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Sesongen er godt i gang og  
forholdene er gode. Belegget tar 
seg opp og medlemmene virker 
fornøyde. Det er hyggelig.  
Mange av de andre banene i 
Oslo-område har eller har hatt 
dårlige forhold i sesongstarten 
og  sammen lignet med dem har 
vi en fantastisk fin bane. Vårt 

mål er å holde meget høy standard på banen hele året.

Marshall
Som mange av dere har sett har vi marshall på plass i år. De to siste 
sesongene uten skikkelig innsats på denne fronten har medført 
lengre rundetid og en del “snikspilling”. Snikspillingen skal stoppes 
(tidlig morgen/sen kveld) og vi håper marshall hjelper til med å få 
bedre flyt i spillet slik at en runde golf ikke skal ta mer enn ca. 4 
timer på Bogstad. Marshall er der for å hjelpe samtidig som han skal 
påse at spillet flyter greit.

Drivingrangen
Selv om drivingrangen ikke ser bra ut så fungerer den. Stephen 
mister ikke lenger mange baller i gjørme, og grusen holder ball
plukkeren slik at det er enkelt å samle inn baller fra det flate området. 
Skråningene må fortsatt håndplukkes. Grusen er hard på ballopp
samleren og dette er en utfordring. Vi er klar over og innforstått 
med at rangen oppleves som mindre attraktiv, men dette er bare 
midlertidig. Neste vår skal det være kunstgress på den store flaten  
og de bratte skråningene rundt. Da vil rangen fremstå fresh og fin. 
 
Drivingrangen, på det nåværende tidspumkt, ser kanskje ikke så bra 
ut, men den fungerer. Bandyfolket avslutter i disse dager arbeidet 
for denne gang. Det har vært mye styr, spesielt med massedeponiet 
mellom hull 11 og 12. Vi jobber fortsatt med å finne en permanent 
løsning på dette. Dersom de innvilgede penger til mer investering i 
kunstisbane prosjektet blir frigjort i tide vil fase 2 av prosjektet starte 
til høsten.  Dato for oppstart er ikke avtalt. Vi vil informere på net
tsiden når noe er bestemt.

Leder

Daglig leder Niels Vik.

Forhåndssolgte gjestegreenfeebilletter
Vi har solgt flere greenfeebilletter før sesongstart i år enn noen gang 
tidligere. Det er tydelig at dette tilbudet er noe medlemmene setter 
pris på. Fint.  Det er fortsatt noen som ikke har hentet de billettene 
som ble bestilt før baneåpning. Vær snill og hent disse i resepsjonen 
snarest mulig. Det er fortsatt lenge igjen av sesongen, men husk at 
kjøpte billetter ikke refunderes dersom de forblir ubrukt. Så finn en 
venn, ta han/henne med på en runde på vår flotte bane før sesongen 
slutter, en gang medio oktober.

Ubetalt kontingent=sperret for spill
Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har betalt kontingenten 
for i år. Disse purres nå, ved manglende betaling blir det sperret for 
spill i GolfBox snart slik at de ikke kan reservere starttid, verken her 
eller på andre baner. Til dere som fortsatt ikke har betalt: Vær så 
snill: BETAL DIN KONTINGENT NÅ.

Økonomi
Nordea har igjen økt lånemarginen og vi betaler nå en margin som 
klubben mener reflekterer en langt dårligere kreditt enn det klubben 
faktisk representerer. I et møte med Nordea nylig bekreftet de at de 
oppfatter oss som en sikker og god kreditt og at de vil ha OGK som 
kunde. Likevel har de valgt å se bort fra våre argumenter om at låne
marginen da bør ligge en del lavere enn det banken for tiden krever. 
Klubben er ikke fornøyd med dette og tar det til etterretning.  
Vi håper at Nordea kommer til fornuft slik at vi kan gi medlemmene 
positive nyheter om lånemarginen. Klubben vil uansett fortsette sitt 
fokus på å finne løsninger som kan redusere våre lånekostnader..»

No-Show
Et stadig tilbakevendende problem er NOSHOW og det er med
lemmene som er verst. Dvs. vi vet at medlemmer som bestiller tid 
stort sett møter eller gir beskjed om forfall. Det er medlemmer som 
bestiller en hel flight ved å oppgi medlemsnummer på 4 pers selv 
om de vet at det bare er to eller tre som skal spille som utgjør det 
største problemet. Vi vil fremover foreta undersøkelser for å avdekke 
problemet. Dette vil ta unødvendige resurser fra administrasjonen, 
men det er viktig at alle medlemmer kan komme ut på 1. tee så 
mye som mulig og da er en/to ledige plasser i en flight som kunne 
vært brukt helt unødvendig. Vi er for mange medlemmer til at slik 
praksis skal kunne aksepteres.

Nå som kveldene er lyse til langt på natt oppfordres alle til å benytte 
banen. Om du ikke har tid eller ork til å spille 18 hull, spill gjerne 
9 hull. Før jobb, etter at barna er lagt eller midt på dagen. Fungerer 
ikke svingen så ta en time med en av proene. Ofte er det bare små 
ting som trengs rettet på for at mestringsfølelsen skal bli god igjen. 

Husk at golf er gøy – enjoy the game!

NV

Drivingrangen er kanskje ikke så fin, men fullt spillbar.
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Da er sesongen godt i gang og 
det er strålende å se at Bogstad 
igjen yrer av liv med ivrige 
og treningsvillige juniorer og 
blide medlemmer i alle aldre. 
Samme uke som banen åpnet 
kom godværet og varmen, og 
banen nærmest eksploderte i 

grønt. John og hans menn har gjort en solid innsats i 
forarbeidene til sesongen og vi kan nå spille på en bane 
med høy kvalitet og raske og jevne greener.  

Den nye greenen på hull 8 er nå åpnet for spill og jeg håper 
medlemmene er like fornøyde med resultatet som oss. Hullet er 
muligens blitt mer utfordrende da skråningen opp mot greenen er 
brattere, mens bakken i bakkant er blitt flatere. Greenen er blitt 
en del større og muliggjør flere hullplasseringer og dermed mindre 
slitasje.

Jeppe Nielsen i Anleggskomiteen (tidl. Banekomiteen) har tatt et 
flott og viktig initiativ til å systematisere hullplasseringene. Det gjør 
det enklere for banemannskapet å plassere hullene, og hullplass
eringene blir riktigere avstemt i forhold til vanskelighetsgrad til 
enhver tid. Rulleringene vil foregå på ni dagers rotasjon slik at man 
ikke vil oppleve at flagget alltid står samme sted på en gitt ukedag.  

Styret er opptatt av tilgjengelighet på banen og det er derfor viktig 
at alle har riktige holdninger i forhold til booking. Noshows blir 
notert av starteren og administrasjonen vil følge opp gjengangere. 
Holdningene til reparasjon av nedslagsmerker på greenene og 
tilbakelegging av oppslått torv må også forbedres. Selv etter utallige 
oppfordringer er mange medlemmer fremdeles ikke flinke nok til 

Formannen har ordet

Formann Jan Aaseth.

dette og det må tas et større ansvar for å ta bedre vare på vår  
viktigste investering og grunnlaget for klubbens økonomi, selv. 
Nok en gang, vær så snill, ta ansvar og gjør deres ytterste for å 
holde banen i den stand vi alle ønsker at den skal være i. 

Styret og administrasjon er veldig interessert i gode og konstruktive 
forslag som medlemmene måtte ha. Klubbens ledelse er opptatt 
av å holde medlemmene informert om alt som foregår i klubben, 
men har dere spørsmål eller innspill er dere hjertelig velkomne til 
å ta kontakt med administrasjonen eller Styret. Spørsmål om drift 
bør stilles til administrasjonen som har ansvar for all praktisk drift 
av klubben og utfører oppgavene som ligger i de vedtatte planene. 
Styret fokuserer på strategiske spørsmål for å videreutvikle klubben, 
og mottar gjerne spørsmål og forslag knyttet til dette.

Styret har nok å henge fingrene i for tiden. Håndtering av Bogstad 
Vinterparadis og massedeponiet på hull 11, utarbeidelse av hørings
uttalelse i forbindelse med det nye forslaget til kommunedelplan 
for Lysaker og Sørkedalsvassdraget som i dagens drakt ikke 
hensyntar golfbanen på en god nok måte, samt utredningen av nye 
fasiliteter og helårsdrift er temaer som fyller agendaen på styremø
tene. I tillegg utøver vi stadig press på vår långiver som vi mener 
krever for høy margin på klubbens lån, særlig sett i lys av at banken 
selv vurderer klubben som en sikker lånekunde.
   
Da gjenstår det å ønske fortsatt lykke til i en sesong som har startet 
med gode forhold for oss på Bogstad. Jeg håper å se mange fornøyde 
golfere både på banen og i klubbhuset i tiden fremover.

Golfhilsen fra Jan



4

Turneringer

En flott gjeng på ca. 70 arbeidsomme medlemmer i 
alle aldre stilte opp på dugnaden lørdag 5. mai. 

Stein Oppedal var dugnadsgeneral, og satte folk i arbeid med å 
plukke kvist og løv på hele banen. Banen ble merket og ellers ble 
det feiet og ryddet rundt klubbhuset. Etter arbeidet ble det servert 
varm saft og pølser.

Dugnadsturnering
Selv om snøen lå hvit oppover åsen ble det spilt dugnadsturnering 
over 9 hull. Tidligere formann Einar Skogstad fikk det ærefulle 
oppdraget å heise flagget, mens nåværende nestformann, Keith 
Woods, åpnet sesongen 2012 med det 1. utslaget på hull 1. 
 

50 deltagere spilte 9hull med shotgun start etter dugnaden.  

Resultatene ble som følger:
1. Einar Skogstad  20p
2. Anthony Newey  18p
3. William Evensen  18p
4. Nicolay Thune  18p
5. Louis Røren  18p
6. Tore Forbrigd  18p

Nr. 26 hadde alle 18 poeng. Rekkefølgen ble avgjort med laveste 
handicap først.
Closest to pin på hull 16: Helene Kronkvist (95 cm)
Longest Drive på hull 17: Dorothea Forbrigd

Dugnad og dugnadsturnering

Åpningsturneringen 19. mai

Glade bidragsytere på årets dugnad.

Takk til alle medlemmer som stilte opp!

Åpningsturneringen ble i år forskjøvet en uke pga en 
kald vår, men lørdag 19.mai var det klart for Stephen 
til å skyte første shotgunstart for 2012. Turneringen 
var fulltegnet med 100 spillere, samt noen på vente-
liste. Det er svært gledelig med fulle turneringer!

Været var litt skiftende, men stort sett fint, og stemningen var god. 
Banen hadde noen brune felter hvor gresset ennå ikke hadde  
kommet ordentlig opp, og disse unngikk vi med fri dropp.  
Greenene var ikke klippet helt ned ennå, så noen fant nok disse  
litt trege. 
 
Turneringsformen var en lagturnering, men beste individuelle score 
ble også premiert. Vinnerlaget, Einar Skogstad, Margrethe Falck, 
Randi Ramnefjell og Asbjørn Ramnefjell, hadde den fantastiske 
score av 128 poeng i konkurransen der de 3 beste scores på hvert 
hull teller. Det må være ny rekord i denne spilleformen i våre  
turneringer. Gratulerer!

Fra venstre Einar Skogstad, Randi Ramnefjell, Margrethe Falck og Asbjørn Ramnefjell.
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Turneringer

I den individuelle konkurransen gikk Asbjørn Ramnefjell til 43 
poeng, som er en brutto score på 70, 2 under par. Meget sterkt.

Lag
1. Einar Skogstad, Margrethe Falck, Randi og Asbjørn Ramnefjell.  
128 poeng
2. Wenche Ektvedt, Dortea Forbrigd, Leif A. Svendsen og Tim Bye.  
120 poeng
3. Vivi Ekjord, Antony Newey, Kjell Kaspersen og Maler’n.   
119 poeng

Individuell score
1. Asbjørn Ramnefjell   43 poeng
2. Benedicte DitlevSimonsen  42 poeng
3. Camilla Juell   42 poeng

Innlagte konkurranser:
Longest drive hull 17
Damer:  Benedicte DitlevSimonsen
Herrer:  Pål Solberg
 

Benedicte DitlevSimonsen (t.v) fikk longest drive på hull 17 og fikk premie utdelt 
av Mette Bye.

Closest to pin Hull 3:  Tim A. Bye
Closest to pin Hull 8:   Vivi Ekjord
Closest to pin Hull 11:   David Hanson
Closest to pin Hull 16:   Maler’n (Erik Jacobsen)

Klubbserien

Et nytt seriespill er startet mellom seks klubber i Osloregionen. 
Golfklubbene Tyrifjorden, Haga, Losby, Miklagard, Drøbak og 
Oslo deltar med 6 spillere på hvert lag i to divisjoner. 
Spilleformatet er Fourball match, og lagene består av både damer, 
menn og juniorer.

Hvert lag har sin kaptein og for Oslo 1 er det Tim Bye som er 
kaptein, mens Trygg Thu er kaptein for Oslo 2. Det er spilt 2 av 5 
runder, og i første runde møtte vi Tyrifjorden. Vårt lag i 2. divisjon 
spilte på Tyrifjorden golfbane, men Oslo 1 hadde Tyrifjorden som 
gjester. Trygg sitt lag kom hjem med 2 seire og en deling, mens Tim 
sitt lag klarte en seier og to tap.

I runde to møtte vi Miklagard, Oslo 1 var hos Miklagard, og dess
verre ble det to tap og en deling. Oslo 2 hadde hjemmebane, men 
også der ble det to seire for Miklagard, og en seier til Oslo.

Klubbseriespillet er en kjærkommen turneringsform, hvor spillerne 
får en god klubbfølelse, kombinert med at man får spilt matchspill. 
Spilleformen, hvor to og to spiller sammen for laget, gir en ekstra 
teamfølelse, noe spillerne setter pris på. I tillegg har vi kostet på 
oss lagdrakter, som også skal benyttes i andre representasjonsturn
eringer.

Neste runde spilles 1. juli, og da møter vi Haga. 

Disse har vært med og spilt, og mange av de samme vil være med i 
de neste rundene:

Oslo 1 Oslo 2

 

Fra venstre: Dick Berggren, Anne
Marie Giørtz, Keith Woods, Kristin 
Julie Klæboe, Cathrine S. Norderhaug 
og Tim Bye.

Fra venstre: Mette C. Bye, Per Foseid, 
Stein Oppedal, Tove Ringnes, Trine
Lise Biermann og Trygg Thu. 

Ubetalt kontingent = sperring for spill

Purring av ubetalte kontingenter er nå sendt ut. Medlemmer som ikke betaler blir sperret for spill i GolfBox

OBS! Bruk KID-nummer ved innbetaling.
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Turneringer

Lørdag 2. juni arrangerte Oslo GK 
Pink Cup, som er en golfturnering 
til inntekt for brystkreftsaken.  
I år ble det satt ny Rosa Bogstad 
rekord med kr. 25.808, innsamlet 
til Kreftforeningen.

61 spillere deltok i veldedighetsturneringen. En stor takk til alle 
som i år bidro med loddkjøp og donering. I år ble det nedlagt mer 
innsats i forkant med å forbedrede turneringen med målsetting 
om å øke giverbeløpet fra Oslo GK til Kreftforeningen. Det er da 
svært gledelig å se at dette har gitt resultater. Regnestykket viser kr. 
12.250 mer enn i 2011, og det er vi svært glade for.

 Vi håper dette er starten på noe som kan bli en stor ”happening”  
i årene som kommer, sier ansvarlig for arrangementskomiteen Keith 
Woods. I komiteen har han hatt hjelp av fire flittige damer: Vivi 
Ekjord, Bøbban Paus, Lila Grevstad og Wenche Ektvedt. En stor 
takk til dem alle!
 

Wenche Ektvedt og Lila Grevstad i full sving med loddsalget. En av de heldige  
vinnerne ble Therese Klaveness.

Også en stor takk til følgende juniorspillere som sporty stilte opp 
på noen av aktivitetene under turneringen; Eline Askeland, Saskia 
Sterud, Elisabeth Haavardsholm, Cecilie Krefting og Anine Eds
bergløkken.

Turneringen
15 firerlag startet i shotgun kl 09:00, i noe som kan kalles en isende 
kald høstvind, selv om kalenderen viser juni. Deltagelse og enga
sjementet varmet dog på nivå som en varm sommerdag.

Turneringsformen var 3 beste stableford score per hull. Under 
runden fikk man mulighet til både å kjøpe seg inntil tre kast og en 
drive, så mulighetene for en god score var absolutt til stede. Topp 3 
i turneringen ble:
Mette Bye, Stein Oppedal, Christian og Elisabet Storm 125 poeng
Kim&Vera Torkildsen og Ola & Tora DybwadOlsen 115 poeng
Maler’n, Anthony Newey, Helge Helgesen, Stein Smith 114 poeng

I tillegg var det lagt inn en rekke aktiviteter for å samle inn penger 

25.808,- 

Matchspill serie for damer

til den gode sak. Blant annet ”avgifter” for parkering, ball i bunker, 
fairwaymiss, greentreff, birdie, bruk av toalett på knutepunktet
avgift osv. Tilsammen på aktivitetene og startkontingenten ble det 
samlet inn 19.107,.

Årets første hole in one

Vi gratulerer Noble Stibolt som fikk hole in 
one på hull 3 under seniorturneringen onsdag 
6. juni. Hole in one krever selvsagt gode golf
ferdigheter men også en god porsjon flaks.  
Til tross for dette kunne Stilbolt stolt fortelle 
at det er syvende gang han putter ballen i 
koppen på ett slag. Tidligere har han fått hole 

in one ved spill i Spania, Florida, Australia, Sverige, på Tyrifjorden, 
i Drammen og nå her på Bogstad. 

 Man lurer litt på hvor ballen blir av. Det var litt motlys. Men jeg 
begynte å ane at den lå i hullet når jeg ikke fant ballen i green
kanten, forteller Stibolt.

I år har vi startet et nytt seriespill for damene på Haga, 
Bærum og Oslo. 8 damer fra hver klubb møtes en gang 
på hver av klubbene og spiller match. 4 spillere går ut i 
singelmatcher mens 4 spillere går ut i fourball match.

Anne Helmer er kaptein for Oslo GK laget, og bruker seriespillet 
som både trening og uttak til GC pokalen, som vi skal spille for 62. 
gang i september mot Gøteborg.

Første runde i dameserien ble spilt på Bogstad mandag kveld den 
4. juni. Turneringen er lagt til etter arbeidstid slik at vi også kan få 
med damer som er i jobb. Turneringen er veldig sosial, vi blir kjent 
med gode spillere fra de andre klubbene, og det er spesielt morsomt 
å få spille matcher!

Gjestene fra Bærum og Haga var svært imponert over forholdene vi 
har på banen vår, og det kom mange rosende ord om kvaliteten vi 
har til tross for en kald vår. 

Selve spillet ente med et godt resultat for Oslo damene, da vi tok 
med oss hele 5 poeng videre til de neste rundene, mens Haga og 
Bærum tok med 2 poeng hver. Det er nok mulig vi hadde fordel 
av hjemmebane, så det er bare å trene og gi full fokus i de neste 
rundene.

Arrangementet gikk strålende, og vi har nå sendt stafettpinnen over 
til Bærum, som skal arrangere neste runde, mandag 18.juni. 

Oslo GKs lag i dameserien:
Anne Helmer (kaptein), Anne Line Bakkevig, TrineLise Biermann,
Kari Tobiasson, Mette Bye, AnneKarin Bjornes, Reidun Dybwad,
Christina Kjellevik, Erica Blakstad og Kristin Julie Klæboe
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Turneringer

Invitasjon til klubbens medlemmer

Vi har herved gleden av å invitere deg til dugnad for å arrangere det 
beste Norgesmesterskapet i golf noensinne! Det er lenge siden Oslo 
Golfklubb arrangerte NM for damer og herrer, og vi har en klar 
målsetting om å markere oss positivt!

Vi har behov all mulig hjelp og håper du kan bidra med din erfaring 
innen golf!

Slik melder du deg på:
Nedenfor har vi satt opp en oversikt over når vi trenger din hjelp.  
Noter deg hvilke dager du kan bidra og send dette i en epost til 
erik@tornier.no. NB! Eposten må også inneholde navn, medlems
nummer, mobil og epostadresse. Full opplæring vil bli gitt for alle 
oppgaver i god tid før Norges mesterskapet.

Torsdag 26. juli:   □ 07.30 12.30     □ 12.00 18.30  
Fredag 27.juli:     □ 07.3012.30     □ 12.00 18.30
Lørdag 28.juli:     □ 07.3012.00     □ 11.30 16.00
Søndag 29.juli:     □ 07.3012.00     □ 11.30 16.00

Med vennlig hilsen
NM komiteen
Oslo Golfklubb

Norgesmesterskapet i golf for damer og herrer skal 
igjen arrangeres på Norges flotteste golfbane, Oslo 
Golfklubb. NM har mange ganger tidligere vært  
arrangert på Bogstad, men dette er første NM på den 
nye banen. Arrangementet går av stabelen 26.-29.juli, 
og vi gleder oss stort til å ta i mot Norges beste spillere 
i det som skal bli et fantastisk NM.

90 menn og 30 damer spiller første runde torsdag 26.juli. Etter 36 
hull er det cut ved de 50 beste menn og 15 beste damer, som får 
spille finaledagene lørdag og søndag.  I tillegg til selve NM skal det 
arrangeres en ProAm “kjendisturnering” onsdag 25.juli. Her blir 

Mid Am – spillere over 35 år

Norgesmesterskapet

20. august 

på Bogstad

Norsk MidAmatørgolf (NMAG) er organi
sasjonen for alle golfspillere over 35 år.  
Endelig kan de presentere et bredt turnerings
tilbud denne gruppen spillere. Mange av golf
spillere i denne alders gruppen har en travel 
hverdag, så NMAG har en målsetning om å 
arrangere golf turneringer over kun én dag, 
hvor man kan velge å spille formiddag eller ettermiddag. Her skal 
de kunne møte ivrige og likesinnede golfspillere til uhøytidelige 
turneringer med et sosialt preg.  

Det spilles i forskjellige klasser, slik at du konkurrerer mot spillere 
på samme handicapnivå.  Se ellers informasjon om turneringsregler, 
klasseinndeling og påmelding på hjemmesiden www.midam.no.
Resultatene samles i en Order of Merit, som danner grunnlag for 
finalespill til høsten.

Terminlisten og hjemmesidene vil bli jevnlig oppdatert fremover. 
Turneringene blir samlet i Golfbox under heading ” Mid Am 
Tour”, og det er bare å logge seg inn som vanlig, finne turneringene 
og melde seg på!

Oslo GK ser på denne turneringsserien som et svært kjærkomment 
tilbud for spillere over 35 år. 

Vi arrangerer Mid Am på Bogstad mandag 20. august.  
Hold av datoen, og bli med!

det deltagende lag fra NMs sponsorer og ellers andre som ønsker å 
delta. Hvert lag består av 3 spillere, 1 NM deltaker og 1 “kjendis”.

For at NM skal bli et fantastisk arrangement for både deltakere,  
publikum, gjester, sponsorer og media, er vi avhengige av et solid 
frivilligkorps. Vi har behov all mulig hjelp og håper du kan bidra 
med din erfaring innen golf! Full opplæring vil bli gitt for alle opp
gaver i god tid før Norgesmesterskapet. Ta kontakt med adminis
trasjonen om du har anledning til å bidra.

Det er dannet en egen NM komite, som ledes av Kristin J Klæboe. 
Kristin er også turneringsleder for Norgesmesterskapet, mens 
NGF har tildelt Stein Jodal oppgaven som TD. Stein er en erfaren 
og strukturert mann, så her ligger alt til rette for et tett og godt 
samarbeid mellom komiteen og TD. Komiteen er godt i gang med 
planleggingen av arrangementet, og en egen markedskomite ledes 
av Erik Hagen. Dennes oppgave er å få inn sponsorer, tilrettelegge 
for overnatting for spillerne samt alle øvrige aktiviteter som ikke 
direkte har med turneringen å gjøre. 

Vi gleder oss til å presente banen fra sin beste side, og er alle inn
stilt på å lage et NM av topp kvalitet, og en fantastisk opplevelse!

Husk kommende turneringer:

22. juni  fra kl. 19:00 Midnight Cup
23.-24. juni  International Trophy
30. juni, shotgun kl. 10:00 Plucknett
21.-22. juli  Old Boys Championship  
 
Mer informasjon og påmelding i GolfBox
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Vi arbeider systematisk videre med å utbedre restene etter vinter
skader. Det tar tid å lege alle sår men banen blir gradvis bedre. 
Greenene er blitt jevnere og raskere og fremstår nå som ærlige å 
putte på. Teestedene har fremstått med høy kvalitet siden åpningen. 
Fairwayene er i god utvikling hvor mer en 85 prosent av arealene 
fremstår med god kvalitet og resterende areal er under etablering. 
Sammenlignet med de fleste andre baner rundt oss på Østlan
det fremstår vi med bra kvalitet tatt årstiden og temperaturene i 
betraktning. 

Ved siden av de vanlige vedlikehold/klipperutinene har vi utført 
følgende aktiviteter denne våren.
 Ferdigstilt treningsområdet ute ved hull 4. (Utvidet området, 

finplanert og sprøytesådd).
 Ferdigstilt ombyggingen av green og greenområdet på hull 8 

(utvidet, finplanert og lagt ferdiggress).
 Ferdigstilt ombyggingen av treningsgreen bak green 3  

(Utvidet greenen, finplanert og sådd).
 Byttet ut ruffgress rundt greener etter store vinterskader.
 Byttet ut green og forgreengress på div. hull.
 Ferdigstilt ruffområdet til høyre for green 6 (finplanert og 

sprøytesådd).
 Ferdigstilt vaskeplassen for maskiner.

Mange er flinke men vi registrerer fortsatt at det gjøres for lite med 
hensyn til å ta vare på vår egen bane. Nedslagsmerker må repareres 
og divots må legges ordentlig tilbake. Det vil si at man må bruke 
helen til å trykke torven ordentlig på plass slik at det blir ordentlig 
jordkontakt.  

Når det gjelder ruffgresset på banen og spesielt rundt greener er 
det delte meninger. Mange føler at de ikke mestrer å spille fra det 
og at det ikke oppleves som fair. Vi arbeider hardt for at gresset 
skal bli noe tettere og derigjennom få bedre bæreevnen for ballen. 
Styret ønsker å bytte ut et 5 meters belte rundt alle greener. Det in
nebærer et sted mellom 6000 og 8000 m2 gress som skal byttes og 
erstattes med nytt. Det nye gresset vil evt. bli dyrket hos en ekstern 
gressdyrker som vil lage den rette gressblandingen for oss gjennom 
nesten to vekstsesonger. Dvs. at gresset ikke vil være leveringsklart 
før våren 2014. I mellomtiden vil vi gjøre vårt aller beste gjen
nom det resåing og gjødslingsprogram som vi arbeider etter slik at 
spilleopplevelsen opprettholdes på et akseptabelt nivå. 

Baneavdelingens hjørne

Videre så må den eneste puttinggreenen som pt. er spillbar kun 
brukes til noen få putter før teetime. All annen putte og pitche
trening må foregå på kunstgressgreenen. Vi beklager dette og 
forstår frustrasjonen over manglende relevante treningsforhold.  
Vi har dessverre ikke noe annet valg akkurat nå.  Dersom dette ikke 
overholdes vil vi i løpet av kort tid stå uten puttinggreen grunnet 
for høy slitasje. Vi må hjelpe hverandre i påvente av flere alterna
tiver. På forhånd takk.  
 

Når man får store vinterskader som i år samt store prosjekter som 
skal fullføres ref. treningsgreen bak green 3, utvidelse av trenings
området ved hull 4, samt ferdigstillelse av ny green 8, blir tids
aspekt og handlingsplaner vanskelig å gjennomføre som planlagt. 
Vi prioriterer det som er viktigst først og så får helheten komme 
litt etter hvert. Derfor er det hyggelig å registrere at det blir gitt 
oppmuntrende tilbakemeldinger i blant om at banen begynner å 
bli bedre. Vi vet godt selv at det gjenstår en del før vi kan si oss 
fornøyd.

Jeg er stolt av den mobilisering og innsatts banepersonalet legger 
ned av tid i arbeidet med å forsere frem banekvaliteten.

For å sette ting litt i perspektiv.  Før ombyggingen var det ikke 
unormalt at vi spilte golf på provisoriske greener og matteutslag  
i mai måned. 

Vennlig hilsen John Riiber

Green 8 ble etter omfattende arbeid åpnet for spill 1. juni.
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Medlemsopptak

Klubben opererer med den administrative ventelisten, 
som alle kan føre seg opp på, og familieventelisten. 
Nedenfor kan du lese om hvilke kriterier som gjelder 
ved opptak av nye medlemmer fra administrativ- og 
familieventeliste. 

Medlemsopptaket skjer etter følgende prinsipper
Av alle opptak skal de første 70 prosent forbeholdes de personene 
på administrativ venteliste med lengst ansiennitet, mens 30 prosent 
forbeholdes familieventelisten. 

Innmeldingsavgift bestemmes av Årsmøtet for det gjeldende år.  
Det deles mellom junior og overgang til voksen etter de prinsipp
ene vi praktiserer nå.

Familielisten settes opp som følger:
1. Hvert år før den 1. november må aktive medlemmene som 

ønsker medlemskap til:
a)  Ektefelle eller samboer etter lovens prinsipper  

(samme adresse i minst 2 år), eller 
b)  Barn/barnebarn av aktive medlemmer, sette seg på familievente

listen. Denne listen blir deretter rangert etter ansiennitetsprin
sippet (se nedenfor). Det ansees som en selvfølge at alle som 
føres opp benytter seg av tilbudet hvis de får det. 

2. Det kan kun søkes for ett familiemedlem av gangen. Det er kun 
aktive medlemmer som rangeres, medlemskategori PTA (passiv, 
tidligere aktiv) har ingen slik fordel.

3. Familieventelisten slettes hvert år og alle må sende inn sitt  
ønske på nytt. 

4. Nære familiemedlemmer defineres slik: Ektefelle/samboer  
(samboere må kunne dokumentere samme adresse i minimum 
2 år) og barn/barnebarn av det aktive medlem.  Det er kun ned
adgående linje i familierelasjon som teller. Et medlem kan ikke 
få inn sin mor/far eller tante/onkel. Likeledes er ikke sviger
sønner/døtre eller nevøer her ansett som familiemedlem.

5. Kriterier for rangering av listen:
a. Den aktives ansiennitet (En som har vært medlem i 40 år får 

inn sin kone før en som har vært medlem i 25 år).
b. Det gis tilleggsansiennitet for deltakelse i styre eller års

møteoppnevnt komité. (4 år i banekomiteen gir 4 års tillegg  
til medlemsansienniteten).

c. Hvis en person har vært PTA i en periode regnes denne perioden 
ikke med i ansiennitets beregningen.

Begrensning
Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års karan
tene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem (forutsatt at 
familiekvoten fylles opp av andre). Uten slik begrensning vil et og 
samme medlem få inn 2345 familiemedlemmer før andre får inn 
sitt første familiemedlem.

Slik går du frem for å føre opp på familieventelisten
Send en mail til post@oslogk.no med følgende informasjon om: 
1. Medlem:
 Navn og medlemsnr.
 Eventuelt antall komitéår (styreoppnevnt komiteer)
 Adresse
 Familierelasjon til person som ønskes oppført 

2. Familiemedlem som skal inn på listen:
  Navn
  Fødselsdato
  Adresse
  Epostadresse
  Mobilnummer
  Info. om vedkommende er oppført på administrativ venteliste 

I must begin by saying how 
happy I am to be back at 
OGK as course Marshall, 
even more pleasing has 
been the reaction of the 
members (most of them) in 
welcoming me back. I don’t 
have any magic powers in 
order to speed up play, but 

I will try to do this and make sure that everyone 
enjoys their golf at Bogstad.

Players however can help themselves, and the course, with a 
little bit of thought. Repairing pitch marks, replacing divots and 
raking bunkers are obvious, but leaving bags and trolleys at the 
front of the green only wastes time. Mark your card on the next 
tee while you are waiting to play, not on the green. Decide on 
your next shot on the way to your ball or while your partners are 
playing, not after they have played. Saving one or two minutes 
each hole cuts more than ½ hour off your round time.

There has been some lighter moments.
I found a teenage couple camping on the 15th fairway very 
early one Sunday morning. They said they wanted to be close to 
Nature (and probably away from parents).

When I asked a player to speed up a little as he and his group 
had fallen behind, his reply was, “do I look like an athlete?”

I found a visiting player standing in the car park wearing only 
his underpants. He didn’t think he was allowed to change in the 
men’s locker room.

At the time of writing this I have only been back working for 10 
days but I’m sure I will have more stories and incidents to report 
soon.

Bob Gibb

Bobs corner
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Ny golfbil

Til glede for barn og unge i klubben har Junior-
avdelingen gått til anskaffelse av en ny golfbil med 
plass til 6 personer.

Junioravdelingen har ambisjoner om at det meste av treningen 
finner sted på Bogstad. Med i underkant av 200 barn og unge i 
organisert trening, og treningsområder som ligger et godt stykke  
fra selve klubbhuset, kommer bilen godt med. 

 Vi trener ofte på treningsgreenen og på motsatt side av driving
rangen. For juniorene er dette et godt stykke å gå og nå slipper 
vi å miste verdifull tid før treningen kan starte. I tillegg vil vi 
forhåp entligvis være til mindre sjenanse for medlemmer og andre 
golfspillere på banen, sier rekrutteringsansvarlig i junioravdelingen 
Jan Wojtaszek.

Oslo Golfklubb har i mange år hatt en stor satsning på barn og 
unge. Kvalitet på treningstilbudet er en viktig faktor for å holde 
golfinteressen blant unge golfere ved like.

 Vi håper og tror at bilen vil være med å effektivisere og heve 
kvaliteten på treningstilbudet her på Bogstad enda et hakk. Det er i 
alle fall ingen tvil om at barna syns det er moro å sitte på, legger Jan 
Wojtaszek til.

Arbeidet med klubbens nye nettsider fortsetter. Siste 
tilføring av funksjonalitet er probooking, hvor både 
medlemmer og ikke-medlemmer kan bestille instruk-
sjonstimer med klubbens fremragende trenerteam 
bestående av Stephen, Julian, Carro og Fredrik.

Trenerne har selv ansvar for å holde kalenderen oppdatert og de 
tidene som er markert med grønt er ledig for booking.  Alle som 
bestiller protime må møte opp utenfor ProShop hvor betaling 
gjennomføres før timen starter. Én protime består av 25 minutter 
og timesprisen er kr. 350,. Når timen bestilles kan man velge  
mellom temaene nærspill, banespill og drivingrange.

 Det er mange gode grunner til å ta en protime for både den  
erfarne og uerfarne golfer. Tips og små endringer kan være med  
å ta golfopplevelsen til nye høyder, sier Stephen.

For å kunne bestille time må man være innlogget på nettsiden. 
Medlemmer kan logge seg inn ved hjelp av brukernavn= 
medlemsnummer og passord=medlemsnummer+fødselsår.  
Ikkemedlemmer må registrere seg først. 

Skulle man mot formodning måtte avbestille en time har klubben 
satt en avbestillingsfrist på 24 timer før timen starter. Dette gjøres 
ved at man enten logger seg inn på nettsiden, under “Min side”, 
velger “Min probooking” og sletter timebestillingen. Alternativt 
kan man ringe ProShop eller Siv i administrasjonen.

Har du spørsmål angående bookingløsningen kan du kontakte  
Siv ved å sende en epost til siv@oslogk.no. 

Probooking

Ny funksjonalitet på klubbens nettsider
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som beting else for reduserte rutebiltakster ble diskutert og 
besluttet henlagt.

Til finanskomiteen valgtes d’herrer Halle, Horn og Nyquist 
for at utrede spørsmaalet om veie og midler til at skaffe de 
nødvendige penger til klubbens fortsatte utvikling.

Horn demonstrerte utkast til klubbens toilet og garderobe- 
indredning.

Da deltagelsen i 
klubbmesterskabet var 
indskrænket til spillere 
med handicap 18 eller 
bedre, deltok kun 11  
medlemmer. Klubbmester 
blev herr. J.L. Ohman.

Banekomiteen fremlagde forslag om indkjøp av en Fordson 
Tractor.. Det ble besluttet å anmode hr. bankchef L. Sogn 
om at fungere som revisor.

Forslag til generalforsamlingen om forandring av Klubben’s 
navn til Oslo Golf Klub blev enstæmmig vedtat uten debat.

Ansettelse av Johan Grøttumsbraaten, som arbeidsformand 
og assisterende greenkeeper. (Den verdenskjende skiløper 
sprang efter sigende til og fra arbeidet, og bodde på Grøt-
tumsbraathen i Sørkedalen.)
Skrivelse fra Schøyens Bilcentral om tegning av aktier 

Etter at Oslo Golfklubb ble stiftet 13. juni 
1924 har det funnet sted mange store og 
små begivenheter opp gjennom årene.  
Tar vi et tilbakeblikk til 1925 kan vi finne 
følgende hendelser.

Det var en gang i 1925

J.L. Ohman

Johan Grøttumsbraathen



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo Golfklubb
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Bilvask
Alfred er på plass og tar gjerne  
utvendig og innvendig vask 
av din bil.  
Alfred kan kontaktes på  
telefon 966 63 224. 

Oslo Golfklubb 
– et fantastisk sted å være!

Pro-Shopens hjørne

Demodager
Stephen oppfordrer medlemmene til å sjekke shopens 
sider på nett for å få informasjon om kommende demo-
dager. Det vil også bli hengt opp oppslag i shopens vindu. 
Neste demodag blir med Taylormade.

Drivingrangen er åpen
Stephen minner om at drivingrangen er åpen for spill. 
Åpningstidene er som følger:

Hverdager 08:00-21:00  
(mandag stengt mellom kl.16:00-19:00)
Lørdag og søndag 08:00-19:00

Pris for en bøtte baller: kr. 20,-

Langåpent i administrasjonen 
til kl 20:00 hver onsdag

En av tilbakemeldingene vi fikk i medlems-
undersøkelsen var at mange ønsket lengre åpnings-
tid i administrasjonen. Administrasjonen er normalt 
betjent fra kl 08:30 - 17:00, men vi har stor forstå-
else for at det kan være vanskelig for yrkesaktive å 
rekke disse åpningstidene. Vi vil derfor imøtekomme 
mange av medlemmenes ønske om en “langdag”. 

Langåpent i administrasjonen hver onsdag fra kl 
08:30 – 20:00. 

Vi gjør dette som en prøveordning i mai og juni, og 
fortsetter etter sommerferien dersom tilbudet viser 
seg å være nyttig for medlemmene.

Ladestasjon til El-bil
Vi minner om at du kan lade 
din el-bil på parkeringsplassen 
mens du spiller golf. Ladesta-
sjonen finner du like ved por-
ten inn til kunstgressgreenen, 
som ligger mellom restauran-
ten og Sørkedalsveien.


