
prosjekter og forbruksvarer (frøgjødselsandmaskiner osv.) før 
dette kan presenteres som et helhetlig budsjettforslag for banekomité 
og senere for styret. 

Vi lever fortsatt i håpet om en flott og fargerik høst med for
håpentligvis flere god golfopplevelser.

Vennlig hilsen
John Riiber

Albert Holmgeirsson i full sving med gjødsling på teested.

Løvblåsing som her utføres av Mihhael  
er en daglig høstoppgave for ba
neavdelingen.
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bidragsytere som Stephen, Jayne, Julian, Asbjørn Ramnefjell, 
Cathrine Schrøder, tidligere og nåværende medlemmer av 
Treningskomiteen til stede.

Oslo Golfklubb har som målsetting å få like mange jenter som 
gutter i trening. Vi er ikke der riktig enda men oppfordrer jenter 
som bor i nærheten om å sende epost til post@oslogk.no for å få 
tilsendt informasjon om treningstilbudet i Birdiesgruppene, sier 
TKs Erik Hagen.

Birdies jubileum 

Jentegolfsatsingen fortsetter ufortrødent videre i Oslo 
Golfklubb og i år er det 10 år siden nå avdøde Lars 
Lonning tok initiativet til Birdies gruppen. Den gang 
som treningsgruppe for jenter i alder 812 år, som 
ønsket å utvikle seg som golfspillere i et treningsmiljø. 
Siden den gang har drøyt 150 jenter vært innom 
gruppen, som for 6 år siden også ble delt inn i mindre 
grupper, fordelt på alder og interesse for spillet.

Tekst: Tom Aslesen
Gruppene har gjennom sesongene reist på turer, hatt ukentlige 
treninger og gjennomført de tester som Lars Lonning og hans  
medhjelpere satte opp. Disse testene kan sies å være en enkel  
forløper til det mer omfattende coachingsystemet som forbundet 
etter hvert kom ut med.

Feiringen, med oppsatt scrambleturnering, ble som så mange  
turneringer denne sesongen heller ikke forskånet fra regnet. 
Turneringen ble derfor redusert til 3 hull som ca. 40 jenter sporty 
fullførte. Etterpå ble det servering fra grillen som for anledningen 
sto under tak. Alle fikk deltagerpremie samt at det ble delt ut 3 
spesialpriser.
Birdies Cup pokalen ble delt ut til Dorthea Forbrigd for beste 
resultater i inneværende sesong. Senest ble hun klubbmester for 
yngre junior.

Tuttas pris som i år var en signert golfbag (rosa) ble gitt til Thea 
Elise WakefordWesmann for flotte fremganger denne sesongen.
Tutta som allerede var i siget når Birdiesgruppen ble etablert, hadde 
ikke det samme tilbudet i sin oppvekst og er en av svært få som har 
lykkes på egen hånd. Landets mest fremgangsrike golfer er i dag 
gruppens beskytter og støttespiller. 

Lars Lonnings minnepokal gikk i år til Benedicte DitlevSimonsen 
for sin innsats for Birdiesgruppene som hjelpetrener, sin alltid  
positive holdning og at hun er et godt forbilde for de yngste. 
Til å dele ut premier var foruten Tuttas pappa, Axel Pettersen 
også Lars Lonnings enke og datter Ida tilstede. I tillegg var mange 

På bildet ser vi Dorthea Forbrigd (t.v), Benedicte DitlevSimonsen og Thea Elise 
WakefordWesmann, alle i rosa. På første rad: Lars Lonnings datter Ida og enke 
Laila.

Årets Flaggturneringer ble gjennomført lørdag og søndag 1. og 2. 
oktober. Tåken lå tykt over hele banen begge dagene, noen som  
ga svært vanskelig sikt, men det ble ikke rapportert om noen  
“lost ball” i tåka. Derimot ble det levert flere gode resultater. 
I Aklassen vant Trygg Thu med 4 m til hullet på hull 19, mens 
Kristin Julie Klæboe ble nr 2 med 100 m igjen til hull 19. 
I B klassen kom William Fredriksson helt ut i fairwayen på hull 
20, og tok dermed en solid seier foran Hans Fr Melgård, som ble 
nr 2, 30 cm fra det 19. hullet. 

Viktige frister å overholde!

Fristen for oppføring på familieventelisten 
nærmer seg
1. november går fristen ut for å føre opp ett 
nært familiemedlem på denne listen. Du kan lese mer om 
familie ventelisten på www.oslogk.no eller ta kontakt med Siv 
for mer informasjon, tlf. 22 51 05 63, epost: siv@oslogk.no.

Endring av medlemskategori og utmelding
Vi minner om at fristen for å endre medlemskategori for 
neste år er 31. desember 2011. Den samme fristen gjelder 
for utmelding av klubben. 

Flaggturneringen
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Nærmere 90 foreldre og foresatte til våre juniorer 
hadde funnet veien til klubbhuset på Bogstad, for å 
være med på å bidra til en evaluering av årets sesong, 
og ikke minst bidra til hvordan Oslo Golfklubb skal bli 
bedre i arbeidet med de yngste av våre spillere. 

Møtet resulterte i en prosess der foresatte deltar aktiv i videre
utviklingen av juniorgruppen.
 Fremmøtet var over all forventning, men desto gledeligere.  
Vi er helt avhengig av å spille på lag med foreldre og foresatte i  
vårt arbeid med juniorene, sier TKleder Lars Olaf Sterud.
 
For at flere skulle ha muligheten til å bli bedre kjent med hverandre, 
startet møtet med grilling på terrassen. Tiltaket var populært og det 
var tidvis lang kø av sultne foresatte. Mange hadde ikke rukket å 
spise middag før møtet på Bogstad.

Ris og ros
Etter korte innlegg fra daglig leder Niels Vik, formann Einar Skogstad, 
Lars Olaf Sterud og TKtrener Fredrik Due, ble foreldrene delt inn 
i arbeidsgrupper og utfordret på hva er det vi gjør bra og hvor er 
det rom for forbedringer. I tillegg til klubbledelsen var hele TK
styret også med på møtet.
 Det var nok mange som ble litt overrasket over foreldremøte med 
gruppearbeid, men diskusjonene gikk friskt i gruppene og det var 
mange gode innspill med ris og ros da gruppene la frem sitt arbeid, 
fortsetter Sterud.

Han legger til at det er viktig at også klubbens ledelse ved formannen 
og daglig leder deltok på møtet. – Det viser foreldrene at juniorar
beidet er noe Oslo Golfklubb legger stor vekt på og tar alvorlig. 

Vellykket foreldremøte

Ny samling
 Det store engasjementet fra de fremmøtte viser behovet for slike 
prosesser, og bidrar til inkludering i alle ledd. Vi er helt avhengig av 
de foresatte. Fordi så mange synes dette var nyttig og hyggelige, ble 
man enig om å fortsette prosessen. Så 1. november arrangerer vi et 
oppfølgingsmøte med foreldrene og ser vi på tilbakemeldingene vil 
de fleste være med videre, sier Lars Olaf Sterud.

Hold svingen vedlike i vinter

Nå åpner simulatorsesongen igjen! Golfsesongen går 
ubønnhørlig mot slutten, men det er ingen grunn til å 
legge bort køllene av den grunn. Hvorfor ikke beholde 
svingen, gleden og sosialt samvær med golfspill med 
venner gjennom vinteren også?

Fra 1. november åpner BIG (Bogstad Innegolf ) for alvor og  
Stephen og Tom står parat til å ta i mot de som måtte ønske det. 
De legger ikke skul på at de ønsker at flere benytter seg av tilbudet.
 Bogstad Innegolf har noen grupper med senior herrer som spiller 
og koser seg jevnlig gjennom hele vinteren, men hvor er damene?, 
spør de.  Det er en vel så innholdsrik og hyggelig golf som ute... 
nesten da. Spill med venner, lite gåing, kaffe mens du venter og 
som et pluss svingen holdes ved like. Vi har en bra drivingrange og 
en veldig bra chipping green som mange bruker når de ikke spiller 
på en av våre 36 anerkjente baner. Som en kuriositet av året,  
kommer Bogstad på simulator utpå senvinteren. Vi oppfordrer alle 
medlemmer til å komme og prøve, dette er moro for store, små 
uansett alder og kjønn, forteller Tom og Stephen.

For booking ring Tom på tlf. 959 08 070 eller  
Stephen på tlf. 920 23 450.  
Fra og med 1. november kan du også ringe 22 73 17 60.
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Vi på terrassen

Tirsdag 27. september fant OGK Nytt denne kjente 
gjengen sittende på terrassen. 

 Vi sitter heller her enn hjemme i stua og ser på TV. Her møter vi 
andre som vi kan ha det hyggelig sammen med. Det burde ha vært 
flere som brukte klubben mer. Vi er hyggelige selv om det ikke ser 
sånn ut.  Ellers så syntes vi damene i klubben er my flinkere enn oss 
gutta til å gjøre ting sammen og engasjere seg. 

Hva er det egentlig de prater om mens de sitter og skuer ut over banen 
en vakker høstdag? Damene som spilte sin avslutningsturnering for i år, 
var ikke å se så noe annet måtte det være. 
 I dag har vi snakket om skatt og skattenivå. Ellers prater vi 
mye banen, hverandre, medlemmer og administrasjonen i Oslo 
Golfklubb. For eksempel syns vi banen er fin men at det er for 
mange ansatte i klubben. Vi syns at klubben har blitt en ordentlig 
ryddig klubb. Driftsmessig så fungerer det bra og det er ingen tvil 
om at det er den beste golfklubben i Norge.  Førti tusen i innmeld
ingsavgift er i grunn billig. Ellers så snakker vi kanskje litt om hvor
dan ting var i “gamle dager”.  Da var det det for eksempel mange 
flere enn det er i dag som benyttet muligheten til å gå ut og spille 
golf tidlig om morgenen. Det er ingenting som er så fint som det.

Hans Christian Andresen, Terje Vanay, Petter Dahl og Leif Kristian Stensrud 

Bildet er fra morgenen den 21. september ca kl. 08:00.

Bli med til LYKIA Golf Club

Stephen og Julian inviterer allerede nå klubbens med
lemmer til storstilt sesongåpning i 2012, på et av de 
beste golfanleggene i Europa. 

Turen går til Belek i Tyrkia, nærmere bestemt LYKIA Golf World 5*. 
Fri tilgang til banen samt undervisning i nærspill, putting og sving 
er bare noen av ingrediensene. Oslo GK ved Stephen og Julian 
inviterer til storstilt sesongåpning på et av de beste golfanleggene i 
Europa. Turen går til LYKIA Golf World 5 *, hvor vi bor på banen, 
og har fri tilgang til banens suverene treningsanlegg. Her vil det bli 
undervisning i nærspill, putting og full sving med videoanalyser.

Fakta om turen:
Dato: 17. til 24. mars 2012
Pris: Syv netter fra kr 14.650 pr. person i dbl. rom.
Tillegg for enkeltrom kr 500. 

Inkludert i prisen:
• fly tur/retur Oslo
• syv netter på Lykia Golf World 5* hotell
• Ultra All Inclusive
• gratis Roomservice
• gratis Minibar
• fem runder på Lykia Links (topp 100 i Europa)
• transport til/fra flyplassen i Antalya
• halvdags Sightseeing til Antalya
• 24 timers vakttelefonservice hos Millennium Golf
• fem dagers golfskole m. undervisning i nærspill, full sving og 
videoanalyser

For påmelding og nærmere info kontakt Tom Kristensen:  
tom@abx.no, tlf: 966 21 200.

Man skal ikke se bort fra at noen av golfspillerne som kommer til 
Bogstad føler øynene de har i ryggen når de skal slå ut fra tee 1. 
 Vi kan være kritiske mot venner som slår ballen ut, men aldri mot 
ukjente.  Når Maler’n for eksempel slår ballen rett ut i skauen, syns 
vi det er moro.
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Viktig informasjon om banen!
F.o.m. mandag 10. oktober vil banens første 9 hull 
være stengt. Alt spill starter da fra hull 10, og start
tidsbookingen i GolfBox gjelder kun for 9 hull.
Antatt dato for stenging av hele banen er f.o.m.  
mandag 17. oktober.

Trallerom må tømmes senest 20. oktober
Trallerom i driftsbygning og klubbhus benyttes som 
kjent til andre formål utenfor golfsesongen. Vi ber 
derfor medlemmer som har elektrisk tralleplass om å 
fjerne golfutstyret senest 20. oktober.

Medlemmer som har bur i klubbhuset bes også 
om å hente utstyret senest 20. oktober på grunn av 
rengjøring. Burene må forlates ulåst!

Ny e-postadresse til junioravdelingen
Elin Pettersen i junioravdelingen har gått ut i  
fødsels permisjon. Hun er derfor ikke lenger å nå  
på elin@oslogk.no. Benytte derfor junior@oslogk.no  
ved henvendelser til junioravdelingen.

Gavekort fra Pro-Shopen
Husk at gavekort som er kjøpt i år må brukes innen  
31. desember 2011. 

Oslo Golfklubb 
– et fantastisk sted å være!

Salg i Proshopen

Salget fortsetter!

Nå er det fra 20 til 50 prosent avslag på alle varer i  
ProShopen. 

Ta turen innom Jayne og Stephen, eller ring for mer
informasjon, tlf. 22 50 54 92.

Tilbudet varer så lenge varebeholdningen rekker.

“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

Tilbyr protimer på Fornebu

I oktober starter Julian King å gi 
protimer på Fornebu.  

For booking ring tlf. 982 32 811 eller 
besøk hjemmesiden www.figc.no.


