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European Boys` Team Championship ble arranger på Bogstad 7. - 12. juli.

Frivillig til Suzann Pro Challenge
5. og 6. september arrangeres SPC og det er behov mange frivillige. 
Har du anledning send en e-post til erik.hagen@tornier.com.

Golfprofilen
I anledning Stephens 60-års dag.
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Solheim Cup

Baneavdelingens hjørne
Fugler på banen

Suzann Pro Challenge

Behersker du kunsten å reparere 
nedslagsmerker?

Golfcamp
Ladestasjon til El-bil
Golf i tordenvær

Tur med Pro Shop

Team Engzelius

Det var en gang

Først og sist med Marius Thorp

For en sommer!! Sol 
og varmt i hele juli, 
for varmt for golf for 
mange. Nå er vi tilbake 
til normalen og golferne 
har igjen funnet frem 
golfkøllene, det merkes på 
spillerstatistikken.

Banen er i kanonbra stand, banemannskapet gjør en glimrende 
jobb med å vedlikeholde anlegget. Klubbhus og uteområdene rundt 
fremstår ryddige og godt vedlikeholdt. Driving rangen er endelig 
presentabel, det er fresht der nede nå. Slik skal det være for hele 
anlegget resten av sesongen.

Sommertid er ferietid, men også turneringstid. EM boys, The 
International Trophy, Old Boys Championship, Hovedstadsmatch 
og Vandrepokalen har alle gått av stabelen i denne perioden. Takk 
til de frivillige som har hjulpet oss med gjennomføringen.

EM ble gjennomført på en forbilledlig måte. Turneringsleder Erik 
Hagen hadde med seg en håndfull frivillige og 5-6 meget erfarne 
sjåfører samt oss ansatte og gjennomførte et prikkfritt arrangement. 
Vi fikk mye skryt fra EGAs representanter. Det neste store blir 
Suzann Pro Challenge i september og til det trenger vi langt flere 
frivillige. Har du anledning håper vi du kan bidra til nok et godt 
gjennomført arrrangement på Bogstad. 

Rett før ferien vedtok Norges Golfforbund at et eventuelt Solheim 
Cup i Norge skal arrangeres på Bogstad. Som visepresidenten sa 
«vi valgte det beste av de beste». Dette er en stor annerkjennelse 
av alt arbeidet vi gjør i klubben og det fantastisk fine anlegget vi 
presenterer. Det er likevel en lang vei å gå før Solheim Cup på 
Bogstad blir en realitet. Første skritt er golfklubbens ekstraordinære 
årsmøte på tampen av denne måneden. Styret har sagt at 
medlemmene skal få si sin mening før vi arbeider videre mot målet. 
Det må skaffes ca. kr 45-50 millioner fra bedrifter/myndigheter/
salg av rettigheter etc. i løpet av de neste ca. 5 måneder. NGF skal 
formelt søke Ladies European Tour (LET) om å få Solheim Cup 
hit i 2019. LET skal senhøsten 2015 ha avgjort om Norge skal få 
Solheim Cup. Hvis alle ovennevnte elementer faller på plass vil 
Solheim Cup i Norge bli en realitet. Så gøy det kan bli! Et fantastisk 
arrangement hvor de beste kvinnelige golferne i USA og Europa skal 
matches mot hverandre – her på Bogstad. Fantastisk.

Årets greenfeeinntekter er alltid avhengig av en god juli måned. 
Med stengt bane i 6 dager for EM og til tider for mye sol og 
varme er inntektene i juli betydelig lavere enn samme måned i 
fjor. Vi hadde riktignok en rekordtidlig sesongstart med gode 
greenfeeinntekter i mai slik at vi p.t. ligger omtrent på det vi trenger 
for å nå årsbudsjettet på kr 2,3 millioner.
Økonomien generelt er under kontroll. Vi nedbetalte kr 500.000 på 
det store lånet i slutten av april. Restgjelden nå er kr 57.250.000 – 
store tall og mye renter, men det er med i budsjettet og håndterbart. 
Salget av avtaler til eksterne parter er bedre enn på samme tid i fjor 
og kontingenter og avgifter blir bra forutsatt at alle som enda ikke 
har betalt årets kontingent gjør det snarest! Kostnadssiden ser bra 
ut. Så langt har det ikke påløpt de store uforutsette kostnadene, 
men vi har fremdeles 5 måneder igjen og mye kan skje.

Banen er i topp stand, vi har fortsatt 7-8 uker igjen med gode 
spilleforhold. Bruk anlegget og husk det viktigste «enjoy the game» - 
golf skal være gøy, nyt dagene på Bogstad utover høsten.

NV
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Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth

I juli bestemte Styret 
i Norges Golfforbund 
at Oslo Golfklubb 
og Bogstad skal være 
vertskapsbanen i Norges 
eventuelle søknad om å 
få Solheim Cup (SC) i 
2019, golfsportens største 
kvinneturnering.  Dette er 
et gledelig og meget godt 

skussmål for klubben og vår eminente bane, og er i tråd 
med klubbens Virksomhetsplan og langsiktige mål om 
et ”helårsanlegg med fasiliteter og standard høy nok til 
å kunne arrangere turneringer på høyeste internasjonale 
nivå.” Klubbens medlemmer skal på et ekstraordinært 
Årsmøte i løpet av sensommeren avgjøre om OGK skal 
takke ja til NGFs tilbud om å være vertskapsbane i SC 
søknaden. Et Solheim Cup-arrangement i Oslo vil være 
meget positivt for byen og vil kunne stadfeste Oslo 
Golfklubbs posisjon som et anlegg i verdensklassen. 
Styret anbefaler at medlemmene aksepterer det ærefulle 
tilbudet om å være vertskapsbane i NGFs søknad.

På NGFs ting i Kristiansand i november 2012 ga norske golfklubber 
enstemmig klarsignal for å igangsette arbeidet med en norsk 
Solheim Cup søknad under forutsetning om at eksterne sponsorer 
og samarbeidspartnere skulle finansiere prosjektet. NGFs president 
fremhevet at et Solheim Cup i Norge anses å være et viktig ledd i 
arbeidet med å øke kvinneandelen i norsk golf som i dag er på 25 
prosent. SC er ikke målet, men et virkemiddel for å få 15.000 nye 
jenter og kvinner ut på norske golfbaner innen 2022. Mesterskapet 
blir også et virkemiddel for å synliggjøre golf som idrett i Norge, 
øke turneringsvirksomheten, tiltrekke flere samarbeidspartnere 
til golfen, og øke oppmerksomheten for Norge som golfnasjon i 
utlandet.  Oslo Golfklubb har vært en foregangsklubb i arbeidet 
med å rekruttere ungdom til golfen gjennom vår målrettede satsing 
de siste 10 årene, og i dag har vi en jenteandel på over 40 prosent av 
250 barn og ungdom i trening.

På oppløpssiden i valget av vertskapsbane var det tre sterke klubber 
som gjensto; Miklagard, Losby og Oslo GK. Alle klubbene leverte 
sterke og gjennomarbeidete søknader, og NGF gjennomførte en 
grundig og ryddig prosess i utvelgelsen hvor kandidatene fikk god 
anledning til å utdype og gjennomgå sine søknader for NGFs 
administrasjon som skulle innstille til styret. Vi er stolte og ydmyke 

over at NGF valgte Oslo GK som best egnet i forbindelse med en 
eventuell norsk SC søknad. Dette blir et løft for norsk golfsport som 
hele golf-Norge må bidra til å få realisert med hjelp av næringsliv og 
politiske myndigheter.

En del medlemmer lurer selvsagt på hva et Solheim Cup 
arrangement i september 2019 innebærer for klubben og hvorfor 
det er så viktig at nettopp OGK er vertskapsbane for en av 
golfsportens mest prestisjetunge turneringer. Dette vil gjennomgås 
på ekstraordinært Årsmøte og i dokumentasjonen som produseres i 
anledning møtet, men hovedtrekkene er som følger:

Solheim Cup på Bogstad vil forsterke oppfatningen om at vi er 
den beste banen i landet og det vil heve Oslo GKs status som en 
klubb det er verdt å besøke og være medlem av. Det vil heve vår 
merkeverdi og bidra positivt til klubbens økonomi og rekruttering. 
Oslo GK vil fortsette å være en attraktiv samarbeidspartner for 
næringslivet som bidrar økonomisk til klubbens drift.
Et Solheim Cup arrangement på Bogstad skal ikke belaste klubben 
økonomisk.
I den perioden golfbanen er stengt på grunn av arrangementet vil 
klubben skaffe medlemmene tilgang for spill på andre baner i Oslo-
området og dekke greenfee slik vi gjorde under baneombygningen i 
2008.  
Det vil være positivt for landet, byen og bydelen å få Solheim Cup 
til Bogstad. 
Solheim Cup i Norge vil sette norsk golf på verdenskartet og bidra 
positivt til rekruttering til golfsporten, og ikke minst kvinnegolf, i 
Norge. Dette vil være positivt for alle norske golfklubber. 

Oslo GK vil være en stolt og verdig vertskapsbane gitt banens 
nærmest garantert gode forhold i september, nærhet til byen og 
publikum, gode løsninger for logistikkutfordringene, attraktivt 
landskap for TV-produksjonen og klubbens påviste evne som 
arrangør. Det er derimot nå arbeidet begynner og fremdriftsplanen 
frem til søknadsinnsendelse er omfattende. Organisasjonskomitéen 
nedsatt av NGF vil innen utgangen av 2014 komme med en 
innstilling til NGFs styre hvor det skal konkluderes om Norge skal 
søke eller ikke søke om Solheim Cup 2019. En viktig forutsetning 
for innstillingen vil være at finansieringen er på plass. Forutsatt en 
positiv innstilling må NGFs styre sende søknaden til LET (Ladies 
European Tour) i løpet av første halvår 2015. LET vil annonsere 
vertskapsland for SC-2019 etter SC i Tyskland i september 2015. 

Utover dette kan vi glede oss over en fantastisk sesong så langt og 
fortsatt se frem til mange fine runder på svært gode forhold i en god 
stund til. August vil være hektisk med en del sponsorarrangementer, 
spillesugne medlemmer etter ferien og Suzann Pro Challenge 5. 
og 6. september hvor vi nok en gang er stolt vertskap for noen 
av verdens beste kvinnegolfere. Vel møtt til resten av sesongen og 
ekstraordinært Årsmøte.  

Hilsen Jan
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Avholdte turneringer

Old Star

TEKST OG BILDER: THOMAS SELBEKK

Old Star Cup 2014 er historie. Fantastiske vær og 
baneforhold, og som vanlig, en legendarisk bankett. 
Ekstremt bra spill, gratulerer til årets Old Star, curleren 
Dagfinn Loen, som oppnådde fantastiske 42 poeng! 
Curling tok også lagseieren netto, med Dagfinn, Jan 
Kolstad og Flemming Davanger på laget.

Asbjørn Ramnefjell, basketball, er ustoppelig, han vant 
brutto, individuelt på 72 slag. Helt rått. Asbjørn vant forøvrig 
bruttopokalen første gang i 1978.

Brutto lag ble vunnet av hopp som bestod av Kent Johanssen, Erik 
Hagen og Thomas Selbekk.

Beste kvinne ble Helén Borchgrevink, håndball, med sterke 39 
poeng. Helén vant også debutantprisen.

Prisen for flest birdies gikk for tredje året på rad til Geir Leknes, 
ishockey.

Stor takk til hoppgutta Andreas Hartz, Kent Johanssen og Robert 
Selbekk-Hansen samt Old Star grunnleggerens barnebarn, Sebastian 
Selbekk for fantastiske kulturelle innslag! 

Bogstads egen legende Erik «Malern» Jacobsen sammen med de tidligere 
landslagsspillerne i hockey Pål Kristiansen og Sven Lien og olympisk mester Egil 
Søby. Pål er forøvrig Old Star Champion 2012.

En stor takk rettes også til Gunnar Fosseng som formann i komiteen 
for juryens ærespris. Prisen gikk i fjor til Kjell Robert Kaspersen, i år 
var den heldige vinner Thomas Selbekk. Juryens trøstepris gikk i år 
som i fjor til Jon Magne Karlstad, ishockey.

Skihopper Andreas Hartz skapte magisk stemning på banketten med gitaren sin.

Årets Old Star Champion, curlingspiller Dagfinn Loen som vant suverent med 
intet mindre enn 42 poeng, sammen med Old Star general Thomas Selbekk og sjef 
premieutdeling, Arne Sartz-Knudsen.

The International Trophy

The International Trophy 2014 ble avsluttet søndag 
29. juni i strålende vær. Den tradisjonsrike turneringen 
inngår i Østlandstour/Region Tour med Kvalifisering 
til Norges Cup. 

International Trophy hadde i år et meget sterkt og stort 
startfelt. I herreklassen deltok 72 spillere hvorav 19 fra Oslo 
GK. I dameklassen var det 13 deltagere hvorav 5 fra Oslo GK. 
Turneringen går over 72 hull og inngår i Østlands Tour/Region 
Tour med kvalifisering til Norges Cup. Damene spiller fra tee 54 og 
herrene spiller fra tee 63.

Vinner av The International Trophy 2014, Frederik Eisemann Willer.
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Avholdte turneringer

European Boys` Team Championship Vinneren av turneringen ble Bærum GKs Frederik Eisemann Willer 
med en solid nettoscore på 12 under par etter fire runder! Joachim 
Bjerke (Oppegård) ble nummer to, mens Oslo GKs Torstein 
Nævestad tok tredjeplassen. 

I bruttoklassen vant Oslo GKs Kristoffer Ventura med en utrolig 
imponerende firerunders score på 13 under par! Fire slag bak 
fulgte klubbkompis Torstein Nævestad. Lars Sandvoll (Fana) tok 
tredjeplassen.

Pallen i bruttoklassen.

Pallen i dameklassen.

Dameklassen ble vunnet av Oslo GKs Ingrid Hagen! Hun vant 
foran Kristin Simonsen (Meland) og Celine Borge (Vestfold). 

Oslo Golfklubb gratulerer alle klassevinnerne! Vi takker 
samtlige deltakere for flott innsats! En stor takk rettes også til 
banemannskapet som sørget for at banen fremstod på sitt aller 
beste, samt arrangementansvarlige med turneringsleder Marius 
Thorp i spissen! Velkommen tilbake neste år!

Tradisjonsrik turnering 
The International Trophy ble første gang spilt i 1948, og er således 
Norges mest tradisjonsrike turnering. Pokalen ble rett etter krigen 
skjenket av The American Chapter, og har således et historisk sus 
over seg. Selve pokalen deles ut til beste mannlige netto score.

Italia vant, Norge kom på en litt skuffende 
6. plass

De italienske gutta vartet opp med en 
maktdemonstrasjon mot Sverige i finalen. Etter 
imponerende spill gjennom hele uken kunne de slippe 
jubelen løs for seier i Europamesterskapet på Bogstad.

Etter å ha vunnet begge foursomematchene på morgenkvisten, 
ble de to første singlematchene vunnet på hull 13. og 14. Dermed 
hadde Italia sikret seg de nødvendige 4 poengene og kunne slippe 
jubelen løs for seier! Skottland slo England i bronsefinalen. Oslo 
Golfklubb gratulerer medaljevinnerne! 

Norge slått av Skottland i kvartfinalen
Norge møtte i år som i fjor Skottland i kvartfinalen. Denne gangen 
ble skottene for sterke for de norske gutta og vant etter en thriller 
av en match. Alt ble avgjort i matchen mellom Andreas Halvorsen 
og Geroge Burns. Andreas hadde en putt på hull 18 for å vinne 
matchen, den strøk hullkanten med minst mulig margin og ville 
dessverre ikke droppe. Dermed måtte de ut på 1ern igjen. Skotten 
gjorde birdie og sikret 4-3. Norge tapte til slutt mot Spania og ble 
nummer seks.

Sverige vant den siste kvartfinalen mot Danmark overbevisende med 
5-2. Semifinaler ble som følger: Italia mot England og Skottland 
mot Sverige. Det endte slik: 
De italienske gutta fortsetter å imponere, og vant greit sin semifinale 
mot England. Italia tok kommandoen i foursomematchene og vant 
til slutt 5-2 etter singlene. Dermed var det duket for duell mellom 
Italia og Sverige i finalen.

Oslo Golfklubb takker for en fantastisk uke!  
En stor takk rettes til European Golf Association, Norges 
Golfforbund, turneringsledelsen og alle spillerne. Takk til alle 
frivillige – uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre 
arrangementet. Sist, men ikke minst rettes en takk til John Riiber og 
hans stab – banen har vel aldri vært så bra noensinne! 
 Arrangementet ble en kjempesuksess, og de positive 
tilbakemeldingene var utallige. Oslo Golfklubb viste i aller høyeste 
grad seg verdig til å arrangere store internasjonale turneringer i 
fremtiden.
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I klasse B og klasse C, ble 
det spilt stabelford med fullt 
spillehandikap. Oslo Golfklubb 
tapetserte pallen i klasse B 
– Petter Balstad vant foran 
Per Arvid Sveum og Kaare 
Engebretsen.

I klasse C vant Atlungstad GKs 
Lasse Kongelstad foran Oslo 
GKs arrangementansvarlige 
Torgrim Rolfsen. Sigurd 
Haslerud fra Drøbak ble 
nummer tre.

I tillegg ble det spilt om Inez 
og Tom Høyers Pokal for 
beste stablefordscore med fullt 

Avholdte turneringer

Old Boys Championship

Old Boys Championship ble for 65nde gang arrangert 
på Oslo Golfklubb helgen 19-20 juli. 100 norske 
seniorer over 55 år stilte til start og konkurrerte over 36 
hull stableford over 2 dager. 

100 golfere fra Oslo golfklubb og 21 andre golfklubber med hcp 
fra 0 til 24,5 stilte til start lørdag 19. juli. Det spilles 36 hull over 
2 dager. Etter spillet var avsluttet lørdag inntok spillerne den 
tradisjonelle middagen i klubbhuset. Laks, poteter, sandefjordsmør 
og agurksalat med jordbær i fløte til dessert, ble servert. 

Søndag morgen var det klart for andre runde hvor spillerne startet 
samtidig i en shotgunstart. Været viste seg fra sin aller beste side, 
og sørget for en fantastisk dag på Bogstad. Etter at spillerne var 
kommet inn fulgte premieutdeling på terrassen.

I klasse A med handikapgrense på 11,4, ble det spilt uten 
spillehandikap. Oslo Golfklubbs Asbjørn Ramnefjell vant og fikk 
Josef Treiders Old Boys Pokal. Sigurd Thinn fra Hauger fulgte på 
andreplass, mens Skjeberg GKs Per Yngvar Aarum tok tredjeplassen.

Asbjørn Ramnefjell med Josef Treiders 
Old Boys Pokal.

spillehandikap, uansett klasse. 
Vinner av den tradisjonsrike 
pokalen ble Eirik Hagen fra 
Haga Golfklubb.

Oslo Golfklubb takker 
samtlige deltakere for et flott 
arrangement. Gratulerer til alle 
vinnerne. Velkommen tilbake 
neste år!

Eirik Hagen fra Haga Golfklubb.

NSG Senior Tour

NSG Senior Tour på Bogstad – bli med du også!

TEKST OG BILDER: STEIN OPPEDAL

Nesten 200 av Norsk Senior Golfs 2500 medlemmer 
stilte til start på en perfekt bane 28. juli. Vår egen 
Asbjørn Ramnefjell gikk til topps.

NSGs turneringer er populære. Når Tour’en kommer til Bogstad i 
juli er det rift om plassene. Bare 192 fikk plass, og vi måtte skuffe 
mange som sto på venteliste. Blant fantastiske sommerdager fikk 
arrangørene en støkk da storm.no serverte symboler med svarte 
skyer og gule lyn fra klokken 10 til 15. Ikke bra, med full trafikk på 
banen, firerballer og slaggolf. Heldigvis så yr.no annerledes på det, 
med sol og lettskyet. Yr vant!

Det gjorde også Asbjørn Ramnefjell med beste brutto på 74. Feltet 
var delt i 4 klasser etter handicap. I klasse 1 (hcp inntil 8,9) var 
Asbjørn 2 slag foran Sigurd Thinn fra Hauger GK. I klasse 2 (hcp 
9 til 11,9) snek Asker GK’s Arve Bunæs med 82 seg foran Ulf 
Larsen fra Bærum GK på bedre siste 9. Erik Norman, Kjekstad 
GK, gikk på 87 slag og toppet kl 3 (hcp 12 – 15,9). Og Hege Huse 
fra Bærum GK slo med sine 89 slag både mannlige og kvinnelige 
konkurrenter i kl 4 (hcp 16 – 19,9). 

Alle klasser er blandet. Herrene spilte fra 58 og damene fra 49. 
Det var mange fornøyde fjes å se. Mange syntes egen score ble noe 
høy. Det skyldtes nok delvis at greenene var litt raskere og litt mer 
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Avholdte turneringer

ondulerte enn mange var vant til. Slaggolf, for de som ikke kjenner 
spilleformen: Dersom det ikke er hullet ut på 4 slag over hullets par, 
plukkes ballen opp og det skrives en score lik 5 over par. Da får ikke 
krisehull så stor påvirkning på spillehastigheten.

Fv. Starter Leif Svendsen, Asbjørn Holtet, Kjekstad, Tom Kristensen, OGK, Geir 
Spanli, Losby og Johan Grøtvedt, Borregaard.

Vandrepokalen

Vandrepokalen 2014 
ble spilt 2. og 3. august 
med 72 damer fra 
hele østlandsområdet 
på startlisten. Vinner 
av vandrepokalen ble 
Lise Buer fra Drøbak 
Golfklubb. Gratulerer!

Tekst og bilde: Mette Bye

Det var mange damer fra 
østlandsområdet som deltok på 
Vandrepokalen i år. Flere stod 

på venteliste også.  Av de 72 som fikk stille til start var det kun 3 
som kom fra Oslo Golfklubb.

Det ble spilt i 2 klasser. Slagkonkurranse i klasse A og stableford 
i klasse B. Spilleren med beste stablefortpoeng etter 2 runder får 
inntegnet navnet på pokalen.

Spillet på lørdagen ble satt i gang med shotgun-start i svært dårlig 

Lise Buer fra Drøbak Golfklubb.

vær. Men runden ble gjennomført, noe de fleste var fornøyd med. 
To spillere valgte å bryte. Søndag var det løpende start og hele 
runden ble gjennomført i perfekt golfvær, overskyet og vindstille. 

Og vinnerne ble
Klasse A: Wira Siduang Widnæss fra Østmarka golfklubb netto 75 
og 76 med hcp 4,5 SH 6.
Klasse B: Lise Buer fra Drøbak golfklubb med 35 og 36 poeng med 
hcp 20,6 SH 25.

Vinner av Vandrepokalen 2014 ble Lise Buer fra Drøbak GK 
med 71 poeng mot Wira Siduang Widnæss sine 65 poeng. Lise 
får dermed æren av å få navnet inngravert på Vandrepokalen. 
Gratulerer!

Ekteparmatchen

Årets ekteparmatch er ferdigspilt og det var styreleder 
Jan Aaseth og hans Stine Korsen som gikk av med 
seieren.

Den prestisjefylte ekteparmatchen ble spilt i første halvdelen av 
sesong 2014.

Etter å ha blitt blant de 8 beste i kvalifiseringen, var det til slutt 
Asbjørn og Randi Ramnefjell som skulle møte Jan Aaseth og Stine 
Korsen i finalen. Det ble en jevnspilt og spennende affære, hvor 
styreleder i klubben og hans bedre halvdel trakk det lengste strået. 
De gikk av med seieren etter 17 spilte hull, 2/1.

Oslo GK gratulerer Jan og Stine med seieren. De vil få sine navn 
inngravert på tavlen i klubbhuset.

Ekteparmatchen ble første gang spilt i 1949. Den gang var det Lucy 
og Leif Høegh som vant.

Lyst til å bli med neste år?  
Du finner mer informasjon på NSGs nettsider (seniorgolf.no). 
Der kan du også melde deg inn. Hvis du er gammel nok da. 
Velkommen!

Takk til dere som bidro midt i sommerferien og sørget for et 
vellykket arrangement! 
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Avholdte turneringer

Til tops i VM

Kristoffer Reitan, Jarand Arnøy, Viktor Hovland og 
Andreas Halvorsen vant fredag 20. juni junior-VM for 
lag i Japan! Gutta spilte fantastisk golf og alle fire var 
under par siste dagen.

Kristoffer Reitan og resten av de norske gutta er verdensmestere! 
På fredagens avslutningsrunde leverte de en lagprestasjon i 
verdensklasse.

Det norske laget startet dagen på tredjeplass fire slag bak ledende 
Venezuela og slaget bak USA i andreposisjon. Andreas Halvorsen 
(Larvik) ledet an med en glimrende runde på 66 slag (-5). Kristoffer, 
Jarand og Viktor gikk alle en under par. Fire fantastiske runder 
under par tok Norge til topps i verdensmesterskapet! En utrolig 
imponerende lagprestasjon.

«Norge verdensmestere igjen – hva skal man si? Uvirkelig. Å vinne 
tredje gangen nå er nesten for godt til å være sant. Alle gutta går 
under par i dag med vanskelige flaggplasseringer og under stort 
press. Jeg er utrolig stolt og den lagspiriten vi har kan skape magi 
ute på golfbanen. Takk til kaptein Marcus og gutta. Nå får vi lade 
batteriene til EM på hjemmebane», skrev landslagscoach Nicklas 
Diethelm på Norwegian Golf Team sine facebooksider. 

Oslo Golfklubb gratulerer Kristoffer med VM-gull og fantastisk 
innsats! Meget morsomt å se at en som legger ned så mye hardt 
arbeid i golfen får betalt i form av glimrende resultater. Det blir ikke 
mye større enn dette. Hele klubben er enormt stolt og imponert 
over denne bragden.
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Avholdte turneringer

Junior NM

To sølv i Junior NM!

Dorthea Forbrigd og Kristoffer Ventura tok hver sin 
sølvmedalje i Junior NM. Renate Hjelle Grimstad fra 
Bergen GK og Sigurd Aune fra Trondheim GK ble 
norgesmestere.

Dorthea startet dagen to slag bak Renate. Dorthea avsluttet med 
en meget god runde på to under par. Renate fra Bergen var ett slag 
bedre på sisterunden og ble norgesmester. Dorthea tok dermed 
en glimrende sølvmedalje etter flott spill i tre dager. Julie Schøyen 
Reinertsen (Drøbak) tok bronsemedaljen.

I gutteklassen startet Kristoffer ett slag bak Sigurd Aune fra 
Trondheim. Sigurd leverte en imponerende avslutningsrunde på 
fire under par. Han sikret seg dermed seieren i Norgesmesterskapet 
tre slag foran Kristoffer og Viktor Hovland (Drøbak), som delte 
andreplassen. Jarle Volden ble nest beste fra Oslo Golfklubb på 
en fin 8.plass. Sander Øverli Henden avsluttet med en meget god 
runde på en over par og delte 18.plassen med Tomas Skajem.

Imponerende at alle spillerne i finaleballene, både jentene og 
guttene, leverer runder godt under par når det gjelder som mest. 
Strålende prestasjon av Dorthea og Kristoffer som tar hver sin 
sølvmedalje etter godt spill hele turneringen. Oslo Golfklubb 
gratulerer Dorthea og Kristoffer med sølvmedaljene, og Renate og 
Sigurd som norgesmestere!

Sølv og bronse i NM

Oslo Golfklubb tok to medaljer i årets 
Norgesmesterskap på Tyrifjord Golfklubb. Camilla 
Vik og Kristoffer Ventura vant henholdsvis sølv- og 
bronsemedalje. Viktor Hovland (Drøbak) og Mariell 
Bruun (Larvik) ble norgesmestere.

Camilla Vik kjempet i toppen hele uken. Etter en hard kamp om 
medaljene på sisterunden, sikret hun seg sølvmedalje på en under 
par for turneringen. Mariell Bruun (Larvik) var det lite å gjøre med. 
Hun ble suveren norgesmester med en sluttscore på ni under par. 
Stina Resen avsluttet med en god runde på tre under par, og endte 
på en 5.plass. Slaget bak Stina fulgte Nicoline Engstrøm Skaug på to 
over par totalt.

I herreklassen måtte Kristoffer Ventura kjempe hele veien for 
bronsemedaljen. Takket være en god avslutning med birdie på 
hull 16 og 18, sikret han seg bronsemedaljen slaget foran Petter 
Mikalsen (Stavanger). Viktor Hovland var suveren hele uken, og 
vant på imponerende 26 under par. Kristian Krogh Johannessen 
tok sølvmedaljen fem slag bak norgesmesteren. Mathias Lynne 
Schjøllberg avsluttet med en av dagens beste runder på solide 67 
slag. Dermed klatret han noen plasseringer og endte på en fin 
5.plass.

Strålende innsats av våre spillere. Tre jenter blant de seks beste, og to 
gutter blant de fem beste er imponerende. Vi gratulerer Camilla og 
Kristoffer med medaljene, og Mariell og Viktor som norgesmestere!

NM

Dorthea Forbrigd og Kristoffer Ventura.

Fv. Stina Resen, Kristoffer Ventura, Camilla Vik, Nicoline Engstrøm Skaug og 
Mathias Lynne Schjøllberg 
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Golfprofilen

I anledning Stephens 60 år!

Vår alles kjære Stephen fylte 60 år mandag 14. juli!
I nærmere 40 år har hans nærvær ved Oslo Golfklubb 
bidratt til trivsel for klubbens medlemmer, gjester og 
ansatte. Hva er det med denne mannen som i kraft 
av egen person har klart å gjøre Oslo Golfklubb til et 
fantastisk sted å være?

Stephen ble altså født 14. juli 1954 i byen Sheffield nord i England. 
Her bodde han sammen med sine foreldre og to søstre. Han vokste 
opp i et typisk engelsk arbeiderklassestrøk og var vel en ganske 
typisk engelsk gutt. Men til tross for laber golfinteresse blant de 
andre i familien var det denne sportsgrenen som fanget Stephens 
oppmerksomhet mest. 
- Jeg husker godt en gang hvor min mor ropte på meg. Hun hadde fått 
et brev fra skolen hvor de etterlyste meg og lurte på hvorfor jeg ikke 
kom på skolen.  Jeg hadde ved flere anledninger sneket meg bort til den 
lokale golfklubben. Skolens rektor, som for øvrig var en golfer, ga meg 
beskjed om å enten komme på skolen og gjennomfører eksamen, eller 
slutte og satse fullt og helt på golfen. Det endte med at jeg tok eksamen 
og deretter satset fullt og helt på golf.

I 1975 dro Stephen til Norge for aller første gang. 
- Jeg ønsket å tjene litt penger og så en stillingsannonse i PGA Journal 
. Det var kun sesongarbeid. Jeg forelsket meg raskt i landet noe som 
resulterte i at jeg reiste frem og tilbake mellom Norge og England i 
hele 10 år. Utenom golfsesongen jobbet jeg som frivillig på et sykehus 
(Northern General). Her underviste jeg pasientene i golf. Dette arbeidet 
formet meg nok litt og gjorde meg kanskje bedre i stand til å håndtere 
alle mulige mennesker og situasjoner. Jayne jobbet som sykepleier på 
dette sykehuset og da var det jo ikke til å unngå at det skulle bli oss to. 
Dermed ble det til at hun også vekslet mellom å bo i Norge og England 
helt til Sarah meldte sin ankomst.  Vi bodde i en av leilighetene i 
klubbens boligbygg i flere år.

Stephens 60 års dag ble feiret i prisestuen 14. juli. Gaven fra klubben var billett til 
US Masters. Anne Riddervold deltok på vegnet av styret.

Grunnlegger av Norwegian Professional Golf Association (NPGA). 
- Det stemmer. Jeg startet NPGA i 1988 og drev organisasjonen i 8 
år før jeg ga meg. Forsøkte å gi meg tidligere, men det var umulig å 
få noen til å overta. De påfølgende 3 årene satt jeg i styret. Nå er jeg 
livsvarig medlem.

1995 ble Stephen tildelt «The PGA of Europe 5 Star Golf 
Professionals of the Year Award» for hans bidrag og arbeid med 
profesjonell golf i Norge. For å demonstrer hvor høyt denne prisen 
henger kan vi nevne at Seve Ballesteros (fikk prisen først i 1997), 
Bernard Gallacher (Ryder Cup Captain), Mickey Walker (Solheim 
Cup Captain), John Jacobs (MBE) and Bernhard Langer også har 
mottatt denne utmerkelsen.

Lidenskapelig fan av Sheffield Wednesday. 
- Da jeg var 8 år gammel tok onkelen min meg med for å se min 
aller første fotballkamp og da var jeg solgt. Hadde han tatt meg på en 
Sheffield United kamp hadde jeg trolig vært fan av det laget istedenfor.

Seilbåt i trygg forvaring hos Kongelig Norsk Seilforening (KNS) 
- Det er dessverre veldig sjelden jeg får tid til å ta båten ut på fjorden.  
Båten kjøpte jeg av et medlem i klubben. Da jeg overtok den hadde jeg 
aldri seilt før i hele mitt liv. Den første turen gikk fra Snarøya til KNS. 
Heldigvis var Julian var med og hjalp til. Julian har vokst opp ved sjøen 
og har masse erfaring fra seiling. Det er ingenting som er bedre enn når 
man er ute på havet, slår av motoren og kun hører lyden av vind og 
vann. 

På bildet ser vi Stephen sammen med barna Sarah, Carl og Anthony.
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Golfprofilen

Aktiv, allsidig og risikovillig. 
- Jeg er medlem av blant annet The British Free Fall Club. Da jeg var 
17 år gammel gjorde jeg en del hopp. Når jeg fylte 50 år fikk jeg et 
tandemhopp i gave fra klubben. Jeg landet her på golfbanen nærmere 
bestemt på 1. tee under mange medlemmers påsyn. Strikkhopp prøvde 
jeg på ferie i Florida og i Disney svevde jeg i «The worlds biggest 
swing». Jeg liker et adrenalinkick i ny og ne. Jeg har faktisk også tatt 
dykkersertifikat, men det oppstod problemer på det første fridykket. Jeg 
hadde glemt å utligne på vei ned. Når jeg kom opp rant blodet fra øret 
og jeg fikk beskjed om at jeg aldri kunne dykke mer.  
Ellers så liker jeg å skyte, men ikke å drepe. Som medlem i Sørkedalen 
jaktklubb skyter jeg på blink i blant.

Snur det andre kinnet til.  
- Jeg kan bli sint i situasjoner hvor folk er uhøflige eller når det oppstår 
skumle situasjoner hvor folk er i fare for å bli skadet.  Jeg blir kanskje 
ikke sint, men jeg hever stemmen.  Hvis noen er sinte og man bare er 
hyggelig tilbake så bli de usikre og vet ikke hvordan de skal reagere. I 
tillegg så føler jeg meg mye bedre når jeg kan være hyggelig med folk. Jeg 
kan ikke se hvordan det å være frekk mot noen kan gjøre noe godt. 
Noen ganger kan jeg være i dårlig humør, men jeg viser det ikke. 
Offentlig ønsker man vel ikke å vise slike følelser uansett. 

Er det noe du angrer på? 
- Not at all…..forresten, kanskje burde jeg prioritert min egen golf 
litt mer.  Jeg overså det etter hvert og konsentrerte meg om alle andre 
sin golf. Grunnen til at jeg ble en profesjonell golfer var jo for å spille. 
Undervisning og Pro Shop var i grunn noe jeg bare gjorde på si. Men 
jeg elsker det jeg gjør. 

Da Stephen flyttet til Norge lærte han seg å stå på ski.Flere ganger har han deltatt i 
Holmenkollen med startnummer på brystet. At venstre arm var brukket var ingen 
hindring.

Har du noen ønsker for fremtiden? 
-Jeg tror det er viktig å huske at uansett hva som skjer så er det 
golfsporten det hele handler om. Klubbens viktigste oppgave er å hjelpe 
medlemmene og gjestene. Golf er fellesnevneren for alle som kommer 
hit og klubbens oppgave er å bidra til at spillerne får den optimale 
golfopplevelsen. Det er nettopp det jeg liker best av alt, nemlig å yte 
service og hjelpe menneskene som kommer hit uansett om det er å bli en 
bedre golfer eller bare lytte til det de har på hjertet.

Andre ting verdt å vite om Stephen

• Favoritt saying:  “As long as you are happy, I am happy.” 
• Skadet skulderen for 8 år siden, noe som er grunnen til at du 

ikke ser ham spille golf for tiden.
• Skrevet to golfbøker: «Golf med Stephen Newey» og «Spill 

bedre golf».
• Startet Sara & Carls Cup + Anthony’s Minipokal
• Ingen har vært head pro i Oslo Golfklubb lenger enn han.

Hilsen fra styreleder i Oslo Golfklubb  
Gratulerer med 60 årsdagen! Og ikke minst med 40 år på Bogstad! 
Du har med god margin allerede passert Gilbert Herons fartstid 
og jeg håper du kommer til å fortsette som head pro i mange år 
ennå slik at din rekord blir uslåelig. Som jeg har sagt mange 
ganger, men som ikke kan gjentas ofte nok; du er klubbens desidert 
viktigste og herligste miljøskaper, og har vært det helt siden du 
ankom Bogstad som 20-åring. Du hadde muligens ikke sett for 
deg at du skulle sette så solide røtter i Norge, men jeg er veldig glad 
for at du og Jayne trivdes så godt at dere stiftet familie her og ble 
værende. Ditt vennlige vesen og fantastiske humør smitter over på 
alle, og selv de dårligste sinnelag blir «killed by your pleasentries». 
Som golfpro er du svært anerkjent og din evne til å overføre 
kunnskap på en kløktig og tålmodig måte er unik. Jeg har stor sans 
for din golffilosofi og synes det er moro at du enkelt kan gjenkjenne 
en Carnoustie-sving.  
Barna elsker deg og du er en svært viktig ressurs for å sikre 
rekrutteringen av de yngre til klubben. Du bidrar vesentlig til 
at de får riktige holdninger og god innsikt i golfens verden. Når 
du nå runder 60 kan du være trygg på at du fremstår med et 
ungdommelig sinn, «a true gentleman» og et flott menneske med 
genuin oppriktighet og vennlighet. Tusen takk for at du er den du 
er og at vi er så heldig å ha deg som den del av klubben vår.

Har du tatt et blinkskudd? 

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.
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Solheim Cup

Positiv Solheim Cup innstilling

Styret i Norges Golfforbund konkluderte 1. juli med 
sitt valg av vertskapsbane for Solheim Cup 2019 
dersom Norge får tildelt denne store golfbegivenheten. 
Valget falt på Oslo Golfklubb i konkurranse med 
Miklagard og Losby.

«Dette var en strålende nyhet å få» sa formann i Oslo GK, Jan 
Aaseth. Første hinder er da passert for å få Solheim Cup til Bogstad 
i 2019.

I november 2012 ble NGFs ting avholdt i Kristiansand. Norske 
golfklubber ga enstemmig klarsignal for å igangsette arbeidet med 
en norsk Solheim Cup søknad. Solheim Cup i Norge er et viktig 
ledd i arbeidet med å øke kvinneandelen i norsk golf, som i dag er 
25 prosent. Solheim Cup er ikke målet, men et middel i arbeidet 
for å få flere jenter/kvinner inn i golfen, sa NGFs president Finn 
H Andreasen på golftingen, høsten 2013. Oslo Golfklubb har 
gjennom målrettet satsning på jenteidrett en andel jenter på over 40 
prosent av barn/ungdom i trening.

Tidligere i år leverte Oslo GK sin søknad til NGF om å få være 
verskapsbane for Solheim Cup 2019. Det ble nedlagt en stor innsats 
for å få frem en så bra og gjennomtenkt søknad som mulig. 

«Vi vet at både Miklagard og Losby leverte meget sterke søknader. 
At Oslo GK ble valgt av NGF er vi veldig glade og ydmyke for» sier 
Aaseth.

Nå begynner arbeidet

Blant annet står følgende på fremdriftsplanen:

• Oslo Golfklubb vil rett over sommeren innkalle til et 
ekstraordinært årsmøte hvor medlemmene skal vedta / avslå 
styrets ønske om å arrangere Solheim Cup.

• NGF har nedsatt en organisasjonskomite med formål å få frem 
en søknad om Solheim Cup i Norge i 2019. Innen utgangen av 
2014 skal organisasjonskomiteen komme med en innstilling til 
NGFs styre, hvor det skal konkluderes om Norge skal søke/ikke 
søke om Solheim Cup 2019. Forutsatt en positiv innstilling 
må NGFs styre vurdere og eventuelt sende sin søknad til LET 
(Ladies European Tour) i løpet av første halvår 2015.

Styret og administrasjonen vil nå jobbe videre med ulike oppgaver 
først og fremst knyttet til et ekstraordinært årsmøte i klubben i 
august.

I arbeidet med å utarbeide en Solheim Cup søknad har Oslo 
GK informert og oppdatert Oslo Kommune. I forbindelse med 
klubbens 90 års jubileum var Leder av Vestre Aker Bydelsutvalg, 
Elin Horn Galtung til stede under en markering på terrassen 
hvor hun pratet positivt om et mulig Solheim Cup arrangement 
til Bogstad. Tidligere denne måneden sendte Byrådsleder i Oslo 
Kommune et brev til Norges Golfforbund hvor det blant annet stod 
følgende:

«Som Byrådsleder i Oslo setter jeg stor pris på arbeidet Oslo 
Golfklubb bidrar med i kommunen og det nylige arbeidet som er 
gjort for å oppgradere banen til topp kvalitet.»

«Å kunne være vertskap for Solheim Cup i Oslo vil være meget 
positivt for byen, og kunne stadfeste Oslo Golfklubbs posisjon som 
et anlegg i verdensklassen. Jeg gir min støtte til Oslo Golfklubb som 
vertskapsbane for arrangementet»

Hva innebærer Solheim Cup for 
klubbens medlemmer?

Hva innebærer et Solheim Cup arrangement, golfsportens største 
kvinneturnering, for golfklubben og våre medlemmer?

Følgende punker er viktig for klubben å få kommunisert ut til 
alle medlemmer:

• Golfklubben skal ikke belastes økonomisk som følge av et 
eventuelt Solheim Cup på Bogstad.

• Medlemmene skal ikke betale inn noe ekstra i avgifter eller 
kontingent som følge av arrangementet. 

• Golfklubben skal skaffe medlemmene tilgang for spill 
på andre baner i Oslo-området, slik vi gjorde under 
baneombygningen i 2008, og betale greenfee for våre 
medlemmer i den perioden golfbanen på er stengt på grunn 
av arrangementet. 

• Solheim Cup hos Oslo Golfklubb vil sementere 
oppfatningen om at vi er den beste banen i landet, det vil 
heve vår status som anlegg verd å besøke.

• Oslo Golfklubb vil fortsette å være en attraktiv 
samarbeidspartner for næringslivet som bidrar økonomisk 
til klubbens drift. 

• Det vil være positivt for byen og bydelen å få et så stort 
arrangement til Bogstad. 

• Solheim Cup i Norge vil sette norsk golf på verdenskartet og 
bidra positivt til rekruttering til golfsporten i Norge. Det vil 
være positivt for alle norske golfklubber.

• Medlemmene må godkjenne at klubben skal være 
vertskapsbane for NGFs søknad og det vil avholdes et 
ekstraordinært årsmøte.
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Baneavdelingens hjørne

Vi begynner å nærme oss halvspilt sesong. Vi har fått 
en vår og sommer som vil bli husket som en av de 
beste «ever». Tilbakemeldingene fra våre medlemmer, 
gjester samt deltagerne fra både EM, Old Boys 
Championchip, The International Trophy og NSG-
tour har vært unisont positive, både når det gjelder 
banekvalitet og den tekniske gjennomføringen av 
turneringene.

Klubbens nye turneringsansvarlige, Marius Torp, har gitt klubben 
en ny spisskompetanse i den tekniske gjennomføring av turneringer. 
Hans glede ved å bidra med egen spilleerfaring i arbeide med 
«course setup» har bidratt positivt til å løfte banens potensiale 
ytterligere. Dette sammen med et dedikert banepersonale som liker 
å arbeide mot store turneringer på høyeste nivå ser fremtiden lys 
ut. Vi gleder oss til å arbeide mot et evt. Solheim cup på Bogstad i 
2019.

Det er alltid hyggelig når man får tilbakemeldinger fra gode spillere 
som spiller mye ute i Europa om at banen holder høy internasjonal 
standard på green, tee og fairway. 
Det er den beste attesten vi kan få på at anlegget blir forvaltet på en 
god måte. 
Med det utgangspunkt vi har nå skal vi sørge for at resten av 
sesongen blir en reise med mange fine golfopplevelser. Men å holde 
en stimphastighet på greenene som vi hadde under EM på 11 
går ikke å gjennomføre i det daglige klubbspill over lang tid uten 
konsekvenser både kvalitetsmessig og rent kostnadsmessig. 

Vi beklager at annonsert fairwaydressing i uke 30 ikke ble 
gjennomført som først planlagt, men først gjennomført i uke 
31. Den ekstreme varmen med temperaturer på over 30 grader 
umuliggjorde dette rent faglig sett. Selve gjennomføringen gikk fint 
og spilleopplevelsen var god allerede 2-3 dager etter sluttføring. Det 
ble kjørt ut nesten 500 tonn med sand i løpet av tre dager.

Vi kommer til etter ferien å sette fokus på en kampanje hvor vi 
har som målsetting om å bedre kvaliteten på gjennomføringen av 
reparasjonen av nedslagsmerker. Dersom vi sammen ikke klarer å 
bedre dette vil dette over tid bli en trussel sett i forhold til å holde 
det gamle gresset (Poa annua) unna greenene. Ureparert eller 
feilreparerte nedslagsmerker er spirested for uønsket vegetasjon. 
Jeg oppfordrer alle til å delta proaktivt for å bedre situasjonen og 
ivareta våre felles verdier gjennom å kvalitetssikre den jobben som 

vi gjør på hvær green.  Det vil sikre din og andres golfopplevelser i 
fremtiden.
På forhånd takk for hjelpen. 

Jeg håper fortsatt våre medlemmer og gjester får mange fine 
golfopplevelser resten av sesongen. Vi skal sørge for at kvaliteten og 
finishen blir så bra som mulig innenfor de ressursrammer vi har. Vi 
gleder oss til å vise frem banen vår under Suzann Pro Challenge som 
avholdes 5.-6. september og det med et meget spennende startfelt. 
Dette er en turnering som vi er veldig stolte av å arrangere og som 
også bidrar økonomisk til vanskeligstilte barn og unge i regi av 
Right to Play.  

Vennlig hilsen John Riiber

Gråspurv eller spurv (Passer 
domesticus) kan ofte ses overalt 
på Bogstad, som de fleste andre 
steder i landet. En spurvefamilie 
har i år funnet seg rede 
oppunder taket av klubbhuset 
og følger ofte med utslagene på 
1. og 10. tee. 

Spurver regnes som verdens 
mest utbredte fugleart, den globale bestanden av gråspurv utgjorde 
i 2004 cirka 540 millioner individer, men i Europa og Norge har 
de vært litt på tilbakegang i de senere år, noe som tilskrives færre 
gårdsbruk.

Hanner og hunner er like store, men fjærdrakten er forskjellig. 
Hannen har sterkere kontraster i fjærdrakten enn hunnen. Hunnens 
farge er mer rustbrun og lys grå.

Gråspurven hekker i det meste av landet, men foretrekker å være 
nær mennesker. Den er standfugl og holder seg i samme område, 
opererer stort sett innen en radius av 2 km. Om vinteren trekker 
den ofte inn i fjøs og staller. Hestemøkk forsvinner fort med en liten 
spurveflokk i nærheten.

Gråspurv kan bli opptil 7 år gammel og den har som regel 2-3 kull 
med unger fra april til juli. Vanligvis 4-5 egg hver gang. Den er 
nesten altetende, men foretrekker insekter. 

Fugler på banen
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Frivillige til Suzan PRO Challenge

Frivillige til Suzann PRO Challenge

Vi gjentar suksessen! Suzann PRO Challenge blir 
et stort høydepunkt denne sesongen, og vi skal 
bidra til å gjøre dette til et suksessrikt arrange-
ment for både spillere, publikum og gjester. 

Til det trenger vi mange frivillige, og oppgavene 
er mange, bl.a:

• Oppsett og nedtaking av profileringsmateriell
• Parkeringsvakter
• Sjåfører
• Billett/Adgangskontroll
• Publikumskontroll på banen
• Sikkerhet
• Publikumsinformasjon
• Aktivteter hver ettermiddag fra lørdag 30.aug. til 

fredag 5. sept. på AkerBrygge m/P4 og minigolf.
• Hospitality

Interesserte kan melde sin interesse til Erik Hagen på erik.hagen@tornier.com

Behersker du kunsten å reparere nedslagsmerker?

Nå har du sjansen til å vise at nettopp du vet hvordan 
et nedslagsmerke skal repareres. Du kan høste premier 
samt heder og ære for å besitte kunnskapen om hvorfor 
det er så viktig for klubben at golfspillerne bidrar i 
dette arbeidet.

Klubben vil teste dine kunnskaper og evne når det kommer til det å 
ta vare på golfbanen vår. Nedslagsmerker er et av flere fokusområder 
som klubben ønsker medlemmer skal ta på alvor og dermed bidra 
til å reparere. Ikke bare vil det øke spilleopplevelsen, men det er 
også en økonomisk gevinst her.

Vis at du behersker kunsten å reparere nedslagsmerker og vinn 
flotte premier
Om kort tid vil du få muligheten til å demonstrere dine ferdigheter 
ved å vise at du faktisk kan reparere et nedlagsmerke på riktig måte 
og samtidig vet hvorfor det er så viktig. Utenfor startboden vil 
klubben sette opp en «stand» med rykende ferskt gress og en quiz 
som spillere må svare på. Kan du både reparere nedslagsmerker og 
svare riktig på noen spørsmål vil du være med i trekningen av flotte 
ukespremier. Ukens vinner vil bli presentert på klubbens nettside og 
i medlemsbladet OGK Nytt.

Hvorfor er det så viktig?
Det er flere grunner til at alle som spiller på banen må reparere 
nedslagsmerker:

• Først og fremst fordi de ødelegger spilleopplevelsen for de som 
får et nedslagsmerke mitt i puttelinjen etterpå. 

• Et ureparert nedslagsmerke blir en død flekk i løpet av få timer 
og blir samtidig en utmerket spiregrop for det ettårige gresset 
som fins i ruffen og randsonene av banen. Klubben har brukt 
65 millioner kroner i forbindelse med baneoppgraderingen i 
2008.  Den beste måten vi kan ta vare på våre felles verdier er 
at vi bidrar proaktivt med å reparere nedslagsmerker og påvirke 
de som evt. ikke bidrar.

Gjenta
punkt 3 og 4 
rundt hele  

nedslagsmerket  
som da blir slik

1 2 3

4 5

6 7 8

Nytt
nedslagsmerke

Trykk greengaffel ned i 
midten

Trykk greengaffel ned 
rundt kanten

Bend greengaffelen inn 
mot midten

Press  nedslagsmerket 
ned med en putter

Borte

• En krypkveinsgreen som er infisert med poa annua vil i store 
deler av sesongen bli oppfattet som ujevn og kvaliteten på 
spilleopplevelsen reduseres.

• Med en uensartet green øker også risikoen for sykdommer da 
det ettårige gresset er langt mer disponibelt for sykdommer en 
det flerårige.

Ønsker du å forberede deg for å øke vinnersjansen?
Det er kun én måte som er optimal når det gjelder reparasjon av 
nedslagsmerker. Og den er demonstrert nedenfor. Kan du det 
ikke allerede, pugg den og kom og demonstrer dine ferdigheter;-). 
Klubben anbefaler deg også å ta en titt på punktene over da det vil 
øke evnen til å svare korrekt på quizøvelsen.

Takk for hjelpen!
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I den første av årets to GolfCamp-uker deltok 25 
juniorer. Det er hyggelig å se at så mange kommer 
tilbake år etter år. Campen ble fulltegnet og det var 
til og med venteliste. Klubben syns det er flott at så 
mange juniorer vil være med og lære seg mer om golf.

På årets camp fikk alle barna spille 9 hull hver dag.  Til og med 
de yngste som bare er seks år bar sin egen bag. I løpet av uka 
trente vi blant annet på oppvarmingsrutiner, nærspill, golfteknikk 
og grunnleggende ferdigheter som GOBBS (grep, oppstilling, 
ballplassering, balanse og sikte), men også sikkerhet, spilltempo, 
banpleie og golfvett. Deltakerne fikk også lære at det finnes mange 
morsomme spilleformer i tillegg til stableford . Vi har blant annet 
spilt scramble og matchsspill. Selv om vi spiller og trener mye så er 
det god tid til å lære hverandre å kjenne og å ha det morsomt.

I løpet av torsdagen hadde vi mye dårlig vær så vi var nødt til å 
holde oss innendørs. Da var vi spesielt glade over å ha tilgang til 
treningslokalet ved driving rangen.

Vi vil takke alle som har deltatt på GolfCamp i 2014 samt alle 
hjelpetrenerne. Uten dere hadde vi ikke kunne gjennomført disse 
ukene med så mage deltakere.

Vi håper å se dere alle igjen til neste år.

Hilsen Julian og Maria

I juli og august måned opplever vi ofte tordenvær 
på Bogstad og som golfspiller, ute på et stort åpent 
område, kan man være utsatt for lynnedslag. Hva skal 
en golfspiller gjøre når store mørke skyer truer på 
himmelen?

Sommeren og kanskje spesielt i juli og august måned er det ikke 
sjelden vi opplever tordenvær. Fra tid til annen hører man dessverre 
om golfbaner og spillere som blir truffet av lyn. Bogstad golfbane er 
intet unntak. På kvelden fredag den 3. juli i 2009 slo lynet ned i to 
trær på banen (se bilde nedenfor). Som spiller på en ganske stor og 
flat bane kan man bli et utsatt treffpunkt i slike værforhold.

Signalhorn 
Når torden og lyn truer 
benytter klubben et signalhorn 
som blir utløst for å varsle 
spillere om å komme seg bort. 
Høres signalhornet skal spillet 
umiddelbart avbrytes og alle 
spillerne må søke ly så raskt 
som mulig. Dette gjelder 
både i turneringer og i vanlig 
selskapsspill. Ett langt signal 
betyr stopp spillet, mens 3 korte 
signal benyttes for å sette spillet 
i gang igjen når faren er over.

Ansvar for egen sikkerhet 
En golfspiller har alltid ansvar 

for egen sikkerhet på golfbanen i forbindelse med lyn og tordenvær. 
En spiller som opplever truende skyer i nærheten uten at det er 
blåst i hornet (eller spiller har ikke hørt hornet) må vurdere faren og 
eventuelt komme seg i ly for været.  

Legg fra deg golfkøllen 
Lyn går alltid mellom to punkter, som for lynet er den korteste og/
eller enkleste veien, og det er ikke mulig på forhånd å vite hvor 
nedslaget kommer. Ofte vil høye gjenstander være et utsatt punkt, 
men også mennesker som befinner seg på et åpent område kan være 
utsatt. I tillegg er metall “attraktivt” for lyn, idet metall er en god 
leder. Hører du signalhornet eller føler du deg truet av mørke skyer 
på himmelen legg fra deg golfkøllene på stedet og søk ly i klubbhus 
eller leskur. Golfkøllene kan du hente etterpå.  NB! Ikke still deg 
under et tre! 

Golfcamp uke 26 Golf i tordenvær 

Bildet er tatt sommeren 2013 av Grethe Glad Nybo.

Vi minner om at du 
kan lade din el-bil på 
parkeringsplassen mens du 
spiller golf. Ladestasjonen 
finner du like ved porten inn 
til kunstgressgreenen, som 
ligger mellom restauranten og 
Sørkedalsveien.

Ladestasjon til El-bil
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Tyrkias kronjuvel i golfsammenheng 
er uten tvil Gloria Golf i Belek. Det er 
ikke bare det mest berømte ferieanleg-
get, 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. 

 P Golfen: 
Gloria Golf Resort har 45 herlige hull 
som slynger seg fram i parklignende 
omgivelser med pinjetrær langs fair-
ways. Greener og bunkers er velstelt, 
og Gloria er et anlegg som oser av 
kvalitet. Ingenting er overlatt til tilfel-
dighetene 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 park-
baner 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 stran-
den og er forbundet med den ytre stran-
den 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 klas-
sisk golfhotell, og meget populært blant 
spillere. Maten er ypperlig, og restau-
rantutvalget stort med to bufférestau-
ranter 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 vel-
væreavdelingen ligger dessuten ett av 
Beleks beste hamam.

Bli med Stephen og Julian til herlige Gloria i Tyrkia! 21.- 28. mars, 2015

inkludert i prisen:
Fly Oslo, Gardemoen – 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
Golfskole med stephen og Julian 
rangeballer ved golfskolen

VAlGFrie tilleGG/AVslAG:
Enkeltrom: 1 495,-
Ikke golfere: -1 500,-
Avbestillingsforsikring: 300,-
Golfbagsforsikring: 180,-

Flytider:
21.mars
dy1262 Oslo,14h45  -  Antalya,19h50
28.mars
dy1263 Antalya,20h35  -  Oslo,23h55

påmeldinG:
For å bestille reisen, kontakt:
Christian Berg, Golf plaisir
Vær oppmerksom på at antall plasser er 
begrenset til 21. 
Bestillingen må være Golf plaisir i hende 
senest 15. oktober, 2014.

PRIS: 15 295,-

Tre ning sre i s e r  G o l f  P l a i s i r

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

christian.berg@golfplaisir.no
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Team Engzelius

Marita Engzelius har i samarbeid med Oslo Golfklubb bygget 
opp Team Engzelius!

Livet som nyetablert golfproff byr på mange utfordringer. Marita 
er i full gang med å videreutvikle sin golf til nye høyder, men det 
er svært krevende å etablere seg i verdenstoppen da dette krever 
tålmodig arbeid over en periode der det er få sponsorer og høye 
utgifter. Marita håper Team Engzelius kan bidra til å muliggjøre 
en full proffsatsning og at ikke anstrengt økonomi skal sette 
begrensninger for hennes sjanser til å lykkes. I år satser Marita 
fullt på Symetra Tour i USA, hvor målet er topp 10 på rankingen. 
Midlene fra Team Engzelius øremerkes Maritas utøverfond, og 
brukes til dekning av hennes utgifter i forbindelse med trening og 
turneringer.

Medlemskategorier

Medlemskap  Pris pr. år

Privat medlem kr. 1.000,-

Privat Medlem VIP kr. 5.000,-

Bedriftsmedlem kr. 15.000,-

Medlemsfordeler

• Alle medlemmer vil hver måned få en oppdatering på hvordan 
Marita har det, hva hun har gjort, hennes tanker om resultater 
og planene fremover mot neste måned.

• Alle medlemmer vil være med i trekningen av flotte premier.  
F.eks Pro V1 baller, Greenfeebilletter til Oslo GK, plass i Team 
Engzelius Challenge på Bogstad etc.

• VIP medlemmer får i tillegg
• «Årets Team Engzelius effekt».  For 2013 og til og med juni 

2014 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.

• 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.

«Jeg håper så mange som mulig vil være med meg på denne reisen. 
Jeg ønsker å være et godt forbilde for barne- og ungdomsspillerne 
våre og jeg vil vise at det er mulig å nå sine drømmer om man 
bare jobber hardt nok. Proff livet bringer med seg mange nye 
utfordringer, men jeg gleder meg til å kunne mestre dem og jeg setter 
uendelig stor pris på all den hjelpen jeg kan få! Jeg håper jeg kan 
gjøre klubben min, men også hele golfnorge stolte. Det skal i alle fall 
ikke stå på innsatsen!» 

Marita

Bli medlem i Team Engzelius 
Klikk deg inn på klubbens nettsider (oslogk.no) Velg deretter 
Medlem-Team Engzelius.

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 6-7 ganger per år. 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. 

Hold deg oppdatert om hva som skjer i 
klubben!

Kommende turneringer – bli med!

19. august: Valkyrien
 Foursome med valgt partner. Shotgun kl. 09:00.
20. august: Gilbert Heron kvalifisering.
30.-31. august: Klubbmesterskapet
20. september: Wahlstrøms Pokal
27. september: Flaggturneringen kl. A og B 
 Shotgun kl. 11:00.
Mer informasjon om turneringene og komplett  
turneringsoversikt, se GolfBox.
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Det var en gang

Kristiania Golfklub ble stiftet 13. juni 1924 
og er Norges eldste golfklubb. Navnet på 
klubben ble i 1925 endret til Oslo Golf 
Klub som følge av at Kristiania offisielt ble 
omdøpt til Oslo 1. januar 1925.

Etter et forberedende møte i det amerikanske 
generalkonsulats kontor, ved årsskiftet 1922-23, 
ble det for alvor begynt å diskutere planer om å 
starte en golfklubb i Kristiania. Det ble startet en 
medlemstegning, men interessen var ikke stor og 
arbeidet med å verve medlemmer ble stoppet 1. juni 
1923. Heldigvis ble arbeidet tatt opp igjen, og uten 
at klubben var stiftet, ble det den 1. juni 1924 skrevet 
kontrakt med godseier, Nini Egeberg, på Bogstad Gaard 
om leie av ca. 150 mål innmark beliggende syd for 
Bogstadvannet.

Fra 9 til 18 hulls golfbane
Den 13. juni 1924, straks etter at den konstituerende 
generalforsamlingen var avsluttet, ble det spurt om når 
det kunne startes å spille. Ragnar Halle stakk ut planene 
for den første 9 hulls banen og man gikk straks i gang 
med arbeidet.

Siden den gang har golfbanen stadig utviklet seg videre 
og på veggen i klubbhuset kan du se kart som viser 
banens utvikling. På bildet ser du 9 hullsbanen tegnet av 
Halle nederst.



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo Golfklubb

Pro Shop’s corner

Fv. Julian, Anthony, Stephen og Jayne.

Først og sist med Marius Thorp

1. Hva burde folk vite om deg? 
At jeg har en eldre bror som er caddie på LPGA touren og at 
min pappa tidligere har vært toppdommer i fotball.  I tillegg 
kan jeg nevne at jeg har et veldig godt språkøre. (Flink til å 
etterligne dialekter er han også)

2. Hvem er golfhistoriens mest imponerende? 
Sevi Ballesteros!! Det var absolutt ingenting han ikke kunne 
gjøre på en golfbane.

3. Hva rister vi på hode av om 10 år? 
Krig, vold, skatt og bompenger. 

4. Hva er din mest unyttige kunnskap? 
Hovedsteder i Europa. Jeg er ekstremt god på det.

5. Hvem burde skjerpe seg? 
Generelt hele Midtøsten.

6. Tror du eller vet du? 
Jeg vet. Tro gjør du i kirka.

7. Boken alle burde lese? 
Jeg leser lite bøker, men min bror sier at jeg bør lese Stig 
Larsson.

8. Gir du til tiggere? 
Nei, jeg tror ikke på dem. De sitter med iPhone 4 på Carl 
Johan. Ikke fristende å gi til ham da.

9. Hva er det rareste du har gjort for kjærligheten? 
Jeg tror det må være å stå opp kl. 00:30 og skjære appelsinbåter 
til min gravide samboer.

10. Hva er typisk norsk? 
Jantelov. Det er mye større frihet andre steder til å uttrykke 
seg. Det handler ikke om å være arrogant eller mye bedre enn 
andre. Det handler om å tro på seg selv.

11. Er du sjalu? 
Nei, det er jeg ikke. 

12. Hvilket forhold har du til bruksanvisninger? 
Elsk - hat forhold. Bruksanvisninger er noe dritt, men så blir 
jeg så glad når jeg en gang i blant kommer over en som er enkel 
og bra.

Utgivelseplan
Nr. 1 - mars
Nr. 2 - mai
Nr. 3 - juni/juli
Nr. 4 - august/september
Nr. 5 - oktober/november
Nr. 6 - desember

Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post: siv@oslogk.no

Takk til
alle som bidrar 
med tekst og 

bilder til bladet!

Høstsalget starter snart!

Følg med på klubbens nettsider og Pro Shop’s 
Facebook side.


