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Innkalling til Årsmøtet
Det innkalles til ordinært årsmøte i Oslo Golfklubb tirsdag 11. mars 2014 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 25. februar.

Bildet er tatt av Carl Newey.

Leder
Kulden kom, telen
satt seg og sneen er
like rundt hjørnet.
Banemannskapet er ferdige
med de vinterforberedende
arbeidene og vi er klare for
vinteren.

Daglig leder Niels Vik.

2013 vil huskes av golferne for en fantastisk sesong. Det regnet
neste ikke etter begynnelsen av juli og spilleforholdene på banen
var meget gode. Vi husker også at det var en krevende vinter og
banen fikk mye juling. Det var en kald vår og vi kjøpte inn mye
ferdiggress for å få banen opp til ønsket standard raskest mulig.
Kjøp av ferdiggress istedenfor å så gressfrø er et bevisst strategisk
valg. Vi vil også i fremtiden benytte samme løsninger. Grunnen er
enkel: Golferne er så spillesugne på våren at det er uaktuelt for oss å
be dem vente i 5-6-7 uker med å spille på et område som må sås på
nytt etter vinteren.
Banebelegget i år var stort. Snaut 30.000 runder på en sesong
fra 17. mai til 13/20. oktober hvorav turneringsrunder og
greenfeerunder utgjør ca. 10.000 til sammen er MYE golf. For mye?
Banestaben gjør en kjempeinnsats med vedlikehold av banen. Vi
kan ikke gjøre alle til lags alltid, men tilbakemeldingene i år tilsier at
golferne er meget fornøyde med banen.

blant ungdommene fra de klubbene som møtte opp. Vi har også
fulgt spillere i turneringssituasjoner. Fra NGF har vi mottatt en
tilstrekkelig økonomisk kompensasjon for arbeidet. Neste år skal
aktiviteten utvides noe. Nøyaktig hvilke oppgaver vi kommer til
å gjennomføre skal bestemmes de neste ukene. Vi vil prøve å spre
aktiviteten utover til de andre klubbene i regionen i større grad,
men det viktigste er å få klubbene med på arbeidet. For 2014 er det
økonomiske tilskuddet økt noe i forhold til årets bidrag.

Økonomien er fortsatt under kontroll skrev vi i fjor. Det er gledelig
å kunne gjenta det samme nå. Enkelte overskridelser har vi hatt,
men dette er korrigert ved andre tiltak slik at totalen skal bli bra. Vi
har i 2013 frivillig nedbetalt kr. 1.250.000 på hovedstolen på det
store lånet, i tillegg til renter på snaut kr 4 millioner. Restgjelden
er nå kr 57.750.000. En reforhandlet struktur på lånet gjør at
vi kan fortsette med samme prinsipp de neste 3 årene. Dvs. vi
bestemmer selv hvor mye vi nedbetaler ut i fra evne og styrets
ønske. Enkelte er bekymret for en vesentlig økt kontingent neste år.
Jeg tror ikke det vil skje. I skrivende stund er ikke denne fastsatt,
men så snart styret har vedtatt sin innstilling til årsmøtet vil dette
meddeles medlemmene via klubbens nettside og i informasjonsbrev.
Forhåpentligvis vil vi kunne informere om dette medio desember
slik at de som eventuelt vil melde seg ut av klubben kan gjøre det
skriftlig før nyttår.

Driving Range – Bandybanen. Hva skjer? Entreprenøren
ferdigstiller nå arbeidet med vannrør til/fra Bogstadvannet. Det vil
legges ferdiggress på 9. fairway slik at det er spilleklart når banen
åpner. Det skal startes graving for del av det tekniske bygget på
nyåret. Det vil ikke bli is på rangen denne vinteren.
Styret har bestemt at det skal tas inn 100 nye medlemmer neste år.
Dette er det samme antallet som ved inntak i fjor. 30 nye kommer
via familielisten og 70 fra den ordinære ventelisten. Vi har sendt ut
tilbud og hele prosessen skal være ferdig før nyttår.

Angående kontingent er det fortsatt utfordringer med å inndrive
kontingenten fra en del medlemmer. Inkassoselskap blir brukt, men
det skaper mye ekstra arbeid i oppfølgingen og selv om de gjeldende
medlemmer er sperret for spill i golfbox har vi lite å stille opp med
når adressat er ukjent, ingen kjente mobil, eller e-post adresser etc.
Til neste år håper jeg alle betaler når de skal. Frist for endring av
kategori er før 1. januar 2014.

Med dette bladet ligger 2014-kalenderen junioravdelingen har laget.
Den vedlagte giro er frivillig, men vi håper at mange vil betale og
bidra til fortsatt stor aktivitet blant de yngre. Alle bidrag mottas
med takk og går direkte til ungdomsaktiviteten.
Julen nærmer seg raskt. Sne, is og andre aktiviteter står i fokus for
dere. Vi holder på med planlegging og budsjettering for neste år.
Hva skal vi gjøre for at Oslo Golfklubb og Bogstad skal bli et enda
mer fantastisk sted å være? Jeg benytter anledningen til å ønske alle
en god jul og en fin vinter.

2013 var det første året vi var et RKS (regionalt kompetanse senter).
Vår region, Østland Vest, består av 23 klubber fra Oslo, Akershus
vest og Buskerud. I et oppstartsår har arbeidet vært fokusert på
ungdommer i alder 13-16 år. Det har vært 6 samlinger, hovedsakelig
hos oss med totalt 36 ungdommer fra 6 forskjellige klubber.
Samlingene har medført lite spill på banen, men et godt samhold

Niels Vik
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Styreleder har ordet
Banen er nå er ferdig
innpakket og klargjort
for vinteren, og klubben
er godt i gang med
evalueringen av årets
sesong, utarbeidelsen
av budsjettene for neste
år som skal legges frem
på Årsmøtet i mars og
Styreleder Jan Aaseth
generelle forberedelser
til neste sesong. Vi vil som tidligere år gjennomføre
en spørreundersøkelse blant medlemmene for å få
en status på opplevelsen av ulike elementer ved årets
sesong. Inntrykket er at medlemmene er godt fornøyd
med sesongen, ikke minst pga. svært gode baneforhold
etter at vinterskadene var reparert på vårparten og en av
tidenes beste somre.

rammebetingelsene er trygge. Det vil stadfeste at vårt anlegg er
i verdensklasse og derigjennom styrke klubbens attraktivitet for
samarbeidspartnere. Hvis NGFs prosjektgruppe finner at det er
grunnlag for å søke vil Styret kunne fremme et forslag til Årsmøtet
i mars 2015 om å få være vertskap for arrangementet hvis ikke
tidsskjemaet i søknadsprosessen tilsier at vi må gjøre dette tidligere
på et ekstraordinært Årsmøte.
Det var gledelig å se pressemeldingen for NGFs uttak av
landslaget for 2014 hvor OGK er representert med 3 av 8 spillere.
Nicoline Skaug og Kristoffer Ventura vil representere Norge for
damer/herrer, mens Kristoffer Reitan vil ha flagget på brystet
på U18 landslaget. Det viser at Junioravdelingens og trenernes
langsiktige og målrettede arbeid nå bærer solide frukter, og OGK er
meget stolte av disse flotte klubbambassadørene og idrettsutøverne
som har lagt ned et imponerende stykke arbeid for å komme dit de
er i dag. Junioravdelingens strategi og langsiktige arbeid vil fortsette
med uforminsket styrke med uvurderlig innsats av de frivillige,
trenerne og klubbens sportsstab, og ikke minst med midler fra
klubbens medlemmer og Heidenreich-fondet. Vi gleder oss til
fortsettelsen og flere talenter som satsingen frembringer i årene
fremover.

Høsten er tid for å vurdere medlemsopptaket for neste sesong
og spillestatistikken er grundig vurdert. 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 noen flere runder enn i fjor når man justerer for den utsatte
sesongstarten. Medlemmene har i enkelte perioder, spesielt på
høsten, opplevd at det har vært vanskeligere å få spilletid. Styret
har derfor valgt å holde medlemsantallet på samme nivå som
dagens og tar inn 100 nye medlemmer for 2014. Dette er det
samme antall medlemmer som årlig forlater klubben av ulike
årsaker. Turneringskomiteen har fremmet et forslag til justering av
turneringsprogrammet for 2014 som skal bidra til at det blir færre
blokkerte flighter og mer bookingtid for medlemmene. Dette vil
danne grunnlaget når neste års program skal fastsettes. Det vil i
tillegg til en viss konsolidering i programmet fortsatt være stort
fokus på å oppnå en god holdning til booking slik at vi eliminerer
no shows og overbooking av flighter.

Mens vi håper at innfrysningen av Bogstad og vinteren skal være
optimal for banen slik at vi kan nyte flotte forhold fra tidlig mai
i 2014, er det bare å 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. Takk
igjen til alle som har bidratt til at Oslo Golfklubb er et fantastisk
sted å være denne sesongen.
Hilsen Jan Aaseth
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Golftinget ga i slutten av november enstemmig klarsignal for å
iverksette arbeidet med en søknad om å få arrangere Solheim
Cup i 2019. Det er godkjent å bruke kr 1,2 mill. av NGFs midler
til å utrede om det er grunnlag for en søknad og det vil nedsettes en
prosjektgruppe som skal jobbe frem søknaden. Flere klubber var i
utgangspunktet i mot pga. usikkerhet rundt finansieringen og hvem
som er risikotager i prosjektet. Det opprinnelige Tingdokumentet
ble derfor utvidet med et tillegg hvor forutsetningen for videre
søknadsarbeid er at eksterne sponsorer og samarbeidspartnere skal
finansiere prosjektet.
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Styret i OGK er, gitt informasjonen vi har i dag, positive til en
Solheim Cup søknad og OGK er, i tillegg til Losby, Miklagard og
Larvik, aktuell som vertskapsbane. NGF fremhever Solheim Cup
som et virkemiddel for å øke kvinneandelen på norske golfbaner,
synliggjøre golf som idrett i Norge, sette Norge på golfkartet
internasjonalt og tiltrekke flere samarbeidspartnere til golfen.
Styret deler disse vurderingene og mener at det ville vært fantastisk
å få arrangert et Solheim Cup på Bogstad gitt at de økonomiske
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Solheim Cup
Solheimcup på Bogstad?
Et sted på veien i denne fremdriftsplanen, sannsynligvis etter at
komiteen har levert en innstilling som tilsier «søk arrangementet»,
må Oslo Golfklubb ta en avgjørelse. Vil vi at Solheim Cup skal
arrangeres på vår bane? Foreløpig har styret sagt ja, men det er flere
forbehold knyttet til dette. Økonomien veier veldig tungt. Det
må ikke være risiko for at medlemmene våre skal lide økonomisk.
Hva med spill for medlemmene i de ukene banen er stengt? Det
sies at fasilitetene som trengs utover det vi har kan ordnes med
provisoriske telt. Hvor skal medie- og sponsorlandsby være? Når
mange nok av alle spørsmål som reises er besvart vil medlemmene i
Oslo Golfklubb bli tatt med på råd.
- Et Solheim Cup på Bogstad ville være fantastisk. Det vil stadfeste
vår posisjon som et topp internasjonalt anlegg. Oppmerksomheten
rundt et Solheim Cup er enorm, vi vil vise for all verden at
kvaliteten på anlegget er i verdensklasse, arrangementet vil få
Bogstad-banen sementert i alle golferes hode som Norges definitive
mesterskapsbane # 1. Økonomisk tror jeg det vil bidra positivt, ikke
nødvendigvis i form av mye større greenfeeinntekter, men i form av
bedrifter som ser det positive i å være tilknyttet anlegget vårt. Jeg
tror også at det vil bidra til å gjøre klubbens medlemmer stolte, sier
Niels Vik, daglig leder i Oslo Golfklubb.

Golftinget sa ja

Finn H. Andreassen

Helgen den 23. og 24. november ble Golftinget
arrangert i Kristiansand og golfklubbene ga enstemmig
klarsignal for å iverksette arbeidet med en norsk
Solheim Cup-søknad.

Dette er Solheim Cup

Norges Golfforbund med Finn H. Andreassen i spissen ønsker
Solheim Cup til Norge i 2019. På tinget fikk de klarsignal fra
norske golfklubber om å iverksette arbeidet med en norsk søknad.
Kvinneandelen er bare 25 prosent i golfen i dag og trenden er
ikke positiv. Som ledd i å introdusere flere mennesker for golf og å
aktivisere flere nordmenn generelt er kvinnene en viktig målgruppe.
Potensialet er stort og helsegevinsten dokumentert. Med flere
kvinner vil medlemskapene i klubbene ta seg opp, noe som vil bidra
til bedre økonomi i klubbene.
- Solheim Cup er ikke målet, men et middel i arbeidet for å få flere
jenter/kvinner inn i golfen, sa Andreassen fra talerstolen.
Bildet er tatt av Suzann under Solheim Cup i Irland i 2011.

Veien videre
NGF skal nå nedsette en liten organisasjonskomité som skal jobbe
frem en søknad om Solheim Cup. I arbeidet skal de bl.a. finne opp
i mot kr 50 millioner som skal dekke kostnader i forbindelse med
et slikt arrangement. På den andre siden er inntektsmulighetene
mange. Arrangørlandet får medierettigheter, all «merchandising» og
salg under arrangementet, billettinntekter og offentlig støtte.
Innen desember 2014 skal organisasjonskomiteen komme med en
innstilling til NGFs styre hvor de konkluderer med søk eller ikke
søk Solheim Cup i 2019.

TEKST: FREDRIK C. KRACHT

Kvinnenes svar på Ryder Cup har norske aner gjennom Pings
grunnlegger, Karsten Solheim. Solheim Cup er en konkurranse
mellom USA og Europa som spilles annethvert år.
Dette er noe av det største en kvinnelig golfer kan være med på og
vår egen Suzann Pettersen er blant de aller største stjernene og ikke
minst poeng-sankerne. Hun har deltatt i syv strake Solheim Cup,
en bragd kun et fåtall andre spillere har klart. Dette er et bevis på
hennes stabilt høye nivå gjennom mange år.

Forutsatt en positiv innstilling må NGFs styre vurdere og eventuelt
sende sin søknad til LET (Ladies European Tour) i løpet av første
halvår 2015. Fra hva vi hører nå vil en avgjørelse og tildeling av
arrangementet skje i 3. kvartal 2015.

Den første utgaven av Solheim Cup ble avholdt i 1990, og siden
den gang har det bare økt i omfang. Den gang ble Solheim Cup
spilt på velkjente Lake Nona Golf & Country Club i Florida, mens
den siste utgaven ble spilt i Colorado. Da tok også Europa sin aller
første seier på amerikansk jord.

Det er for tiden 4 mulige norske arrangørsteder igjen: Larvik, Losby,
Miklagard og Oslo. Forutsatt at den norske søknaden blir valgt må
NGF finne norske arrangører for en Europatour i 2-3 år før og 2 år
etter Solheim Cup 2019.
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Solheim Cup
Solheim Cup spilles over tre dager hvor de to første dagene består av
fire foursome-matcher og fire fourball-matcher de to første dagene.
Konkurransen avsluttes med tolv singel-matcher den siste dagen.
Formatet er det samme som Ryder Cup benytter seg av. Det første
laget som oppnår 14,5 poeng vinner. Det deles ut totalt 28 poeng
og hver seier i en match gir ett poeng. Deles matchen deles det ut et
halv poeng til hvert lag.

Damenes- og herrenes vinterputt.
Hold av datoene!
Damenes vinterputt holdes tirsdag 14. januar 2014 kl. 10:00.
Herrenes vinterputt holdes onsdag 15. januar 2014 kl. 11:00.

Det spilles annenhver gang i USA og Europa og neste arrangør
er St.Leon Rot golf klubb i Tyskland i 2015. To år senere flytter
Solheim Cup seg til Des Moines Golf Club i USA, før den eventuelt
tar turen til Norge i 2019.

Turneringer
Avslutningsturneringen 2013

Dersom det skjer blir dette noe av det største arrangementet
på norsk jord noensinne, og definitivt det største innen golfen.
Konkurransen har ikke bare økt interesse for golfen på listen over
positive ting. Den fører også med seg økte inntekter både for klubb,
nærområde og turismen generelt. Det kommer en rekke skuelystne
mennesker fra hele verden og snittet når det kommer til publikum
er ca. 75.000 tilskuere over de dagene konkurransen pågår. Om vi
får slike tall i Norge er ganske usikkert, men publikumsmessig vil
nok Norge aldri ha opplevd tilsvarende tidligere når det kommer til
golf.
Ser vi på tall fra Solheim Cup i 2009 fra Illinois hadde turneringen
totalt 120.000 tilskuere. Dette antallet er rekord i Solheim Cup
sammenheng og disse menneskene sørget for en økonomisk gevinst
for området på 19,4 millioner dollar, nærmere 116 millioner kroner.

Vinnerne ble Sjur Galtung, David Hansson og Niels Vik. Helen Bjerve var også på
vinnerlaget, men hun var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Strålende solskinn og en like strålende bane var
rammene på årets siste turnering. Hele 96 spillere var
påmeldt og kun 1 meldte forfall.

En hel verden følger også turneringen fra tv. Mer enn 140 millioner
husstander verden over får muligheten til å se Solheim Cup direkte i
deres egen stue.

TEKST OG BILDER: ERIK HAGEN

Alle var i kjempehumør og
Turneringskomiteen spanderte
kaffe på deltagerne før start.
Dette ble det satt stor pris på.
Spilleformen var Texsas
Scramble med brutto slag, og
det ble så spennende som vi
hadde håpet på. 3 lag spilte
på like mange slag etter 18
hull og banens siste 3 hull ble
avgjørende.

Erik Hagen satte turneringen i gang
med shotgun.
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Vinnere av årets
Avslutningsturnering ble
David Hansson, Niels Vik,
Helen Bjerve og Sjur Galtung.
Turneringen ble avsluttet med
middag og premieutdeling.
Turneringskomiteen takker
med dette for i år og håper på
fin treningsperiode gjennom
vinteren.

Turneringer
Klubbserien 2013

Donald Ross Junior Open

Aleksander Øverli og Emilie Ølstad.

Oslo GK hadde også i år to lag med i Klubbserien, ett i
1.divisjon og ett i 2.divisjon.
Klubbserien ble spilt over 5 søndager i sesongen, og
er en landsdekkende serie hvor klubbene er delt inn
i geografiske puljer. Det spilles i tre divisjoner: 1.
divisjon (spillere med hcp 0 - 12), 2.divisjon (spillere
med hcp 12,1 - 26,0) og 3. divisjon (spillere med hcp
26,1 - 36,0). Oslo GK stilte lag i 1. og 2. divisjon.
Spilleformen er four-ball matchspill med handicap.

Fantastisk juniorinnsats i Skottland
Emilie Ølstad vant jenteklassen og Aleksander Øverli
ble nummer tre blant guttene under den internasjonale
turneringen Donald Ross Junior Open som hvert år
spilles på den ærverdige Royal Dornoch Golf Club i
Skottland.
Emilie hadde beste nettoscore blant jentene som deltok, mens
Aleksander hadde tredje beste bruttoscore under årets turnering som
ble spilt 12. og 13. oktober.
- Dette er fantastiske resultater og langt over alle forventninger, sa
en entusiastisk head pro Stephen Newey på telefon fra Skottland.
Tradisjonen tro var han reiseleder og coach for Oslo-spillerne. Hvert
år inviteres to juniorer fra Oslo Golfklubb til å spille turneringen
Donald Ross Junior Open. Juniorene som skal representere klubben
plukkes ut av Oslo GKs junior-proer i samarbeid med TK. Det er
ikke bare resultatene som legges til grunn, men vel så viktig er den
innsats den enkelte legger ned i trening og sosial adferd gjennom
sesongen.

TEKST: KRISTIN KLÆBOE

1. divisjonslaget beit godt fra seg i år, og vant like godt sin divisjon
på Østlandet i seriespill mot 5 andre klubber i Oslo området. Tim
Bye har vært stødig kaptein av laget i år som i fjor, og gjennom de 5
søndagene laget har spilt har følgende deltatt:
Tim A. Bye (kaptein), Phillip Berggren, Benjamin Giørtz, Cathrine
S. Norderhaug, Jeppe B. Nielsen, Anne-Marie Giørtz, Keith Woods,
Trygg Thu, Jesper Nielsen og Erik Wattne.
“Som kaptein må jeg takke alle for godt humør, vakre
golfsvinger, strålende innsats og positiv innstilling”, sier kaptein Tim.
2. divisjonslaget spilte også sine 5 matcher, men klarte ikke spille seg
helt til topps i år. Uansett meldes det om stor glede ved å være med,
og det viktigste er faktisk ikke alltid å vinne.
Fjorårets kaptein Trygg Thu ble i år “for god” og rykket opp i 1.
divisjon. Erik Hagen tok utfordringen som kaptein for laget og
ledet følgende spillere til en fin 4. plass: Tim Resen, Elisabeth
Økern, Christian Sommerfeldt, Anne Riddervold, Tove Ringnes,
Ole Henrik Giørtz, Per Foseid, Tone Tuud og Totto Hagen.
Resultater 1. divisjon
1. plass Oslo GK
2. plass Bærum GK
3. plass Haga GK
4. plass Drøbak GK
5. plass Asker GK
6. plass Tyrifjord GK

Resultater 2. divisjon
1. plass Bærum GK
2. plass Asker GK
3. plass Haga GK
4. plass Oslo GK
5. plass Hakadal GK
6. plass Tyrifjord GK

I år falt valget på Emilie og Aleksander, og begge innfridde alle
forventninger.
–Jeg har ikke ord for hvor bra innsatsen til Emile og Aleksander var
under turneringen. Det står respekt av det de begge har gjort her
borte, legger Stephen til.
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GolfBox

Handicapkort i papir utgår. Vi viser deg
hvordan du registrerer score i GolfBox.

- Legg inn din markørs klubbnummer-medlemsnummer
eller navnet på personen, og klikk på den grønne knappen
”Hurtigsøk” for å finne din markør. Sjekk at maskinen finner
riktig person.
Dersom du ikke kjenner markøren, eller han/hun ikke er
tilknyttet GolfBox, så lar du feltet stå åpent, og klubben vil da
kunne gå inn og godkjenne scoren.

Med virkning fra 1. januar 2013 kom det nye rutiner
for gjennomføring av årsrevisjon av handicap.
Årsrevisjonen ser på hvert enkelt medlems scorearkiv
i GolfBox, og gjør en beregning av handicapet. Etter
beregningen kan en spiller få et nytt justert handicap
eller bli stående med det samme handicap som ved
sesongslutt. Avhengig av hvor mange runder man har
registrert i GolfBox får man enten et EGA handicap
eller et EGA turneringshandicap.

- Under Score kan du velge kun å legge inn din stablefordscore,
eller huke av for “Tast inn hullscorer” dersom du vil legge inn
hull for hull (Gjelder kun for baner i Norge, som er registrert i
GolfBox).
- Under baneinfo kommer din hjemmebane opp automatisk.
Har du spilt en annen bane i Norge finner du den i
nedtrekksmenyen. Har du spilt en bane i utlandet, huker
du av for “Banen finnes ikke i GolfBox”. Legg inn banens
navn og hvilket teested du spilte fra. Dersom du vet banens
Par, Baneverdi (BV) og Slopeverdi, (står ofte på slopetabeller
eller scorekort) kan du fylle inn dette, men dersom du
ikke har disse tallene lar du det bare stå blankt. Det er ikke
nødvendige opplysninger så lenge du har tastet inn din totale
stablefordscore.

TEKST: KRISTIN KLÆBOE

Det er kun runder registrert i GolfBox som blir tatt med i
revisjonen, ikke eventuelt runder man har ført på et “handicapkort”. Jo flere handicaptellende runder registrert i GolfBox, jo mer
korrekt blir ditt handicap.
For å få et riktigst mulig hcp bør du føre alle dine runder i GolfBox,
med mindre du kun spiller en treningsrunde, og ikke nødvendigvis
følger golfreglene til punkt og prikke.
Turneringsrunder i Norge blir lagt inn automatisk av
turneringsarrangør. Turneringer i utlandet kan du legge inn selv.

- Husk å klikke på den grønne knappen Lagre, som står nederst
på siden når du er ferdig.
Din markør får da en melding i sin GolfBox om at det ligger en
score han/hun må godkjenne.

Som før kan en spiller i handicapkategori 1 (hcp lavere enn 4,5)
kun spille handicaptellende runder i turneringer. For deg som
har handicap høyere enn 4,5 kan alle selskapsrunder du spiller
på Bogstad eller andre baner i Norge eller utlandet legges inn i
GolfBox. Dette gjør du enkelt selv på din PC eller lesebrett.

Dersom du har vært markør for noen under en runde vil du
få tilsvarende melding i den grønne menyen til venstre, under
Scorer – Til godkjennelse. Vi oppfordrer alle å ta en titt der fra
tid til annen, da det er mange som venter på godkjennelse fra
markører.

Hvordan legge inn score i GolfBox?
1. Du må ha et brukernavn og passord for å logge deg inn i
GolfBox. Kontakt post@oslogk.no dersom du ikke har dette,
eller har glemt hva det var.

Synes du det er vanskelig å legge dette inn selv, kan du komme
innom oss i administrasjonen, så viser vi deg hvordan du gjør det.
Vi har satt opp en PC i resepsjonen som medlemmer kan benytte.

2. Logg deg inn i GolfBox, f.eks via oslogk.no

Handicapkortet i papir (bildet) fases ut fra og med sesong 2014.
Skal du spille i utlandet og må vise til klubb og hcp kan
du enten laste ned hcp-bevis via din GolfBox profil, eller kontakte
administrasjonen ved å sende en e-post: til post@oslogk.no.

3. Hvis det er lenge siden du har vært innlogget i GolfBox kan
det være du blir bedt om å oppdatere kontaktdataene dine.
Hvis det er første gang du logger deg inn får du noen spørsmål
du må svare på.
4. På venstre side har du en grønn stolpe med flere menyvalg.
Klikk på “Scorer”, og derunder “Innlever score”. Du får da opp
skjemaet for å innlevere din score.
- Fyll inn dato for runden du spilte.
- Skjemaet har allerede valg Selskapsrunde, at den er
Handicaptellende og at du gikk 18 hull.
(Du kan endre til 9 hull ved å klikke på pilen i
“nedtrekksmenyen” og velge 9 hull.)
Du kan endre til Turnering, og fylle inn turneringens navn
dersom du f.eks har spilt en turnering i utlandet hvor score ikke
automatisk er blitt lagt inn av turneringsarrangør.
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Baneavdelingens hjørne

Årets sesong går over i historien som vellykket både
sportslig- og arrangement messig. Banen har fremstått
med god kvalitet gjennom størsteparten av sesongen.
Dette til tross for en krevende vårstart med mye
vinterskader som krevde ekstraordinær innsats og
ressursbruk for å gjenskape gode og ærlige spilleflater.

•
•

Med dette som utgangspunkt har vi alle muligheter til å lykkes
gjennom hardt og proaktivt arbeid. Vi må sørge for å ta vare på de
innvesteringer vi har gjort gjennom et optimalt vedlikehold slik at
banen fremstår med en helhetlig kvalitet som alle ønsker besøke og
komme tilbake til. Får vi til det “har vi lykkes”.

Ser man på hele sesongen under ett har en offensiv linje med å
gjenskape gode spilleflater på våren vist seg over tid å lønne seg også
rent økonomisk. Helhetsinntrykk og renommé er viktig å ta vare på
i den langsiktige merkevarebyggingen. Det innebærer at vi må sørge
for kontinuitet, gjøre de rette prioriteringene og sørge for at vi har
behovstilpassete ressurser samt sørge for at vi hele tiden er offensive
i tankegangen. Da utvikler vi oss i takt med klubbens målsetting
om en sunn og bærekraftig økonomi som er en av grunnpilarene i
virksomhetsplanen vår.

Kvalitet fordrer forutsigbarhet og det har vi fått gjennom
virksomhetsplanen. Vi ser frem til å ta del av 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.

Studiebesøk
Flere ansatte gjennomførte en studietur til Bro Hof Slott, en av
Sveriges og Europas mest omtalte og profilerte golfbaner de siste
årene, i slutten av oktober. Formålet med turen var å sammenligne
driften og utveksle erfaringer innenfor de ulike avdelingers
kjerneområder i jakten på evt. forbedringspotensialer. Vi hadde
store forventninger før vi reiste og hadde forberedt oss godt til de
samtalene vi skulle gjennomføre. Turen var nyttig og ga oss verdifull
kunnskap om viktigheten av kontinuitet i alle faser av driften
inkludert forutsigbarhet på økonomi.
Vi reiste hjem igjen etter en positiv dag med mange inntrykk som
også ga rom for ettertanke og diskusjoner. Dette i seg selv skaper
utvikling. Vi ble enige om å gjennomføre tilsvarende tur til ny bane
neste år i jakten på utvikling og inspirasjon.

Vinter forberedelser
Når det gjelder banen har vi fått gjennomført stort sett alt vi har
planlagt for å sikre en best mulig overvintring selv om det har tatt
tid grunnet endrede værbetingelser underveis.
Andre aktiviteter utenom de faste rutinene som er utført er:
• Gjennomført høstens dekkskiftsesong med godt økonomisk
resultat.
• Forberedt ny treplanting til våren på hull 3, 12 og 15. Byttet
masser og drenert.
• Re-shaping av greenbunker på hull 2 og 4 grunnet krakelering
av underlag under sanden. Ferdigstilles med nytt underlag til
våren.
Bandyprosjektet
Grøften til kjølevannsledningen er gravd på tvers av fairway 9 uten
problemer. Vi var litt bekymret for at det skulle bli skader på rør og
ledninger som ble lagt ned ifb. med baneoppgraderingen.

Vi er privilegerte og har mange fordeler på Bogstad
•
•
•
•
•

trygghet for langsiktig kontinuitet.
Vi har en posisjon og merkevare i norsk golf som mange
aktører ønsker å assosiere seg med.
Økonomien er basert på sikre og forutsigbare inntekter. Det
skaper trygge rammer for fremtiden.

Bane med unik beliggenhet.
Tidsriktig anlegg som er bygd etter de mest moderne
prinsipper.
Flinke og engasjert mennesker i alle avdelinger som ønsker
utvikling.
Rike tradisjoner i å arrangere store begivenheter. Mange dyktige
frivillige bidrar i dette arbeidet.
Stabil medlemsmasse samt en venteliste som skaper økonomisk

Sandcappingen på banen
Jeg har fått noen bekymringsmeldinger fra enkelte medlemmer som
påstår at over tid så vil hele sandcappingen av fairwayene bli spist
opp av leiren i terrassebunnen under sanden.
Det finnes ingen synlige tegn eller belegg for en påstand som det.
Tvert i mot så har sandtykkelsen økt i takt med den dressingen
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Baneavdelingens hjørne
vi utfører årlig. Som en kontroll ble det utført testmålinger i
forbindelse med vannledningen som ble gravd ned på tvers av
fairway 9 sist uke. Der ble sandlaget fjernet i en 4 m bredde på tvers
av fairwayen.
Målingene viste et plussregnskap på 1-2 cm på sandtykkelsen mer
enn det som ble kontrollmålt under baneoppgraderingen.
Kravene i anbudsgrunnlaget sa at det ikke skulle forkomme
sandtykkelser under 18 cm ferdig pakket sand noe sted. Det lå stort
sett på 20 cm ++ på våre målinger fra prosjektet. Forrige uke ble det
kontrollmålt til 23 cm.

komme OGK til gode. OGK har utarbeidet en Virksomhetsplan, og
det er viktig at alle styremedlemmene er enige i denne og er villige
til å arbeide for å sette planen ut i livet.
På nettsidene til Norges Idrettsforbund står det at arbeidet til
valgkomiteen er undervurdert i de fleste organisasjonsledd. Er du enig i
det i tilfellet Oslo Golfklubb?
Jeg er helt enig i dette og jeg har lært mye fra arbeidet i
Valgkomiteen i NGF. Det er styret i OGK som arbeider for at OGK
skal bli «et enda bedre sted å være», og da må man ha et sammensatt
styre som innehar kompetanse på alle plan. Valgkomiteen i OGK
har hatt samtaler med samtlige styremedlemmer og nøkkelpersoner
i administrasjonen for å danne oss et klart bilde av hvordan klubben
fungerer. OGK er helt avhengig av at forholdet mellom styret og
administrasjonen fungerer og også at de mange frivillige føler at de
er verdsatt. Vi er heldige i OGK at vi har noen medlemmer som er
villige til å ofre mye tid for klubben, disse menneskene er utrolig
verdifulle for at klubben skal fungere godt.
Valgkomiteen skal på vegne av årsmøtet i klubben plukke ut og sette
sammen det beste mannskapet på skuta for de neste årene. Hva ser dere
etter når dere skal sette sammen et forslag til styre?
Idretten har regler for hvor mange av hvert kjønn som skal sitte
i styret. Vi må også ha styremedlemmer som representerer alle
grupper av medlemmer slik som alder, spilleferdighet og sosialt
nettverk. Vi passer også på at det finnes juridisk, økonomisk og
sportslig kompetanse blant styremedlemmene. Det er viktig for
Valgkomiteen at medlemmer kommer med innspill til personer de
mener ville kunne gjøre en god jobb for klubben, så ikke vær redd
for å ta kontakt med oss enten av egen interesse eller på vegne av
andre.

SubAir
Det har i løpet av senhøsten blitt gjennomført div. reparasjonsarbeid
på SubAir og vanningsanlegget etter lyn-nedslag tidligere i sommer.
Alle feil er utbedret.
Jeg ønsker medlemmene en fortsatt god førjulsvinter og velkommen
til en spennende åpning neste vår.
Vennlig hilsen John Riiber

Når dere har funnet en aktuell styrekandidat, hva gjør dere for å
forsikre dere om at denne innehar den rette kunnskap og holdning?
Valgkomiteen gjennomfører et intervju med de aktuelle personene
og forsikrer oss om at en kandidat til et styreverv innehar den
kompetansen som trengs. Som nevnt ovenfor har vi mange hensyn
å ta for å få kabalen til å gå opp, men vi er avhengige av til en hver
tid, å ha en liste med ressurspersoner som klubben kan få glede av i
årene som kommer.

Valgkomiteen har ordet

Valgkomiteens innstilling blir som regel godkjent av Årsmøtet. Styret i
Oslo Golfklubb består i dag kun av medlemmer i klubben. Er det med
bakgrunn i reglene for sammensetning av et styre i et idrettslag, eller er
det ikke behov for å hente inn kompetanse utenifra?
OGK er så heldige at vi har mange medlemmer og blant disse
medlemmene finner vi kandidater som innehar den kompetanse og
de kriterier vi stiller for å sitte i styret.
Du har tidligere vært styreleder i Oslo Golfklubb. Hva mener du bør
være en styreleders viktigste fokusområde?
Virksomhetsplanen! I denne ligger det krav om å ha kontroll på
økonomien og hele tiden ha et offensivt fokus på klubbens gjeld
og hvordan betjene denne i fremtiden. Styreleder må også ha fokus
på Banen. Medlemmene kommer med mange lovord om banens
kvalitet og det er viktig at alle fremtidige styreledere arbeider aktivt
for at vi opprettholder denne kvaliteten. Det er en styreleders plikt
også å lede klubben fremover og ikke bare tenke på at vi «hadde de
jo så bra i år».
OGK er Norges beste og ledene klubb og vi må arbeide hardt for å
beholde denne posisjonen i årene som kommer.

Valgkomiteen i Oslo Golfklubb er inne i årets mest
arbeidskrevende periode. OGK Nytt har snakket med
leder i komiteen, Einar Skogstad, om hvordan de
tenker og jobber når innstillingen til neste årsmøte skal
utarbeides.
Hva er valgkomiteens viktigste oppgave etter din mening?
Den viktigste oppgaven er å ha god kontakt med medlemmene for
å finne frem til ressurspersoner som innehar kompetanse som skal
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Juniorsatsingen
Juniorene på treningsleir i Florida

Landslag 2014
Norges Golfforbund har tatt ut neste år landslag og
U18-landslag. Tre spillere fra Oslo Golfklubb er tatt
ut på 2014 landslagene, Nicoline Engstrøm Skaug,
Kristoffer Ventura og Kristoffer Reitan.
TEKST: ERIK WOODS

Landslag Damer og Herrer
Kriteriene for å bli tatt ut på
landslagene for damer og herrer
er at utøveren er innenfor de
300 beste på verdensrankingen
for amatører (WAGR). Nicoline
Engstrøm Skaug er på årets
landslag og er også tatt med
neste år. Nicoline spiller i dag
collegegolf for East Carolina
University og er nummer 195
på WAGR. Hun utgjør neste
års damelandslag sammen med
Tonje Daffinrud (Vestfold GK).

Fv. Jarle Volden, Saskia Sterud, Dorthea Forbrigd, Suzann Pettersen, Caroline
Diethelm, Kristoffer Reitan, Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth, Sofie Kjus Huseby
og Jan Wojtaszek.

I slutten av november ble det arrangert en ti dagers
treningsleir for klubbens unge elitespillere i Florida. –
Dette har vært innholdsrike dager, forteller sportslig
leder for klubbens juniorgruppe Jan Wojtaszek til
OGK Nytt. Ekstra stas var det at klubbens fremste
ambassadør, Suzann Pettersen, brukte mye tid sammen
med ungdommen på treningsfeltet.

Nicoline Engstrøm Skaug

På herresiden har Oslo
Golfklubb med juniorspiller
Kristoffer Ventura, som er
nummer 208 på WAGR. Han
utgjør neste års herrelandslag
sammen med Kristian Krogh
Johannessen (Drammen
GK). Begge utøverne er nye
på herrelandslaget etter å ha
representert U18-landslaget i
2013.

TEKST: SVEN GJERULDSEN

-Vi har fått muligheten til å spille flere utfordrende baner i tillegg
til trening på fantastiske treningsområder. Baneforholdene er også
noe annerledes enn hjemme i Norge. Alle i gruppen har måtte
blant annet jobbe hardt for å takle det fryktede «Bermuda» gresset,
forteller Wojtaszek videre.
Elitetrener Caroline Diethelm og Wojtaszek hadde med seg noen
utvalgte av klubbens elitespillere på treningsleiren i USA. Gruppen
besto av Sofie Huseby, Dorthea Forbrigd, Saskia Sterud, Henrik
Skogseth, Kristoffer Ventura, Kristoffer Reitan og Jarle Volden

Landslag U18
Kriteriene for å bli tatt ut på
landslagene for U18 er at utøverne
må være innenfor de 1500 på
verdensrankingen (WAGR) for
amatører eller inneha en topptre-plassering på Team Norway
Junior Tour, i tillegg til å kunne
vise til en internasjonal meritt.

Både Wojtaszek og Diethelm mener en treningsleir som den man
har hatt i Florida både er motiverende, men også svært krevende.
-En typisk dag starter kl. 0630 med oppvarming og frokost.
Deretter går turen til nærspillsområdet før vi spiller 18 hull på
bane. Etter banespill er det tilbake til nærspillsområde for ytterlig
presisjonstrening. Til slutt er det statistikkføring og evaluering før
middag kl. 1930. Den fysiske treningen blir også ivaretatt daglig og
er spesielt rettet mot golftekniske bevegelser.
Til sammen har vi spilt åtte runder fordelt på fire ulike baner med
ulik vanskelighetsgrad.

Kristoffer Ventura

Oslo Golfklubbs Kristoffer
Reitan er tatt ut på landslaget
for gutter, sammen med Andreas
Halvorsen (Larvik GK) og
Viktor Hovland (Drøbak GK).
Sandra Nordaas (Drøbak) utgjør
landslaget for jenter.

-I tillegg til basisopplegget har vi fått muligheten til å trene sammen
med Suzann Pettersen i to dager. Hun har vist oss hvordan en typisk
treningsdag for henne forekommer. I tillegg har Suzann brukt mye
tid på å vise oss hvordan hun trener golf med innhold av alle typer
slag. Hele gruppen takker for muligheten oppholdet i Florida ga
dem og alle er enige om at det har vært fantastiske dager, avslutter
Wojtaszek.

Kristoffer Reitan

Oslo Golfklubb er meget stolte over å ha tre unge og lovende
spillere med på landslaget. Dette er et resultat av langsiktig og
målrettet innsats for et godt treningsmiljø. Gratulerer med uttaket
Nicoline, Kristoffer og Kristoffer.
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Juniorsatsingen

Forsikring
Det er mange som ikke vet hva slags forsikring klubben har
hvis en skade skulle skje på golfbanen. De fleste golfere har
ansvarsforsikring i sin hjemforsikring. Nedenfor er gjengitt
hovedpunktene i den forsikring NGF har tegnet på vegne av alle
golfklubber tilsluttet NGF.

Generøs gave gir store muligheter
Den generøse gaven Per og Astrid Heidenreich har gitt
Oslo Golfklubb, gir resultater i form av økte muligheter
for utvikling av spillere som satser målrettet og har
potensiale. Det var for et år siden at klubben mottok en
donasjon på fem millioner kroner til et fond som skal
bidra til å utvikle unge og talentfulle spillere i klubben.

Alle medlemmer har automatisk en ansvarsforsikring stor
kr 3 millioner. Dette gjelder spill i hele verden. Vi trenger derfor
ikke å tegne separat ansvarsforsikring slik mange baner i sydlige
strøk krever.

TEKST: SVEN GJERULDSEN

Forsikringen gjelder under all aktivitet på en bane/klubb tilsluttet
NGF. Ifm konkurranser gjelder den også under direkte reise til/
fra idrettsutøvelse. Den gjelder også ved opphold på konkurranse-/
treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Dette
gjelder også for slik aktivitet utenfor landet.

Klubben har i løpet av 2013 kunnet gjennomføre tiltak til glede for
flere av juniorene basert på støtte fra «Per Heidenreich stipendet».
Statuttene for fondet innebærer muligheten for å støtte de mest
talentfulle, lovende og hardt arbeidende juniorer i klubben samt
også i spesielle tilfeller spillere utenfor klubben. Støtten gis til
enkeltspillere for at disse skal ha muligheten til å utvikle seg så langt
som mulig. Den enkelte spiller søker om støtte fra fondet til tiltak
som faller innenfor klubbens sportslige retningslinjer. Fondets styre
avgjør, basert på søknad og innstilling fra klubbens trenerteam,
hvilke spillere som mottar støtte og til hvilke tiltak.

Det er en forutsetning at medlemmene er medlem av Norsk
folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge.
Dekningsomfanget er slik:
Ulykkesdødsfall			
kr 50.000
Invaliditet			kr 500.000
til ektefelle / samboer		
kr 150.000
Behandlingsutgifter		
kr 25.000
til barn under 20 år		
kr 50.000

Forbilde
Kriteriene for å få støtte fra fondet er at man er i alderen 16 til 24
år, og at kandidaten er et forbilde for andre både ved fremferd og
holdninger. Videre blir det lagt stor vekt på at spilleren gjennom
flere år har vist stor iver og treningsinnsats. Innsatsen skal være blant
de beste i Oslo Golfklubb.

For medlemmer over 70 år er forsikringssummene noe redusert.

For 2013 har 7 spillere deltatt på tiltak i regi av fondet. Gjennom
målrettet trening, innsats over lang tid, resultater og bidrag til
miljøet i klubben gjennom å være forbilder, står disse spillerne
slik vi vil at en toppidrettssatsing i Oslo GK skal være. Spillerne
i 2013 var Sofie Kjus Huseby, Saskia Sterud, Dorthea Forbrigd,
Jarle Volden, Henrik Ditlev-Simonsen Skogseth, Kristoffer
Reitan og Kristoffer Ventura. Spillerne har gjennom Per
Heidenreich stipendiet fått anledning til å delta i turneringer og
treningssamlinger i regi av klubbens trenere.

Interesserte bør sjekke NGFs hjemmesider for detaljer.
(golfforbundet.no – klubb – organisasjon – økonomi/forsikring – se
under forsikring og velg nederst på siden «vedlagte fil»)
Medlemmer kan i tillegg tegne Golfutstyrsforsikring og Hole-InOne forsikring
Dekker tyveri og skade på forsikret utstyr for inntil kr 25.000. HIO
forsikringen dekker bevertningskostander samme dag med inntil kr
4.000.

For å muliggjøre denne ekstra satsingen samt også oppfylle Oslo
GKs forpliktelser som regionalt kompetansesenter, ble trenerstaben
ytterligere styrket gjennom året. Trenerteamet i Oslo Golfklubb
består nå Carro, Fredrik, Jan, Maria, Stephen og Julian samt Jørn
Johnsen, som også er tilknyttet Toppgolf. Med et så solid trenerteam
har klubben også muligheten for å utnytte erfaringer spillere og
trenere får til beste for alle i treningsgruppene.

Hold deg oppdatert om hva som skjer i
klubben!

Ønskes en slik forsikring må IF kontaktes direkte på tlf. 02400.

Medlemsbladet OGK Nytt er en av klubbens viktige
informasjonskanaler. Over hundre av klubbens medlemmer
er abonnenter og får det dermed tilsendt per post på
permanent basis.
Medlemsbladet OGK Nytt utgis 7 ganger per år og bladet du leser nå
er årets siste utgave. Denne utgaven sendes ut til alle medlemmer da det
også inneholder innkalling til Årsmøtet. Klubben tilbyr medlemmer å få
bladet tilsendt på permanent basis og mange medlemmer står allerede på
mottakerlisten. Vil du også det?
Er svare ja, send en e-post til post@oslogk.no.
OGK Nytt er også å finne på klubbens nettsider i pdf-format. Ta en titt på
tidligere utgivelser på oslogk.no/medlem/ogk-nytt.
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Tutta - verdens nest beste golfspiller
I TV-innslaget la ikke Suzann skjul på at hun er fornøyd med
betingelsene, men fremholdt i intervjuet det viktigste for
henne var å slippe å bytte utstyrsleverandør, ettersom hun har
deltatt i produktutviklingen av Nikes utstyr.
Kontrakten skal i følge TV2 være utformet slik at Suzann,
når hun engang legger opp, skal fortsette å være «Nikeambassadør».
- Den er unik på alle områder, det er en mye lenger avtale
enn jeg noen gang har hatt. Om jeg skal spille golf for alltid
vet jeg ikke, men å bli «ambassadør» for dem i etterkant av
min egen karriere er en kul rolle og et kult ansvar å ta på seg,
avsluttet hun i TV-intervjuet.
Visste du at Suzann Pettersen er æresmedlem i Oslo Golfklubb?

Årets golfsesong har vært en stor opptur for Oslo
golfklubbs desiderte beste spiller. Dessverre maktet
Tutta ikke å bli rangert som verdens beste kvinnelige
golfspiller, men det står stor respekt av å bli den nest
beste i verden også. Dette gir Suzann et svært godt
utgangspunkt for neste sesong. Før Tutta tok juleferie
brukte hun flere timer på treningsfeltet sammen med
en gruppe juniorer fra Oslo golfklubb.

Under Oslo Golfklubbs årsmøte den 13. mars 2012, ble Suzann
hedret som nytt æresmedlem av Oslo Golfklubb.

Team Engzelius

TEKST: SVEN GJERULDSEN

Med en topplassering i årets siste LPGA-turnering - CME Group
Titleholders – kunne Suzann ha tatt førsteplassen fra verdensener
Inbee Park, men turneringen ble isteden et antiklimaks for Tutta.
Den sørkoreanske jenta avsluttet med en runde på fire under par,
68, og endte på delt femteplass med -11, fire slag bak den kinesiske
vinneren, Shanshan Feng.
Dermed økte Park sitt forsprang på Pettersen, som på finalerunden
hadde tre birdier og tre bogeyer for par, og -1 totalt. Det holdt til en
29. plass i turneringen.
Flere seire
Årets sesong har vært svært god for Tutta. Hun kan bokføre en
majortriumf fra Evian i Frankrike samt ytterligere tre LPGA
Tour-seiere. Samt triumfen i det uoffisielle verdensmesterskapet i
Kina, og den viktige og sentrale rollen hun spilte for Europa-laget
i Solheim Cup. For Oslo Golfklubb var høydepunktet da Tutta
arrangerte sin egen turnering på Bogstad første helg i september
- «Suzann Pro Challenge» - der hun hadde fått med seg noen av
sine beste konkurrenter til å spille turneringen. Og ikke minst
juniorturnesering «Suzann Junior Challenge». Den turneringen er et
av årets høydepunkt for landets beste juniorspillere.

I vår lanserte Marita og Oslo Golfklubb Team
Engzelius med det formål å hjelpe Marita økonomisk
på hennes vei frem mot en full proff satsing. Klubben
benytter anledningen til å takke alle som har bidratt
så langt, men legger ikke skjul på at behovet for flere
bidragsytere er stort.

Fet kontrakt
Suzann Pettersen har signert Idretts-Norges mest lukrative
sponsoravtale. Avtalen gjelder også etter hun har lagt opp.
Tutta sier til TV2 at både hun og Nike er meget fornøyd med
avtalen, som visstnok skal gi flere titalls millioner i året.
- Jeg kan gledelig si at vi er blitt enige. Vi har fått på plass en
unik avtale, som jeg er veldig fornøyd med, og Nike er veldig
fornøyd med, bekreftet en fornøyd Tutta i et intervju med
TV2 i slutten av november.

Marita er fortsatt i startfasen i sin karriere som golfproff. Flere har
bidratt til å lette på det økonomiske trykket med å melde seg inn i
Team Engzelius. Midlene som kommer inn er øremerket Maritas
utøverfond og brukes til å dekke hennes utgifter i forbindelse med
trening og turneringer verden over.
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Team Engzelius

Trofast kunde i BIG

I skrivende stund befinner Marita seg i USA, nærmere bestemt
Orlando. 31. oktober gikk turen over Atlanteren til New York.
Deretter tilbrakte hun 2 lange dager i bil før hun var fremme i
Orlando. Hun har skaffet seg nytt førerkort fra Florida og nye
skilter på bilen. Hun har også funnet seg en leilighet å leie, og siste
brikke falt på plass da hun fikk beskjed om at hun også får spille og
trene på Bay Hill.
- Det har klødd i fingrene etter å få starte treningen igjen. Jeg tror
det blir bra for min utvikling som golfspiller å tilbringe vinteren her,
forteller Marita.
Marita er altså i full gang med å utvikle sin golf til nye høyder.
Hun har et mål om å fullfinansiere sin proffsatsing gjennom
sponsormidler innen 1-3 år, men trenger hjelp frem til da.
Bli medlem av Team Engzelius!

Har du lyst og anledning til å bistå Marita kan du melde deg inn som
medlem i Team Engzelius. Du kan velge om kategoriene “privat medlem”,
“privat medlem VIP” eller “bedriftsmedlem”.

• Privat medlem – kr. 1 000,- per år
• Privat Medlem VIP – kr. 5 000,- pr år
• Bedriftsmedlem – kr. 15 000,- pr år
• Alle medlemmer vil være med i trekningen av flotte premier.
F.eks 3 dusin Pro V1 baller, Greenfeebilletter til Oslo GK, plass i
Team Engzelius Challenge på Bogstad, Ping Sand Wedge, etc.
• VIP medlemmer får i tillegg
• «Årets Team Engzelius effekt». For 2013 gjelder Abacus
Piquet golfskjorte m/ logo.
• Deltakelse i sommerens Team Engzelius Challenge på Bogstad
Golfbane.
Marita vil her spille med alle grupper samt ha aktiviteter hvor
hun er med.

Christian Biermann sammen med Stephen Newey

Christan Biermann arbeider som lege og har vært
medlem i Oslo Golfklubb siden 1979 og er en trofast
kunde hos Stephen og Bogstad Innegolf (BIG) i
vinterhalvåret. I flere år har han jevnlig kommet hit for
å spille golf med sin kone eller for å få gode råd og tips
fra Stephen for å forbedre sin golf.

• Bedriftsmedlemmer får i tillegg
• 3 plasser i sommerens Team Engzelius Challenge på Bogstad
• Tilbud om eget foredrag for ansatte: «Fra amatør til proff!»
Fokus på måloppnåelse, positiv tenking og ny generasjon
toppidrettsutøvere.

Kan du huske når du startet å benytte deg av tilbudet til BIG?
-Det må ha vært 2010
I BIG kan man spille en runde, slå baller på driving range eller øve på
putting. Hva benytter du deg av?
-Slår på driving range og spiller 9 hull i blant. En hyggelig
avslutning på uken.

Ønsker du å støtte Marita gjennom Team Engzelius kan du gjøre
det ved å gå inn på klubbens nettside, www.oslogk.no. Klikk
deretter “Medlem” – “Team Engzelius”.

Tar du pro timer hos Stephen?
- Ja, regelmessig. Vi øver på alt som kan gå galt på golfbanen. Han
er utrolig flink til å se dine individuelle behov og sette gode mål
for deg. Han har gjort meg til en bedre golfspiller. Og så er han en
svært inspirerende og behagelig instruktør!

Protimer med Julian?
Julian King tilbyr protimer i
Fornebu Indoor Golf Center. Du
reservere time ved å ringe Julian
på tlf. 982 32 811 eller besøk
nettsiden figc.no.

Hvorfor bør medlemmer besøke BIG?
- Golf er en teknisk sport. Det er lurt å holde spillet vedlike. Så
slipper du ”å banke rust” av svingen hver vår!
Hvordan var ditt første møte med golf?
- Begynte i studietiden i Irland. Opplevde det som de fleste:
utfordrende og komplisert! Ble medlem OGK 1976. Da sto jeg i
juni med Bjørn Staubo på parkeringsplassen i 20 minutter før det
dukket opp et medlem til som kunne signere søknaden.
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Reisebrev fra Erik Hagen
Tiger Woods og Henrik Stenson på nært hold

Hva betyr golf for deg?
-Gode opplevelser av alle slag. Kvalitetstid med venner og familie,
fin mosjon, vakre omgivelser, reiser og selvfølgelig hull 19.

Det var med spenning og forventning Trine og jeg ankom til
Montgomerie Maxx Royal Golfcourse og Tyrkish Airline Open i
Belek, Tyrkia søndag den 10. november. Dette var et meget godt
organisert arrangement, og med et sikkerhetsopplegg vi normalt
ikke ser på idrettsarrangementer. Village området manglet ingen
ting: Gjennomlysing og sjekk som om det var på Gardermoen,
charity muligheter med minigolf, Tyrkish Airlines med en fantastisk
flott lounge, kjempeskjerm med ”live bilder” fra banen og selvsagt
leaderboard, merchchandise telt, mat og drikke og stand for det
Tyrkiske Turist kontor, hovedsponsor sammen med Tyrkish Airlines.
Alt dette innenfor et areal på ca.150 x 150m!

Som lege, hvilke positive effekter mener du golf har for kropp og sinn?
- Golfspillere og hundeeiere lever lengst i befolkningen. Her slipper
du sorte poser, kennel og båndtvang....
Hvem bør begynne å spille golf?
-Golf egner seg for mange, men slett ikke for alle. Man må ha noe
tekniske ferdigheter.
Hva er det rareste du har opplevd/gjort i ditt golfliv?
- En spik-rak 3-wood i taket på Royal Burgess klubbhus i
Edinburgh (Verdens eldste golfklubb). Ballen landet trolig i en
klynge Jaguarer og Rollser, men ble ikke ettersøkt. Et godt treff...
Hva er det beste og verste med golf?
- Det beste er at golf alltid er utfordrende, og det verste er alle de
som aldri skjønner det...

Åpningstider og priser i BIG
Hverdager: 10:00-20:00
- kl. 10:00-16:00, kr. 230,- kl. 16:00-20:00, kr. 340,Lørdag: 10:00-18:00, kr. 340,Søndag: Stengt

Etter hvert nærmet det seg tid for utslag for lederballene
Ingen tvil om hvem som fikk mest oppmerksomhet! Rundt Tiger
Woods var det trangt om plassen, ca. 300-400 mennesker fikk se
han slå ca. 25 slag med hver wegde, jern og til slutt fairwaywoods og
driver.

Julegavetips!
Gi et klippekort
til BIG
i julegave!

Ta en protime
Stephen Newey tilbyr protimer i BIG
gjennom hele vinteren.

Booking: 22 73 17 60

Henrik Stenson

Det var litt mindre folk rundt Stenson, mest svensker! Moro var
det også å følge oppvarmingen til Jimenez, hvor det selvsagt var fyr
på sigaren imellom slagene og han hadde bestandig et lurt smil til
fansen.
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Tiger Woods og Henrik Stenson på nært hold
Er stor opplevelse å se verdensstjernene på nært hold samt å få sett
en turnering som en del større enn de vi normalt har hos oss på
Bogstad, men ingenting er umulig med god planlegging. Pressen
skrev at tilskuerantall var 12-14 000 mennesker.
Resten av uken fikk vi flere fine runder på meget gode baner i Belek.
En opplevelse var det også å spille i fullt flomlys på Cariya. Toppen
var det med avsluttingsspill på Lykia Links!
En stor takk til Din Golfreise, Abacus og Belka Golf for all hjelp og
super service!
Trine & Erik
Har du et reisetips?
Mange av klubbens medlemmer reiser verden rundt og spiller
på forskjellige golfbaner. Dersom du har besøkt en golfbane du
ønsker å tipse andre golfere om, send inn ditt bidrag til OGK
Nytt, epost: post@oslogk.no.
Dessverre ser vi ikke smilet, men sigaren kan skimtes.

Golfkarrieren startet som b-caddie

Vi fulgte nettopp Jimenez et par hull før vi inntok posisjonen for
å følge Woods, Stenson og Canizares. Bak disse gikk lederballen
med Dubisson, Poulter og Jaquelin. Disse hadde 2-3 slag ledelse før
finalerunden, så her måtte Tiger og Stenson kjøre fra Hull 1.
Etter en grovtelling tror jeg det var ca. 8000-10000 tilskuere som
fulgte de 2 beste golfspillere i verden. Sikkerheten rundt spillerne og
da særlig Tiger var meget god. Den eneste gangen vi fikk mulighet
til å ta bilder var på vei fra greens til neste teebox. Selv da var det
vanskelig. Tigern´s ”1.vakt” var svært effektiv.
Det ble 18 hull med verdensstjernene for oss og det var en fryd å se
kameratskapet og den hyggelige tonen de hadde seg imellom – både
spillere og caddies. Imponert? Ja det ble vi til tross for at de begge
ble slått av Dubisson og Donaldsson. Særlig Dubisson som tok sin
første seier på European Tour!
Lengde på utslagene var nok det som mest imponerende, samt
lengdekontrollen på innspill og på puttingen på svært ondulerte
greens med en Stimp på 11,5.

Navn: David Hansson
Medlem siden: 1977
Alder: 83 år
Hcp: 16,7
Mener selv at han kanskje er mest kjent som pappa’n til Olav
Hansson, “stilhopperen fra Røa”, som tok laggull og sølv i
individuelt under VM i Holmenkollen i 1982.
Når startet du å spille golf?
Ja, dvs. første gang jeg kom borti golf, da var jeg ung gutt. Det var
i 1939 da jeg begynte å gå caddie her oppe. Den gangen var det
a-caddie og b-caddie. A-caddiene fikk 1 kr. for 18 hull, b-caddiene
fikk 50 øre. En fersk caddie bar ofte bare køllene, men etter hvert
som du ble en god caddie så hjalp vi jo spilleren f. eks med valg av
kølle og slikt.
Jeg var en god caddie, men så liten av vekst. Da jeg søkte om å
bli a-caddie syns de kanskje ikke at jeg var stor nok. Derfor ble
det opprettet egen klasse for meg som de kalte premie-caddie. Så
istedenfor å få betaling som a-caddie fikk jeg 75 øre. Midt i mellom.
Men jeg ble satt opp til a-caddie ganske snart.

Erik Hagen
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Golfkarrieren startet som b-caddie
mulighet til å holde meg i aktivitet nå som jeg har blitt eldre. I
tillegg har jeg fått spille flere store turneringer. I 2002 deltok jeg f.
eks på Europamesterskapet i Praha. Her kom vi på 2. plass. Det var
kjempegøy.
Oslo Golfklubb er en fantastisk klubb å være medlem av.

Har du en caddiehistorie å fortelle?
Jeg husker en gang i 1944 hvor jeg var caddie for Cato All. Jeg
mener å huske at han spilte sammen med Arne Steckmest, gamle
Noble Stibolt og Gilbert Heron. På 9. hull fikk Cato All hole in one
og da ble det med det 9. hullet. Det ble jo stor oppstandelse det vet
du. Da bar det rett inn i klubbhuset for å feire med full middag. Jeg
husker at jeg ikke hadde fått noen betaling av Cato All, og jeg stod
utenfor klubbhuset, (caddier fikk aldri komme inn i klubbhuset
– er du gal! Det var strengt forbudt.) men omsider kom han ut til
meg og da fikk jeg hele 20 kr. Og det var enormt mye penger den
gangen.

Storskarv på golfbanen

Hvor mye penger ville det ha vært i dag?
Det er jeg usikker på, men hos Simen i Bua (han het egentlig
Simonsen) der fikk caddiene lov til å handle. Der kostet en stor is
med sjokolade 15 øre, da kan du tenke deg at 20 kr. var veldig mye
penger.
Som caddy, fikk du spilt noe på banen?
Vi var en guttegjeng som drev og snikspilte på banen. Jeg hadde
en god venn som het Bjørn Henriksen, sammen dro vi til det vi
den gang kalte “skauhullet”, som lå der hvor hull nr. 11 er i dag.
Skauhullet lå litt skult så her snikspilte vi golf. Simen var streng på
dette her. En gang tok han oss og det resulterte i at golfkøllene til
Bjørn Henriksen ble beslaglagt. Men etter en viss tid ble han innkalt
på kontoret til Simen. Her fikk Bjørn beskjed om at Simen ikke
ville ha noe av den snikspillingen på banen. Han sa: “Nå skal du
høre det Bjørn. Jeg vil ikke ha noe av den tjuv spillingen din. Så her
får du en ny bag og nye køller i gave og så får du bli medlem slik at
du får spille på ordentlig vis”. Sånn var det den gangen.

Den som har øynene litt med seg på 13. green, kan ofte
se en stor, sort fugl som sitter på en stake ute i vannet,
ca. 25 meter til venstre for greenen. Dette er storskarv
(Phalacrocorax carbo).
Vanligvis sitter skarven med vingene utspilt, for å tørke fjærdrakten
etter dykk. Fra staken har de også god oversikt over hva som beveger
sag i vannet under dem og kan raskt stupe etter fisk. Sommeren
2013 har det vært observert 3 - 4 fugler i Bogstadvannet.
Storskarv, et medlem av pelikanfamilien, er egentlig en sky kystfugl,
men har i flere år nå vært å finne ved Bogstadvannet.

Ble du medlem i klubben på denne måten du også?
Nei, da jeg ville bli medlem gikk jeg til Per Teigen og fortalte at
jeg hadde så innmari lyst til å spille golf. Dette var nok i 1976 tror
jeg. Svaret var at jeg måtte vente, men at jeg kunne benytte driving
rangen så lenge. Jeg var helt sjuk etter å spille golf. Så jeg gikk til Per
Teigen nok en gang og spurte ham følgende: “Hva gjør du med folk
som har blitt sjuke?”. “Hva mener du?” spurte Per Teigen. “Jeg har
blitt sjuk av ikke å få lov til å spille golf ”, forklarte jeg. Da sa han:
“Du da så, da får du bli medlem”. Jeg måtte betale en vanningsavgift
og dermed var jeg medlem og siden har det gått slag i slag.

Storskarven hører til mesterdykkerne blant fuglene. Med de
svære svømmeføttene, tar den seg godt frem under vannet. Den
foretrekker å dykke på grunt vann, unntaksvis så dypt som 20
meter. Føden består av forskjellige typer fisk og den kan sluke
ganske store fisk.

Hva vil du si er størst forskjell på den gang da og nå?
Den største forskjellen er kanskje Oslo Golfklubb ikke var den
idrettsklubben før som den er nå. Det er jo veldig spennende å se
hvordan klubbens satsing på juniorene vil gi utslag i gode resultater
og rekrutteringen til golfsporten. Før i tiden når det ble snakket om
juniorer på gamle generalforsamlinger så blåste liksom alle de gamle
medlemmene av dette, men i dag…ja det er stor forskjell.
I tillegg er jo banen en hel annen en den en gang var. Den har jo
vært gjennom mange ombygninger, men ombygningen i 2008 syns
jeg var særdeles vellykket. Det var jo min eks. svigersønn, Einar
Skogstad, som var med på å drive gjennom dette. Jeg tror ikke
det hadde blitt noe av hadde det ikke vært for Einars innsats. Den
investeringen var helt riktig. Bare se på hva Suzann har klart å få
med seg av verdensstjerner opp her, så skjønner man at det var en
god idé.

Den hekker ytterst på kysten fra Frøya og nordover. De største
koloniene finnes i Trøndelag og på Helgeland, men i vinterhalvåret
opptrer den tallrik på kysten av Sørlandet og Vestlandet. Noen drar
helt til Middelhavet, men mange holder også til i Oslofjorden om
vinteren, f.eks. helt inne i Frognerkilen. I løpet av våren trekker den
så nordover igjen til hekkeplassene.
En voksen fugl er ca. 90 cm. Den legger 3 til 5 blå- eller grønnhvite
egg i april/mai. Ungene får full størrelse etter ca. 35 dager.
Kilde: «Norges Fugleliv»

Har du tatt et bilde av fugl på banen?
Har du tatt et fint bilde av en eller flere fugler på banen? Send
gjerne bildet til post@oslogk.no slik at vi kan legge dem ut
på klubbens nettside, nærmere bestemt under menyvalgene
golfbanen-fugler på banen. Skriv hva slags fugl det er samt når
og hvor bildet er tatt.

Hva tror du golfen har betydd for deg?
For det første har den betydd mange gode venner og en flott
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Jans treningstips

Mens vi venter på neste golfsesong
Som golfer er det mange enkle øvelser du kan gjøre gjennom vinteren for å holde kroppen i “golf-form”.
Øvelsene som demonstreres her passer for golfere i alle aldre. Det eneste du trenger er en treningsstrikk. Målet
med øvelsen er å holde bevegelighet og muskulatur vedlike, forteller leder i junioravdelingen Jan Wojtazsek.
Treningsøkten bør startes med oppvarming som f. eks kan bestå av 15-20 minutter hurtig gange eller lett jogg.

Strikken festes noe over hodehøyde (se bildene over). Stå med litt bøyde knær (som i golfsving). Roter til siden, holdt blikket rett frem.
Prøv å unngå svai i rygg. Øvelsen er for stabiliseringsmuskulatur og noe ben. 10 – 15 repetisjoner til hver side x 3 – 4 ganger.

Strikken festes noe under knehøyde. Utgangsstilling som forklart over med bøyde knær. Roter til siden, holdt blikket rett frem. 10 - 15
repetisjoner til hver side x 3 – 4 ganger. Denne øvelsen er noe lik oppsvinget i golf.
Øvelsen holder magen stram og vedlikeholder rotasjonsbevegelsen på en enkel måte.
Neste episode av Jans strikk følger i neste utgave av medlemsbladet og da skal vi ta for oss lår og setemuskulatur. Følg med!
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Tr e n i n g s r e i s e r G o l f P l a i s i r

PRIS:

14 595,-

Bli med Stephen og Julian til herlige Gloria i Tyrkia!
Tyrkias kronjuvel i golfsammenheng
er uten tvil Gloria Golf i Belek. Det er
ikke bare det mest berømte ferieanlegget, men også ett av de aller største
med flere 5-stjerners hoteller og 45
herlige golfhull på anlegget ved det
glitrende Middelhavet. En av banene –
Gloria Old Course – er én av de eldste
og mest velrenommerte i Tyrkia.
Banen åpnet i 1997 og er fortsatt en
favoritt blant skandinaviske golfere.
Alt begynte for litt over ti år siden,
da Tyrkias turistminister bestemte
at man skulle skape et golfparadis og
valget falt på Belek. Gloria Resort var
en av de første banene i Belek, og kan
skryte av å være et komplett anlegg for
sol, bad og golf.

PGolfen:

Gloria Golf Resort har 45 herlige hull
som slynger seg fram i parklignende
omgivelser med pinjetrær langs fairways. Greener og bunkers er velstelt,
og Gloria er et anlegg som oser av
kvalitet. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene og alt er i toppklasse. Banen
varierer mye med kratt, vannhindre
og velplasserte bunkers i en herlig

blanding. Her er to 18-hullsbaner –
Old og New – og 9-hullsbanen Verde.
Old er ikke så gammel som det kan
høres ut til; den ble åpnet i 1997 og
New i 2005. Begge banene er parkbaner omgitt av pinjetrær. New er litt
åpnere og anlagt rundt fire innsjøer,
mens Old er mer omgitt av pinjeskog.

PBo:

Man bor godt på Gloria. Vi bor på
hovedhotellet Gloria Golf, som selvsagt
er 5-stjerners. Hotellet ligger ved stranden og er forbundet med den ytre stranden med en liten bro. Det er heller ikke
langt til golfbanen; det tar fem minutter
å kjøre mellom hotellet og klubbhuset
– fra dør til dør. Gloria Golf er et klassisk golfhotell, og meget populært blant
spillere. Maten er ypperlig, og restaurantutvalget stort med to bufférestauranter og tre à la carte-restauranter
med italiensk eller tyrkisk tilsnitt,
samt en fiskerestaurant hvor bord bør
reserveres allerede ankomstdagen. Der
er også flere barer å velge mellom. I velværeavdelingen ligger dessuten ett av
Beleks beste hamam.

DATo:
22 - 29 mars, 2014

inkluDerT i prisen:
Fly oslo – Antalya t/r
koffert og golfbag på flyet
Transfer fra flyplass – hotell t/r
7 netter på Gloria Golf resort *****
All inclusive på hotellet
5 greenfee på Gloriabanene med varierte
starttider
Golfskole med stephen og Julian
rangeballer ved golfskolen
service av Golf plaisirs skandinaviske personale på plass

VAlGFrie TilleGG/AVslAG:
Enkeltrom: 1 395,Ikke golfere: -1 500,Avbestillingsforsikring: 300,Golfbagsforsikring: 180,-

påmelDinG:
For å bestille reisen, besøk følgende nettside:

www.golfplaisir.no/oslogk
Vær oppmerksom på at antall plasser er
begrenset til 22. Det tas forhold om kansellering ved færre enn 8 deltakere.
Bestillingen må være Golf plaisir i hende
senest 17. desember 2013.

golfplaisir.no | Tel: 22 47 50 69
Mobil: 928 08 800
christian.berg@golfplaisir.no

Det var en gang
Husker du bladet “Golfentusiasten”?
OGK Nytt fått tak i en kopi av utgave nr. 3 fra 1965 av Golfentusiasten. Den gang var
en av postene i bladet “Redaktørens brevspalte” og mange golfinteresserte sendte inn sine
leserbrev. Brevet som blir referert nedenfor er signert Olav Flatheim. Han syns tydeligvis
at Oslo og Stavanger golfklubber ikke henger helt med i tiden.
Herr Redaktør!
Oslo og Stavanger måler sine golfbaner i Yard. De andre norske klubber holder seg til det målsystem som har vært
landets offisielle i over 90 år, og som vi har til felles med de fleste andre land på kloden. Jeg tør derfor foreslå at også
Oslo og Stavanger golfklubber går over til meter som lengdeenhet.
Er det ikke en misforstått hensynsfullhet at vi på grunn av våre engelsk/amerikanske gjester bruker en måleenhet
som de engelsktalende land selv holder på å forlate? Som kjent kunngjorde statsminister Wilson i mai måned at
Storbritannia skulle gå over til det metriske system for mål og vekt. Man innser at en slik overgang er nødvendig
ikke minst av hensyn til sine utenlandske handelspartnere, og den engelske ullindustri har allerede tatt konsekvensen
av dette og besluttet å gå over til metersystemet fra 1967. Canada ventes å følge Storbritannia, og USA avventer den
innstilling om overgang til det metriske system som en Senatskomité har fått som arbeidsoppgave. Også der er det
tydelig at de mest negative kretser holder på å svekkes.
Det er klart at en overgang for disse folk til et nytt system for mål og vekt vil bli en uhyre vanskelig
tilvenningsprosess. En liten trøst og hjelp kan vi imidlertid gi golfspillere fra disse land: Under sine besøk i Norge
kan vi la dem få erfare at det går an å spille golf – kanskje til og med god og hyggelig golf – selv om banen er
oppmålt i meter.

Andre saker fra Golfentusiasten nr. 3 i 1965:
- Anniken Langaard vant Norgesmesterskapet. Finalen
endte 6/5 og Anniken slo dermed Bøbban Bjørge (se
bildet til høyre).
- Norge vant damelandskampen mot Danmark.
Ruth Waaler, Vivi Horn, Ellen Kongsli og Anniken
Langaard dannet lag. Matchene var spennende og
velspilte og med 3 seire i singles var resultatet klar seier
til Norge for første gang. Vi anså det som en stor glede i
norsk damegolf, og vi ble feiret i stor stil. Høydepunktet
var avslutningsmiddagen i Tivoli hvor vi endte i
“rutsjebanen” og så Tivolis fantastiske fyrverkeri.

NM-vinner og semifinalemotstanderen Anniken Langaard og Bøbban Bjørge.
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Har du tatt et blinkskudd?

Pro Shop’s corner

Hvis svaret er ja og blinkskuddet er et golfrelatert
bilde vil OGK Nytt gjerne dele det med leserne.
Send inn bildet i høyoppløselig
format til post@oslogk.no. Skriv
også litt om hvor og når bildet
er tatt.

NB! Viktige frister

Fv. Julian, Anthony, Stephen og Jayne.

Julesalg i Pro Shop!
Frist for endring av medlemskategori og
utmelding av klubben
Klubben styrer etter lover som er vedtatt av
Årsmøtet. I lovverket står det oppført noen
frister som det er spesielt viktig at medlemmer overholder.
1. Endring av medlemskategori fra og med 2014:
Skriftlig melding til klubben før 1. januar.
2. Utmelding av klubben fra og med 2014: Skriftlig
melding til klubben før 1. januar.

Julesalget i Pro Shop er i gang! Her kan du få
kjøpt gavekort til bruk i hele butikken eller benytte
deg av varer som er lagt ut for salg:

• -70 % på regntøy fra Sunderland
(både dame og herre)

Juleg

avetip

Er du junior i 2013 og fyller 22 år i 2014?
Alle medlemmer som fyller 22 år i 2014 vil fra 1. januar
2014 bli seniormedlem. Aktiv junior blir Aktiv, Passiv
junior blir Passiv.
Hvis du skal studere i 2014 kan du nyte godt av
studierabatten ved å sende klubben gyldig studiebevis
innen 20. februar 2014.

• - 50 % på klær fra Lobster

Skal du fortsette å studere i 2014?
Klubben må ha tilsendt gyldig studiedokumentasjon hvert
år. Gyldig dokumentasjon kan f.eks være:
• kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet som
bekrefter studietilværelsen for 2014.
• kopi av studiebevis med kvittering for betalt
semesteravgift for 2014.

GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO

Frist for innsendelse av studiedokumentasjon
er 20. februar 2014.
Studierabatt gjelder for medlemmer i alderen 22-28 år.

s!

(dame og herre)
• - 50% på et utvalg av sko

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

