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Les om Heidenreich som
donerer 5 millioner
til juniorsatsningen.
Bilde: Carl Newey

Innkalling til Årsmøtet
Det innkalles til ordinært årsmøte i Oslo Golfklubb tirsdag 12. mars 2013 kl. 18:00. Årsmøtet avholdes i
treningslokalet ved driving rangen. Saksliste vil bli publisert på klubbens nettside samt være tilgjengelig i
papirformat i klubbens administrasjon 2 uker før årsmøtet – dvs. fra tirsdag 26. februar.

Leder
Det er grått og trist ute. Mye
nedbør, både som sne og regn
den siste perioden. Mannskapet
sluttfører de siste vinterforberedelsene på banen. Vi er klare
for vinteren.

tid til både samlinger og opplæring, og NGF vil bidra med både
topp trenerkompetanse og penger til dette. Styret vil få seg forelagt et
avtaleforslag for avgjørelse når dette eventuelt blir klart.
Bandybanen (BVP) er fortsatt bare en grusbelagt flate. For noen uker
siden fikk vi vite at det innstilles på kr. 1 million i driftsstøtte for
2013. Oslobudsjettet vedtas primo desember og driftsstøtten vil frigi
de investeringsmidlene som tidligere er lovet til BVP. Denne uken
kom i tillegg den nye kulturministreren på besøk og hadde med
seg en sjekk på ytterligere kr 4,5 millioner til investeringen. Dette
tyder på at prosjektet vil gjennomføres, men hvordan det vil se ut i
mai neste år er fortsatt for tidlig å si noe om. Som da vi bygget om
golfbanen vil været i vinter/neste vår avgjøre hva som kan utføres a
arbeid.

Det ble en god sesong. Banen holdt
seg i meget god stand helt til stenging
Daglig leder Niels Vik.
medio oktober. Det er alltid noen som
ønsker at banen skal være åpen lenger, men det er anleggskomiteens
formann sammen med styreformannen som bestemmer. De tar sin
avgjørelse etter banesjefens input. I år var det morgenfrost 5 av de
siste 8 dager banen var åpen og sludd og snevær den siste søndagen.

Styret har vedtatt at det skal tas inn 100 nye medlemmer neste år.
Det er tilsvarende antall medlemmer som forventes å gi seg etter året.
Mao ingen flere medlemmer. Av de 100 kommer 30 fra familielisten,
70 fra den ordinære ventelisten. Erfaringsmessig sender vi ut dobbelt
så mange tilbud som vi trenger «ja,takk» svar. Før nyttår skal hele
prosessen være ferdig. Det er mange på ventelisten nå. Før tilbudene
ble sendt ut ca. 1780 personer, ved nyttår er vi kanskje nede i 1600.

Donasjonen fra Heidenreich (egen artikkel i bladet) til klubben er
fantastisk! Jeg sier ikke mer, les gjerne hele brevet på nettsiden vår, tar
bare av meg hatten og er utrolig glad på klubbens vegne.
Det ble spilt ca. 29.000 runder golf på banen i år hvorav omtrent
5000 runder ble spilt i forbindelse med turneringer og snaut 5000
greenfeerunder. Det er MANGE runder golf! Vi bør ikke ha flere
for å opprettholde at medlemmene skal komme til uten alt for store
problemer. Greenfeeinntektene er opp ca. kr 200.000,- fra i fjor
og passerte årsbudsjettet med god margin. Er tilgjengeligheten på
banen god nok for medlemmene? Hvis nei, hva kan gjøres? Styret vil
diskutere dette fremover.

NV

Økonomien er fortsatt under kontroll. Det store lånet løper som
planlagt med halvårige rentebetalinger. Vi er fortsatt i en nedbetalingsfri periode, men valgte likevel å nedbetale kr. 500.000,- på
hovedstolen i slutten av oktober. Restgjeld er nå kr. 59 millioner.
Ang. kontingent er det fortsatt noen som ikke har gjort opp for seg.
Synd vi må bruke så mye tid på purringer og innkrevingsarbeid før vi
overlater til inkassoselskap å inndrive det utestående. Budsjettarbeidet for neste år er fortsatt under arbeid så det er for tidlig å si noe om
kontingenten og hvilke tiltak som kommer til å bli foreslått utført
neste år.
RKS – Regionalt Kompetansesenter. NGF endrer sin måte å satse på
toppidretten fra å støtte enkeltutøvere til å satse på at økt trenerkompetanse vil hjelpe de beste spillerne å bli enda bedre. Hvis spilleren
gir seg vil fortsatt kompetansen hos treneren være der for å videreutvikle nye spillere. Prinsippet blir gjennomført i andre særidretter og
det er spennende tanker for golfen også. Det skal opprettes en håndfull slike RKS. Vi er i dialog med NGF om Oslo Golfklubb vil passe
som et RKS. Vi tror det. Det vil i så fall kreve noe av våre treneres

Heidenreich donerer kr 5.000.000,- til
Per Heidenreich har gjennom
en lang karriere hatt veldig
stor glede av årene han hadde
som aktiv golfspiller i Oslo
Golfklubb. Han ønsker å bidra
til å få frem flere ungdommer
i toppen og vet at kostnadene
ved dette er store. Per har sett
at vår ungdomsaktivitet drives

seriøst, med stor bredde og at vi har fått flere NM-gull de siste to
år. Derifra til å få enda bedre resultater krever ytterligere innsats
og resurser. Det er dette Heidenreich ønsker å hjelpe klubben med
å få til. Styret har takket ja til denne fantastiske gaven.
Donasjonen pluss avkastning skal brukes over en periode på 25 år.
Det er opprettet et eget styre på 4 personer, to oppnevnt av donor
og to oppnevnt av klubben, som skal finne ut av hvordan midlene
kan brukes best mulig innenfor de kriterier som er lagt fra donors

2

Formannen har ordet
Nok en golfsesong er ved
veis ende og vi kan se tilbake
på en sesong med strålende
forhold og yrende aktivitet.
Sommeren har vært blant de
våteste og kaldeste gjennom
tidene, men jo mer det har
sildret ned jo mer åpenbar
Formann Jan Aaseth.
har forskjellen mellom
Bogstad og andre Østlandsbaner blitt. Når andre baner
har måttet stenge, har vi kunnet spille på fantastiske
forhold. Dette har ikke bare medført fornøyde medlemmer og gjester, men også økt ventelisten betraktelig
og fått flere golfsponsorer til å banke på vår dør. Og da
vi trodde at vi kunne lukke kapittelet til en flott sesong
på alle måter kom den store prikken over i’en, nemlig
nyheten om at vårt medlem Per Heidenreich gir kr 5
mill til OGKs juniorsatsing. Fantastisk!

forklarer årsaken til at han ønsker å gi denne fantastiske gaven til
klubben. Donasjonen og dens avkastning skal deles ut over 25 år som
støtte til OGKs juniorer som viser et særlig talent og treningsiver.
Den sjenerøse donasjonen er svært kjærkommen og vil inspirere alle
frivillige, trenere og golftalenter i OGK til å fortsette det omfattende
og tøffe arbeidet det er å fostre golfere i verdensklasse. Årets oppsummering fra vår elitetrener Carro Diethelm er lang og omfattende, og
vitner om solid aktivitet med strålende resultater. Det gror definitivt
godt i Oslo Golfklubb og Pers donasjon vil være et viktig bidrag til å
kunne løfte spillerne videre og fra enda tidligere alder.
Oslo Golfklubb er svært heldig som har så mange engasjerte medlemmer som ønsker å ta i et frivillig tak for klubben. Mange legger
ned mye tid og arbeid for klubben, og noen legger ned enormt mye
tid og krefter. Dermed kan vi alle sole oss i glansen fra store og små
turneringer som arrangeres profesjonelt og smertefritt, og være stolte
av resultatene som presteres av våre spillere etter å ha blitt fostret opp i
våre treningsmiljøer drevet frem av foreldre og dedikerte trenere.
Tusen takk til alle. Jeg håper dere kan hente krefter gjennom vinteren
til nok en flott sesong på Bogstad til neste år.
Høsten er tid for å vurdere medlemsopptaket for neste sesong og det
tas derfor en grundig gjennomgang av spillestatistikken. Klubben
er til for medlemmene og det er svært viktig for Styret at medlemmene føler at de har god tilgang på spilletid. Dette må balanseres mot
sponsoraktiviteten og antall turneringer klubben avholder på nasjonalt
nivå og for medlemmene. Årets statistikk viser at det er spilt flere
runder enn i fjor og vi har i noe større grad opplevd at det har vært
vanskelig å få spilletid. Styret har derfor valgt å holde medlemsantallet
på samme nivå som dagens og tar inn 100 nye medlemmer for 2013.
Dette er det samme antall medlemmer som de siste årene har forlatt
klubben av ulike årsaker.

Donasjonen til OGKs juniorsatsing er behørig beskrevet i bladet og
dere kan lese hele brevet fra Per Heidenreich på nettsiden hvor han

Styret og administrasjon vil også neste sesong fortsette fokuset på
bookingen og jobbe videre for å minimere tilfeller av overbooking og
no shows. Ingen er tjent med at Golfbox viser at Bogstad er fullbooket, mens det stadig går ut toer- og treerballer. Det er sannsynligvis
ikke snakk om mer enn en holdningsendring hvor den enkelte må
sørge for å opptre korrekt i forhold til de bookingregler som gjelder.
Golfbox skal være reell og hvis man er forhindret fra å møte opp skal
man melde seg av umiddelbart slik at andre kan få muligheten.
Styret og Utredningskomiteen jobber videre med klubbhusprosjektet
som nå er inne i sonderingsfasen med politikere og byråkrater. Denne
fasen vil ta noe tid, men dere vil holdes fortløpende oppdatert om
utviklingen. Det er ellers gledelig å melde at massedeponisaken er løst.
Vi har nå fått tillatelse til å beholde massene til høyre for hull 6, 11 og
12, og vil planere massene i henhold til landskapsarkitektens plan til
våren. Når det gjelder den foreslåtte planen for Sørkedalsvassdraget er
det så vidt vi vet kommet inn mange uttalelser etter høringsrunden.
Prosessen vil således kunne ta en god del lenger tid enn man forventet, og det er et godt stykke frem før vi kan ta stilling til en eventuell
revidert plan.

juniorsatsingen!

side. Selvfølgelig skal både trenere og TK komme med sine tanker
og anbefalinger på hvilke tiltak og personer som bør få nytte av
midlene. Ingen må forvente at resultatene blir vesentlig endret på
kort sikt. Arbeidet må sees over tid og planlegges deretter.

Og mens vi venter på neste sesong og håper at innfrysningen av
Bogstad skal være optimal slik at vi kan nyte flotte forhold fra tidlig
mai i 2013, er det bare å spenne på seg skiene og nyte vinteren så godt
det lar seg gjøre for en golfer. Benytt golfsimulatorene hos Stephen så
ofte dere kan til å holde svingen vedlike, og håper vi ses på Årsmøtet
i mars.

Oslo golfklubb er meget takknemlige for denne fantastiske gaven.
Klubben vil jobbe hardt for at de tiltak vi iverksetter vil gjøre Per
og Astrid Heidenreich fornøyde med resultatene vi oppnår på
sikt. (hele brevet fra Heidenreich kan leses på våre hjemmesider).

Golfhilsen fra Jan
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Turneringer
Finalerunden ble spilt på den verdenskjente Championship Course
på Royal Dornoch. Banen er ranket som nummer 3 i Skottland og
nummer 13 i verden. Dorthea spilte stabilt på den krevende banen
og gikk +3. Med en samlet score på +4, vant hun bruttoklassen i
turneringen! Tomas slet litt mer på siste spilledag og gikk en runde
på 81 slag (par 70).

Donald Ross Junior Open
Seier til Dorthea Forbrigd i Donald Ross Junior Open
Dorthea Forbrigd og Thomas Skajem ble med Stephen
Newey til Skottland for å representerer Oslo Golfklubb
i Donald Ross Junior Open. Dorthea dro det hele i
land med seier i bruttoklassen. Gratulerer!

- Oslo Golfklubb, trenere, TK og ikke minst meg selv kan være så
stolte av våre to deltagere. Både prestasjonene på og utenfor banen
var eksemplarisk. De spilte begge strålende takket være hard arbeid,
trening og fokus. Dette er også bakgrunnen for at de ble utvalgt
til å bli med på turen, forteller Stephen. Stephen benytter også
anledningen til å takke for Carro og Fredrik for arbeidet de gjør
med juniorgruppene.
Første gang Stephen tok med seg noen juniorspillere fra Bogstad
over til Skottland var da Marita Engzelius fikk være med. I dag
kjemper hun i toppen på LPGA Q-School i håpet om å sikre seg
spillerett på neste års LPGA Tour. Kanskje Dorthea er der om noen
år – tiden vil vise.

Flaggkonkurransen
Flaggkonkurransen for alle med handicap under 12,9
ble spilt lørdag 6. oktober i nydelig høstvær. Frosten satt
i ganske lenge og banen åpnet ikke før kl. 10.30.
I år var det 4 mann som kom seg ut på 19. hullet. 2 mann hadde 2
slag igjen etter det 18. 2 gode driver, men så var Per Kristian Winge
best og la sitt innspill til 5 meter fra hullet på 19. green. Runner up
ble Anthony Newey (greenbunker på 19.) og Erik Wattne tok siste
plass på pallen med en lang drive ned 19. fairway. Lavhandicaperne i klubben er gode og misser sjelden med mange slag – derav
mange spillere på og rundt 18. green. Vel spilt. Vi gratulerer Per Kr.
Winge med seieren!

Dorthea Forbrigd og Thomas Skajem

Stephen tar hvert år med seg to juniorspillere til Skottland for å
delta i en av de mest kjente juniorgolfturneringene i Skottland,
Donald Ross Junior Open. Turneringen blir spilt over 2 dager på
begge Royal Dornoch sine baner, med den første runden på The
Struie Course.

Flaggkonkurransen fortsatte på søndag for de med hcp 13.1 +.
Startfeltet på 62 deltagere avsluttet den virkelig konkurranseseongen. Av 62 deltagere fikk 14 spillere slå ut på 18 hull! 3 av disse fikk
slått 1 og 2 slag på 19.hull. Vinner ble Petter Balstad foran 16 meter fra hullet. Nr. 2 ble Leif Astor Svendsen 4 meter bak men Stein
Oppedal 114m bak vinner. Vi gratulerer alle med flott gjennomført
og en ekstra gratulasjon til gutta “ På Pallen”.

Dorthea i spilte stabilt på den krevende banen.

Dorthea spilte en imponerende åpningsrunde på 73 slag (+1) og
ledet turneringen etter dag én. Tomas spilte også bra, men hadde
ikke helt flyten på greenene og det ble tilslutt 79 slag.
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konkurranse

Bob´s Corner

reparer nedslagsmerker og vinn premie
Anleggskomiteen har i år forsøkt en liten kampanje for
å øke antall reparerte nedslagsmerker. Siste siffer i hvert
enkelt medlems mobilnummer bestemte hvilke greener
man skulle være ekstra oppmerksomme på.

Bob and Charlie i kjent positur.

I’m finding it very difficult to write about the 2012 summer season while watching the snow fall in my garden – but here goes:
2012 was a very good season for OGK despite the dreadful
weather. We were the only course to remain open all season
apart for a few hours when the course had to close due to a
lightening storm. This is great testiment to the drainage system
but more so to the great work done by the greenkeepers.
I think it was evident that there were fewer Canada geese this
year, probably because they saw that I was back as Marshall.
There was also more visitors (green fee payers) meaning more
rounds being played and record revenue. Hopefully this was also
because visitors heard I was back working and that speed of golf
had improved a lot making a game at Bogstad more enjoyable.

Reidun Bøhn Dybwad stakk av med heder og ære + en liten premie i konkurransen.

Green nr. 14 ble kåret til den best ivaretatte green etter sesongslutt. Det ble trukket ut en vinner blant alle medlemmene som har
mobilnummer som slutter på 4, og den heldige ble Reidun Bøhn
Dybwad . Gratulerer!

I heard about the very famous Irish Pro talking with his young
caddy (also Irish) on the green about a tricky putt. “What do
you think?” After a lot of studying from different angles he
answered. “Sir, I think it is slightly straight”. End of a career as
a caddy.

Det er fortsatt et stort forbedringspotensial når det kommer
til reparasjon av nedslagsmerker. Vi vil derfor sterkt oppfordre
medlemmene til å bli mer bevisst på sin opptreden på greenene.
Repareres nedslagsmerkene kommer dette alle til gode.
For ordensskyld så minner vi også om hvordan reparasjon av nedslagsmerker skal gjøres.
•
•
•
•

Talking of the Irish, their greenkeepers have come up with a
new method to reduce labour costs. At the beginning of the season they spray Guinness Beer all over the green. When the grass
comes through it is “HALF CUT” (UK slang for drunk).

Kast bort evt. løst torv som ballen har dratt med seg.
Stikk greengaffelen ned i greenen rett bak ballmerket.
Gå rundt merket og dra torven mot midten av ballmerket.           
Trykk lett over såret med putteren.                                

Bob Gibb, Marshall
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9 collegespillere
Hele 9 spillere fra Oslo Golfklubb går i dag på college
i USA. Håpet er at flere juniorspillere skal følge etter i
årene som kommer.

Ni spillere
På herresiden er Oslo golfklubbs collegespillere Mathias Schølberg
på Arizona State, Tor Erik Ulleberg Knudsen på Lamar University,
mens Vilhelm Bogstrand spiller for Oaklahoma Christian University.

- Vi har aldri hatt så mange juniorer som er collegespillere i USA
som denne sesongen, forteller TK-leder Lars Olaf Sterud. Han legger til at det fra TKs side arbeides for å legge forholdene best mulig
til rette for at de som ønsker det, skal ha muligheten til å kombinere
skole og golf. Det være seg i Norge eller i USA. Sterud fremholder at samarbeidet med golflinjen på Wang Toppidrett er et ledd i
denne satsningen.

På kvinnesiden går Ingrid Hagen på University of South Alabama,
Cecilie Krefting på Colorado State University, Nicoline Engstrøm
Skaug på East Carolina University og Elisabeth Haavardsholm på
Texas Christian University. Eline Askeland går på Newburry College
og fra januar er også Stina Resen collegespiller på Lamar University.
- Ved siden av studiene er det et krevende turneringsprogram.
Høstens turneringsserie er nå, og jeg vil oppfordre alle til å følge
med på nettet hvordan våre collegespillere gjør det i USA, sier Lars
Olaf Sterud.

Fra klubbens side har vi lagt stor vekt på at våre unge spillere skal
ha muligheten til å ta en god utdannelse samtidig som de kan utøve
idretten på et høyt nivå. Den utviklingen som er mulig å få gjennom collegesystemet i USA er vanskelig å oppnå på annet vis. Se
bare på den flotte utviklingen som Marita Engzelius har hatt. Hun
ble ferdig på college i våres, vant Norgesmesterskapet i juli og nå er
hun klar for siste trinn av kvalifiseringen for LPGA-touren.

Eline Askeland

Elisabeth Haavardsholm

Mathias Schølberg

Ingrid Hagen

Stina Resen

Tor Erik Ulleberg Knudsen

Cecilie Krefting

Nicoline Engstrøm Skaug

Vilhelm Bogstrand
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Baneavdelingens hjørne

Banen 12. november 2012.

Bildet er tatt ved hull 8 søndag 18. november.

Årene går fort og snart
er det jul. Årets sesong
har vært spennende
både sportslig med
mange store arrangementer. Lanseringen av
klubbens overordnede
virksomhetsplan som
var en stor milepæl.
Dette er et viktig
verktøy i arbeidet med
Banesjef John Riiber
å videreutvikle klubben på alle plan. Kvalitet fordrer forutsigbarhet og det
har vi fått nå. Vi ser frem til å ta del i prosessene med
å utvikle oss og klubben videre til et “enda bedre sted
og være”. Vi er godt i gang med forberedelsene til neste
års sesong. Budsjettarbeid og personalkartlegging er
igangsatt.

vendige vinterforberedelsene i tide. Vi kommer til å sette inn alle
tilgjengelige resurser når evt. vær-vinduet tillater effektivt arbeid.
Vi krysser fingrene å håper på det beste. Det er først og fremst deler
av luftearbeidet på fairway som gjenstår i tillegg til forebyggende
soppsprøyting av greener og dorment feeding av alle fairwayer.
Vi har fått gjennomført følgende pt.
• Sanddresset og luftet greener og teesteder.
• Sanddresset alle fairwayer og påbegynt luftearbeidet. Det gjenstår ca. 30 prosent.
• Utført forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og
fairway. Dette arbeidet skal gjennomføres nok en gang før jul
dersom været tillater oss det.
• Vi har tilført noe dorment gjødsling på greener, teesteder og
forgreener for å gi gresset en liten matpakke å leve av gjennom
vinteren.
• Det meste av løvet er blåst i ranker, men det gjenstår fortsatt
mye arbeid med å samle det opp.
• Gjerdet inn alle greener og teesteder samt satt ut skilter i det
forebyggende arbeidet med å få alle turgåere og hunder til å
bruke veiene slik at gresset ikke blir skadet før det er ordentlig
herdet.
• Bygget ny internvei for transport av lettere kjøretøyer langs
venstre side av drivingrangen. Veien kommer ut bak back-tee
8 og ut på eksisterende vei langs hull 7. Denne veien er bygget
som erstatning for den veien som tidligere gikk gjennom
drivingrangen. Den nye veien vil bidra til langt mindre trafikk
ved klubbhuset når maskinene returnerer etter endt arbeid i
golfsesongen.

Vinter forberedelser
Når det gjelder banen har vi havnet litt i den samme situasjonen
som i fjor hvor tidvise store nedbørsmengder, frost og snø har skapt
store arbeidsmessige utfordringer siden banen stengte 14. oktober. Den effektive utnyttelsen av dagene blir såpass redusert pga.
forholdene og vi er spente på om vi rekker å utføre alle de nød-
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Andre aktiviteter som er utført i løpet av oktober og november.
• Tatt ned sikkerhetsnett langs drivingrangen.
• Tatt inn alt baneutstyr for rengjøring og vinterlagring.
• Grundig vask av maskiner og utstyr.
• Bygget fundamenter for montering av bom og gjerde ved
innkjøring fra Sørkedalsveien ved hull 18.
• Trimmet randsonene langs hull 12, samt randsonen til venstre
for hull 14,15 og 16.
• Påbegynt arbeidet med å bytte alle sommerlokk på
Catchbaisin`s til vinterlokkmed mye større filtreringshull. Dette
gjøres for å fjerne smeltevann så fort som mulig på våren.
• Fjernet noen døde trær som falt i stormen i slutten av oktober.
• Påbegynt merkingen av alle ventilbokser til vanningsanlegget og
catchbaisin`s med orange brøytestikker. Dette gjør vi for å finne
filtrerings- og ventilkummene til vanningsanlegget så fort som
mulig på våren slik at vi kan påvirke oppstarten på våren så mye
som mulig.
• Dekkskift og andre oppdrag innenfor servicetorget.

SubAir
Det har i løpet av senhøsten blitt gjennomført diverse servicearbeid
på SubAir-anlegget med blant annet bytte av defekt pumpe ved
greenen på hull 4.

Forbereder seg til LPGA Tour i 2013

Juletresalg starter 8. desember

Drenering
Dersom været tillater det vil vi i ukene frem til jul utføre dreneringsarbeider i randsonene på hull 2, 3, 5, 11, 14, 15 og 18.
Til slutt vil jeg gjerne få takke alle bidragsyterne i baneavdelingen
for den jobben dere faktisk gjør både tidlig og sent. Uten deres
kompetanse, entusiasme og fleksibilitet hadde vi aldri klart å levere
så gode golf opplevelser som vi gjør.
Jeg ønsker medlemmene også en fortsatt god førjulsvinter og velkommen til en spennende åpning neste vår.
Vennlig hilsen John Riiber

Marita Engzelius er i full gang med sine forberedelser for Finalen
i Q-school til LPGA tour 2013! Hun har i september – desember
trent fysisk, golfteknikk og mentaltrening samtidig som hun avslutter sitt Collegeliv i Tulsa Oaklahoma.
28 november er hun og trener /coach /caddie klar for Finalen som
kan gjøre at Marita og Tutta skal spille sammen på LPGA. Nåløyet
er fryktelig trangt og kun 40 og like etter 5 runder får kortet.
Marita vil komme med statusmeldinger hver dag når det starter opp.

Tradisjonen tro selges det juletrær i desember på parkeringsplassen foran klubbhuset. Det nye av året er at klubben har inngått en
leieavtale med den samme aktøren som holder til ved campingplassen. Vi oppfordrer derfor medlemmer og ikke-medlemmer til å
ta turen til parkeringsplassen foran klubbhuset ved anskaffelse av
årets juletre. Varesortimentet vil bestå av edelgran, vanlig gran og
furu. I tillegg vil du finne julenek, kranser og dekorasjoner.

Vi gleder oss med Marita og ønsker lykke til!

Vinterputt – sett av tiden!

Salget åpner 8. desember og varer frem til og med lille julaften.
Åpningstidene er fra kl. 10:00 til 19:00.

Damenes- og herrenes vinterputt arrangeres som vanlig i januar
2013. Datoene blir som følger:

Så kjære medlemmer, ta turen innom parkeringsplassen og støtt
klubben vår!

Damenes Vinterputt:
tirsdag 8. januar 2013 kl. 10:00.
Herrenes Vinterputt:
onsdag 16. januar 2013 kl. 11:00.
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Årsmøte i Seniorgruppen 2012
Avslutningen av årets sesong ble arrangert onsdag
3. oktober med 20 møtedeltagere. Noe færre enn året
før. Komiteens årsberetning ble gjennomgått og utdelt
til de fremmøtte.
Økonomien er bra og overskuddet blir overført til neste år. Torgrim
Rolfsen redgjorde for et brev komiteen har sendt til klubben,
der det bes om smidigere banevedlikehold under avviklingen av
seniorturneringen. Litt for mye forstyrrelser og sanding har tidvis
gitt ulike forhold for deltagerne. Samme forhold har også berørt
damedagen.
Seniorkomitéen ble gjenvalgt for et nytt år.
Puttekonkurransen ble i år lagt til gangen utenfor resepsjonen da
været ikke fristet til uteaktivitet. Årets vinner ble Per Gøran Erichsen foran fjorårets vinner Svein David Larsen.

David Hansson mottar Senior pokalen fra Jan Erik Viul.

annenplass med 20 poeng(19 +1) og Torgrim Rolfsen på tredje
med 19 poeng(17 +2).
Torgrim Rolfsen arrangerte også i år en eclectic med beste bruttoscore på det enkelte hull. Denne konkurransen favoriserer selvfølgelig lavhandicaperne.
I klasse A: Helge Helgesen 69 slag brutto, B: Olav Eie 64 foran
trekløveret Lars Musæus, Jonna Basberg og Jan Kolstad og C: Arne
Braathen 65 foran Bjørn Inge Kristvik 66 slag.
Årets sesong ga også to hole in one ved Noble Stibolt på hul 3 og
Kåre Marius Lunde på hull 11.

Per Gøran Erichsen premieres for serier i puttekonkurransen.

Mens vi ventet på middagen, ble premiene for årets forskjellige
konkurranser utdelt.
Seniorpokalen ble vunnet av David Hansson med 187 poeng foran
Bjørn Inge Kristvik 185 poeng og Richard Furuholmen 183 poeng
på tredjeplass.
Klassevinnerne ble:
• A: Petter Balstad 178 poeng
• B: Richard Furuholmen 183 poeng
• C: David Hansson 187 poeng
Som man ser hadde ungdommene i klasse A litt problemer med å
matche de eldre gutta i C-klassen.
Bjørn Bogerud vant Upper Nine som eneste deltager med 5 runder.

Vinneren av årets eclectic, Helge Helgesen sammen med et knippe andre herrer som
deltok på Årsmøtet i Seniorgruppen.

Totalt har 85 spillere deltatt en gang eller mer, mens 49 spillere har
gjennomført de nødvendige 5 runder. De 27 mest ivrige har gått
10 runder eller mer med David Hansson på topp med 15 runder.
En ny rødvin til den gutten.

Kvelden ble avsluttet med nydelig tilberedt andebryst og deilig
dessert.

Upper ten, ni hull med avsluttende puttekonkurranse, ble vunnet
av Richard Furuholmen med 22 poeng(20 +2). Erik Jensen tok

Seniorkomiteen takker for i år og ønsker vel møtt til herrenes vinterputt den 16. januar neste år.

9

Presentasjon av S|E|B

- Et nordeuropeisk finanskonsern som bruker golf som en del av sin markedsføring
- Vi er svært fornøyd med det samarbeid vi har hatt med Oslo Golfklubb, og vi ser det som særdeles
verdifullt å få tilgang til bruk av golfbanen på Bogstad. Det er en flott arena for relasjonsbygging
med våre kunder og forretningsforbindelser. Vi ser frem til det videre samarbeid de neste årene, sier
vår kontaktperson Roy Styve (bildet).
SEB er en viktig samarbeidspartner for Oslo Golfklubb, og OGK Nytt ønsker her kort å presentere
SEB og de tjenester banken kan tilby til bedrifter og privatpersoner.
- Både etablerte golfere og nybegynnere har deltatt i vår årlige golfturnering på banen. Vi har opplevd mange arrangementer med stort utbytte for våre kunder og oss selv hvor vi kombinerer hyggelig atmosfære med spennende golfkonkurranser.
- Arrangementet vårt er en Stableford-turnering på 18-hullsbanen med shotgun start. For nybegynnere har vi invitert til SEB Golfskole som en introduksjon til golfens mange mysterier og
utfordringer. Våre kunder har fått testet sine ferdigheter i dette til dels sterkt vanedannende spillet.
Dyktige og inspirerende instruktører har bidratt med å ta med kundene på en rundtur på banen hvor de selv har fått prøvd seg på flere av
golfens spillesituasjoner. Dessuten har vi lagt inn et element av konkurranse på slutten av dagen.
- Min første golfopplevelse startet på denne måten og siden har jeg blitt
en trofast golfspiller med en misjon om å få flest mulig av våre kunder
til å oppleve den samme fascinasjonen for golf, fortsetter Styve. Våre
kunder er også svært fornøyde og tilbakemeldingene fra årets konkurranse var mange og trivelige.
- En av våre kunder med nord-norske røtter trakk det så langt som å
kalle det hele en malabarisk aften (beskrivelse av ekstreme værforhold:
“Han va’ malabarisk”, dvs.: “Vinden var utrolig sterk”. red anm),
avslutter Styve.

Fakta om SEB
Corporate og Investment Banking
SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt
utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate
og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn
20 land over hele verden.
SEB har et bredt tilbud av tjenester til norske bedrifter, institusjoner, aktive investorer og formuende privatpersoner med et bevisst
forhold til egen økonomi. SEB har en lang historie i Norge, preget av et nært samarbeid med norsk næringsliv.
Private Banking
Private Banking i SEB tilbyr alt fra økonomisk forvaltning til rådgivning for personer med formue eller med en kompleks økonomi.
Som kunde i SEB får du din egen Private Banker og en Client Assistant som har god tid til deg. SEB skreddersyr individuelle løsninger
for plasseringer, finansiering og banktjenester til konkurransedyktige betingelser.
SEBs fokus er todelt - skape avkastning og bevare kapitalen. Sistnevnte blir ofte ignorert i jakten på avkastning, men får et særskilt
fokus hos SEB da dette er viktig for å oppnå et godt resultat over tid. SEB legger store ressurser i analyse av de ulike markedene, samt
oppfølging av løpende makroøkonomiske faktorer, hvilket resulterer i en dynamisk allokeringsstrategi med tanke på å skape en best
mulig avkastning i forhold til en fornuftig risiko.
I tillegg til dette gir SEB også tilbud innenfor analyser, marked, juss og skatt samt en dedikert person som jobber med Family Services.
Kontakt SEBs på telefon 22 82 70 00 eller les mer på www.seb.no.
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Viktig medlemsinformasjon!!
Viktig frist for medlemmer

Andre endringer av medlemskategori må klubben ha
skriftlig beskjed om før 1. januar 2013.

Ønsker du å endre medlemskategori eller å melde deg ut
av klubben, gjeldende fra og med 2013, må klubben ha
skriftlig beskjed før 1. januar 2013.

Studiedokumentasjonen, endring av medlemskategori og
utmelding sender du enten per post
eller per e-post til post@oslogk.no.

Skal du studere i 2013?

Skal du studere i 2013 og er i alderen 22 til 28 år kan du
nyte godt av studentmoderasjonen klubben tilbyr. Innen
20. februar 2013 må klubben ha mottatt dokumentasjon
som dokumenterer studenttilværelsen.

Fyller du 22 år i 2013?

Alle medlemmer registrert med en juniorkategori i
2012 og som fyller 22 år i 2013, vil fra 1. januar bli
seniormedlem. Aktiv junior blir Aktiv, Passiv junior blir
Passiv. Skal du studere i 2013 kan du nyte godt av studierabatten (se avsnitt over).

Har du vært registrert som student i 2012 må du likevel
sende inn dokumentasjon på at studenttilværelsen fortsetter i 2013. Hvis klubben ikke mottar studentdokumentasjon innen fristen, vil du som har vært Aktiv student i 2012
bli overført til medlemskategorien Aktiv. Tilsvarende vil
du som har vært Passiv student overføres til medlemskategorien Passiv.

For mer informasjon om medlemskategorier og viktige
frister å overholde, besøke våre nettsider www.oslogk.no.

Treningstilbud til OGK medlemmer

Tilbyr protimer på Fornebu

Hold formen ved like i vinter, og tren deg sterk og smidig
hos ToppGolf.
ToppGym treningssenter
Treningsabonnement til vårt velutstyrte treningssenter
frem til 1.mai 2013.
Pris: 1000kr (Normalpris 1500kr)
Skapleie
Leie av skap slik at du slipper å ta med deg utstyret til og
fra trening, frem til 1.mai 2013.
Pris: 250kr
Sesongkort innerange & puttinggreen
Fri tilgang til treningsområdene frem til 1.mai 2013.
Pris: 500kr (Normalpris 750kr)
”Det er under vintersesongens trening du blir bedre enn
konkurrentene”

Benytt muligheten og ta pro-timer med Julian King
på Fornebu. For booking ring tlf. 982 32 811 eller
besøk hjemmesiden www.figc.no.

For booking eller ytterligere informasjon kontakt
Vidar Thorstensen via vidar@toppgolf.no eller ring
tlf: 932 67 270
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3 besøkende i BIG (Bogstad Innegolf)
Lilly Gulliksen #713, medlem siden 1962.

Kalle J. B. Staubo, #495, medlem siden 1955
og Lars Ø. Lund, #347, medlem siden 1962

Stephen gir Lilly konstruktive tilbakemeldinger og gode innspill for at hun skal nå
sine mål.
To meget spreke karer som her spiller en bane i simulatoren. Kalle Staubo (tv) og
Lars Lund inntar posisjon ved hull 12.

Lilly Gulliksen har bestemt seg for å trene jevnt og trutt gjennom
hele vinteren. Hun har booket time med Stephen hver 14. dag vinteren gjennom. Bakgrunnen er at hun ønsker å være en enda bedre
golfspiller når sesongen starter i 2013. Hennes golfmeritter er ikke
mindre enn NM gull i 1977,1979 og 1980.

Kalle og Lars spiller ukentlig i BIG gjennom vinteren. Dette er to
erfarne herrer på 89 og 88 år, som har spilt mye golf. Kalle har vært
Sekretær i NGF og Lars har hatt posisjonen som President i NGF.
Hvor lenge har du spilt golf?
Kalle: Jeg startet med golf i 1955 med Gilbert Heron som pro.
Lars: I 1962 eller 1963. Ted Ogg var min golfpro den gangen.

Hvor lenge har du spilt golf?
Jeg startet med golf da jeg var 17 år gammel. Mine foreldre introduserte meg for spillet i første omgang. Da jeg begynte på skole i
England måtte jeg velge en sport. Det lå en golfbane like ved skolen
og da var valget enkelt å ta.

Hva betyr golf for dere?
Kalle: golf er den idretten som gir meg anledning til å delta i et
konkurrerende miljø. Gleden ved det er fortsatt like stor. Her kan
man være på høyden med mange som er mye yngre.
Lars: gjennom golfspillet får jeg mosjon og jeg hoder meg i form.
Det betyr mye. Om vinteren spiller jeg for å holde ferdighetene
vedlike. Da slipper jeg å starte på scratch om våren. Det er ikke noe
gøy.

Hva betyr golf for deg?
Golf betyr flere ting for meg. Den helsemessige gevinsten man får
av å spille betyr mye. Svingen holder meg i form. I tillegg kommer
den sosiale biten. Og så er det jo alltid spennende å se hvordan
man treffer ballen.
Hva er det du øver på nå?
Jeg har booket jevnlige timer med Stephen fremover og vi fokuserer
på svingen. Den er mitt svake punkt i dag. Jeg har en tendens til
ikke å snu meg nok, og det resulterer i at jeg bruker armene mer
enn skuldrene. Jeg jobber altså for å synkronisere svingen min.

Tar dere instruksjonstimer i BIG?
Kalle: Nei vanligvis ikke, men det hender. Alderen setter visse begrensninger, men det er det ikke noe å gjøre med.
Lars: Jeg har tenkt å ta noen timer med Stephen. Jeg ønsker å få fart
på køllehodet og slå lengere på driven.

Hva er det som driver deg?
Det at jeg har tro på at jeg kan få tilbake godfølelsen.

Beskriv BIG med egne ord
Kalle: Her er det veldig hyggelig og her hører jeg hjemme. Litt
varmt kanskje..;-).
Lars: Ryddig, ordentlig, kjent miljø. Maskinene er gode, bedre enn
andre steder jeg har spilt. Ellers intimt og hyggelig.
Kalle: Jeg kommer hit i morgen igjen…..

Hva får du ut av instruksjonstimene med Stephen?
Med Stephen så får jeg en veldig god diskusjon rundt hva jeg må
gjøre for å bli bedre. Han er veldig snill, forstår hva jeg vil og sier
tydelig i fra for at jeg skal oppnå fremgang.
Beskriv BIG med egne ord?
I BIG er det sosialt samtidig som man kan konsentrere seg. Her
kjenner jeg de som kommer og det er et hyggelig miljø takket være
Jayne, Stephen og Tom. Jeg vil også nevne at man kan spille driving range her. Da får man vite alle detaljer ved slaget, blant annet
lengde og retning.
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Åpningstider i BIG:

For reservasjon av tid:

Hverdager fra 10:00-20:00
Sønd/lørd fra 10:00-18:00

Tlf. 22 73 17 60
Stephen: 920 23 450
Tom: 959 08 070

Ny historisk nettside

Pro-Shopens hjørne

Stephen, Jayne og Antony mens det ennå var sol og sommer.

Familien Newey opplyser om at søndag 16. desember
er siste frist for å kjøpe julegaver i Pro-Shop for i år.
Da stenger butikken og familien tar seg en velfortjent
juleferie.

Jens Engelstad (t.v) og Arne Ramstad historisk antrukket under årets Golfforum.

På årets Golfforum 17. november presenterte Jens Engelstad og
Arne Ramstad golfforbundets nye historieside; www.golfhistorie.no.
De herrer var korrekt antrukket anno 1950, eller var det 1930, og
hadde en halvtimes gjennomgang av alle historiske norske golfhendelser verd å nevne. Jens og Arne har jobbet iherdig i lang tid med
et imponerende resultat. De fikk stor applaus for sitt arbeid. Den
nye historiesiden ble godt mottatt.

Vareutvalget minsker for hver dag og medlemmer
oppfordres til å ta turen innom mens det ennå er mye
å velge mellom.
Ønsker du nærmere informasjon kontakt Pro-Shop på
tlf. 22 50 54 92.
Åpningstiden er fra kl. 10:00 til16:00

www.golfhistorie.no.

“GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO”

Visste du at…….
..OGK opprinnelig bare hadde 9 hull – ble 18 hull i 1932?
..OGK er rangert som nr. 261 av alle verdens golfanlegg?
..vi har 210 barn/unge i organisert trening i år?
..ca. 250 av våre medlemmer ikke er registrert med en eneste golfrunde på Bogstad i år?
..våre greenfeeinntekter er mer enn doblet fra siste år med spill på gammel bane?
..medlemmer i klubben kan få OGK Nytt tilsendt per ordinær post på permanent basis?
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Det var en gang

Låven var Oslo Golfklubbs første klubbhus.

å ta, for å møte skogen, flakene i marka, høydene innover,
stillheten, rekreasjonen.
For dem som ikke ønsker seg langt av sted, og kanskje har
med barn, nybegynnere eller utledninger med ski på bena
for første gang – da er ingen ting bedre enn golfbanen.
Her skal det, - som mange skientusiast sier – bare rim til
for å kunne gå på ski – og av den grunn er også “golfen”
det første sted våre langrennsløpere kan ty til. Det er ingen
tilfeldighet at “Skisportens dag” så naturlig tar Bogstad i
bruk når hele byen skal på ski. Der er et eldorado, - også
om vinteren.”

I jubileumsboken som ble skrevet i forbindelse med
klubbens 50 års feiring, kan man lese mangt om klubbens historie. I disse vinterdager kan vi ta et tilbakeblikk og lese om hvor populær golfbanen var også om
vinteren i “gamledager”.
“Knapt noe sted i Oslo og omegn har et så yrende liv som
golfbanen på en skisøndag. Den er da også den mest ideelle
startplass for en skitur innover marka, hvor det kan være
tusener som tar fatt på samme tid. Vel over våre hvite
fairway’er ligger Bogstadvannet i hele sin lengde og bredde
og byr skiløperen på hvilken retning han måtte ønske seg

Yrende folkeliv på golfbanen.
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WANTED!
OPPFORDRING TIL ALLE MEDLEMMER AV OSLO GOLFKLUBB!
Oslo Golfklubbs samarbeidspartnere bidrar med over 4 millioner på
inntektssiden til klubbens budsjett. Også for 2013 har vi satt oss et
høyt mål, og det jobbes systematisk gjennom vintersesongen for å
sikre oss gode og innbringende samarbeidsavtaler.
Det er lett å tenke seg at både kontingent og greenfee priser hadde
blitt høyere uten våre samarbeidspartneres bidrag på
inntektssiden.
Vi ser at en forutsetning for å komme i dialog med potensielle
samarbeidspartnere ofte er gjennom nettverk og relasjoner.
Vi håper derfor du som medlem vil komme med tips til potensielle
bedrifter, hvor du har venner, familie eller kanskje selv jobber, som
kan være interessert i noen av klubben forskjellige ”pakker”.

Vi selger:
• Samarbeidsavtaler med tilgang til turnering, greenfee billetter,
trening med pro og profilering på eget hull, web, skilter og egnede
trykksaker m.m.
• Corporate avtaler med tilgang på møterom med lunsj og golf,
samt greenfeebilletter
• Turneringer som kundearrangement
• Annonser i Håndbok og Baneguide
Ta gjerne kontakt med undertegnede om du har tips eller ”leads”.
Dersom ditt tips ender med ”blekk på en avtale” vil du motta
greenfee billetter som takk. 
Med vennlig golfhilsen
Kristin Julie Klæboe
Sport- og markedssjef
e-post: kristin@oslogk.no
Mobil: 958 34567

Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo

Åpningstider og kontaktinformasjon
Tlf.
E-post
Administrasjon
22 51 05 60
post@oslogk.no
Junioravdeling
22 51 05 66
junior@oslogk.no
Pro-Shop
22 50 54 92
snewey@online.no
Restaurant
909 34 910
menyforslag@hotmail.com
Bogstad Innegolf (BIG)
22 73 17 60		
			

Åpningstid

Hverdager 08:30-17:00
10:00-16:00
Stengt
Hverdager 10:00-20:00
Lørd/sønd 10:00-18:00

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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