
Oslo Golfklubb
OGK Nytt

Golfprofilen
Bli kjent med Bøbban Paus.

Nr. 3. Juni/Juli 2014

European Boys’ Team Championship
6.-12.  juli arrangeres European Boys’ Team Championship på Bogstad.

12. juni ble Oslo Golfklubbs 90 års jubileum feiret. F.v. Niels Vik, Elin Horn Galtung og Jan Aaseth.
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Gratulerer med 90 år ! 
Det ble markert med taler 
og boblevann i glassene 
på terrassen torsdag 12. 
juni. Formann Jan holdt 
en god tale med gode 
historiske poeng. Hyggelig 
var det også at Bydelsleder 
Elin Horn-Galtung sa 
hyggelige ord til oss. Over 

170 spillende golfere denne torsdagen og ekstra fine 
premier fra klubben i jubileums-torsdagsmatchen. 

Om vinteren i fjor var tøff og hard på banen var vinteren  i år meget 
gunstig for banen. Banesjef Riiber har aldri sett så få vinterskader 
på banen noensinne. En rekordtidlig åpning den 27. april uten 
ballplassering sier det meste. Litt trege greener om våren er naturlig 
– nå er de på forventet nivå. Fantastiske forhold J

Vårt tilbud til medlemmene om kjøp av greenfeebilletter med stor 
rabatt før baneåpning er populært. I år forhåndssolgte vi for ca. kr 
900.000 – også det er rekord. Det er flott at medlemmene tar med 
seg gjester og viser frem banen. Husk bare; dersom dere ikke får 
brukt billettene så er det ingen refusjon å få – billettene «dør» når 
banen stenger i oktober, så inviter gjester og spis gjerne litt mat etter 
runden også.

Det er fortsatt et 30-talls aktive medlemmer som ikke har betalt 
årets kontingent (i tillegg til de som har nedbetalingsavtale). Disse 
er selvfølgelig sperret for spill, men det krever mye oppfølging av oss 
før de til slutt blir oversendt inkassoselskapet for inndriving. 

Det yrer av barn og unge i ymse treningsgrupper. Inkluderer vi 
AKS-kurs  (tidligere Skolefritidsordningen) er det nå mer enn 
200 barn i organisert trening hos oss. Jan Wojtaszek og de andre 
trenerne har lagt en stor kabal og yter maks for at de unge skal 
ha det gøy samtidig som de blir bedre golfere. Det som ved første 
øyekast kan se ut som alt annet enn golf er likevel planlagt som ledd 
i å utvikle barna til å mestre golfen (og andre utfordringer) bedre. 

Daglig leder Niels Vik.
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Baneavdelingens hjørne

Det var en gang

Greenfeepriser i juli

Banebelegget er stort mesteparten av dagen. Enda større utfordring 
kan det være å få parkeringsplass. Vi har dessverre bare 107 plasser. 
Etter at det ble forbudt å parkere i Ankerveien sliter vi med 
parkering. Vi jobber med løsninger som vil bedre parkeringen for 
golferne.

Salget av avtaler til næringslivet tar seg opp. Interessen for golf er 
fortsatt til stede der ute. Vi vil gjerne ha kontakt med flere bedrifter 
– vi har fortsatt noe ledig plass for eksterne arrangement. Likevel 
er inntektene såpass gode nå at vi ved forrige låneforfall (30.4.) 
frivillig nedbetalte kr 500.000 på det store lånet. Restgjeld er p.t. kr 
57,25 mill. Driften resten av sesongen vil avgjøre om vi er i stand til 
ytterligere nedbetaling av lånet. 

Niels Vik
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Det var en usedvanlig 
sprek Oslo Golfklubb 
som 12.juni kunne feire 
90 års jubileum med 
dobbel shotgun og en 
markering på terrassen. 
Opplevelsen av dagens 
anlegg vitner om en 
nittiåring i storform, 
og våre grunnleggende 
initiativtakere med 

Ragnar Halle i spissen ville helt sikkert vært fra seg av 
begeistring over tilstanden til klubben og banen anno 
2014. For mye har skjedd siden klubben ble stiftet i 
låven på Bjerkodden 13. juni, 1924, og i et jubileumsår 
er det en fin anledning å minne oss selv om historien 
og utviklingen av klubben. 

De golfinteresserte initiativtagerne hadde siden 1921 lett etter et 
egnet område for golf, men det ble først fart i prosessen da den 
skotske banearkitekten Abercrombie i 1924 tipset om at jordene 
til Bogstad Gård var godt egnet til golf. Etter noe overtalelse gikk 
godseier Nini Egeberg med på å leie ut Bjerkodden (hull 13 og 
14) og tilstøtende områder, samt Bjerkoddenlåven for kr 5.000 pr 
år. Stiftelsen skjedde i låven den 13. juni og Kristiania Golfklubb, 
Norges første golfklubb, var et faktum. Klubben skiftet i likhet med 
byen navn til Oslo Golfklubb den 1. januar 1925.

Etter stiftelsen var man ikke sene om å starte anlegning av banen 
og allerede i august 1924 sto 9 hull klare uten bunkre, med 
sandgreener (browns) og tees av kokosmatter. Drømmen om 
18 hull var sterk, og i 1928 hadde man fått noen gressgreener 
og fikk utvidet leieavtalen til å inkludere Fiskerodden (hull 16) 
og Himstadjordene (Bogstad Camping). I 1932 sto så 18 hull 
klare med vanningsanlegg og gressgreener hvorav 3 hull lå på 
Himstadjordene. Parallelt med utvidelsen av banen pågikk prosessen 
om å bygge nytt klubbhus, og i 1935 sto det ferdig der det er i dag. 
Det har siden blitt påbygd i flere omganger.  

Da krigen kom og det ble knapphet på mat lånte man hest og 
plog fra Voksen gård og pløyde opp store deler av banen til 
golfinteresserte tyske offiserers forargelse. Man dyrket deretter 
grønnsaker og poteter på Bogstad i krigsårene og fikk med det 
klart stadfestet at golfbaner er jordbanker som kan benyttes til 
matproduksjon i krisetider. 

Etter krigen kom det raskt i stand et initiativ for å bygge opp banen 
igjen. Finansiering var en stor utfordring, men gjennom en gruppe 
USA-utvandrete golfvenner med Karl Krogstad i spissen fikk man 
samlet 50 personer i OGK - American Chapter som hver ga USD 
250 til å bygge opp banen. Banen ble sådd i 1946 og i 1947 sto 
den nye banen ferdig med samme korridorer som vi har i dag, 
dog i en litt annen hullrekkefølge enn dagens som har eksistert 
siden 70-tallet. Da Norges Golfforbund ble stiftet i OGKs lokaler 
i 1948, ble medlemmene i OGK - American Chapter gjort til 
æresmedlemmer av de fire norske klubbene som da eksisterte; OGK, 
Bergen, Borregaard og Høsvær på Hamar. 

Deretter startet forvandlingen av golfen fra en fritidssyssel man 
oppfattet ble bedrevet av fiffen til en folkesport. Tidlig på 50-tallet 

Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth

ble det populært blant ungdommene i nærområdet å være caddy 
for medlemmene. På kveldstid tjuvspilte de hullene lengst unna 
klubbhuset og kalte seg selv Night Club Members. Etter hvert ble 
disse ungdommene vesentlig bedre enn de beste herrene i klubben 
og man besluttet derfor og ta dem inn som medlemmer. Disse 
spillerne dominerte norsk golf på 50- og 60 tallet. 

Man skjønte at rekruttering var viktig for utbredelsen av golfen og 
utviklingen av klubben, og Arild Wahlstrøm tok derfor samtidig 
initiativet til de første organiserte juniortreningene i klubben. 
Siden har OGK skapt svært mange gode golfspillere på nasjonalt 
og internasjonalt nivå, hvor den forhåpentligvis kommende 
verdensener, Suzann Pettersen, er den mest kjent. For ett tiår siden 
ble juniortreningen ytterligere systematisert og profesjonalisert 
gjennom et iherdig frivillig arbeid fra ildsjeler og klubbens ansatte. 
Med grunntanken om at bredde skaper topp har vi nå 250 barn og 
ungdom i organisert trening, og vi håper at vi vil se flere at dem på 
høyeste internasjonale nivå i årene fremover. Vi kan derimot være 
helt sikre at vi gjennom dette arbeidet sikrer klubbens fremtidige 
medlemsmasse og klubbmiljø med kompetente golfspillere.

Banen har alltid vært klubbens viktigste eiendel og basis for 
økonomien. I 2006 var det tydelig at banen var nedslitt hvor leiren 
dominerte og man måtte stenge ved det minste regnskyll. Det var 
stor enighet i Styret om at noe måtte gjøres for at klubben skulle 
opprettholde sin status som Norges beste bane, og med daværende 
styreleder, Einar Skogstad, som primusmotor og superentusiast ble 
prosessen med å få aksept for en ombygging initiert. Finansiering 
ble sikret, Årsmøtet godkjente tiltaket med stort flertall og 
gravemaskinene entret banen tidlig i september 2007. Det var 
i grevens tid for noen uker etter var finanskrisen et faktum og 
finansiering hadde vært umulig å oppdrive. 

I 2009 åpnet banen igjen, og kvaliteten på spilleforholdene 
har innfridd så til de grader at jeg er overbevist om at de av 
medlemmene som var skeptiske til ombyggingen, nå er like 
entusiastiske som flertallet i avstemningen. Vi har nå uten tvil 
Norges beste bane, sist stadfestet av Svensk Golf Digest som 
betegner Bogstad som Nordens Perle og fullt på høyde med mange 
etablerte mesterskapsbaner. Våre 2200 medlemmer kan være stolte 
av å tilhøre OGK anno 2014. 

Klubben har gjennom alle tider basert seg på frivillig innsats og 
takkelisten vil være lang over medlemmer som har bidratt og bidrar 
til at klubben er der den er i dag. Uten denne innsatsen og de 
ansattes solide bidrag ville ikke klubbens tette og hektiske program 
kunne gjennomføres. Vår dedikerte og kompetente banestab tar 
godt vare på vår juvel og fortjener enorm ros for en fantastisk jobb 
år etter år. Og sist, men ikke minst, takk til Stephen som i sommer 
fyller 60 år, for at han har vært klubbens viktigste miljøskaper 
gjennom 40 år. 

Perioden frem til 100 års jubileet i 2024 vil være spennende. 
Kanskje har vi opplevd å ha verdenseneren innen kvinnegolf, 
kanskje har vi arrangert Solheim Cup i 2019 med stor suksess, 
kanskje har vi solid representasjon på de største tourene, kanskje 
har vi nytt klubbhus, og kanskje har vi fått etablert en pay and 
play korthullsbane på Voksenjordene. Jeg er derimot helt sikker 
på at vi fortsatt vil ha en bane i særklasse, med en stor og fornøyd 
medlemsmasse, og stor aktivitet i alle medlemskategorier. 

Gratulerer med jubileet til alle. 

Hilsen Jan
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Avholdte turneringer

For 9. gang ble turneringen “Vi under 45” arrangert 
på Oslo Golfklubb. 81 forventningsfulle spillere møtte 
opp lørdag 24. mai til shotgun-start.

Da var det nok en gang klart for vårens vakreste eventyr – lørdag 
ettermiddag møtte 81 forventningsfulle spillere opp til shot-gun 
start. Solen skinte og alle var glade – som alltid.

Johannes fra Meny CC Vest stilt opp i år igjen som sponsor og 
grillmaster. Han tryllet frem herlige pølser og forfriskninger ved 
runding.

Turneringen er meget godt mottatt blant klubbens yngre garde 
;-) – og ja det deles ut endel wild card til de som har gått over den 
magiske aldersgrensen. Alle var i strålende humør og etter dagens 
spill ble det påfølgende middagen med premieutdeling. Stephen og  
Jayne deltok som vanlig også på kveldens evenement.

Turneringen gjennomføres med flere konkurranser; brutto herre 
og damer, stableford og lagturnering, i tillegg closest to the pin og 
longest drive – hver konkurranse med en egen sponsor. Vi hadde 
også innlagt en closest pitch på hull 18 – sponset av Cleveland.

Det var i år satt opp en ekstra hole-in-one premie fra Hertz. Det 
ble ikke noen hole-in-one, men en «hole-in-wrong-one». En spiller 
klarte kunststykket å slå ut på hull 7 og landet i hullet på hull 8. For 
det ble han premiert med lån av Hertz mopeden J.

Resultater:

Brutto herre:

1. Espen Hestø – 74 slag
2. Christian Krefting  – 75 slag
3. Peter Björklund – 76 slag

Brutto damer:

1. Kristin Julie Klæboe – 82 slag
2. Cathrine Schrøder Norderhaug – 84 slag

Stableford:

1. Ulf Christopher Wroll Hagen – 41 poeng
2. Espen Hestø  – 39 poeng
3. Dag Hjarrand  – 39 poeng

Lagturneringen:

1. Alexander Juell, Pia Kracht, Anders Hiorth, Brian Ask Sørensen
2. Espen Hestø, Olav Langli, Lars Petter Mathiesen, Thanet 

Seedeang
3. Wilhelm Matheson, Joachim Tandberg, Jørgen Lie, Camilla 

Raanaas Juell

Closest to the pin:

• Hull 3 – sponset av Hertz: Pernille Rieker
• Hull 8 - sponset av Olyo: Christopher Bruusgaard Slettebøe
• Hull 11 – sponset av Golf Plaisir: Dag Hjarrand
• Hull 14 – sponset av Redningsselskapet: Georg Bjerch
• Hull 16 – sponset av Redningsselskapet: Erik Solheim og Paul 

Fagersand – likt 1,46 m

Longest drive:

• Hull 17 - sponset av Amundsen Sport:   
Damer: Cathrine Schrøder Norderhaug 
Herrer: William Wittusen

Vi retter en STOR takk til turneringens sponsorer og 
bidragsytere: 
Meny CC Vest, TWT Sport (Cleveland&Srixon), Chrisco 
Sport (Olyo), Golf Plaisir, Amundsen Sport, Røa Sport, Hotel 
Pointe Isabelle (Chamonix, FR), Hertz bilutleie, Røhneselmer, 
Stenberg&Blom, Lanson Champagne, Redningsselskapet, Nestle, 
Nidar/Kims, SEB, Nordvik & Partners, Fournebu Arena, Oustøen 
CC, Swims, TOMS og Oslo Golfklubb. 

Vi gleder oss alle allerede til neste år!

Komitéen v/Anette Bech, Christian Berg, Paul Fagersand, Pia Kracht, 
Christopher Raanaas, Axel E. Roll, Pål Solberg og Øystein Tamburstuen

Vi under 45
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Avholdte turneringer

Sarah & Carl’s Cup

TK Open – populær turnering

Den årlige vårturneringen TK Open er en populær 
turnering blant frivillige og foreldre til klubbens 
juniorer. -Hensikten med turneringen er å gi 
noe tilbake til de mange som bidrar til klubbens 
juniorvirksomhet, sier leder i treningskomiteen (TK) 
Jonne Skajem.

TEKST: SVEN GJERULDSEN

I alt var det tyve personer som deltok i årets utgave av TK Open, 
noe Skajem betegner som bra oppslutning. Som i fjor viste 
værgudene og banen seg fra sin beste side, og det ble spilt tidvis god 
golf.

Etter en hyggelig ni hulls runde der det ble spilt Texas Scramble, 
var det samling på terrassen med forfriskninger, før det ble servert 
middag i klubbhusets peisestue.  
-En viktig hensikt med turneringen er også at folk skal bli bedre 
kjent med hverandre, samt skape en møteplass som er litt annerledes 
enn når man henter og leverer barn på trening, sier Jonne Skajem.

Under middagen var det premieutdeling, og Westye Høegh fra Per 
Heidenreichs fond takket for maten.

Lørdag 31. mai ble den årlige juniorturneringen 
Sarah & Carl’s Cup og Anthony’s Minipokal 
arrangert på Bogstad. Nok en gang ble turneringen en 
kjempesuksess!

Det ble en fantastisk dag i strålende vær på Bogstad. Nærmere 
90 barn spilte i ulike klasser fordelt etter alder og handicap. De 
forskjellige klassene spilte ulikt antall hull; 1 hull – 4 hull – 9 hull 
og 18 hull. Dette var den 29. gangen turneringen ble arrangert. I 
1992 var det Suzann Pettersen som vant.

Sarah’s Cup ble vunnet av Anne Cathrine Krekling fra Bærum 
Golfklubb. Oslo Golfklubbs Cornelia Karlsson ble nummer 2.

Carl’s Cup ble vunnet av Oliver Elftonsson fra Haga Golfklubb 
med en nettoscore på fem under par. Rune Bøkeid (Oppegård 
Golfklubb) ble nummer 2 og Robin Stadheim (Haga Golfklubb) 
ble nummer 3.

I klasse C Jenter tok Oslo Golfklubb de to øverste plassene. Lena 
Kraass vant med imponerende 23 poeng på ni hull. Selma Ditlev-
Simonsen fulgte rett bak med 21 poeng.

I klasse D Gutter vant Jesper Wahlqvist fra Soon Golfklubb med 
hele 24 poeng på ni hull. Jørgen Lie Viken (Kongsberg Golfklubb) 
ble nummer 2 og Ole Kristian Johannesen (Mørk Golfklubb) 
ble nummer 3. Oslo Golfklubbs Mika Kraass og Fredrick Bjørn-
Hansen Wolff ble henholdvis nummer 5 og 6.

I klasse E Jenter vant Oslo Golfklubbs Celine Ustgård foran 
Emilie Thomassen (Moss & Rygge Golfklubb) og Lilli Caroline 
Tamburstuen (Oslo Golfklubb).

I klasse F Gutter ble det nok en seier til Oslo Golfklubb. Jakob 
Ditlev-Simonsen Rangnes vant foran Jonas Pettersen (Moss & 
Rygge Golfklubb) og Philip Mangset (Bærum Golfklubb).

Anthony’s minipokal - 1 hull og 4 hulls klassene ble en stor 
suksess. De aller minste barna imponerte med gode golfslag, 
samtidig som de viste ekte idrettsglede. De har mange flotte golfår 
foran seg.

Oslo Golfklubb gratulerer vinnerne og takker samtlige deltakere 
for strålende innsats. En takk rettes også til det fantastiske 
arrangørteamet bestående av Stephen, Jayne, Christian, Maria, 
Martin og Jan. Vi ønsker alle barn velkommen tilbake neste år!
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Avholdte turneringer

St. Hans Pokalen

Midnight Cup

Midnight Cup, en av klubbens eldste pokalturneringer, 
ble spilt fredag 13. juni. Formatet på turneringen har 
endret seg litt over årene og i år ble det spilt greensome 
over 9 hull. Premier til alle deltakerne, god Chili Con 
Carne og kaffe ventet deltakerne etter endt spill.

Resultatet ble som følger: 

1. Anne Riddervold/Jens N. Engelstad – 21p
2. Elisabeth Søhoel/Per Moe – 20p
3. Tone Ruud/Per Foseid – 18p
4. Catarina Haugen/Trygg Thu – 17p
5. Tove Busch/Christian Sommerfeldt – 16p
6. Elisabeth Bamrud/Erik Piene – 15p
7. Marta Krysl/Jon Storstein – 15p
8. Wenche Jahre/Hans Kristiansen – 14p.

Fv. Per Moe, Elisabeth Søhoel, Jens Engelstad, Anne Riddervold, Per Foseid og
Tone Ruud.

St. Hans Pokalen 2014 
ble spilt 14. og 15. juni i 
strålende sol og fantastiske 
forhold på banen, men 
oppslutningen om 
turneringen var vel det vi 
kan kalle ganske dårlig, 
for bare 17 herrer og 7 
damer stilte til start.

TEKST OG BILDE: METTE BYE

Spilleformen er singelturnering, 
36 hull netto slagkonkurranse 
over 2 dager. Men vi fikk verdige 
vinnere etter 2 dagers spill. I 
dameklassen vant den yngste 
deltakeren Lena Kraass med
1. runde netto 68 slag og 
2.runde netto 73 slag. I 
herreklassen, kanskje ikke så 

uventet, vår nye turneringsansvarlige Marius Thorp (som fikk tildelt 
-2 slag) med 1. runde 71 slag netto og 2. runde 73 slag netto.

Lena Kraass mottar premie fra 
turneringsleder  Mette Bye.

Marius Thorp stakk av med seieren i 
herreklassen.

Bli best på nedslagsmerker

Klubben, med Anleggskomiteen i spissen, inviterer nå 
til kamp mot nedslagsmerker. Slaget står om hvilken 
green som blir best ivaretatt gjennom sesongen. Bli 
med - og kanskje du stikker av med årets premie!

Greenene på Bogstad er noen av de beste i Norge og for å 
beholde topp kvalitet gjennom hele sesongen er det viktig at 
nedslagsmerkene blir reparert både raskt og riktig. Finn ut hvilke 
greener du har ansvar for, reparer nedslagsmerker og bli med i 
trekningen av premie!

Slik deltar du
Alle medlemmene får to greener der de skal ha ekstra stor forkus 
på å reparere nedslagsmerker. Det siste sifferet i ditt mobilnummer 
avgjør hvilke greener du skal reparere et eller to ekstra merker på.  
Ender ditt mobilnummer på 1 er det hull 1 og hull 11 som gjelder. 
Ender ditt mobilnummer på 2 er det hull 2 og 12 som er dine 
greener osv. Ender ditt nummer på 0 er det hull 10 som gjelder.

Slik reparerer du nedslagsmerker:
• Kast bort evt. løst torv som ballen ned i midten av 

nedslagsmerket.
• Gå rundt merket og dra torven mot midten av ballmerket (se 

anvisningen nedenfor). På denne måten tøyer du friske planter 
over såret som da vil bli borte i løpet av kort tid.

• Trykk lett over merket med putteren.

Vi vil samtidig minne om at også baller som ikke blir liggende på 
greenen etter innspillet kan ha laget nedslagsmerker. Hvis ballen tar 
første sprett på green, men likevel ender utenfor greenen, har det 
blitt et merke som man skal reparere. Selv et ganske flatt innspill 
setter merker. 

Kåring av vinnergreen
Etter årets sesong vil Anleggskomiteen med Hanne Nyquist og 
Inge Fjeldstad i spissen kåre årets best ivaretatte green og dele ut en 
premie til ett av medlemmene med ansvar for denne greenen. 

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
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Oslo Golfklubb 90 år!

Regler på driving rangen

Gratulerer med dagen!

Oslo Golfklubb ble grunnlagt 13. juni 1924.Torsdag 
12. juni ble 90 åringen feiret med jubileumsspill og en 
markering på terrassen i strålende vær.

Feiringen av Oslo Golfklubb startet med et smell kl. 10:00 torsdag 
12. juni. Da ble første runde med jubileumsspill igangsatt, tidsnok 
til at alle spillerne skulle rekke å delta på selve markeringen som 
startet på terrassen kl. 15:00.

Styreleder Jan Aaseth hadde gleden av å ønske alle velkommen. 
- Våre forfedre ville vært veldig stolte over å se banen og 
spilleforholdene vi har skaffet oss på Bogstad. Banen, 90 åringen er 
i storform! Vi kan være veldig fornøyd med det vi har fått til i løpet 
av de 90 årene. Her har det vært spilt omtrent 2 millioner runder 
på banen og det skulle bli ca. 180 millioner slag og det er veldig 
bra med tanke på sunnhet og helse, men mest med tanke på gode 
golfopplevelser, sa styreleder Jan Aaseth blant annet i sin tale. 

Til ære for golfen og Oslo Golfklubb stilte leder av Vestre Aker 
bydelsutvalg, Elin Horn Galtung, opp i sko med hæler utformet 
som golfballer. Hun fortalte at hun selv har vokst opp med golf og 
at hun i barndommen ble kjent med flere av navnene oppført på 
tavlene i klubbhuset. Hun benyttet også anledningen til blant annet 
å rose det arbeidet klubben gjør i forbindelse med juniorsatsningen.

- Det som gjør størst 
inntrykk på meg i dag er det 
juniorarbeidet som gjøres i 
klubben. Jeg ser ofte de unge 
kommer hit med sykkel eller til 
fots for å trene. Jeg vet at det 
stilles krav til disse juniorene. 
Det gjør at juniorene skjønner 
alvoret. De lærer å ta ansvar 
for sin golf, men også for egen 
fremtid, sa Galtung.
- La oss håpe vi får Solheim 
Cup, for det fortjener denne 
klubben og det fortjener Norges 
Golfforbund, avsluttet hun før 
runde to av jubileumsspillet 
denne dagen ble igangsatt med 
et smell.

Styreleder Jan Aaseth og Elin Horn Galtung på terrassen under markeringen av 
jubileet.

Driving rangen er åpen med utslagsmattene på plass 
der de var i fjor. Golfballene skal kun slås fra mattene 
og ikke fra kunstgresset. Det er også forbundet med 
stor fare å slå ballen over sikkerhetsnettet på motsatt 
side.

Siden 1. mai har driving rangen vært åpen for medlemmer og 
gjester. I første omgang åpnet den med matter nede på det store 
kunstgresset. Mattene er for lengst flyttet tilbake til sin tradisjonelle 
plass. Dessverre så er det oppdaget store sår i kunstgresset like foran 
utslagsmattene. Klubben ber derfor golfere om kun å slå ut fra 
mattene.

Stor fare om ballen går over sikkerhetsnettet 
Driving rangen har en lengde på 200 meter, men golfere med de 
kraftigste utslagene kan utmerket slå lenger enn det rangen tillater. 
Klubben ber derfor om at alle som benytter seg av rangen ikke slår 
ballen over nettet mot hull 8. Dette er forbundet med stor fare for 
golfere på banen. Klubben ber alle golfere om å respektere dette og 
vil reagere strengt dersom det oppdages tilfeller hvor ballen går over 
sikkerhetsnettet.
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Golfprofilen – intervju med Bøbban Paus

Da Bøbban Paus var yngre prøvde hun både slalom, 
tennis og kunstløp før hun bestemte seg for golf. Faren 
fikk antagelig rett da han påstod ovenfor datteren 
at «det er mye lettere å bli norgesmester i golf enn 
i slalom» og da han ga den treningsvillige jenta en 
scooter lå alt til rette for at det var golfer hun skulle bli.

TEKST OG BILDE: SIV LESCHBRANDT

- Jeg var veldig aktiv. Blant annet så spilte jeg tennis og stod masse 
slalom. Jeg prøvde meg også på kunstløp. Jeg trodde jeg spratt rundt 
som en liten fjær noe som var aldeles feil og da faren min sa at det er 
nok mye letter å bli norgesmester i golf enn i slalom resulterte det i 
at jeg som 14-15 åring viet min fulle oppmerksomhet til golfen. 

Golfkarrieren startet og tok av med en protime på Bogstad. 
- Jeg ble kjempekeen veldig fort for jeg traff ballen godt. Første 
sesong jeg spilte gikk jeg ned fra 36 til 16 i hcp. Jeg syns det var 
veldig morsomt. Forbildet mitt var Anniken Munch som hadde en 
kort og rask sving som jeg adopterte. Det fungerte godt på Bogstad 
som var veldig skjev med mye opp og nedover lies og de engelske 
proffene synes det gikk greit. Vi var veldig gode på kortspillet. Det 
ble redningen mange ganger.  Men da jeg kom til Amerika som 
nygift i 1972 og tok noen protimer fikk jeg følgende beskjed av 
sjefen for PGA: «Legg av deg den dumme engelske svingen, du 
kommer jo ingen vei», og så la jeg om og fikk jo en mye bedre 
lengde og et helt annet spill.  

Godt miljø og litt ugagn 
- Vi var en gjeng som spilte konkurranser sammen, Vivi, Mette og 
jeg. I tillegg var det Anniken, Lilly og Marianne for å nevne noen. 
Vi var en gjeng som hadde det kjempemorsomt. Det var jo ikke 
snakk om å bli proff eller noe sånt. Det var ikke på tale, men vi 
«bodde» her på Bogstad. Vi trente her og vi spilte til langt ut over 
kvelden.  Vi spilte barbent, svømte i Bogstadvannet og tilbake igjen. 
I tillegg så spilte vi litt på kryss og tvers på banen. Til og med over 
klubbhuset et par ganger. På kvelden var det ikke så mange her. Sånt 
kan vi jo ikke gjøre i dag.

Glansåret var 1970  
- 68, 69 og 70 var glansårene. 1970 hadde jeg min store 
sesong hvor jeg vant både det Skandinaviske mesterskapet og 
Norgesmesterskapet. Det samme året deltok jeg sammen med 
Mette, Vivi og kaptein Ruth Waaler i VM i Madrid.  I tillegg 
så vant jeg også Copenhagen cup og noe som het Skandinavisk 
Foursome sammen med en svenske spiller som het Liv Forssell. Alt 
dette skjedde i samme sesong. Det eneste jeg aldri har vunnet er 
klubbmesterskapet her på Bogstad, men jeg har vunnet en gang for 
seniorer altså. 

Søstrene Bjørge spilte med Henry Cotton på 60 tallet 
- En gang familien spilte på Penina traff vi på selveste Henry Cotton 
og tenk vi fikk spille en runde sammen med ham.  Du kan tro vi ble 
overrasket da vi en stund senere fikk vite det var skrevet en artikkel i 
Golf Illustrated om svingen til mine to søstre Siri og Lilly og meg.  

«I thought it rather interesting to find the three beautiful and athletic 
Norwegian Bjorge sisters who had all learned to play in Oslo, where 
golf is for them but a six month’s game in each year alas, with such 
completely different methods”. 
Fra Golf Illustrated

Det verste som har skjedd meg 
- Skal jeg fortelle deg det verste som har skjedd meg? I 1971 skulle 
Skandinavisk mesterskap arrangeres her på Bogstad. Jeg skulle gifte 
meg i september og hadde ikke spilt mye golf, men jeg meldte meg 
da på for jeg hadde jo vunnet året før. Alt var i utgangspunktet 
veldig bra. Jeg står på første tee og skal slå ut, men det fryser 
dessverre fullstendig fast.  Jeg fikk overhode ikke køllen tilbake. Det 
var hundrevis av mennesker som stod og så på. Det ble dørgende 
stille vet du ..ikke et lite pip en gang.  Det var helt forferdelig. Jeg 
var tittelforsvarer og så stod jeg der stiv som en stokk. Jeg måtte gå 
av tee, gå en liten runde og tilbake. Da fikk jeg «armene tilbake» og 
hugget ballen av tee. Fremdeles ikke en lyd høre. Spillet tok seg opp 
men jeg tapte matchen med glans. Det er et under at jeg fortsatte å 
spille konkurranser etter dette.

Som å spille med gud i lommen 
- Jeg la golf litt på hyllen en ti-årsperiode fra 1984, men en dag så 
ringte Liv Wedset og sa: «Du, du blir 50 år i år. Er du klar over at 
det er noe som heter Norsk Seniorgolf? Du må være med!» Så hun 
dro meg i gang og jeg vant både NM og Skandinavisk det første 
året. I Skandinavisk gikk alt min vei og jeg kunne nesten putte med 

Fv. Siri, Lilly og Bøbban.
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intervju med Bøbban Paus

lukkede øyne. Det var som å spille med gud i lommen. Etter det 
vant jeg NM senior i 1998 og 1999.  
Her på Bogstad er det nesten ingen som er med i Norsk Seniorgolf. 
Grunnen til at det er så få som deltar er nok fordi det skjer så mye 
her på Bogstad og alle er så fornøyd med å være her. Jeg syns det er 
synd at flere ikke er med og benytter anledningen til å oppfordre 
flere til å delta. I år 2000 fikk vi sølvmedalje i EM for senior lag 
på Bogstad og nesten hele laget bestod av klubbens medlemmer. 
Utrolig morsomt. 

4-timers runden

Vi er nå i innspurten når det gjelder Oslo Golfklubbs 
søknad om å arrangere Solheim Cup i 2019. 
Klubben har hatt besøk av NGFs advisory board 
og daglig leder Niels Vik og banesjef John Riiber 
benyttet muligheten til å vise frem muligheter for 
baneoppsett i match-spill, tribuner og publikumsflyt. 
Tilbakemeldingen var at vi har mange muligheter og at 
klubbens kompakte arena kan være positivt.

I skrivende stund presenteres klubbens søknad om å få arrangere 
Solheim Cup for NGFs ledergruppe. Deretter vil NGFs ledergruppe 
lage sin innstilling og legge den frem for NGFs styre hvor 
avgjørelsen vil bli fattet på styremøte den 25. juni. Dersom NGF 
velger Oslo Golfklubb vil neste steg være å kalle inn alle medlemmer 
til et ekstraordinært årsmøte for å avgjøre om golfklubben skal gå 
for Solheim Cup i 2019. Blir det ja, skal det skaffes mye penger 
– ca. kr 40-50 mill. Dette er ikke golfklubbens ansvar, men vi vil 
bidra med våre kontaktpersoner for at gruppen som jobber med 
finansieringen skal komme i mål. Denne finansieringsgruppen har 
tiden frem til nyttår med å skaffe pengene til veie. Dersom de klarer 
det vil NGF formelt søke Ladies European Tour (LET) om Solheim 
Cup i 2019. Søknad vil eventuelt leveres første kvartal 2015 og  
LET vil fatte sin avgjørelse på senhøsten 2015.

Bildet er hentet fra OGK Nytt utgitt i 1994 og bildeteksten var: «Også Oslo 
Golfklubb fikk besøk av «Mr. Ping» himself, Karsten Solheim (t.v), med familie. Han 
uttrykte stor begeistring for baneanlegget vårt.»

Status Solheim Cup

Det er ingen grunn til å bruke mer enn 4 timer på 
en golfrunde på klubbens bane og det er gledelig å 
kunne konstantere at trafikken i år stort sett har gått i 
et fint tempo.

Det er gledelig å kunne konstatere at trafikken på banen i år 
stort sett har gått i et fint tempo. Mange kommer av 18. green 
og konstaterer at de ikke brukte nevneverdig mer enn 4 timer på 
runden.  Det er flott – vi mener det ikke er grunn til å bruke mer 
enn 4 timer på en runde golf på Bogstad og vil fortsette arbeidet for 
å holde tempoet oppe på banen.

Tid er den største knapphetsfaktor for de fleste av oss. 4 timer er 
lenge uansett hva man driver med og tidsforbruket som har blitt 
vanlig på mange andre baner på opp mot og over 5 timer bidrar 
ikke positivt på golfgleden.

Et par tips for å holde farten oppe
1. Vær klar til å slå når det er din tur (vurder køllevalg og avstand 

mens andre slår)
2. Ready golf. Den som er klar putter / slår ut fra tee (ikke marker 

putter på 20 cm – spill ferdig)
3. Sett bagen på den side av greenen du skal gå til mot neste tee

Ta deg tid til å reparere nedslagsmerker og divots 
Hvis alle også husker på å reparere nedslagsmerker og legger 
tilbake og tråkker ned divots vil alle oppleve en rask runde på fine 
spilleforhold.
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Norsk Senior Golf (NSG) – også noe for deg?

70 av Oslo Golfklubbs medlemmer er med i Norsk 
Senior Golf. NSG teller godt over 2000 medlemmer, 
og har en rekke spennende tilbud til de som er blitt 
gamle nok, dvs. kvinner 50+ og menn 55+. 

TEKST: STEIN OPPEDAL

NSGs turneringer er populære. I Senior Tour’en konkurrerer du 
i en handicap-klasse på ditt nivå, og du kan velge blant over 100 
turneringer i hele landet. I NSGs Order of Merit kan du alltid se 
hvordan du ligger an i din klasse. Og spiller du uttaksturneringer, 
kan du kvalifisere til landslagene og delta i landskamper, lag-NM og 
EM.

28. juli kommer Senior Tour’en til Bogstad. Hvert år er det mange 
NSG-medlemmer som vil delta på banen vår. Vi klarer ikke å ta 
imot flere enn 192 deltagere, og det begynner allerede å fylles opp.

Matchspill er spennende. I NSGs Lagserie spilles match mot 3 
naboklubber. OGK har ett lag som i løpet av denne sesongen møter 
Haga, Asker og Drammen hjemme og borte. Vinneren går til 
landsfinale.

Det sosiale er sentralt. Overalt treffer du folk på din egen alder som 
deler dine interesser! Du kan også spille med ektefelle/samboer/
partner i Mixed Pairs og i landsdelsmatch mellom Vestlandet og 
Østlandet. I vinterhalvåret kan du delta på rimelige golfturer til 
hyggelige reisemål med innlagt turneringsspill.

European Boys’ Team Championship

Norsk Senior Golf (NSG)

Oslo Golfklubbs lag gikk til topps i 1. divisjon i Lag NM for senior i 2012.
Fv. Einar Skogstad, Rolf Amlé, Tom Kristensen og Asbjørn Ramnefjell.

NSG har eget fordelskort og avtale med over 70 golfbaner over 
hele landet. Du kan spille 3 runder pr bane til halv pris! Kortet 
inneholder også andre typer rabatter. 

Årskontingenten er 700 kr. Raskt innspart for aktive seniorspillere. 
Du finner mer informasjon på NSGs nettsider (seniorgolf.no). Der 
kan du også melde deg inn. Velkommen!

Det nærmer seg EM, 6.-12. juli. Nok et stort internasjonalt 
arrangement på Bogstad. 16 land som hver stiller med 6 spillere skal 
konkurrere om å være Europas beste junior guttelag. Dette krever 
sitt av oss som arrangør, derfor håper vi at flere kan tenke seg å stille 
som frivillig i en eller flere av dagene arrangementet pågår.

God avtale for spill på Grini 
Med hensyn til spill blir det dessverre ikke anledning for 
medlemmene å spille på Bogstad mens EM pågår. Vi har fått en 
meget god avtale for alle våre medlemmer for spill på Grini; kr 
185,- for 9 hull (de neste 9 koster kr 150,-). For dere som vil spille 
andre 18-hullsbaner har vi fortsatt noen greenfeehefter med en 
billett til hver av 10 andre baner innenfor kjøreavstand. Heftet 
selges nå med stor rabatt og kan kjøpes i resepsjonen for kr 1.000,-

Bli med og gjør en innsats!
Det er behov for mange frivillige i forbindelse med et slikt 
arrangement. Nå har vi sjansen til å vise EGA (European Golf 
Association), som er med å avgjøre om Solheim Cup skal arrangeres 
i Norge, at Oslo Golfklubb er en verdig kandidat!
Oppgavene som skal fordeles er mange. Det er behov for sjåfører, 
startere og bistand ifb. med livescoring. Som frivillig får man 
utdelt klær til bruk under EM og selvsagt mat og drikke under 
arrangementet. Klubben inviterer medlemmer som kan tenke seg å 
bidra til å melde seg på. Vi trenger både ungdom og voksne.

Interessert?Ta kontakt med Erik Hagen
e-post erik.hagen@tornier.com eller tlf. 901 20 468.
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- Dersom et  tips ender med 
”blekk på en avtale” vil den som 
kom med det, motta greenfee 
billetter som takk, avslutter 
Ingrid Forbrigd.

Ingrid Forbrigd kan kontaktes 
på tlf. 414 12 121.
Mer informasjon om 
sponsorpakkene finer du på 
klubbens nettside.

Vil du støtte klubbens juniorarbeid?

Oslo golfklubb har Norges mest aktive juniorgruppe, 
noe vi er stolte av. Treningskomiteen (TK) i Oslo 
Golfklubb har utarbeidet egne sponsorpakker for 
alle som ønsker å bidra med økonomisk støtte til 
juniorvirksomheten.

TEKST: SVEN GJERULDSEN

-Denne sesongen har vi ca. 250 barn i trening og juniorgruppen 
ønsker å opprettholde et bra treningstilbud for alle barn – enten 
det er i satsningsgrupper eller i breddetilbud. Vi har satt oss et høyt 
mål, og det jobbes systematisk for å sikre juniorvirksomheten gode 
samarbeidsavtaler, sier nestleder i TK og sponsoransvarlig Ingrid 
Forbrigd.

Hun frykter at både kontingent- og greenfeepriser for klubbens 
juniorer hadde vært høyere uten samarbeidspartneres bidrag på 
inntektssiden.

Juniorgruppen mener sosiale relasjoner og nettverk er en viktig 
forutsetning for at man skal komme i dialog med potensielle 
samarbeidspartnere.

Oslo Golfklubbs junioravdeling har derfor utviklet egne 
sponsorpakker for de som ønsker å gi et bidrag til arbeidet med 
barn og ungdom.  
-Vi håper at medlemmer og venner av Oslo golfklubb kan komme 
med tips til TK til potensielle bedrifter og privatpersoner som kan 
være interessert i noen av klubben forskjellige ”juniorpakker”, 
fortsetter Forbrigd.

Juniorpakkene som tilbys:
• Gullpakke
• Sølvpakke
• Bronsepakke

Alle pakkene har ulikt og spennende innhold.

Ingrid Forbrigd håper mange vil ta kontakt med henne eller 
junioravdelingens sportslige leder Jan Wojtaszek for å få mer 
informasjon om sponsorpakkene til juniorgruppen, eller hvis du har 
tips eller ”leads” til mulige støttespillere.  

Ingrid Forbrigd

Fugler på banen

Linerle (Motacilla alba) 
er et sikkert vårtegn. Den 
har et mer beskrivende 
navn på dansk, 
vippestjert, og også på 
engelsk, White Wagtail. 
Er å se mange steder på 
Bogstad, fra terrassen 
og parkeringsplassen, til 
overalt på selve banen. 

TEKST: HANS KRISTIANSEN

På terrassen løper de ofte rundt mellom bordene, for å finne 
smuler og annet spiselig. En fugl som skiller seg ut på grunn av den 
vippende stjerten. Kan ofte holde oppvisning i luftakrobatikk, når 
den tverrvender i luften, på jakt etter insekter. 
Linerlen er 16,5–19 cm lang og veier 17 - 25 gram. Hvit, sort og 
grå med lang, vippende hale og lange, tynne ben.

Linerlen hekker fra kyst til fjell over hele Norge, i tilknytning til 
kulturlandskap og bygninger. Reir i hulrom eller andre plasser 
med overdekning. De 4–7 gråhvite eggene med små, mørke 
prikker, ruges av hunnen i 13 - 14 dager. Etter to uker i reiret er 
ungene flyvedyktige. Linerlehunnene greier ofte to kull i løpet av 
sommeren. 
Den er en typisk trekkfugl, som kommer til hele landet fra 
begynnelsen av april i syd, til begynnelsen av mai i nord. De fleste 
drar ganske sent ut av landet, gjerne i oktober, det er været som 
avgjør. Norske fugler overvintrer hovedsakelig i Syd-Europa, Nord-
Afrika og Midtøsten, enkelte også i Norge. 
Det anslås at det finnes over en halv million linerler i Norge. 
Linerler trives nær mennesker og finnes ofte i nærheten av 
bebyggelse. Den liker seg også godt ved vann og vassdrag, på 
bondegårder og andre steder der det finnes mye insekter. Maten 
består av insekter og andre småkryp.

Kilde: Wikipedia/SNL

Foto: Wikimedia Commons
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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

Suzann Pro Challenge 2014

Suzann Pettersen returnerer til Bogstad for å gjenta 
kjempesuksessen, Suzann Pro Challenge, for tredje 
året på rad. Årets arrangement blir det største hittil, og 
klubben er helt avhengig av et bredt funksjonærkorps 
for å fylle oppgaver som et arrangement av dette 
omfang krever. 

TEKST OG BILDE: ERIK WOODS

I år blir det arrangert en slags Solheim Cup variant på Bogstad 
– Europa mot USA. På det europeiske laget har Tutta med 
seg Caroline Martens, Sandra Gal og Anna Nordqvist. På det 
amerikanske laget stiller verdensstjernene Paula Creamer, Natalie 
Gulbis, Lexi Thompson og Jessica Korda. Vi har tatt en prat med 
Erik Hagen som er ansvarlig for de frivillige.

-Dette er en turnering som gir andre perspektiver enn vanlige 
profesjonelle turneringer. Hovedintensjonen med Suzann Pro 
Challenge er å samle inn penger til den veldedige organisasjonen 
Right To Play, sier Hagen. Right To Play jobber for å sikre barns 
rettigheter til å leke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, 
sosial bakgrunn eller religion. Med Tutta sitt store engasjement 
rundt barn og ungdom falt valget på Right To Play helt naturlig. 

Årets turnering blir større enn tidligere år, og turneringen er en 
glimrende mulighet for Oslo Golfklubb til å vise seg frem til den 
internasjonale golfverden.  
-Vi ønsker å vise ovenfor European Golf Association at Oslo 
Golfklubb er en verdig kandidat til å arrangere store internasjonale 
turneringer i fremtiden, eksempelvis Solheim Cup i 2019. For at vi 
skal klare dette er vi helt avhengig av innsats fra frivillige, forsetter 
Hagen. 

-I år vil det gjøres betydelig flere markedsaktiviteter knyttet til 
arrangementet enn tidligere år. Det vil blant annet være en daglig 
happening på Aker Brygge en uke før turneringen starter. Fra lørdag 
30. august vil en Hole in One konkurranse finne sted der. Frem til 
torsdag kan hvem som helst prøve seg. Fredag er det finale for de 
kvalifiserte deltakere sammen med spillerne. Det blir en spennende 
uke med mange aktiviteter ledende opp til hovedarrangementet på 
lørdag. Dette betyr også et stort behov for frivillige, forteller han.

-Vi ønsker at så mange medlemmer som mulig vil hjelpe oss 
med arrangementet. Som tidligere år trenger vi hjelp til rigging, 
hospitality, billetsalg, i tillegg til mye mer. Vi trenger din hjelp. Av 
alle frivillige trekkes det ut to billetter til lørdagens gallamiddag på 
Hotel Bristol, lover en smilende Hagen. 

-Vi gleder oss veldig og håper at så mange som mulige melder seg 
som frivillige, avslutter Hagen.
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Vi har fått en fin start på sesongen med mange 
flotte tilbakemeldinger på hvordan banen fremstår 
rent kvalitetsmessig. Artikkelen som ble publisert 
over 8 sider i mai nummeret av Golf Digest er en 
stor anerkjennelse til klubben for det arbeidet som 
er lagt ned gjennom mange år inkl. en vellykket 
baneoppgradering. 

Det blir spennende å se hvilke tilbakemelding vi får fra Solheim 
Cup delegasjonen som kom til Norge i midten av juni for å vurdere 
de norske kandidatene opp i mot et evt. Solheim Cup arrangement i 
2019. Bare det å bli nevnt som en seriøs kandidat ute i verden er en 
stor ære og bekrefter at merkevaren  som Oslo Golfklubb og Suzann 
Pettersen (Suzann Pro Challenge) bygger sammen blir lagt merke 
til. Vi er ydmyke sett i forhold til den videre prosess. Vårt daglige 
fokus er likevel det å skape spilleopplevelser som våre medlemmer 
og gjester blir stolte av uavhengig om vi lander et Solheim Cup i 
Norge eller ikke. 

De siste ukene har vi gjennomført litt tyngre vedlikeholdsrutiner 
av spilleflatene på banen. Både greener, teesteder og fairwayer er 
luftet/hjelpesådd og sanddresset. Disse arbeidene er viktig for at vi 
skal kunne levere god kvalitet gjennom hele sesongen. Sesongen 
skrider fort frem og de første store sportslige begivenhetene står 
snart for tur. Både International Trophy, EM lag for gutter og Old 
Boys Championship er turneringer som skal gjennomføres i løpet 
av de neste 5-6 ukene. Vi gleder oss til å være vertskap for Europas 
kommende golf stjerner i European Boys` Team Championship. 
Det er gledelig å registrere at klubben og Norge har kandidater som 
kan være med å prege turneringen med gode resultater. 

I ukene som kommer vil vår tid gå med til å bygge finish på alle 
områder:

• Greenhastigheten vil trimmes ytterligere frem mot turneringene. 
Hastigheten vil økes gradvis fra dagens nivå på ca. 9,2 fot til 
9,5-10 fot. Vi er nødt til å ta litt værforbehold om hvor langt 
vi kan løfte hastigheten. Den siste hastigheten hentes gjennom 
tromling/rulling av greenflaten i tillegg til vanlig klipp. Vi er 
avhengig av oppholdsvær hvis ikke blir slitasjen for stor og 
kvaliteten vil falle i etterkant av turneringen(e) noe vi ikke 
er villig til å ofre på vegne av våre medlemmer. Vi må finne 
balansegangen mellom det ekstreme og en fornuftig økonomisk 
forvaltning.  

• Den visuelle presentasjonen av greener, teesteder, fairway, 
semiruff og ruff vil bli ytterligere vektlagt. Dvs. at vi klipper 
i et gitt mønster som fremhever klippelinjene sterkere og 
definisjonen mellom de ulike klippehøydene på fairway, semiruff 
og ruff blir mer synlige. I korte trekk får man dette gjennom å 
øke klippefrekvensen ytterligere fra dagens nivå i kombinasjon 
med et spisset gjødslingsprogram som fremmer det estetiske. 

• Veier, trallestier, sprinklerhoder, bunkerkanter, sidevannshinder, 
klubbhusområde, blomsterbed, steingjerder og områdene rundt 
trær vil bli vedlikeholdt slik at alt ser fint ut. 

Dette innebærer mye ekstra arbeid for hele avdelingen i ukene som 
kommer.

Vi gleder oss og vi skal sørge for at kvaliteten og finishen blir så bra 
som mulig. Håper ellers at våre medlemmer og gjester får mange 
fine golfrunder i det fine sommerværet som ser ut til å vedvare også 
i tiden fremover.

Vennlig hilsen John Riiber

Baneavdelingens hjørne

Klubben trenger deg som 
kan bruke noe tid på å 
holde orden på spillet 
på banen. Oppgaven 
er i hovedsak å hjelpe 
golferne, passe på 
farten i spillet, påse at 
nedslagsmerker/divots blir 
reparert.

Jobben som marshall kan deles på flere. Ta kontakt hvis du kan 
tenke deg å bidra i arbeidet. Har du spørsmål kan de rettes til daglig 
leder Niels Vik på e-post vik@oslogk.no.

Er du klubbens nye marshall?
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Det var en gang

Tekst og illustrasjon er hentet fra bladet Golf, nr. 3/4 som ble utgitt av Oslo Golfklubb i 1951.

Hva skal vi gjøre?
Hvis DU tror ekspertens ord forbedre vil ditt spill, 

les da hva eksperten siger og jeg tror,
at din handicap den stiger

STANCE: 
Gene Sarazan: «Min stance er litt åpen.» 
Miss Joyce Wethered: «En square stance til spillelinjen føler jeg er 
den naturligste av alle.» 
Tommy Armour: «Lukket til drive, square til de lange jern og 
åpen til de korte.»

SVINGEN: 
Bobby Jones: «At den første bevegelse i tilbakesvingen skal gjøres 
av ben eller hofte, er gitt. Å begynne med hendene resulterer 
i denne «heve seg opp» bevegelse, som er så typiske for alle 
nybegynnere, som svinger køllen som en øks.» 
Miss Joyce Wethered: «Den første bevegelse skal være å bevege 
hendene og køllehodet tilbake uten noen dreining eller bøyning 
av håndleddet.»

Alfred Pedgham: «Jeg streber etter å la køllehodet komme etter de 
bevegelser som starter tilbakesvingen.»

Harry Vardon: «Jeg er fullt overbevist om at det er ikke noe i 
det om en rett venstre arm, som så menge golfspillere er blitt 
innpoden. En rett venstre arm i toppen av svingen er umulig, 
hvis man skal oppnå en noenlunde korrekt gjennomsving.»

Bobby Jones: «Jeg spiller med rett venstre arm i alle fulle slag fra 
det øyeblikk køllen starter tilbake og inntil ballen er truffet. Det 
er ingen antydning til bøyning på toppen av svingen.»

Gene Sarazen: «Uten strak venstre arm er det umulig å bli en 
noenlunde habil golfspiller. Ellers er det altfor mange muligheter 
for feil.»

HVOR LANGT TILBAKE:
George Duncan: «Personlig foretrekker jeg den korte sving. 
Ingen kan slå an ball lengere med en sving som går over 
horisontallinjen enn med en kortere sving.»

James Adams: «Jeg bruker selv en meget lang sving, jeg føler 
svingen bedre på den måten. Hvis jeg forkortet den, ville jeg 
merke det som om min sving var delt i to, men jeg tror at 
golfspillere er tjent med en kortere sving enn min».

Henry Cotton: «Jeg gir ingen regler om lengden av svingen. Jeg 
overlater det til hver enkelts naturlige anlegg.»

Ønsker du å lese mer golfhistorie kan du besøke nettsiden
www.golfhistorie.no.



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  
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Oslo Golfklubb

Pro Shop’s corner

Fv. Julian, Anthony, Stephen og Jayne.
I juli måned (1. juli til 3. august) er det sommerpriser 
for greenfeespill og gjestespill på Bogstad. 
Begrensninger med hensyn til ferdighet og tidspunkt 
for spill blir også endret i denne perioden.

Greenfeespill: Vi benytter begrepet greenfeespill om andre klubbers 
medlemmer som ønsker å spille på Bogstad uten at de er invitert av 
et av våre medlemmer. 
Gjestespill: Vi benytter begrepet gjestespill når andre klubbers 
medlemmer er invitert av, og spiller sammen med, et av våre 
medlemmer. Et medlem kan ha med inntil 3 gjestespillere.

Ferdighetskrav
Greenfeespillere: I juli maks hcp 36 både for damer og herrer. 
(Vanligvis er maks handicap 28,0 for menn og 32,0 for damer.)  
Gjestespillere: Maks handicap 36,0 (gjelder hele golfsesongen).

Gjestespill / greenfeetider:
Greenfeespillere og gjestespillere: Alle dager i juli

Greenfee priser:
Greenfee Voksen/Junior: 800,- /400,-.  
Gjestespill Voksen/Junior: 600,- /300,- 

Starttidsbestilling
Greenfeespillere har anledning til å bestille starttid 5 dag før spill. 
(vanligvis 3 dager før spill).

Greenfeepriser i juli

Klubben oppfordrer både medlemmer og gjester å benytte 
online booking (GolfBox). 
Startboden er åpen fra 08.00 til 20.00 alle dager i sesongen, og 
tar også i mot bestilling. Vi må ha klubb-medlemsnummer på 
alle spillerne det skal bestilles for. Vi ber om at du har disse klar 
før du ringer startboden. Telefon startbod er 22 51 05 65.

Kommende demodager
TaylorMade - 26. juni
Titleist - 1. juli
Callaway – dato ikke satt ennå
Nike – dato ikke satt ennå

Ukens tilbud fortsetter gjennom sesongen
Hver uke legger Pro Shop frem et nytt ukestilbud. Legg turen 
innom Pro Shop!

GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO

Kommende turneringer – bli med!
28.-29. juni: The International Trophy

19.-20. juli: Old Boys Championship

2.-3. august: Vandrepokalen

8.-10. august: Vikingpokalen

11. august: Vi over 80

11.-12. august: Klubbmesterskap juniorer

16. august: Sommer shotgun (sosial turnering)


