OGK Nytt
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Nr. 2. Mai 2012

Bildet ble tatt lørdag 21. april

Dugnad og åpning av banen

Årets dugnad går av stabelen lørdag 5. mai
med oppmøte kl. 10:00. Det er flere oppgaver
som skal utføres, så vi håper at mange har
anledning til å delta.

Forutsatt at varmen kommer vil vi arrangere
spill for de som deltar på hele dugnaden.
Spillet vil muligens kun foregå på deler av banen.
Været i tiden fremover avgjør når banen kan
åpne for generelt spill. Følg med på nettsidene.

Leder
bidrag til sin virksomhet, men viktigere er kanskje den sosiale aktivi
teten bruktmarkedet bidrar til hvor voksne og barn jobber sammen
mot felles mål. Mange funksjonærer (store og små), mange kjøpere,
mye aktivitet på klubben den lørdagen viser at golfmarkedet har sin
plass i klubbkalenderen. Takk til alle som bidro til suksessen!

En rekordtidlig vår med lange
perioder i mars på over 15
grader fikk mange til å drømme
om baneåpning tidlig i april.
Banen var snefri medio mars
og alt lå til rette for dette. Så
kom vinteren tilbake. I påsken
hadde vi mange dager med
frost, det kom mer sne og pr
Daglig leder Niels Vik.
20. april lar varmen fortsatt
vente på seg. Fortvil ikke den kommer. Baneåpning,
etter ombygningen, skjer vanligvis i helgen 6.-9. mai.
Det jobber vi for i år også (se info om dugnad
5. mai annet sted).

De to siste årene har vi ikke hatt noen Marshall på banen. Behovet
er imidlertid tilstede, og vi skal i år ha en løsning for dette for å få
noe mer kontroll. I tillegg til flyt på banen kommer vi i år til å ha
fokus på kontroll av betalt kontingent for medlemmer, samt betalt
greenfee for gjester og medlemskategorier som skal betale greenfee.
Det er i år starteren som skal håndtere starttidsbestilling. Greenfee
skal løses i pro-shop som alltid. Vi anbefaler likevel alle å bestille
sin starttid via nettet. Vi vil ikke ha ordet “gjest” brukt som navn til
medlems gjest når vi ser i golfbox hvem som skal spille. Det er av
hensyn til den greenfeetag som skal printes ut i shopen når greenfee
er betalt. På kvitteringen står det skrevet antall mottatte slag for
alle teesteder – dette skal gjesten få vite. Dere som medlemmer bes
derfor finne ut av hva gjestens medlemsnummer er før det bestilles
starttid (klubbnr + medlemsnummer).

Klubbens nye virksomhetsplan har gitt oss et fint arbeidsverktøy.
Det er fortsatt flere delplaner som må utarbeides, men visjon,
virksomhetsidé, virksomhetsverdier og flere elementer i planen er
på plass. Styret, komiteer og ansatte vet nå hvor klubben skal.
Retningen er klar. Oslo Golfklubb skal være et fantastisk sted å
være og kvalitet i alle ledd er veldig viktig.

Nytt av året blir en endret forhåndsbestillings tid. Vi har erfart at
Oslo Golfklubb har den korteste forhåndsbestillingstid av alle baner
i Norge. Dette taper vi gjester på. Vi endrer derfor reglene slik:
Medlemmer får forhåndsbooke 5 dager før spill og greenfeespillere
får forhåndsbooke 3 dager før. Dette vil gjøre det mulig for gjester
å forhåndsbestille starttid med samme forhåndsbestillings tid som
flere av banene rundt oss, og for at medlemmene skal ha en fordel
får dere bestille inntil 48 timer før det igjen.

Baneåpning er rett rundt hjørnet. Banestaben jobber planmessig og
godt slik at alt skal være på plass når vi åpner. John Riiber har med
seg de aller fleste fra i fjor, men noen få nye ansikter vil dere se i
løpet av sommeren. Personalet i administrasjonen vil være uforandret,
i Pro-shop vil dere som vanlig møtes av Stephen og hans familie og
restauranten vil også i år driftes av Magnus. Guri, som var Magnus’
kompanjong, har måttet trekkes seg av helsemessige årsaker.
Magnus lover likevel at vi skal få mat og drikke servert av blide
imøtekommende sesongarbeidere i kafeen.

Formannen har ordet
Da nærmer vi oss endelig
baneåpning og kan se frem
mot en flott sesong med gode
forhold og fornøyd golfere
på banen og i klubbhuset.
Det knytter seg alltid stor
spenning til hvor godt banen
Formann Jan Aaseth
har overvintret, og da mars
viste seg fra sin aller beste side og all is og snø for
svant på rekordtid, så det ut til at banen kunne åpnes
rekordtidlig. April ble dessverre i kaldeste laget for
tidlig åpning, men fra begynnelsen av mai vil vi igjen
kunne svinge køllene på banen. Av banearbeider i løpet
av vinteren kan nevnes at greenen på 8ern er bygget
om for å øke greenflaten og bedre vekstforholdene.
Ferdiggresset som snart legges, vil trenge noe tid til å
sette seg, men greenen bør være spillbar fra senest
slutten av mai. Det er også bygget en ny bakerste tee
på 9ern slik at hullet igjen blir par 5 for 60-sløyfen.

Drivingrangen er et kapittel for seg og vil omtales annet sted i
bladet, men det blir range i år også om enn mot uvant underlag.
Kontingentkravene ble sendt ut før påske. Mange har betalt, noen
har inngått betalingsavtaler, men det gjenstår fortsatt en god del
som ikke er innbetalt. Jeg ber alle som ikke har gjort opp for seg
gjøre dette snarest mulig. Av andre økonomiske forhold kan nevnes
at banken på nytt har hevet sin margin på det store lånet vårt. Det
er ikke på noen måte prekært, men margin bør gjenspeile risiko.
Styret og administrasjonen er i tenkeboksen og vurderer å finne
andre langsiktige finansieringsløsninger for klubben. Alternativt må
større andel av årskontingenten allokeres til gjeldsbetjening.
Forhåndssalget av greenfeebilletter går mot slutten for i år. Mange
har bestilt, men det er fortsatt muligheter til å spare gode kroner
på å kjøpe noen billetter nå før banen åpner (bestill via e-post til:
post@oslogk.no eller kom innom i kontortiden og kjøp). Salget
slutter den dagen banen åpner.
Bruktmarkedet den 20. april ble en ubetinget suksess. Foresatte i
junioravdelingen og mange juniorer, med Jonne Skajem i spissen,
gjorde en fantastisk innsats. Kjempebra! I skrivende stund er ikke
regnskapet ferdig, men omsetningen var god (snaut kr 150.000,-)
og kostnadene var lave. Junioravdelingen sitter igjen med et fint
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Formannen har ordet
Dette er første gang på syv år at en ny formann ønsker velkommen til ny sesong etter at Einar ble takket av under stor applaus på
Årsmøtet i mars. Det står stor respekt av den innsatsen en meget
engasjert og entusiastisk Einar har lagt ned for klubben gjennom
10 år i Styret. Det sittende Styret vil fortsette å jobbe etter de linjer
som er lagt de siste årene, og styremedlemmene er godt motivert
for solid innsats for klubben.

klubbens gjeld ikke økes og hvor klubben får disponere alle nødvendige fasiliteter. Eventuelle forslag som fremkommer gjennom
arbeidet vil bli lagt frem for Årsmøtet, og vi vil etter beste evne
informere fortløpende om planene.
Kunstisanlegget på vår driving range er i ferd med å ta form, og
klubben ser det som meget positivt å kunne bidra til å tilrettelegge
for idrett og lek i nærmiljøet vinterstid. Bogstad Vinterparadis har
snart fått ferdigstilt første del av arbeidet, og resten vil ferdigstilles
etter endt golfsesong. Rangen vil i år dermed se noe annerledes ut,
men den vil være åpen som vanlig. Fra neste år vil vi ha en flott driving range med kunstgress, målsoner og utslagsmatter i to etasjer.
Turneringsprogrammet er som vanlig tett og det oppfordres til stor
deltagelse. Det er mange nye medlemmer i klubben og klubbturneringene er en fin måte å bli kjent på. Klubben vil i år arrangere
NM for damer og herrer den 28.-29. juli, og arrangementskomiteen lover et annerledes NM med trøkk. Årets høydepunkt vil være
Suzann PRO Challenge den 7.-9. september. I tillegg til vår egen
Tutta kommer legendariske Annika Sørenstam, verdensener Yani
Tseng og tidligere verdensener Lorena Ochoa. Jeg håper at mange
vil bli med på å skape en flott ramme rundt dette arrangementet.
Det har vært god aktivitet i klubben i vinter. Foruten arbeidet med
Virksomhetsplanen, har vi nylig lansert nye nettsider for klubben
og vi oppfordrer alle til å bruke dem flittig og holde seg oppdatert. Treningsaktiviteten har vært god i juniorgruppene gjennom
vinteren og turneringsresultatene har vært gode. Spesielt har våre
kvinnelige representanter i USA utmerket seg hvor Ingrid Hagen
har vist stor fremgang i College Golf og hvor Marita Engzelius for
tredje gang ble utnevnt til ukens kvinnelige golfer av Conference
USA etter sølvplass i Bancorp South Rebell. Det er også meget hyggelig å lese Carros beskrivelse av påskens treningsleir til Skåne hvor
våre juniorer fikk mye skryt for eksemplarisk oppførsel og svært
god innsats i et knalltøft program som varte fra 6 om morgenen til
8 om kvelden. Det er slike ambassadører OGK vil ha.

Einar Skogstad takket for seg på Årsmøtet. Jan Aaseth tar over som ny formann i
klubben.

Banen er grunnlaget for klubbens økonomi og vil fortsatt være
Styrets viktigste prioritet. Den må være i topp stand for at medlemmer, gjester og samarbeidspartnere skal føle at investeringen de gjør
i klubben har god verdi. Banen er vår felles verdi, og det er derfor
svært viktig at alle føler ansvar for å holde banen i best mulig stand.
Legg derfor alltid tilbake oppslått torv og reparer nedslagsmerker.
Dette må vi bli bedre på.
Virksomhetsplan som ble utarbeidet gjennom høsten 2011 av en
gruppe medlemmer representative for klubbens medlemsmasse,
fikk tilslutning fra Årsmøtet. Planen er ment å være et visjonært
dokument med langsiktige mål, delmål og handlingsplaner, og skal
være en stabil rettesnor for arbeidet til klubbens styrer, administrasjon og komiteer. Medlemsundersøkelsen i februar 2012 støttet
også idéene i planen, og Styret opplever derfor at man har valgt
riktig retning for arbeidet fremover.

Årets nyhet som vil gjøre det enklere å planlegge tiden i en travel
hverdag, er utvidelse av forhåndsbookingen for medlemmer til 5
dager. Gjester vil kunne booke 3 dager før teeoff.
Styret ønsker god tilgjengelighet for medlemmene og startboken
skal alltid være reell. Alle har en plikt til å melde fra hvis man blir
forhindret fra å stille til en booket starttid for å gi åpning for andre.
Alle spillere må registrere seg hos starteren før tee off. Starteren
vil i år få en liten ståbod i glass og betong bak 10ende tee. Marshallfunksjonen vil bli reetablert for å sikre god flyt i spillet, god
veiledning og kontroll, også på kveldstid. Ikke glem at bagtaggen
skal være synlig på baggen.

Visjonen for klubben skal fortsatt være ”Et fantastisk sted å være”.
Det innebærer at banen, restaurant, pro-shop, administrasjon og
øvrige fasiliteter skal by på topp kvalitet og service, og at alle har et
ansvar for å skape en hyggelig og inkluderende stemning.
Oslo Golfklubb som helårsanlegg med fasiliteter og standard høy
nok til å kunne arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå
er klubbens langsiktige hovedmål. Det vil være et fantastisk løft å
kunne tilby aktiviteter og fasiliteter også i vinterhalvåret. Et slikt
løft gir også muligheten til å kunne arrangere større internasjonale
turneringer på Bogstad, ikke minst fordi dette vil kunne bidra
meget positivt til klubbens økonomi. Det ville i så måte ha vært
fantastisk om vi kunne fått Solheim Cup til Bogstad i 2023.
En Utredningskomité skal utrede grunnlaget bak disse ideene hvor

Jeg oppfordrer tilslutt alle våre medlemmer til å støtte vår meget
populære og inspirerende head pro Stephen ved å handle i klubbens
pro-shop.
Golfhilsen fra Jan
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Suzann PRO Challenge

Sesongens desidert største høydepunkt blir 8. og 9.september. Da blir det stjernetreff på Bogstad!!
Vårt nyutnevnte æresmedlem, Suzann Pettersen, inviterer til et fantastisk og historisk arrangement.

I forbindelse med arrangementet skal det også være en mottakelse
hos den amerikanske ambassadøren fredag kveld, og en stor gallamiddag lørdag med auksjon til inntekt for veldedighetsorganisasjonen, Right to Play, som Suzann er engasjert i.

Suzann tar med seg verdensener Yani Tseng, tidligere verdensenere
Lorena Ochoa og Annika Sörenstam til Bogstad for å vise frem golf
i verdens klasse. Disse 4 stjernegolferne spiller i en storstilt Pro-Am
lørdag, mens vi søndag kan følge alle fire på nært hold i en oppvisningsmatch, hvor Suzann og Annika spiller match mot Yani og
Lorena.

Sett av 8.-9.september for stjernegolf, mer informasjon kommer!

Turneringsinformasjon
Norgesmesterskapet 2012

Turneringsprogram

Historisk sett har Oslo GK vært arrangør av Norgesmesterskapet
mange ganger. I år kommer Norgesmesterskapet tilbake til Bogstad,
og vi gleder oss stort til å ta imot Norges beste kvinnelige og
mannlige golfspillere torsdag 26. til søndag 29. juli.

Oslo Golfklubb har også i 2012 et omfattende turneringsprogram.
I tillegg til damenes golf på tirsdager, senior herre på onsdag
formiddag, og torsdagsturneringen har vi nær 30 tradisjonsrike
klubb- og pokalturneringer som arrangeres gjennom hele sesongen. Noen av pokalturneringene har vært arrangert siden klubbens
opprinnelse, som for eksempel Bogstadpokalen som ble satt opp i
1926. Andre igjen har kommet til i senere år. Vi er opptatt av å ha
et turneringsprogram som skal tilfredsstille både damer og menn,
barn og voksne, samt hobbygolferen og de mer etablerte golferne.
Vi ønsker spesielt nye deltakere velkommen!

90 menn og 30 damer spiller de to første rundene torsdag og
fredag. Etter fredagens spill går cut’en ved 50 beste menn og 15
beste damer. Disse går videre til finalerundene lørdag og søndag.
I anledning NM arrangerer vi en Pro-Am, hvor lagene skal bestå av
en NM deltaker, en kjent person, og 3 spillere. Dersom du har lyst
til å sikre deg et lag til ProAm’en, ta kontakt med Kristin i administrasjonen.

Klubben får en betydelig andel av inntektene fra samarbeids
partnere og bedrifter som kjøper turneringer. Over 5 millioner
kroner kom inn til klubben via disse i fjor. Da sier det seg selv at
vi skal og må frigi en del starttider til disse bedriftene, som støtter
klubben vår. Noen har kjøpt noen få starttider, mens andre har betalt betydelige beløp for å gjennomføre større shotgun turneringer
for sine ansatte og kunder. Vi ønsker dem alle varmt velkommen!

Program NM:
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

25.
26.
27.
28.
29.

juli:
juli:
juli:
juli:
juli:

ProAm
Runde 1 - 30 damer og 90 menn
Runde 2
Runde 3 - 15 damer og 50 menn
Runde 4

Samtidig er det viktig for klubben å ha et betydelig antall starttider
tilgjengelig for medlemmer og gjester som bare vil ut og spille golf.
Vi etterstreber derfor alltid å frigi så mange tider som mulig for
ordinær starttidsbooking.
Og husk – Golf er sosialt og gøy!
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Turneringsprogram
TURNERINGSPROGRAM 2012
Damedag: Hver tirsdag kl 09:06 - 11:03 og 16:00-16:27 hvis ikke annet er angitt
Seniordag: Hver onsdag kl 08:39 - 11:03 hvis ikke annet er angitt
Torsdagsturnering: Hver Torsdag
MAI
Lørdag 5.
Lørdag 12.
Mandag 21.
Onsdag 23.
Onsdag 30.

Start
10:00
09:00
16:00
15:30
15:30

JUNI
Fredag 1.
Lørdag 2.
Lørdag 2.
Søndag 3.
Tirsdag 5.
Lørdag 9.
Søndag 10.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Onsdag 13.
Fredag 15.
Lørdag og søndag 16.-17.
Onsdag 20.
Fredag 22.
Lørdag og søndag 23.-24.
Lørdag 30.

13:00
09:00
14:00
08:57
13:00
09:00
08:57
13:00
09:00
13:30
11:00
12:00
11:12
19:00
Hele dagen
09:00

JULI
Mandag og Tirsdag 16.-17.
Lørdag og søndag 21.22
Onsdag 25.
Torsdag-Søndag 26.-29.
Mandag 30.

09:00
09:00 - 14:00
Hele dagen
Hele dagen
08:30

AUGUST
Fredag - søndag 3.-5.
Lørdag og søndag 4.-5.
Onsdag 8.
Lørdag 11.
Mandag 13.
Fredag-Søndag 17.-19.
Søndag 19.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Lørdag og søndag 25.-26.
Tirsdag 28.
Tirsdag 28.
Fredag 31.
Fredag 31.
SEPTEMBER
Lørdag og søndag 1.-2.
Onsdag 5.
Lørdag 8.
Søndag 9.
Mandag og Tirsdag 10.-11.
Lørdag og søndag 15.-16.
Lørdag 15.
Søndag 16.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Fredag 21.
Lørdag og søndag 22.-23.
OKTOBER
Lørdag og søndag 6.-7.
Lørdag 13.

Turneringsleder

Dugnad
Åpningsturneringen
Manndomsprøven - Big Horn er sponsor
Ekteparmatch - kvalifisering, med rekemiddag
Familiematch - kvalifisering

Adm

Renault Invitational
Pink Cup veldedighetsarrangement
"Vi under 45"
Ekteparmatch - finale og bronsefinale
Annonsørcup
Sarah & Carl's Cup og Anthonys minipokal
Familiematch - Finale og brosefinale
OGKs Samarbeidspartnere
Kavaler Cup
SEB Samarbeidspartner
Old Stars
Sankthanspokalen
Nordea Samarbeidspartner
Midnight Cup
International Trophy
Plucknett - sosial turnering

Kristin J. Klæboe

Suzann Jr Challenge - Norgesfinale
Old Boys Championship
Pro-Am og Innspill NM
NORGESMESTERSKAPET
NSG Tour

Mette Bye, Tove Ringnes
Kristin J. Klæboe
Inge Fjeldstad
Inge Fjeldstad

Keith Woods
Anette Bech m.fl.
Inge Fjeldstad
Kristin J. Klæboe
Henning Monsen
Inge Fjeldstad
Kristin J. Klæboe
Senior Herre komite
Kristin J. Klæboe
Sven-Erik Sjøberg
Kristin J. Klæboe
Jens Engelstad
Erik Hagen
Mette Bye, Tove Ringnes

Sven-Erik Sjøberg
Christian Berg
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe

Viking Pokalen
Vandrepokalen
Gilbert Heron - kvalifisering, med rekemiddag
Sommer-Shotgun, sosial turnering
"Vi over 80"
Klubbmesterskap matchspill
Gilbert Heron - Finale og Bronsefinale
Cap Gemini Samarbeidspartner
DNB Samarbeidspartner
KLUBBMESTERSKAPET
Hesstvedts Pokal
Eurosign Samarbeidspartner
Telenor Samarbeidspartner
Innspill GC Pokalen

Sven-Erik Sjøberg

Anne Helmer

08:57
09:15
09:06
10:00
13:00
14:00
10:00

GC pokalen
Wilhelmsen Samarbeidspartner (TBC)
SUZANN PRO CHALLENGE - Pro-Am
SUZANN PRO CHALLENGE - Oppvisningsmatch
2x20 Klubben
Bogstadpokalen - Semifinale og Finale
Wahlstrøms Pokal
Per Teigen Finale
Upper Ten
OGKs Samarbeidspartnere
Aalborgmatchen
Aalborgmatchen

10:00
11:00

Flaggturneringene
Avslutningsturneringen

Christian Staubo

12:00
15:30
10:00
10:00
09:15
13:00
13:30
Hele dagen
09:06
13:00
09:30
14:30

14:00
Hele dagen
Hele dagen

For eventuelle endringer og tillegg, følg med i GolfBox!
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Sven-Erik Sjøberg
Mette Bye, Tove Ringnes
Mette Bye, Tove Ringnes
Kristin J. Klæboe
Erik Hagen, Olav Bogstrand
Mette Bye, Tove Ringnes
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe
Erik Hagen, Olav Bogstrand
Damekomite
Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe

Kristin J. Klæboe
Kristin J. Klæboe og Øystein
Tamburstuen
Keith Woods
Henning Monsen
Keith Woods
Senior Herre komite
Kristin J. Klæboe
Per Foseid

Mette Bye, Tove Ringnes

Turneringsinformasjon
For sesongen har vi følgende turneringer:
Seniorgolf onsdag 18 hull gjennom hele sesongen for 55+.
Første gang uke 19 – onsdag 9. mai. Upper nine onsdag siste 9 hull
gjennom hele sesongen for 80+. Første gang uke 19 – onsdag 9.
mai. Upper Ten 9 hull bare én dag inkl. puttekonkurranse for 70+.
Kavalercup én onsdag inviterer vi klubbens seniordamer til mixed
foursome greensome. Vinterputten for 55+ tidlig onsdag i januar
året etter, kvalik, beste 16 går til åttendedelsfinaler.

Damenes golf
Informasjonsmøte tirsdag 8. mai kl 18:00.
Damekomiteen ønsker velkommen til ny sesong 2012, og starter
opp med 1.damedag 8. mai (med forbehold om åpen bane).
Samme kveld blir det Informasjonsmøte med mannekeng
oppvisning fra ProShopen. Vi ønsker spesielt nye medlemmer
velkommen!

I tillegg minner vi om Old Boys Championship, som er en turnering over lørdag og søndag for seniorer i Oslo golfklubb, med
deltagelse av medlemmer fra andre klubber så langt det er plass.
Middag lørdag kveld hører med.

Bestemmelser
Spilles tirsdager med start fra kl 09:06 og kl 16:00, så fremt annet
ikke er annonsert. Påmelding i damegarderoben eller i GolfBox
innen mandag kl 09:00. Startliste tilgjengelig i GolfBox fra kl 13:00
mandag. Starkontingenten kr. 50.- betales i Pro-shop før start.

For Seniorgolfen onsdag teller beste fem runder. Det spilles stableford og det er reserverte starttider fra kl. 08.39 til kl.10.54. Fire
onsdager er det shotgunstart kl. 09.00. Påmeldingsfrist er innen
hver mandag kl. 12.00, også for dem som starter utenom reserverte
starttider. Spillere utenom reserverte tider deltar ikke i birdiepotten.

Klasseinndeling:
Klasse A:
- 18,0
Klasse B: 18,1 - 26,0
Klasse C: 26,1 - 36,0

For sesongen 2012 gjelder følgende:
Gruppe A: 55 til 65 år, Gruppe B: 66 til 74 år, Gruppe C: 75 år +

NYTT for sesongen: - DAMEDAG ETTERMIDDAG Starttider fra kl 16:00 for deg som jobber eller ikke har anledning
til å spille på formiddagen. Spilles hver tirsdag fra 15.mai - 11.september (4. og 11. september med start fra kl 15:00 p.g.a. mørket)
Påmelding i GolfBox innen mandagen før kl 09:00.
HUSK å merke påmeldingen i GolfBox med ”ettermiddag” i
kommentarfeltet.

Utslag fra og med 2012 er generelt fra tee 54. Det står imidlertid
spillerne fritt til å velge tee 54 eller 58. Ved valg av tee 58, må dette
rettes på scorekortet. Ved dager med shotgun gjelder tee 54.
Da utdeles premier for nærmest flagget på alle par tre hull.
Onsdagsgolfen avsluttes om høsten med middag en onsdag uten
spill, men med puttekonkurranse. Se for øvrig ”Statutter for seniorturneringer” på klubbens hjemmeside.

Damedag ettermiddag inngår i formiddagsturneringen, med
unntak av de tirsdagene det er shotgun (hvor resultater og premie
utdeling gjøres umiddelbart etter innkomst). Disse tirsdagene
spilles ettermiddagsturneringen som en egen turnering.

Lykke til med svingen og spillet. Vi møtes i mai.

Damedag ettermiddag inngår i Astris Pokal og Eclectic.

Klubbseriespill

Bestemmelser for hver enkelt turnering: Se GolfBox

Sammen med 5 andre klubber skal Oslo GK i 2012 delta i et
Klubbseriespill, hvor spilleformatet er Fourball match med ¾ hcp.
De andre klubbene er: Tyrifjorden GK, Haga GK, Losby GK,
Miklagard GK og Drøbak GK.

Senior Herrer

Seriespillet spilles søndag ettermiddag, hver klubb møter de andre
klubbene én gang, enten på hjemmebane eller hos laget de møter.
Dermed blir det fem serierunder i løpet av sesongen. Første serierunde spilles 27. mai, siste serierunde 2. september.
Lagene består av 6 spillere, og vi skal ha et lag i to divisjoner.
Det skal velges en kaptein til hvert lag.
1. divisjon: handicap opp til 12,0
2. divisjon: handicap 8,0 – 24,0
Laget kan bestå av herrer, damer og juniorer. De beste spillerne
etter OoM Per Teigen 2011, seniorpokalen, damedag og juniorer
blir forespurt. Uttak etter handicap og OoM. Spillere som kan
spille alle matchene blir prioritert. Deltakerne må ha hjemmeklubb
i Oslo GK for å representere klubben.
Vi ønsker å styrke klubbfølelsen, samt ha et tilbud til spillere som
ønsker å representere klubben sin i et seriespill hvor vi møter andre
klubber i matchspill. Mer informasjon kommer!

Seniorkomiteen 2012 består av Jan-Erik Viul (t.v.), Carl Fredrik Bunæs (leder),
Per Pettersen, Knut Olborg, Erik Jensen og Torgrim Rolfsen.

Vi ønsker velkommen til årets sesong og håper at
Bogstad inviterer til trivsel og godt humør. Som det
fremgår under, er generelt utslag nå tee 54 (mot
tee 58 i fjor).

6

Juniortrening 2012

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en ny golfsesong i Oslo Golfklubb. Klubben fortsetter arbeidet med å få
en sosial og god junioraktivitet. Treningstilbudet består av organisert trening, golfcamp, sosiale aktiviteter,
konkurranser og et hyggelig klubbmiljø. Vi håper du har lyst til å være med på det vi har å tilby, og å bidra til å
gjøre Oslo Golfklubb til et fantastisk sted å være.
Under følger alle våre tilbud. Hvis du lurer på noe, nøl ikke med å ta kontakt.
E-post: junior@oslogk.no
Junioravdelingen tlf. 22 51 05 66 / 907 27 907
Administrasjon tlf. 22 51 05 60
Alle er velkommen til en ny og artig golfsesong på Bogstad.
Treningstilbud 2012
Aktivitet
Dag
Tid			
Birdies 1
Tirsdag
1730 - 1900
Birdies 1
Torsdag 16:00 - 17:30
Birdies 2
Tirsdag
17:30 - 19:00
Birdies 2
Torsdag 16:00 - 17:30
Birdies 3
Tirsdag
17:30 - 19:00
Birdies 3
Torsdag 16:00 - 17:30
Eagles 1
Tirsdag
16:00 - 17:30
Eagles 1
Torsdag 17:30 - 19:00
Eagles 2
Tirsdag
16:00 - 17:30
Eagles 2
Torsdag 17:30 - 19:00
Eagles 3
Tirsdag
16:00 - 17:30
Eagles 3
Torsdag 17:30 - 19:00
Junior A 					
Junior B 					
Junior C
Mandag 17:00 - 18:30
Junior C
Mandag 18:30 - 20:00
Mandagstrening
Mandag 16:00 - 17:00
Mandagstrening
Mandag 17:00 - 18:00
Mandagstrening
Mandag 18:00 - 19:00
Team Z
Tirsdag
19:00 - 20:30

Beskrivelse
Trening jenter født 2003/2004
Trening jenter født 2003/2004
Trening jenter født 2001/2002
Trening jenter født 2001/2002
Trening jenter født 1999/2000
Trening jenter født 1999/2000
Trening gutter født 2003/2004
Trening gutter født 2003/2004
Trening gutter født 2001/2002
Trening gutter født 2001/2002
Trening gutter født 1999/2000
Trening gutter født 1999/2000
Trening for deltakere i A Elite, A Mini, A Rekrutt.
Trening for deltakere i Junior B jenter og gutter
Trening for jenter og gutter født 1996-1998
Trening for jenter og gutter født 1996-1998
Jenter og gutter født 2002 til 2005
Jenter og gutter født 2002 til 2005
Jenter og gutter født 2002 til 2005
Trening for jenter og gutter født 1995 og tidligere
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Start
08-05-2012
10-05-2012
08-05-2012
10-05-2012
08-05-2012
10-05-2012
08-05-2012
08-05-2012
08-05-2012
10-05-2012
08-05-2012
10-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
07-05-2012
07-05-2012
07-05-2012
07-05-2012
07-05-2012
08-05-2012

Påmeldingsfrist
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012

Drivingrangen
mai måned. De av dere som har sett på anleggsplassen den siste
måneden har sett en stor jordhaug ved fairwaybunkeren på hull 9.
Denne jordmassen skal flyttes. Ingen jordmasser skal ligge høyere
enn laveste punkt i nevnte bunker. Ved sesongstart vil vi merke
området GUR, og det vil sås med rough gress.
Vi tillot et massedeponi med overskuddsmasse bak driftsbygget til
høyre for hull 11. Massene fikk vi gratis og vi kunne bruke dem til
opparbeidelse av et ubrukt område, slik at John ville kunne parkere
hovedsakelig ikke selvgående lavfrekvensutstyr der ute. Hengere,
løvoppsamlere etc. Alt var bra inntil noen klaget og plan- og
bygningsetaten kom inn i bildet. Vi er nå i en søknadsfase og håper
det løser seg til vårt beste, men vi kan risikere at massene må fjernes. Økonomien i kunstisbaneprosjektet er merkelig. BVP har bekreftet for oss at det er midler til å betale alle regninger for alt som
er gjort frem til juni. Det er avslutningen av fase 1. Økonomien i
fase 2 som da er arbeidet som skal følge til høsten er kinkig, ikke
fordi BVP ikke har fått tilsagn om penger, men fordi det offentlige
ikke har villet utbetale dem. I alle fall ikke foreløpig. BVP jobber
iherdig med dette og vil før sommerferien fatte vedtak om arbeidet i fase 2 (omfang ut i fra midler). For golfklubben betyr ikke
dette all verden. Enten blir prosjektet som planlagt eller så får vi en
gresslagt range, noe enkelte vil hevde er bedre enn den planlagte
kunstgressflaten.

Bildet er tatt 23. april

Som alle har fått med seg holder Bogstad Vinterparadis (BVP)
på å anlegge kunstisbane på rangen. Arbeidet har pågått i mange
måneder. Det ble i desember 2011 signert en avtale mellom BVP
og golfklubben. Styret har hele tiden hatt et hovedprinsipp som
sier at det er fint med skøyteaktivitet for barna om vinteren, men
det skal ikke koste Oslo Golfklubb noe. Vi skal konsentrere oss om
golfen. Avtalen golfklubben har med BVP er klar på at vi skal spille
golf på rangen fra 1. mai. Vi vet dette er en utfordring for entreprenøren, men han har bekreftet at vi skal kunne trene golf der fra
avtalt dato. Anlegget er på langt nær ferdig, men det var heller aldri
meningen. Etter at vi overtar drivingrangen nå på vårparten, skal
vi diskutere med BVP når rangen igjen skal bli anleggsplass for å
ferdigstille kunstisbanen, slik at den kan brukes som skøytebane.
Denne sesongen vil vi slå baller fra de vanlige mattene ut mot en
helt flat gruslagt range. Dette gruslaget skal være så fast at ball
plukkeren til Stephen skal kunne brukes. Det garanteres at ingen
baller vil forsvinne ned i grusen (slik Stephen har mistet mange
tusen baller i “gjørma” tidligere år). Grusflaten vil være ca. 3 meter
lavere enn utslagsmattene. Sidene ned mot grusflaten er foreløpig
bare jordvoller, her vil baller sette seg fast. Alle sider der roughklipperne kan benyttes skal sås primo mai. Sikkerhetsgjerde mot skolen
skal settes opp igjen.

Langåpent i administrasjonen
Langåpent i administrasjonen til kl 20:00 hver onsdag
En av tilbakemeldingene vi fikk i medlemsundersøkelsen
var at mange ønsket lengre åpningstid i administrasjonen.
Administrasjonen er normalt betjent fra kl 08:30 - 17:00,
men vi har stor forståelse for at det kan være vanskelig
for yrkesaktive å rekke disse åpningstidene. Vi vil derfor
imøtekomme mange av medlemmenes ønske om en
“langdag”.

Den endelige skøytebanens ferdige nivå vil ligge noe høyere enn
den grusflate vi kommer til å slå ut på i år. Det skal i høst legges
isoporplater med rør til kjøling. Oppå det vil et lag med fin grus
legges før kunstgresset kommer på toppen. Avhengig av når
arbeidet starter i høst vil fremdriften avgjøre om kunstgresset
legges sent i 2012 eller i april 2013.

Fra og med 2.mai: 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.

I nordenden av skøytebanen mot hull 9 har vi en liten utfordring.
Her har vårt styre klart sagt fra om hva som er akseptert, mens
BVP ønsker ytterligere noen få meter. Dette vil avklares i løpet av
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Baneavdelingens hjørne
•
•
•
•

greenområde på hull 8 samt etablert nytt bærelag for trallesti.
Finplanert og klargjort for såing av treningsgreenen bak green
3.
Hjulskift.
Ryddet rundt driftsbygg og området ute ved lagringsplassen og
kompostområdet.
Ryddet langs vannkanten på hull 16 og 17.

Vi får ofte spørsmål vedr. når det forventes at hull 8 kan tas i bruk
igjen etter utvidelsen av greenen. Dersom alt går som planlagt vil
nytt gress bli rullet ut siste uken av april, eller første uken av mai.
En realistisk reåpning av greenen kan forventes rundt 20. mai eller
senest i starten av juni. Grunnen til at ting tar tid er at gresset vi
har bestilt ikke er leveringsklart før månedsskifte april/mai. Gresset
og røttene må være i god tilvekst før det kan skjæres og transporteres til Bogstad for legging. Etter legging tar det 2-3 uker før røttene
setter seg og greenen kan tas i bruk.

Bildet er tatt 16. april.

Håpet om snarlig vår lar fortsatt vente på seg. Vi får
ingen progresjon og avkastning på det arbeidet vi har
nedlagt så langt uten varme. I skrivende stund har
vi for kort tid siden hatt 2 morgener med snødekke,
og det gir ikke akkurat noe assossiasjoner om snarlige
sommertemperaturer.

Som allerede nevnt så vil utviklingen de kommende uker med
hensyn til temperatur bli veldig avgjørende for hvor tidlig eller sent
baneåpningen blir i år. Vi får håpe temperaturene snart snur slik at
vi kan komme i gang med det vi liker aller best.
Vennlig hilsen John Riiber

Prognosene fremover gir heller ikke noe håp om snarlig bedring
dessverre. Det ene kalde langtidsvarslet erstatter det andre. Det
innebærer at vi alle er nødt til å nullstille forventningene om en
normal baneåpning i starten av mai. Basert på de prosesser og resurser som er nedlagt for å utbedre vinterskadene, vil det normalt ta
ca. 3 uker å etablere nye gressplanter etter såing. Men det betinger
gode temperaturer på rundt 15-18 grader på dagen og 7-8 grader
på natten for at ting skal spire og gro raskt. Da har jeg gitt et perspektiv på tidsramme og så får vi håpe at omslaget kommer snart
slik at ikke store deler av mai forsvinner før vi kommer i gang på en
fullverdig bane.
I perioden etter påske har vi gjennomført følgende arbeids
oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blåst banen ren for løv og kvist (ikke helt ferdig med det pt.).
Tatt inn gjerdestolper og tauverk rundt geener og teesteder.
Hjelpesådd alle fairwayene og spesielt områder rundt CB`r
(brønnene).
Hjelpesådd semiruff og spesielt greenområdene.
Luftet, hjelpesådd og dresset alle greener.
Igangsatt alle gjødslingsrutinene for alle banens arealer.
Igangsatt klipperutiner på greener og teesteder.
Byttet ut vinter catch baisin lokkene med sommerlokk.
Byttet ut alle vinterhattene til SubAir med sommer rister.
Utbedret vinterskader på veier/trallestier.
Funksjonstestet vanningsanlegget etter vinteren, samt nivilering
av spredere etter telehiv (ikke helt ferdig med det pt.).
Kjørt ut baneutstyr som skilter, avstandsstaker for fairway og
teesteder, hvite, gule og røde markeringspinner, ballvaskere og
søppelkasser.
Finplanert og klargjort for legging av ferdiggress på ny green og

Utvidet forhåndsreservasjon av starttider
Vi har fått en del tilbakemeldinger fra medlemmer og gjester
angående forhåndsreservasjon av starttid. For å gjøre det litt
enklere å planlegge noe lenger tid i forveien har vi derfor besluttet å utvide muligheten for forhåndsreservasjon av starttid
med følgende:
Medlemmer:
Greenfee spillere:

Kan reservere starttid 5 dager før spill.
Kan reservere starttid 3 dager før spill.

Eksempelvis frigis starttider for lørdager:
- mandag morgen kl 08:00 for medlemmer.
- onsdag morgen kl 08:00 for greenfee spillere.
For øvrige regler om spill og starttidsreservasjon: se hjemmesiden eller Håndboken 2012.
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Bruktmarkedet

Presentasjon av styret
Jan Aaseth, formann
Medlem i OGK siden 1974. Hatt styreverv de
siste 6 årene. Vokst opp i en meget ivrig golf
familie og slo første gang ut på Bogstad som
5-6 åring. Hadde fra 12 årsalderen sommer
jobb på banen hvor karrieren startet med hånd
raking av bunkerne og endte med greenklipping.
Hcp mellom 4 og 5. Er siviløkonom med
MBA i Finans og har 20 års erfaring fra bank og finans. Jobber i
DNB Markets som leder av seksjonen med ansvar for derivathandel
og risikostyring av store selskapers eksponering mot valuta, renter
og råvarer.
Keith J. Woods, viseformann
Medlem i Oslo Golfklubb siden 1977.
Solid idrettslig kompetanse med flere leder
stillinger innen markedsføring, salg, sponsor og
drift i bedrifter som LOOC, Norges Fotballforbund, Sponsor Service, FC Lyn og siste 2 år
daglig leder i IL Heming. Gått caddie på flere
Europatour turneringer for damer (Vibeke
Stensrud). Spiller alt som er av klubbturneringer. Hcp 6.4. Antall
golfrunder pr. sesong minimum 50 – mesteparten på Bogstad

Lørdag 21. april ble det arrangert bruktmarked på
Bogstad. Allerede før man åpnet salgsbodene klokken
ti, sto folk i kø for å sikre seg de beste godbitene.
-Alt gikk på skinner og det var veldig mange fornøyde kunder som
fikk oppfylt sine drømmer om bra og rimelig utstyr! Loddsalget var
en stor suksess med fantastiske premier til glade vinnere, sier Jonne
Skajem som var ansvarlig for gjennomføringen av bruktmarkedet.
Helgens bruktmarked var det tredje som TK har arrangert, og overskuddet av markedet går til drift av klubbens junioravdeling.

Agathe Backer-Grøndahl
Medlem av Oslo Golfklubb siden 1971
Arbeidserfaring: Norges Eksportråd, 10 år, sekretær i Oslo/New York.
Kapital, 18 år, produksjonssjef.
Tillitsverv i Oslo Golfklubb.

-Omsetningen var god, så jeg regner med at det blir et flott bidrag
til Juniorgruppen vår, legger Skajem til.

Per Foseid
Medlem av OGK i ca. 30 år. Ivrig bruker av
banen. Privatpraktiserende advokat siden 1978.
Vært styremedlem i tre år tidligere og sittet tre
år i valgkomiteen.

Han legger til at det ikke hadde vært mulig å få gjennomført et
vellykket arrangement uten frivillige foreldre og juniorer.
-Mange har vært med å bidra og vi retter en stor takk til dere alle.
Spesielt hyggelig var det at så mange juniorer dukket opp og jobbet
som helter. Veldig flott var det også med Stephens utrettelige arbeid
med prisingen. Vi kunne ikke gjennomført dette uten alles innsats,
legger Jonne Skajem.

Anne Riddervold
Medlem i Oslo Golfklubb siden 1983.
Har siste 20 år vært ansatt ved Teknisk
Museum. Ansvarsområder/arbeidsoppgaver
innen daglig drift og administrasjon herunder
økonomi, lønn, personal, it, bygg og sikkerhet,
resepsjon og museumsbutikk. Ett år fungert
som museumsdirektør. Har de siste 5 år
innehatt stillingen som nestleder ved museet. Yrkesaktiv frem til
1.1.2012. Er som ivrig golfspiller og mangeårig Bogstadmedlem
engasjert og opptatt av klubbens fremtid.

TK-leder Lars Olaf Sterud er også godt fornøyd.
-Arbeidet med bruktmarkedet er så mye mer en bare det økonom
iske. Vår erfaring viser at bruktmarkedet har stor nytteverdi for alle
involvert i Oslo Golfklubb og vi får en meget flott sosial mulighet
til å bli bedre kjent, juniorer ser at man må ikke alltid ha ”nytt”
utstyr, mange får ryddet opp varelagret og vi har det veldig moro
sammen, sier Sterud.

10

To ansatte i Oslo Golfklubb
I denne utgaven av OGK Nytt fortsetter vi presentasjonsrunden av klubbens ansatte. Denne gangen er det
Anders Johansson og Tim Neumann som vi blir litt bedre kjent med.
Anders Johansson

Tim Neumann
Tittel: Greenkeeper
Alder: 54
Sivilstatus: Singel
Bosted: Oslo Golfklubbs

Tittel: Greenkeeper
Alder: 21
Sivilstatus: Samboer
Bosted: OGK Boligbygg
Antall år i Oslo
Golfklubb: Ett år

bolighus

Antall år i Oslo
Golfklubb: F.o.m 2008
Fast eller deltidsansatt: Deltid

Fast eller deltidsansatt: Deltidsansatt

Født og oppvokst:

Født og oppvokst:

Sundsvall Sverige

Jeg er født i Sverige, i en liten by utenfor Norrköping.

Utdannelse:

Utdannelse:

4-årig IT-utdannelse i Norrköping, Sverige.

Industriell teknikkutdanning, studieretning innen prosessteknikk
(Mitthøgskolan Sundsvall)
- Ekoteknikprogrammet (Mitthøgskolan Østersund)
- Natur og kulturminneoppsyn, Årsstudium HiNT, Steinkjer
- Entreprenørskap og ideutvikling, NTNU

Handicap: Har spilt for lite, til nå!
Hvorfor Oslo Golfklubb?

Først og fremst kom jeg hit på grunn av min halvbror Thanet, som
jobber som mekaniker ved Oslo Gk. Etter å ha hatt sommerjobb i
klubben i 2010 ville jeg tilbake og her har jeg vært siden juni i fjor,
og jeg stortrives.

Handicap: 36
Hvorfor Oslo Golfklubb?

Kjørte tråkkemaskin på Tryvann vinterpark, deretter jobbet jeg hos
A48 i en måned. Etter det ble det en ledig jobb i Oslo Gk.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

En vanlig dag starter med et morgenmøte, hvor vi får utdelt opp
gaver og diskuterer litt den kommende dagen. Deretter er det rett
ut på banene og sette i gang med oppgavene vi har fått.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

En typisk arbeidsdag starter kl. 06:00 med morgenmøte. Når det
er ferdig er det vanligvis klippetoget som gjennomføres. Så er det
lunch med påfølgende arbeidsoppgaver som f. eks å reparere divots,
pluss noen andre småoppgaver før arbeidsdagen er over.

Hva er det du liker best ved jobben din?
Fremfor alt å være ute å jobbe, men også samholdet med gode
arbeidskollegaer.

Hva er det du liker best ved jobben din?

Det jeg liker beste er å få jobbe utendørs sammen med mine gode
arbeidskamerater.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Som den IT-personen jeg er har jeg stor interesse for PC’er, web
design, Java og databasehåndtering. Men selvsagt spanderes det
mye tid på kjæresten og venner.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Fritiden bruker jeg blant annet til å fotografere, fiske, gå på
konserter og lese bøker.

Nå som du har muligheten, har du
en oppfordring til medlemmene for
kommende sesong?

Nå som du har muligheten, har du
en oppfordring til medlemmene for
kommende sesong?

Nja..jeg er stort sett fornøyd med medlemmene! Men som alltid er
det hyggelig med en hyggelig holdning og et smil i retning av oss
som arbeider på banen.

Nyt dagen!
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Renault Cup

Vi lader opp til renault Cup
2012

Renault Cup er en fleksibel turnering der du kan spille når du
vil, hvor du vil, mot hvem du vil – og så mange runder du vil.
Turneringsformen er matchspill der du får 3 poeng for seier,
1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap – akkurat som i
fotball. Golf er en sosial idrett, der du kan konkurrere og
ha det hyggelig på tvers av alder og ferdighetsnivåer.
Her kan du utfordre ektefellen, familien, vennene eller
kollegene til en match. Etter golfrunden (9 eller 18 hull)
legger du inn resultatet på renaultcup.no, der du rangeres i
forhold til alle andre som deltar.
Alle som registrerer seg på renaultcup.no får en
deltakergave fra Renault – og etter endt sesong får
de 100 beste flotte premier!
Renault Cup 2012 starter 17. mai, men du
starter når det passer deg. Alt du trenger å
vite finner du på renaultcup.no

www.renault.no

renault

OGK nytt_renaultcup_kangoo ze_210_148.indd 1

24.04.12 09.08

Nytt Æresmedlem
Styret i Oslo Golfklubb har utnevnt Suzann Pettersen
til æresmedlem.
Under Oslo Golfklubbs årsmøte den 13. mars 2012, ble Suzann
hedret som nytt æresmedlem i klubben.
Suzanns sportslige prestasjoner de siste 15 årene er intet annet enn
imponerende, og en del av begrunnelsen for utnevnelsen.
Hennes far, Axel Pettersen, tok i mot utmerkelsen på vegne av
Suzann på Årsmøtet. På nettsidene våre kan du se og høre Suzanns
takkehilsen. Denne finner du på www.oslogk.no. Velg deretter
Medlem-Æresmedlem.
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Årsmøtet 2012

Ca 75 medlemmer deltok på årsmøtet.

Hedersmerke i sølv deles ut til Erik Hagen (venstre på bildet), Tim Resen og Lars
Olaf Sterud.

Tirsdag 13. mars ble årsmøtet avholdt i auditoriet på
Persbråten vgs. Omtrent 75 medlemmer møtte opp og
møtet ble avviklet med god stemning og i en god tone.

av de største turneringene på Bogstad de siste 15 år, samt ledelse av
turneringskomiteen de siste 3 år. Lars Olaf, Tim og Erik fikk sine
merker for god og utrolig aktiv innsats for barn og unge de siste 5-6
årene. På den sportslige siden ble det utdelt to bragdmerker i sølv.

Formann Einar Skogstad innledet med å gjennomgå det arbeid som
er utført i forbindelse med utarbeidelse av et forslag til Virksomhetsplan. Han presenterte Visjonen, virksomhetsideen og hovedmål
med tilhørende utfyllende kommentarer. Samtidig tok han frem
svarene fra medlemsundersøkelsen på de relevante steder. Styret
føler at de ved svarene fra spørreundersøkelsen og årsmøtets
reaksjoner, har støtte for å arbeide videre i den retning virksomhets
planen nå tar.

Sportslige resultater
Elisabeth Haavardsholm (p.t. i
USA) og Nicoline E. Skaug fikk
utmerkelsen for sine glimrende
NM resultater de tre siste årene.

Etter at medlemmer avgått med døden i 2011 ble hedret med ett
minutts stillhet kom vi i gang med formalitetene. Agendaen ble
godkjent, referent og to protokollunderskrivere ble vedtatt, og Arne
Giving ble valgt til møteleder. Han ledet møtet fra A til Å med klar
stemme og stø hånd. Styrets beretning ble godkjent, likeså komi
teenes rapporter.

Nicoline Skaug fikk pris for glimrende
NM resultater de siste årene.

De tilstedeværende 2011-klubbmestrene ble også kalt frem og
mottok pokaler og blomster for
sine meritter. Alle fikk behørig
og fortjent applaus.

Niels Vik fortsatte kvelden med å informere om regnskapene. Det
var ingen spørsmål eller kommentarer til tallene og regnskapet ble
vedtatt som fremlagt. Forslaget om endret ordlyd i lovens paragraf
5.3 ble enstemmig vedtatt. Nå må alle som krever studentkontingent fremvise studiedokumentasjon hvert år innen angitt frist.

Suzann Pettersen utnevnt til æresmedlem
Den hyggeligste delen av møtet er utdelingen av heder og ære.
I år ble Suzann Pettersen utnevnt til æresmedlem. Hennes sportslige resultater de siste 15 årene er utrolig imponerende. Hennes far,
Axel, var tilstede og mottok utmerkelsen på vegne
av Suzann.

Niels fortsatte med å informere om styrets forslag til kontingenter og
avgifter for 2012. Tre merkbare endringer fra styrets side: Redusere
kontingenten for voksne Passive med kr 1.000,-, øke kontingenten
for vanlige aktive med kr 400,- og en tredeling av juniorkontingenten for barna i trening avhengig av aktivitetsnivå på banen. Utover
dette var det små eller ingen endringer fra 2011. Styrets forslag til
kontingenter og avgifter ble enstemmig vedtatt.
Budsjettet ble presentert med spesifisering av inntektene. Spørsmål
fra salen ble besvart og deretter ble budsjettet vedtatt uten innvendinger.
Anette Bech presenterte valgkomiteens innstilling. Ordstyrer ledet
valgene og alle ble valgt ved akklamasjon. Det nye styret er slik:
Formann Jan Aaseth, viseformann Keith Woods, styremedlemmer:
Per Foseid, Agathe Backer-Grøndahl og Anne Riddervold.
Jens-Ove Hagen ble valgt som varamedlem.

Axel Pettersen og Einar Skogstad.

Hedersmerker i gull og sølv
Både Einar Skogstad og Christian Anker-Rasch mottok hedersmerke i gull. Einar for sitt fantastiske arbeid for klubben og Christian
mest for sin glimrende jobb for norsk golf.
Sven-Erik Sjøberg, Lars Olaf Sterud, Tim Resen og Erik Hagen fikk
hedersmerker i sølv. Sven-Erik for sitt glimrende arbeid med ledelse

Avslutningsvis ble Einar Skogstad takket av. Han fikk, i tillegg
til ovennevnte hedersmerke i gull, overrakt blomster og bildet av
“låven” (vårt første klubbhus), samt mange velfortjente hyggelige
ord fra den nyvalgte formannen. Salen fulgte opp med stående
applaus. Med det ble årsmøtet avsluttet.
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Strålende sesongåpning i Tyrkia

Vi var 18 ivrige golfere som dro til Lykia Golf Club,
Belek i Tyrkia. Hotellet var meget bra; flott strand,
flere basseng og lekker Spa avdeling. Med 6 runder
golf i løpet av 7 dager fikk vi ikke mye tid å tilbringe
på hotellet.
Vi hadde strålende sol hver dag. Banen lå vakkert til med snekledde
fjelltopper på den ene siden og havet på den andre. Banen, en links
bane, var både spennende og utfordrende med utallige bunkere,
som var kratere i to etasjer. Ingen spøk å komme i dem. Da var det
bra vi hadde undervisning hver dag. Alle typer slag ble gjennomgått, drivere, jernslag, nærspill, bunkere og putting. Det ble rikelig
anledning til å prøve ny lærdom på banen. Stephen og Julian var
klare og instruktive trenere, og timeplanen ble fulgt til punkt og
prikke. Da var det en stor fordel
at hotellet lå på banen. Ingen tid
ble kastet bort på transport.

Vibeke Astrup (t.v), Brit Raa, Nina Gullaksen, Anne-Mai Refsnes og
Stephen Newey.

Turen var preget av hyggelige deltakere og et vertskap bestående av
Jayne, Stephen og Julian, som ikke visste hva godt de skulle gjøre
for oss.

I tillegg til hovedrestauranten
med buffet, kunne vi velge
restauranter som blant annet
serverte italiensk og tyrkisk mat.
I baren The Blue Room, var alt
inkludert i prisen. Hotellrommene var bra og betjeningen
hyggelig, smilende, hjelpsomme
og raske.

Dette er et meget godt tiltak i klubben som burde bli et fast tilbud
til medlemmene. Mange klubber har hatt tilsvarende tilbud til sine
medlemmer i mange år. Nå har også vi fått det. Jeg blir med neste
år også!
Reisehilsen fra Vibeke Koren
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Siste dag på jobben

Medlemsundersøkelse. Hva nå?
Vi fikk en meget god respons på undersøkelsen. 40
prosent av respondentene tok seg tid til å gi oss sine
svar. Tusen takk til alle dere! Visjonen ble godt
mottatt, mer enn 80 prosent av svarene melder at de
er enig denne. Det medlemmene er mest opptatt av er
likevel kvalitet. 90 prosent er opptatt av at kvaliteten
på banen må opprettholdes. Dette tyder på at den
fremlagte virksomhetsplan har en del elementer som
medlemmene er meget opptatt av.
Vi har sammenlignet svar fra undersøkelsen i 2010 med svarene i
2011 (februar 2012). Her viser det seg at vi er på rett vei de fleste
steder, men at det fortsatt er enkelte områder vi må prioritere å
forbedre. Starterfunksjonen, slik den ble gjennomført i 2011, ble
godt mottatt. Servicegraden i administrasjonen, og medlemmenes
tilfredshet med svarresponsen på e-post, var noe bedre i 2011 enn
i 2010. På den annen side er medlemmene mindre fornøyd med
åpningstidene. Medlemmene er mindre fornøyd med Pro-shopen
nå enn før, selv om Stephen og personalet fortsatt får meget gode
tilbakemeldinger. Restauranten må forbedre vareutvalget fra disk,
men åpningstidene er gode (selv om enkelte kommentarer skulle
ønske lengre åpningstider på kvelden). Klubbhuset er gammelt
og slitent, og det gir medlemmene klar beskjed om. Flere enkelt
elementer i bygget ønskes forbedret. Alle disse kommentarene er
lest og vurdert og vil tas med i vårt videre arbeid.

Einar Skogstad slapper av på sin siste dag på jobben, nærmere
bestemt i timene før årsmøtet ble holdt den 13. mars 2012.

Golfcamp for Birdies og Eagles
I år vil det bli gjennomført 2 golf camper for juniorer. Den første
vil finne sted uke 26 før sommer ferien, og den andre uke 33, etter
sommerferien. Den vil bli holdt i nærområdet med aktivitet fra ca.
09.00 til ca. 16.00 fra mandag til torsdag, disse ukene. Campen
blir i Lommedalen.
Det kommer nærmere info om dette i løpet av mai på juniorsidene.
Du kan også kontakte Jan for mer informasjon:
E-post: junior@oslogk.no
Tlf. 22 51 05 66
Mob. 907 27 907

Staben var i slutten av mars på samling og gikk igjennom Virksomhetsplanen med virksomhetside, verdigrunnlag, hovedmål, delmål
med virkemidler, samt handlingsplaner. Dette er nå forankret i
staben. Tilbakemeldingene i medlemsundersøkelsen ble studert.
Gjennom gruppearbeid og plenumsdiskusjoner har vi satt opp
en liste over tiltak vi kan og skal gjennomføre i 2012. Dette er et
arbeid vi vil følge opp utover sesongen.

Hold av uken, håper vi sees.

Forhåpentlig vil dere se noen mindre endringer allerede fra sesongstart, andre forbedringselementer vil iverksettes gjennom sesongen.
Ikke alt vi gjør vil være synlig for golferen, men det vil bidra til at
vi får bedre rutiner (hvem, hva, når) for de kommende handlingsplaner.
Når det gjelder de litt tyngre, kostnadskrevende sakene er de
lagret slik at de kommer med i vurderingen og behandlingen av
kommende års handlingsplaner. Disse tiltakene har budsjettmessige
konsekvenser og blir en del av klubbens normale budsjettprosess
senhøstes.
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Nøkkelkort

Pro-Shopens hjørne

Nøkkelkort som ble delt ut i 2010 og 2011 gjelder
også for 2012. Nøkkelkortene gir adgang til trallerom i driftsbygning og klubbhus, samt adgang til
klubbhus for de som har skap i dame- og herre
garderoben.

Salg av gjestegreenfee
Salg av gjestegreenfee til aktive medlemmer
fortsetter frem til banen åpner. Billettene kjøpes i
administrasjonen og betales fortrinnsvis med kort
(bankaksept). Maks 6. billetter per aktivt medlem.
Billettene gjelder kun for sesong 2012 .

Pro-Shopen har mye nytt å by på både innen klær, sko
og golfutstyr.

Knall tilbud på baller til drivingrangen

Betal kr. 2000,- og få golfballer til drivingrangen for
kr. 3000,-.

Bagtag

Første mann til mølla!

Alle aktive medlemmer i Oslo Golfklubb får en navnet bagtag. Nye aktive medlemmer i 2012 kan nå
hente sin bagtag i administrasjonen.

Fjorårets kleskolleksjon for kun kr. 200,- per plagg.
Begrenset opplag.

Vi kan by på klær og sko fra følgende leverandører:

Dekkskift – tlf. 22 50 76 00

ABACUS • Daily • Lyle + Scott • Polo Ralf Lauren
Lobster • Ashworth • Adidas • FOOTJOY • ECCO

Dekkskift går nå inn i sluttfasen. Golfsesongen er
like rundt hjørnet og det er viktig at vi får tatt i mot
flest mulig av våre dekkskiftkunder før baneåpningen. Vår fleksibilitet blir svært redusert etter baneåpning.
Om du er en av de som enda ikke har skiftet til
sommerdekk, ta kontakt umiddelbart på tlf.
22507600 for booking av tid!

Golfkøller fra:

Ping I20+ G20 • TAYLORMADE RII + RBZ
CALLAWAY RAZR • TITLEST
“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

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

Åpning av trallerommene
Klubben åpner trallerommene i driftsbygningen og
i klubbhuset fra og med 5. mai.

Oslo Golfklubb

Oslo Golfklubb
– et fantastisk sted å være!

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