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Høsten nærmer seg med stormskritt, og regnet høljer ned.  Vi har fått store nedbørsmengder i august. Så mye 
regn at nye dammer oppstår i roughen på mange steder i de lavtliggende områdene. Selv om vi har fantastisk  
drenering på tee, green og fairway, og disse områdene har vært spilleklare hele tiden, så ble det ikke foretatt 
nevneverdige dreneringsarbeider i roughen da vi bygget om banen og der er det svært vått for tiden. Jeg tror  
klimaet endrer seg slik at det været vi har hatt i august blir normalen fremover. Takker derfor alle medlemmer 
som ville at klubben skulle investere i en ny bane med fantastisk drenering. Resultatet er at vi har en bane med 
topp spilleforhold bare timer etter store nedbørsmengder. Vi er heldige vi.

Det spilles mange og varierte turneringer på Bogstad i løpet av sesongen, både for den eldre og yngre garde. På bildet til venstre ser vi Ebba Busch-Christensen sammen med 
vinneren av “Vi over 80”, Karl J.B. Staubo. Bildet til venstre er fra Suzann Jr. Challenge hvor Aleksander Øverli og Sofie Kjus Huseby poserer sammen med Suzann Pettersen 
– hvorfor finner du mer informasjon om et annet sted i bladet.  

Hvordan står det så til med økonomien 
i klubben? Vel, vi har en inntektsside 
som hovedsakelig består av tre  
elementer; kontingenter/avgifter, 
sponsor inntekter og greenfeeinntekter. 
Når det gjelder det første så er det 
fortsatt en del medlemmer som ikke 
gjør opp for seg. Vi har nylig oversendt 

25 saker til inkassoselskapet. Dette er saker hvor medlemmet ikke 
har vært i kontakt med oss, de betaler ikke og responderer ikke på 
hverken purring eller inkassovarsel. Disse sakene beløper seg til 
drøyt kr 250.000,-. Videre er det 18 medlemmer som krangler på 
kontingentfakturaen av ulike årsaker. Vi kommer nok i mål etter 
hvert, med det utgjør totalt ca. kr 80.000,-. Til slutt er det 40 med-
lemmer som har inngått avtale om nedbetaling, disse er helt upro-
blematiske og de betaler som avtalt. Utestående fra denne gruppen 
er ca. kr 310.000,- p.t.  Greenfeeinntektene er lavere enn budsjettert, 
de er også lavere enn fjorårets tall på samme tid. Årsbudsjettet er  
på kr 2,4mill., men vi skal være godt fornøyde hvis vi passerer 

kr 2mill. Pr 27. august har vi drøyt kr 1,6mill i greenfeeinntekter. 
Den positive siden er at sponsorinntektene er meget gode. Nå liker 
ikke vi å si sponsorer, samarbeidspartnere er et mer dekkende ord 
fordi bedriftene får relativt mye igjen. Budsjettet var på kr 4,7mill. 
og vi har nå passert kr 5mill. Det vil tilkomme ytterligere noen 
kroner før høsten er omme.  Årsaken til de store inntektene fra 
bedriftene er flere. Kristin er dyktig, flere bidrar med innsalg og 
banen er kanonbra. Dette vet nå bedriftene og de verdsetter det.  
På kostnadssiden har vi fått noen små overraskelser, men foreløpig 
ikke større enn at det totalt sett for klubben skal gå bra i år også.  
Vi nedbetaler kr 2,5mill. på det store lånet i år. Alt i alt er vi 
fornøyde, sjeleglade hvis vi skal sammenligne oss med en del andre 
golfbaner. Greenfeesatsen på Bogstad er høy. Noen mener vi burde 
senke greenfeesatsen for å få større greenfeeinntekter. Lav pris og 
mange gjester er en strategi, men vi har valgt en annen.  
Medlemmene er prioritert. Dere betaler snaut kr 10.000,- i året for 
å spille, da må dere ha grei tilgang til banen. For å få det kan vi ikke 
fylle opp banen med greenfeespill. Videre valgte styret å ta inn 200 
nye medlemmer i år. Disse bidrar med sikre kontingentinntekter. 

Daglig leder Niels Vik
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Greenfee er svært usikre inntekter. Det er også slik at vi med ca. kr 
2mill. i årsinntekt på greenfee får mange hundre tusner av kroner 
mer enn de andre banene i Oslo-området. Kommer det nevne-
verdig flere med lavere pris? Hva er riktig greenfee pris? Hvor mye 
må den senkes for at det skal bli mer penger i kassen etc?  Dette er 
spørsmål vi ikke får svar på før det er utprøvd. Vi velger å prioritere 
medlemmene og vi tar de sikre inntektene før de usikre. 

På nyåret tok vi inn 200 nye medlemmer. Mange var skeptiske til 
dette da de fryktet at det ville bli stort press på banen og vanskelig 
å få starttid. Hittil har det vært ganske enkelt å få spilletid, lett hvis 
du kommer til banen alene og bare skal spille 9 hull. Det viser seg 
at de 200 nye har spillerfrekvens mye lik den store gruppen av de 
ca. 1500 “gamle” aktive medlemmene. Dvs. noen få spiller mange 
ganger hver uke, en del spiller nesten aldri og mange spiller 3-10 
runder i året. Nå skal vi ikke gjøre opp status før siste halvdel av 
oktober, men alt tyder på at det er rom for å ta inn flere medlemmer 
hvis det er ønskelig. 

Klubbmesterskapet er nylig avsluttet. Store nedbørsmengder 
krevde et noe amputert mesterskap, men de beste vinner alltid til 
slutt likevel. GRATULERER til alle klubbmestre og til dere som 
fullførte i regnværet. 

Det er fortsatt mange gode golfuker igjen, så til alle som ikke har 
nådd sine mål for sesongen: det er ikke for sent. Husk at man ikke 
må spille 18 hull. I dagens samfunn er det en luksus å kunne bruke 
4 timer eller mer på en runde golf når alle andre aktiviteter også 
krever sin plass. 9 hull krever halvparten. Hvorfor ikke ta en  
kveldstur og spille 4 eller 7 hull,  bare for den gode opplevelsen  
på en nydelig preparert golfbane i nærområdet? 

Jeg ønsker alle en god golfhøst.

NV

Formannen har ordet

Formann Einar Skogstad.

Oslo Golfklubb har fostret en 
verdenstoer i en idrett som 
er større enn de fleste andre 
idretter. Suzann Pettersen har 
igjen klart å hevde seg helt i 
verdenstoppen og vunnet både 
i Irland og i Canada.

HURRA!!!  DETTE ER IKKE MINDRE ENN FANTASTISK!! 
Jeg synes vi er for dårlige til å fremme Tutta’s fantastiske bragder og 
vil drøfte tiltak i styret for å forbedre dette. 
Høsten har kommet! På 48 timer siste uken i august kom det 
nesten 80 mm nedbør og det må være bakkerekord på Bogstad. 
Bogstadvannet går over sine bredder og det er ikke mulig å få alt 
vannet fra banen ut i Bogstadvannet.  Jeg ønsker å bruke noen 
linjer på å berømme John Riiber og hans fantastiske banearbeidere. 
Den innsatsen de har gjort i år har vært formidabel. Isbrann på 
flere greener og ett soppangrep på fairwayene har krevet ekstra 
arbeid utover det vanlig for å få banen i tipp topp shape. Noen har 
klaget på litt for få flagg plasseringer men det alle må forstå er at 

hver enkelt green har en rekke områder hvor hullene kan settes. 
Noen greener som hull nr. 8 har få steder og dette har resultert i 
stor slitasje enkelte steder. Grunnet lite lys har vi måttet kutte flere 
trær rundt greenen for å bedre veksttilbudet for gresset. Jeg skriver 
dette dagen etter Klubbmesterskapet som ble avkortet pga regn.  
Det hender jo at ekstremt store nedbørsmengder, over kort tid, 
skaper elver på greener og fairways. Det som er gledelig er at bare 
minutter etter at det sluttet å regne MYE, var banen spillbar igjen.

Klubbmesterne hylles på våre hjemmesider og også i bladet for  
øvrig, men jeg synes det er fantastisk å se hvordan våre juniorer gjør 
det for tiden. Jeg hadde den gleden av å følge våre unge 13-14 
åringer under siste dagen av Suzann jr. Challenge. Aleksander 
Øverli gikk første runden én under par og ledet med 4 slag på 
Kristoffer Reitan. Jeg gikk rundt sammen med denne flighten og 
fikk se en oppvisning jeg sjelden vil glemme. Kristoffer Reitan 
hadde birdie på hull 1, 6,7,8,9 og var 3 under etter 9 hull, og  
ledet med 3 slag på Aleksander. Unge Øverli hang litt med hodet 
men tok seg mesterlig sammen og gikk de siste 9, 2 under par,  
og slo Reitan med 3 slag. I klubbmesterskapet blandet Henrik 
Ditlev-Simonsen Skogseth seg inn i kampen, og splittet Kristoffer 
og Aleksander. Kristoffer Reitan vant KM med en runde på par. 
Mine damer og herrer vi har mye å glede oss til i fremtiden.

Klubbmesterskapet viste at det å konkurrere ikke har noe med 
alder å gjøre. OGK måtte redusere startfeltet noe ettersom flere 
enn 110 hadde meldt seg på. Den største klassen var Eldre Senior 
herrer, kjempe bra!! Det virker på meg som det sportslige tilbudet i 
OGK er i ferd med å øke, flere vil være med å konkurrere. Arbeidet 
med å lage en virksomhetsplan for klubben starter i disse dager, 
og personlig ønsker jeg å legge mer vekt på det å konkurrere i alle 
grupper av klubben. Vi bør uniformere oss, hva med å ha klare 
uttak til forskjellige turneringer i inn og utland for eldre damer og 
herrer, samt å sende våre Mid Amators til EM etc? Kanskje OGK 
bør betale reise og opphold til noen turneringer for å stimulere 
uttak for alle lag i klubben, unge som gamle. Dette vil bli diskutert 
og komme som et ledd i virksomhetsplanen som blir lagt frem for 
medlemmene sent i høst.

Jeg vil igjen berømme Lars Olaf Sterud for hans fantastiske arbeide 
i TK. Jeg kan ikke nevne alle hans frivillige medarbeidere, men alle 
disse gjør en kjempeinnsats for klubben og dette kan vi lese ut av 
årets resultater. Jeg må ikke glemme trenerteamet med Fredrik Due 
og Caroline Diethelm. Maken til trenere skal du lete lenge etter. 
Stephen og Julian har jo naturligvis også æren av de resultater som 
vises. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre tilbudet til de unge 
og samtidig gjøre det mer attraktivt å spille golf. 

Det arbeides intenst med å forberede kravspesifikasjonen til våre 
nye hjemmesider. Disse blir benyttet mer og mer og vi ønsker å 
gjøre denne servicen bedre for våre medlemmer, dette arbeidet skal 
ferdigstilles til åpningen av neste sesong. 

Det er sterkt beklagelig at de nye toalettene som etter avtalen  
skulle være ferdige til sesongstart i skrivende stund ikke er ferdigstilt. 
Vi trykker på og er sikre på at dette litte huset blir bra om ikke for 
lenge. Toalettene fungerer i hvert fall. Vinteren kommer så alt for 
raskt på oss, spill golf så lenge været tillater dette og kos dere på en 
fantastisk høst bane.

Golfhilsen fra Einar
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Vårt fremste golfess hyllet av en hel verden

Det står respekt av Suzann “Tutta” Pettersens innsats 
på touren i august. I Oregon 19. til 22. august sto 
hun for en utrolig innhenting av lederen. I løpet av en 
runde hentet Tutta inn ni slag og gikk av med seieren. 
Etter denne bragden ble vårt fremste golfess hyllet av 
en hel verden - og ekspertene mener hun leverte som 
legenden Tiger Woods i glansdagene. 

Tutta tok igjen hele ni slag på Na Yeon Choi på siste runden, og 
vant sin åttende LPGA-turnering i karrieren etter å ha sikret par på 
omspillshullet i Oregon natt til mandag norsk tid.

Men, dette er ikke den eneste seieren Tutta har halt i land i august. 
Helgen før hennes egen turnering på Bogstad, Suzann Junior  
Challenge, vant hun suverent Ladies Irish Open. I turneringen 
hadde hun følgende score 71, 63 og 64 og endte 18 under par 
foran spanske Azahara Munoz.

Norgesmesterskap

Våre spillere har dominert de forskjellige Norgesmesterskapene som 
er blitt avviklet i 2011. - Vi er svært godt fornøyd med de sportslige 
resultatene denne sesongen, sier en stolt TK-leder Lars Olaf Sterud. 
Været ødela la mye for våre beste under NM på Bjaavann, men det 
ble to sølv og en bronse til Team Bogstadspillerene Vidar Thor-
stensen, Marita Engzelius og Vilhelm Bogstrand.

Finalerunden ble i likhet med runde to avlyst, som følge av kraftige 
regnskyll over Kristiansands-området. Dette innebar at Marita 
Engzelius ikke fikk mulighet til å utfordre Solveig Helgesen om 
mestertittelen for 2011 og endte på 2. plass.

I en mer åpen herreklasse ble det både 2. og 3. plass for våre spillere, 
gjennom Vidar Thorstensen og Vilhelm Bogstrand. Resultatmessig 
et flott NM for våre spillere, så får vi bare spekulere i om resultatet 
om mulig kunne vært enda bedre om mesterskapet hadde gått sin 
gang over fire runder.

Norgesmesterne for 2011 ble Andreas Gjesteby fra Drammen og 
Solveig Helgesen fra Bjørnefjorden.

For å oppsummere årets norgesmesterskap så har Oslo Golfklubb 
gjennom OGK Junior inkl. Team Bogstad tatt sølv for både gutter 
og jenter i lag-NM Junior i Drammen, Gull for damer og bronse 
for herrer ved lag-NM i Stavanger og gull til Nicoline Engstrøm 
Skaug og Mathias Lynne Schjølberg under junior NM på  
Miklagard.

- Resultatene viser at vår satsning de siste årene har vært målrettet 
og riktig, sier Sterud som vil trekke frem trenerteamet med  
Caroline Diethelm og Fredrik Due.Vidar Thorstensen, Marita Engzelius og Vilhelm Bogstrand.
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TURNERINGER

International Trophy som kanskje er Norges mest tradisjonsrike 
turnering ble spilt 30. og 31. juli på Borgstad. Turneringen ble 
første gang arrangert i 1948 og er klubbens eneste pokalturnering 
som går over 72 hull.  God kondis og konsentrasjonsevne må til 
å holde fokus gjennom hele utholdenhetsprøven. Den som klarte 
dette aller best, i år som i fjor, var Per Kristian Winge (t. h. på bildet).  
Per Kristian fikk en nettoscore på -10 etter fire runder. 
Turneringen har siden 2009 inngått som en turnering i Region 
Tour. I International Trophy er konkurransen basert på netto score, 
mens det på Region Tour er brutto score som teller. Det var derfor 
to konkurranser gående disse to dagene. Vinner av beste brutto ble 
Tor-Erik Ulleberg Knudsen med en total bruttoscore på +6 etter 
fire runder. Vi gratulerer begge de flotte OGK spillerne!

Valkyriestatuetten, hvor spilleformen er foursome stableford, gikk 
av stabelen tirsdag 2. august. Ni par deltok i turneringen. Valkyrie-
statuetten er en bronseskulptur laget av Arne Durban. Da turne-
ringsformen ble endret fra matchplay over flere dager til foursome 
stableford fikk vinnerlagets spillere også hver sin sølvkanne. 
Årets vinnere ble Vibeke Koren og Grete Thorstensen med 31 
poeng, tett etterfulgt av Liv Margareth Wedset og Siri Aandahl 
Marcussen som fikk 30 poeng. På tredjeplass kom Torunn Løberg 
og Susan Margaret Linaae med 29 poeng.

Mandag 15. august deltok 12 spillere i 9 hulls turneringen med 
navn “Vi over 80”. Det er Ebba Busch-Christensen som er initiativ-
taker for turneringen som arrangeres for syvende gang i år. Karl J.B 
Staubo vant med 18 poeng foran David Hansson og Erland Frisvold, 
med henholdsvis 17 og 16 poeng. Etter endt spill ble Ebbas 
tradisjons rike sjokoladekake servert og pokalen utdelt.

International Trophy Vandrepokalen

Vi over 80

Valkyriestatuetten

Vandrepokalen ble arrangert 
søndag 14. august. Vi gratulerer 
Lise Børresen (på bildet) fra 
Østmarka Golfklubb med seieren. 
Hun vant foran Kristin Julie  
Klæboe og Elisabeth Seeberg, 
begge fra Oslo Golfklubb.

1 BØRRESEN, Lise (14) Østmarka Golfklubb  (36p+32p)  

2 KLÆBOE, Kristin Julie (3) Oslo Golfklubb (36p+30p)

3 SEEBERG, Elisabeth (4) Oslo Golfklubb (26p+38p)

4 WIDNÆSS, Wira Siduang (8) Østmarka Golfklubb (33p+30p)

5 KOREN, Vibeke (18) Oslo Golfklubb (31p+31p)

6 BLAKSTAD, Erica Johanne (6) Oslo Golfklubb (30p+32p)

Vinnere: Vibeke Koren og Grete Thorstensen
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TURNERINGER

På tross av våte forhold vanket det noen gode scorer, til 
og med ny banerekord. 

Tekst: Tom Aslesen

Lyn, torden og kraftige skybrudd avbrøt første runde på lørdagen 
den 27. august og spillet kom i gang igjen søndag kl. 8.00, fra 
det samme sted spiller hadde markert ved avbrudd dagen før. 
Klubbmesterskapet ble dermed redusert til to runder for herrene 
og til én runde for de yngste juniorene, samt senior og eldre senior 
herrer.

Herrer senior (tee 58) ble vunnet av Knut Skabo som gikk søndagens 
runde på par. Ikke helt uventet av Skabo som også har en flott 3. 
plass fra årets EM for senior på merittlisten. På de neste plassene 
fulgte Asbjørn Ramnefjell (78) og Carl Erik Steen (79). 
 
Klubbmester for damer senior (tee 49) ble Anniken Bruusgaard 
Munch med en runde på 89 slag. Slaget bak fulgte Anne Line  
Bakkevig mens Tove Ringnes kom på 3. Plass. 
 
Ola Dybwad-Olsen kan titulere seg som klubbmester for eldre 
senior (tee 54) etter en runde på 80 slag. Kjell Kaspersen gikk også 
på 80 slag men måtte se seg slått på 1. omspillshullet. Lars Karsten 
Musæus fulgte på 3. plass.

På søndag formiddag kom det melding om ny banerekord satt av 
Torstein R. Nævestad, som gikk første runde på 67 slag. Meget 
sterkt av Torstein å plukke opp spillet på hull 14 og like godt sette 
ny banerekord med regn og vått føre begge dagene. Den gamle 
rekorden til Jens Birkeland, fra The International Trophy, på 68 slag 
fikk da stå i en knapp måned. 

Torstein greide imidlertid ikke å følge opp helt på runde 2 hvor 
han måtte opp i 76 slag. Han ble dermed forbigått av Vilhelm 
Bogstrand (Ville), som lå 3 slag bak etter 1. runde. Ville som hadde 
utsatt skolestart i USA med 2 dager for å få med seg klubbmester-
skapet blir sikkert tilgitt av coachen når han viser pokalen. Ville 
kan med rundene 70,72 (par) titulere seg som klubbmester 2011. 
Lars Ryen som sa han hadde fått nok golf for en måned siden viste 
at dette var forbigående da ha tok en fin 3.plass etter rundene 
72,74 (+4). 

1 STAUBO, Karl J. B. 18 poeng

2 HANSSON, David 17 poeng

3 FRISVOLD, Erland 16 poeng

4 LUND, Lars Øivind 15 poeng

5 REYMERT, Elisif Wiweke 13 poeng

6 RØHR, Ben 13 poeng

7 STOLT-NIELSEN, Jacob Jr 11 poeng

8 DAHL, Claus 11 poeng

9 KROGNES, Rolf Christian 10 poeng

10 BOTOLFSEN, Botolf 8 poeng

11 TANDBERG, Erik Gubbe 8 poeng

12 BILOV-OLSEN, Solveig 8 poeng

Klubbmesterskapet

Torstein R. Nævestad satte ny banerekord som nå er 67 slag fra tee 63.

Klubbmester senior herrer Knut Skabo, klubbmester senior damer Anniken  
Bruusgaard Munch og klubbmester eldre senior herrer Ola Dybwad-Olsen.

Vilhelm Bogstrand ble klubbmester for herrer.
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Turneringer

Dameklassen som ble slått sammen med junior jenter (tee 54) 
ble ikke uventet vunnet av årets norgesmester for junior, Nicoline 
E. Skaug. Nico gikk sine runder på 77 og 73 slag og vant ganske 
suverent foran Sofie Kjus Huseby (79,85) og Anine Edsbergløkken 
(82,83). 

Junior gutter (tee 60)  ble vunnet av Jarle K. Volden (74,77) foran 
Anthony Newey (79,82) og William F. Evensen (89,82). 

Hos de yngste ble Dorthea Forbrigd klubbmester for jenter (tee 49) 
med 83 slag mens Thea Elise Wakeford-Wesmann og Emilie Ølstad 
fulgte på de neste plassene. Blant de yngste guttene (tee 54) var 
det Kristoffer Reitan som ble klubbmester etter en flott runde på 
par (4 birdies/4 bogeys). Her fulgte Henrik D-S. Skogseth (74) og 
Aleksander Øverli (77) på de neste plassene. 
 

Vi gratulerer Ola, Anniken, Knut, Vilhelm, Nicoline, Jarle, 
Dorthea og Kristoffer som klubbmestere 2011. Gratulerer til  
alle dere andre også for å ha gitt disse en god kamp om titlene. 

Bedre vær er bestilt for neste år.

Det ble trippelseier for Aleksander Øverli, Kristoffer Reitan og 
Henrik Skogseth under finalerunden i Suzann Junior Challenge. 

Aleksander og Kristoffer knivet om å lede under finalerunden 
tirsdag, men Aleksander Øverli trakk det lengste strået og sikret 
ledelsen fra første dag under årets landsfinale i Suzann Junior  
Challenge som ble arrangert på Bogstad 8. august og 9. august.

Dette er Suzann Pettersens egen turnering og “Tutta” var hjertelig  
til stede begge dager. Hun sto også for premieutdelingen på klubb-
husterrassen tirsdag ettermiddag.

Aleksander storspilte og endte på par. Lenge ble han pustet i nakken 
 av Kristoffer Reitan (+4) som fikk fire birdies på rad. Også Henrik 
Skogseth (+8) spilte en meget god runde tirsdag og avanserte fra 
fjerde til tredje plass. Gutter, klasse 2, ble dominert av våre junior-
spillere. I tillegg til å legge beslag på de tre øverste plassene kom 
Tim Gamborg (+15) på femteplass.

I gutter klasse 1 kom Jarle K. Volden på femte plass 11 over par. 
Klassen ble vunnet av Drammens Kristian K. Johannesen (+1).

På jentesiden kom Sofie Kjus Huseby på tredje plass, mens klassen 
ble vunnet av Stavangers Marthe Wold (+15). Jenteklasse 2 ble vunnet 
av Renate Hjelle Grimstad fra Bergen, mens Oslo Golfklubbs Susana 
Vik og Dorothea Forbrigd ble henholdsvis nummer fire og seks.

Suzann Pettersen sammen med Aleksander Øverli.

Kristoffer Reitan KM yngere junior gutter og Dorthea Forbrigd KM yngere junior piker

Jarle K. Volden KM junior gutter og Nicoline E. Skaug KM junior piker og KM damer

Vikingpokalen

Suzann Junior Challenge

Helgen 13. og 14. august ble Vikingpokalen arrangert på Bogstad. 
Pokalturneringen, som er åpen for deltakere fra andre klubber, 
hadde kvalifisering over 18 hull fredag, kvartfinale og semifinale på 
lørdagen og finale over 36 hull på søndagen.
 
Semifinalen ble spilt mellom lagene Lars Bjørge/Fredrik Due mot 
Benjamin Giørtz/Bjørnar G. Aarseth, og Andri Birgirsson/Jens 
E. Birkeland mot Magnus Forsell/Julian King. Det var Benjamin 
Giørtz og Bjørnar G. Aarseth som stakk av med seieren i finalen 
som ble spilt mot Andri Birgirsson og Jens E. Birkeland. 

Vi gratulerer!
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8 par var påmeldt til årets Gilbert Heron, som ble spilt helgen 5.-7.
august.  

Turneringen spilles som mixed foursome match.
Kvartfinale ble spilt fredag, og semifinale lørdag. I finalen møttes 
søskenparet Camilla R. Juell og Christopher Raanaas mot Kristin 
Julie Klæboe og Martin Ramstad. 

Det ble en svært jevn finale, som gikk til 18. hullet og endte 1/0 til 
Kristin og Martin.

Gilbert Heron

Old Boys Championship

23. og 24. juli ble Old Boys Championship arrangert med 61 herrer 
over 55 år påmeldt. Turneringen har spilleformen stableford, og 
det ble spilt i 3 klasser. Det spilles om Josef Treiders Pokal – beste 
stableford brutto i klasse 1, og Inez og Tom Høyers Pokal – beste 
stableford netto uansett klasse.

Vinneren av Josef Treiders Pokal (brutto) ble Asbjørn Ramnefjell, 
mens det var Carl Erik Steen som stakk av med Inez og Tom Heyers 
Pokal (netto).
 
Klasse A (hcp opp til 11,4):   Carl Erik Steen 77 poeng
Klasse B (hcp mellom 11,5 og 18,4 ):  Jonna Basberg  70 poeng
Klasse C (hcp mellom 18,5 og 24,5):  Petter Balstad 71 poeng

Jonna Basberg 

Asbjørn Ramnefjell

Carl Erik Steen

Petter Balstad
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Stephen Newey

Tittel: Head Professional

Alder: 57 år

Sivilstatus: Gift med 
Jayne, 3 barn; Sarah, Carl og 
Anthony 

Bosted: Bjerkebakken

Antall år i OGK: 36 år

Født og oppvokst: 
Sheffield

Utdannelse: 
Qualified PGA Class AAT, Founder + President N.P.G.A, Voted 
five star european pro of the year in 1995 (Seve Ballesteros in 
1997), written: “Golf med Stephen Newey” and “Spill bedre golf ”, 
4 x captain of professionals world cup team for Norway, involved 
in the invention and development of using laser technology in 
coaching and variable weight distribution in golf club heads. 

Handicap: 
Ga det opp når jeg ble proff som 17 åring. Klubbhcp: 4.

Hvorfor Oslo Golfklubb? 
I utgangspunktet kom jeg for å være her i ett år for å få noen 
erfaringer fra utlandet før jeg, i 1975, tok fatt på en proff karriere 
i UK. MEN så ble jeg så glad i klubben, landet og menneskene her. 

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?  
Den starter kl 08:00 med kaffe og en prat med Jules. Deretter er 
det kanskje noen reparasjoner, startidsbookinger eller kunder i 
Pro-Shopen som trenger litt bistand. Ellers gir jeg privattimer for 
forskjellige grupper, arbeider med “custom fit” og snakker med 
medlemmene. Dagen avsluttes gjerne i 19:00-20:00 tiden, med litt 
papirarbeid. 

Hva liker du best ved jobben din? 
Alt som har med golf å gjøre, hjelpe folk og jobbe sammen med 
Jayne og Jules.

Hva liker du å gjøre på fritiden?  
Har ikke mye fritid. Har en seilbåt som brukes alt for lite. Ellers 
liker jeg sport; spesielt fotball (er en ivrig supporter av Sheffield 
Wednesday) og musikk. Om vinteren går jeg gjerne på ski.

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring 
til medlemmene?  
Ha det gøy når du spiller golf og ikke putt golfkøllene bort for 
tidlig. PS! Ikke putt golfkøllene bort i det hele tatt, kom heller og 
besøk oss i Bogstad Innegolf til vinteren.
T

John Riiber

Tittel Banesjef

Alder: 46

Sivilstatus: Gift med 
Ann Kristin. Sammen har vi to 
gutter på 14 og 16 år.

Bosted: Et steinkast fra banen. 

Antall år i OGK:
Jobbet mine første timer for 
OGK i 1977 og flere sommer-
ferier etter det. Ble fast ansatt i 
1989.

Født og oppvokst: I Golfstubben vis a vi hull 7 og senere flyttet 
vi opp til Wildenveybakken hvor vi bor i dag.

Utdannelse: 
Handelsskole og Greenkeeperutdannelse i Sverige og Norge,  
samt kortere tilleggsutdanning fra USA. Har vært privilegert og fått 
muligheten til å arbeide under tidligere sjefer fra ulike nasjo naliteter 
og vedlikeholdskulturer. Det har bidratt til god og allsidig kunns-
kapsoverføring over lang tid, som jeg har hatt stor glede av  
i min tid som banesjef. 

Handicap: 18 i dag, men var singelhadicaper når jeg spilte aktiv 
konkurransegolf på 80-tallet.

Hvorfor Oslo Golfklubb? 
Jeg er født og oppvokst som nærmeste nabo. Har gått gradene  
gjennom golfspillet og videre inn i yrkeslivet her. Jobben har gitt 
meg mange muligheter og utfordringer som har bidratt til opple-
velser og utvikling. Det vil jeg gjerne takke OGK for. 

En typisk arbeidsdag, hvordan er den?  
Den er hektisk fra jeg kommer på jobb ca. kl.05.30 for å gjøre de 
siste justeringer på dagsplaner, sammen med Simon og Albert. 
Resten av baneavdelingen kommer på morgenmøte kl. 06.00.  
Været styrer mye av aktivitetene og således må man alltid ha en 
plan B, dersom plan A ikke er gjennomførbar. Greenkeeperyrket 
blir en livsstil og tidsforbruket blir deretter. 

Hva liker du best ved jobben din? 
Allsidigheten i yrket og utfordringene ved å skape kvalitet på øverste 
hylle uansett utgangspunkt vi starter med på våren. Det å lede og 
skape resultater sammen med dyktige kollegaer i baneavdelingen gir 
inspirasjon og glede til og stadig sette seg nye mål.

Hva liker du å gjøre på fritiden? 
Fritiden går med til å følge opp barnas skiaktiviteter sommer som 
vinter. Ellers så prøver jeg å samle overskudd sammen med Ann 
Kristin gjennom løpeturer i marka og på fjellet.     

Nå som du har muligheten, har du en oppfordring 
til medlemmene?  
Jeg oppfordrer alle til å ta vare på banen vår gjennom egeninnsats 
med å reparere nedslagsmerker korrekt og legge divots ordentlig 
tilbake. Ellers er det alltid hyggelig om dere tar kontakt dersom det 
er noe dere lurer på vedr. drift og vedlikehold av banen. 

To ansatte i Golfklubben

I hver utgave av OGK Nytt presenterer vi to av klubbens ansatte. I denne utgaven av OGK Nytt er det  
Stephen Newey og John Riber som blir presentert. 
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Banen fremstår nå med god kvalitet og finish. Tilbake-
meldingene fra arrangementer vi har gjennomført i juli 
og frem til i dag er veldig positive. Det er hyggelig med 
positiv feedback og en bonus for alt merarbeid som er 
utført etter vinterskadene vi fikk som utfordring i våres. 

Det er nedlagt store arbeidsmengder som til tider sikkert føltes som 
endeløs vandring etter resultater, både for baneavdelingen og våre 
medlemmer. Med en klar plan og målsetting for det arbeidet som 
måtte utføres for å rette opp vinterskadene kan klubbens  
medlemmer og gjester i dag spille på en bane som er av høy inter-
nasjonal klasse, når det gjelder kvalitet og finish. Det er viktig at 
klubben ser den innsatsen som nedlegges og sørger for at ramme-
betingelsene opprettholdes og utvikles for de ansatte. Uten kontin-
uitet og kompetanse vil ikke klubben kunne føre de tradisjonene 
videre. Dette er verdier som helt sikkert vil bli diskutert ifb. med 
utarbeidelse av klubbens virksomhetsplan som er planlagt presentert 
våre medlemmer i 2012.

I løpet av ferieperioden og frem til i dag har vi utført følgende  
aktiviteter utover de vanlige klipperutinene:

• Fairwayene er luftet i prosessen med hjelpesåing og sanddressing. 

Baneavdelingens hjørne 

Duggferning for å forebygge soppskader på gresset
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Dette er utført 2 ganger (i slutten av juni og juli) med godt  
resultat. Arbeidene ble gjennomført fort og effektivt med mini-
mal forstyrelse for spillet. Når man får gode tilbakemelding på 
gjennomførte prosesser blir det en vinn-vinn situasjon for alle. 
Vedlikeholdsprosessen er helt avgjørende for at vi skal kunne 
levere kvalitet på både kort og lang sikt. 

• Greenene er luftet 2 ganger med nideltines, samt dresset 5 
ganger. Dette er arbeider som er helt avgjørende for tatchkon-
troll og sunn plantehelse. Det påvirker ikke spillet da det legges 
ut små mengder sand pr.gang.

• Teestedene er sanddresset 2 ganger i løpet av perioden.
• Vannspeilet på hull 17 er renset 3 ganger i perioden.
• Veier og trallesier er bokset og jevnet ut flere ganger etter  

kraftige regnskyll. Dette arbeidet utføres effektivt med maskinelt 
utstyr. 

• Lagt noe ferdiggress på div. områder hvor det er stor slitasje.
• Klippet ned randsoner mot vannspeil langs hull 11,12,13 og 

14. Det gir en bedre kontakt med vannet rent spillestrategisk  
og så er det visuelt pent. 

• Byttet ut kunstgressgreenflaten på treningsgreenen oppe ved 
klubbhuset. Garantisak og ingen kostnader for klubben.

• Lagt en kustgressgreen oppe ved treningsområdet på hull 4 
samt justert noe på slagområdet der oppe.

• Bygget nytt kompostområde og vaskeplass nedenfor tee 7. 
Gjenstår noen små detaljer før alt er ferdig og hele området kan 
tas i bruk.

• Nytt WC på knyttepunktet hull 6/11 begynner å ta form. 
Fremdriften er ikke helt som forventet men det er ikke så lett 
å pushe et prosjekt som er gitt kostnadsfritt til klubben. Vi må 
heler glede oss over at det som kommer blir bra.

Ekstremværet vi har blitt utsatt for de siste årene ser faktisk ut til å 
bli mer normalen enn det motsatte. Dreneringene på banen tar det 
meste. Det gir klubben store gevinster med hensyn til forutsigbarhet 
og spilletilgjengelighet uavhengig av været. Natt til mandag 15. 
august kom det nesten 30 mm. Vi hadde full bane hele mandagen 
hvor det ble spilt under gode forhold, mens banene rundt oss enten 
var stengt eller vasset i vann. Kvalitet koster men det gir større, flere 
og bedre golfopplevelser.

Vi tok av et brønnlokk midt på 18. fairway en regnværsdag i  
slutten av august. Bildet viser hvor mye vann som renner gjennom 
dreneringssystemet i rørene ca 60cm under bakken på. Fairway var 
spillbar uten overvann. 

God drenering

BLI MED OG SPILL RENAULT CUP

Renault er en av våre nye samarbeidspartnere, og 
de satser friskt innen golf med bland annet et nytt, 
enkelt og sosialt konsept for matchspill.
Renault Cup er et tilbud til alle golfere som liker 
å konkurrere, men som er avhengige av fleksible 
løsninger. Spill når du vil, hvor du vil, så ofte du vil 
og mot hvem du vil. 

Turneringsformen er matchspill over 9 eller 18 hull. 
Spiller du en 18 hulls runde kan du registrere den 
som to 9 hulls runder. Vinner du matchen får du 3 
poeng, mens uavgjort gir 1 poeng.

Resultatet legger du selv inn på www.renaultcup.no 
Alt om regler, registrering og oversikt over hvordan 
du ligger an får du på denne siden. 
 
Matchspill er sosialt og da denne turneringen er av 
den uhøytidelige sorten tror vi dette er et morsomt 
og godt alternativ til tradisjonelle stableford runder.
 
Ta en titt på www.renaultcup.no 

Baneavdelingens hjørne 

Jeg håper våre medlemmer og gjester får mange fine golfopplevelser 
resten av sesongen. Vi skal sørge for at kvaliteten og finishen blir så 
bra som mulig innenfor de ressursrammene vi har.

Vennlig hilsen
John Riiber
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Det var den 4. august det skjedde. Vår alles kjære “Maler’n”, også 
kjent som Erik L. Jacobsen, spilte banen med samme antall slag 
som hans alder, 76. Vi benytter anledningen til å gratulere – for det  
er en bragd!

Alfred oppfordrer medlemmer til å polere bilen sin før vinteren. 
Han er å finne i teltet på parkeringsplassen foran klubbhuset.  
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,-

Spilte sin alder

Fuglegruppen

Protimer

Hole in one premie

Ladestasjon til El-bil

Bilvask

Alle som får “hole in one” 
fra 1. september blir sponset 
med en magnumflaske Lanson 
Champagne.

Nå kan du lade din el-bil 
på parkeringsplassen foran 
klubbhuset.  

Ladestasjonen finner du like 
ved porten inn til kunstgress-
greenen, som ligger mellom 
restauranten og Sørkedalsveien.

Klubben har satt i gang prosessen med å 
få planlagt og utarbeidet nye nettsider. 
I den forbindelse har det blitt sendt ut 
en web-basert undersøkelse til et utvalg 
av klubbens medlemmer. Undersøkelsen 
har til hensikt å danne et grunnlag for 
nettsidens oppbygning og struktur, samt 
kartlegge hvilken type informasjon og mu-

ligheter medlemmene ønsker. Vi benytter anledningen til å takke 
alle medlemmer som har svart på spørsmålene i undersøkelsen.

Medlemmene er en av målgruppene for nettsidene, en annen er 
gjestespillerne. I disse dager samler starteren inn e-postadresser fra 
gjester som besøker banen vår. Disse vil deretter motta en under-
søkelse tilsend per mail. 

Har du innspill eller spørsmål til de nye nettsidene, ta kontakt med 
Siv på siv@oslogk.no eller tlf. 22 51 05 63.

Det er planlagt å publisere den nye nettsiden på vårparten 2012.

Vi minner om at banekomiteen 
ønsker å danne en fuglegruppe 
bestående av fugleinteresserte 
medlemmer. Har du interesse 
og/eller kunnskap om fugler, 
kontakt Inge Fjeldstad for mer 
informasjon. Han når du på tlf. 
900 67 525 eller e-post: inge@
fjeldstad-eiendom.no.

I oktober starter Julian King 
med å gi protimer på Fornebu. 
For booking benytt  
tlf. 982 32 811 eller besøk 
hjemmesiden www.figc.no.

Nye websider

www
NY!
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9 hulls spill etter kl. 18:00
Vi tilbyr nå 9 hulls greenfee etter kl. 18:00. Vanlig 
greenfeespillere betaler kr. 500,-, mens prisen for  
medlemmers gjest er kr. 300,-.

Viktige frister å overholde 
Klubben styrer etter lover som er vedtatt av Årsmøtet. 
I lovverket står det oppført noen frister som det er 
spesielt viktig at alle medlemmer overholder.  
Nedenfor er to viktige frister oppført. 

Endring av medlemskategori:  
Må skriftlig sendes til klubben før 1. januar.

Utmelding av klubben:                   
Må skriftlig sendes til klubben før 1. januar.

Oslo Golfklubb 
– et fantastisk sted å være!

Salg i Proshopens

Første mann til mølla!

Fra og med lørdag 3. september er det fra 20 til 50 
prosent avslag på alle varer i Pro-Shopen. 

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”

Din gamle mobil 
er gull verdt
Oslo Golfklubb tar del 
i Idretts forbundets og 
Telenors innsamlings-
kampanje av gamle mo-
biltelefoner. Vi har startet 
innsamlingsaksjonen 
og håper at alle våre 
medlemmer kan finne 
frem sine gamle mobiler 
fra skuffer og skap, og 
levere dem til innsam-
lingspunktene som er satt opp i admini strasjonen 
og i Pro-Shopen. Mange har flere telefoner liggende, 
finn dem frem og hjelp oss å nå vårt mål som er 1000 
gamle mobiler. På forhånd takk til alle som bidrar.


