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For en vinter! Kuldegrader 
og mildvær, sne og regn 
om hverandre. Det skal 
bli spennende å se hva 
vinteren gjør med banen. 
Mens vi venter på våren 
er det full aktivitet med 
planlegging av kommende 
sesong for oss på kontoret.

Klubben fikk 99 nye medlemmer i år. Av dem valgte 83 å være 
aktive, 60 av dem er voksne. Ventetiden for medlemskap er nå ca. 
5 år. I forrige uke fakturerte vi ventelistegebyr til de 1570 som ikke 
ble tatt inn som medlemmer pr nyttår. Det viser seg at selv om det 
er veldig mange som står på listen så er det ofte det ikke passer å 
melde seg inn når tilbudet kommer. Det kan være at jobb- eller 
familiesituasjon har endret, eller at privatøkonomien har endret 
seg siden man satt seg på listen. Det koster tross alt mye penger å 
melde seg inn i golfklubben. Klubben er i en luksussituasjon; golfere 
ønsker å være medlem hos oss. Dette er vi meget glade for og vi skal 
fortsatt jobbe for at golfere vil være medlem hos oss i årene som 
kommer.

Nyansettelse 
Prosessen med ansettelse av ny medarbeider har kommet langt, men 
ikke helt ferdig i skrivende stund. Det var mange godt kvalifiserte 
søkere til stillingen og vi er sikre på at personen som kommer til å 
bli ansatt kan gjøre en god jobb for oss. Jeg håper dere vil ta ham vel 
imot. Husk at det tar litt tid før man får satt seg inn i alle regler og 
turneringsformer vi har.

Juniorsatsingen 
Ungdommene er godt i gang med sine vintertreninger. Trenerne har 
vært igjennom en god planleggingsfase. Det er enighet om filosofi, 
at spilleren står i sentrum. Den tre-bente «Krakken» til trenerne; 
Golf, Fysikk og Mentalt synliggjør at for å bli god golfer over tid 
trengs trening i mer enn ett av elementene. Våre beste ungdommer 
er utrolig heldige som får reise / trene vinterstid med kostnader 
dekket av Heidenreich fondets avkastning. Vi håper at aktiviteten 
her over tid vil bringe frem noen nye toppspillere.

Arbeid på banen 
Banestaben er i full gang med snefresing av greener og 
teesteder. Flere ganger er greenene ryddet for sne. Det gjøres 
for å redusere sannsynligheten for is / sopp når våren kommer. 
Maskinvedlikeholdet er snart ferdig slik at alt materiell skal være 
klart innen våren er her.  John Riiber er i prosess med å erstatte 3 
sesongarbeidere som ikke kommer tilbake. Han regner med å ha de 
nye på plass før mai.

Årsmøtet 
Årsmøtet er nært forestående. Det er ingen kontroversielle 
saker som skal diskuteres i år. Vi må få nye lover tilpasset 
Idrettsforbundets lovnorm, men i praksis er det ingen nevneverdig 
endringer for oss. Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg for alle i 
styret som ønsker dette og avtroppende leder for TK inn som nytt 
styremedlem.

Økonomi 
Jo, takk bra. Fjorårets overskudd i klubben ble kr 150.000 og 
baneselskapet fikk et marginalt overskudd på kr 5.000. Vi har 
frivillig nedbetalt kr 1.250.000 på det store lånet og har et godt 
forhold til banken og kommunen (som eier grunnen). Golfklubben 
er i en heldig økonomisk sits. Vi har få store inntektskilder og av 
disse vet vi allerede før banen åpner om de to største blir nådd. Salg 
til bedrifter og samarbeidspartnere vet vi mye om før sommerferien 
og til sist er det greenfee som vi ikke vet før høsten er her. Jeg 
skriver heldig fordi vi kan tids nok se om vi mangler inntekter og 
derfor må redusere kostnader for å unngå underskudd.  Jeg håper 
og ber om at alle medlemmer betaler sin kontingent når dette krav 
kommer medio mars. Purringer og inkassovirksomhet koster mye 
tid / resurser som burde være unødvendig. Så vær så snill hjelp oss 
å holde kostnadene nede. Betal det krav som sendes etter årsmøtets 
vedtak til forfall.

Driving rangen 
Arbeidet på driving rangen går sin gang. Det graves nå for å bygge 
del av det tekniske bygget.  Et ca 250 kvadratmeters bygg under 
bakken på den delen som er nærmest hull 9. Alt arbeid i denne fase 
skal være ferdig til senest 1. mai. Dvs. vi skal kunne trene og slå 
golfballer ut på rangen den dato. Dersom det blir forsinkelser utover 
1. mai vil det påløpe en solid ukesbot som erstatning til Stephen for 
tapte inntekter.

NV

Daglig leder Niels Vik.

Leder
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Fremdeles har vinteren 
et godt tak på Bogstad, 
men i administrasjon 
og komiteer er det god 
aktivitet med forberedelser 
til sesongen 2014. 
Banemannskapet har vært 
aktive gjennom vinteren 
for å sørge for at banen 
kommer seg helskinnet 

gjennom en årstid hvor det har vært store svingninger 
i vær og temperatur. Forhåpentligvis har de preventive 
tiltakene bidratt til at banen raskt fremstår i god stand 
når den etterlengtede våren kommer om ikke så lenge. 

Banen er som poengtert en del ganger, Styrets viktigste prioritet. 
Den er basis for medlemmenes, gjestenes og samarbeidspartnernes 
tilfredshet, betalingsvilje og spilleglede, og er derigjennom 
grunnlaget for klubbens økonomi. Den må forvaltes med 
nødvendige ressurser slik at vårt høykvalitetsprodukt opprettholdes 
og vår store investering ivaretas. Styret er tilfreds med at 
medlemsundersøkelsen etter fjorårets sesong nok en gang stadfestet 
den samme holdningen blant medlemmene. De 442 aktive 
medlemmene som besvarte undersøkelsen ga en score på hele 5,5 av 
6 mulige på at de er svært opptatte av at klubben skal opprettholde 
kvaliteten på banen. Undersøkelsen ga også en historisk høy 
totalscore og viste at medlemmene totalt sett er svært fornøyde med 
bane, service og administrasjon. Det er hyggelig å høre for alle som 
jobber for at Bogstad skal være et fantastisk sted å være. 

Styrets kyndige advokatrepresentanter, Per Foseid og Jens-Ove 
Hagen, har gjennom vinteren brukt mye tid på å tilpasse klubbens 
lov til Norges Idrettsforbunds basis lovnorm for idrettslag, en 
norm klubben er pålagt å følge. Dette medfører noen endringer 
i golfklubbens lov, dog er endringene hovedsakelig av kosmetisk 
art. Den reviderte loven må godkjennes av klubbens øverste 
organ og styret har derfor fremmet et formelt forslag om dette til 
Årsmøtet. Styret har samtidig ønsket å åpne for en utvidelse med 
ett styremedlem slik at vi kan tilpasse styrets sammensetning til den 
økte arbeidsmengden en golfklubb av OGKs størrelse medfører. 

Per Foseid trer ut av styret etter 6 år med solid og viktig innsats 
for klubben. Han har vært en uvurderlig ressurs og en kyndig 
diskusjonspartner med god jording i medlemsmassen. Styret og 
klubben takker Per for meget gode bidrag gjennom disse årene. 
Valgkomitéen (VK) har foreslått at Jens-Ove Hagen som har vært 
et aktivt varamedlem i styret de siste årene, overtar Pers plass. I 
tillegg til det gjenværende Styret innstiller VK avtroppende leder 
for Treningskomitéen, Lars Olaf Sterud, som nytt styremedlem 
og Cecilie Ditlev-Simonsen som nytt varamedlem til styret 
for 2014. Med VKs innstilling vil Styret opprettholde en god 
demografisk representasjon av medlemsmassen og ha en god faglig 
sammensetning.  

Jeg vil ellers takke Turneringskomiteen for godt arbeid til en 
konsolidering av turneringsprogrammet for 2014. Bakgrunnen 
for arbeidet var et ønske om å frigjøre ordinær spilletid for 

medlemmene i perioder hvor det er stort press på banen, spesielt 
på sensommeren. De tradisjonsrike klubbturneringene er foreløpig 
fredet, men det oppfordres til økt deltagelse slik at opprettholdelse 
rettferdiggjøres. Det vil på slutten av kommende sesong tas en 
ny evaluering av turneringsprogrammet for å se på ytterligere 
revitalisering og konsolidering av turneringer. 

Bogstad Vinterparadis (BVP) er nå i gang med å bygge første fase av 
driftsbygget som skal huse kjøleaggregat og ismaskin. Styret er fast 
innstilt på å være konstruktive i forhold til BVPs utfordringer slik at 
det skal bli et yrende liv for barn og unge på vår range vinterstid og 
hvor både golfklubbens og BVPs mål ivaretas og realiseres. 

Og mens vi venter på og inderlig håper at Suzann skal bli 
verdensener, at banen overvintrer godt og våren kommer raskt, 
anbefales det å få svingt litt i simulatorene til Stephen på Bogstad 
Innegolf før det braker løs på grønt Bogstadgress om noen måneder.

Hilsen Jan 

Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth
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TEKST: SVEN GJERULDSEN OG ERIK WOODS

Alt ligger til rette for at Suzann «Tutta» Pettersen i 
løpet av våren er verdens beste kvinnelige golfspiller. 
Etter å ha avsluttet fjorårs sesongen som nest best i 
verden, er det bare et tidsspørsmål før hun troner på 
toppen av pallen.

Suzann har allerede spilt flere turneringer i år, men hun har 
dessverre ikke hatt marginene på sin side. Likevel peker alt i riktig 
retning for Oslo Golfklubbspilleren. Det hele begynte svært bra 
under de tre første rundene av ISPS Handa Women`s Australian 
Open, men en skuffende sisterunde på 80 slag gjorde at hun falt 
mange plasser på resultatlisten.

Australia
Turneringen i Australia var Suzanns første mulighet til å overta 
førsteplassen på verdensrankingen dersom hun vant eller kom 
på andre plass. Etter de tre første rundene  så det meget lyst 
ut - kun tre slag bak lederen på en fjerde plass. Dessverre ble 
avslutningsrunden ikke slik hun hadde håpet på – en runde på 80 
slag bestående blant annet av en trippelbogey, to dobbelbogeys og 
tre bogeys. Dermed  endte hun 28.plass, sammen med Marianne 
Skarpnord. Turneringen ble vunnet av hjemmefavoritten  Karrie 
Webb, tolv under par. 

Thailand
Uken etter spilte Tutta en glimrende avslutningsrunde i turneringen 
Honda LPGA Thailand, og med det sikret hun seg niende plassen. 
Sisterunden begynte bra for OGK-spilleren med en birdie på det 
første hullet. Det satte tonen for dagen. Scorekortet viste hele syv 
birdies og kun én bogey. En strålende avslutningsrunde på 66 slag, 
seks under par. Suzann startet dagen på 23.plass og klatret helt 
opp til 9.plass med en totalscore på åtte under par.Svenske Anna 
Nordqvist vant turneringen på 15 under par. Verdensener Inbee 
Park tok andreplassen to slag bak svensken. Park vil dermed øke 
avstanden ned til Tutta på verdensrankingen, men ikke med mye.
Alt ligger til rette for at Suzann skal klare å ta inn på forspranget 
til Inbee Park og erobrere den gjeveste plassen som verdens beste 
golfspiller på spinnesiden.

Bilde er tatt under Suzann Pro Challenge i 2013.

Tutta snart verdens beste

Gratis GolfBox-kurs for medlemmer 
7. mai kl. 17:00.
Kom og lær

• å legge inn score fra spilte runder på
norske- og utenlandske golfbaner.

• om hvordan du som markør skal godkjenne 
score.

• å ta ut hcp-bevis for å kunne dokumentere ditt 
hcp ved f. eks spill i utlandet.

• om de nye rutinene for årsrevisjon av ditt hcp.
• å oppdatere dine kontaktdata.

Mange medlemmer er usikre på hvordan score skal 
registreres i GolfBox. Etter at de nye rutinene for 
årsrevisjon ble innført i 2013 har det blitt enda mer 
aktuelt å registrere score fra spilte runder - også de 
rundene hvor du ikke har spilt så bra. Hvorfor det er 
slik vil du lære mer om på dette kurset.
Spesialist i GolfBox Per Thomas Hansen kommer for 
å vise hvordan du skal gå frem i praksis  og for å svare 
på spørsmål. 

Kurset holdes i peisestuen i klubbhuset onsdag 7. 
mai fra kl. 17:00-19:00. 

Påmelding
Send din påmelding til post@oslogk.no innen
fredag 2. mai. 

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

Handicapkort i papir er historie
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Vinterputten 2014

Damenes vinterputt

Grethe Glad Nybo vant vinterputten Lars Musæus puttet best

Den 15. januar stilte 31 
senior herrer til start i 
Vinterputten. Det ble en 
spennende finalerunde 
mellom Lars Musæus og 
Per Pettersen.

Seniorkomiteens nye formann 
i 2014, Torgrim Rolfsen, 
åpnet med å ønske herrene 
velkommen. Deretter ble spillet 
satt i gang.

Cut’en i kvalik’en gikk ved - 3 for matchplay i åttenedelsfinale. I 
finalen møttes Lars Musæus og Per Pettersen. Det var stille da disse 
to senket den ene etter den andre putten direkte. Lars Musæus trakk 
det lengste strået og vant 1/0. Han fikk dermed overlevert Leiv 
Hesstvedts vandrepokal. Kaare Engebretsen og Inge Fjeldstad delte 
tredjeplassen. Gratulerer!

Herrenes vinterputt

26 damer stilte opp med putter og ball, klare til å putte 
seg gjennom en bane på 9 hull. Grethe Glad Nybo vant 
foran Ranja Wikstrøm og Bitten Warberg.

Det ble to hyggelige timer i treningslokalet med konkurranse, 
kaffe, kringle og mye prat. Spillet ble innledet med en 9 hull 
slagkonkurranse. De 16 beste gikk videre til 9 hulls matchspill. 
I finalen var det Grethe Nybo som stakk av med seieren. På 
de to neste plassene kom Ranja Wikström og Bitten Warberg. 
Vinterputten oppleves absolutt som en hyggelig tradisjon!

Vi i Damekomiteen håper at sesongstart blir tirsdag 6. mai med en 
9. hulls runde!

Til alle damer i klubben!

Damekomiteen arrangerer 
informasjonsmøte i klubbhuset for 
alle damer i klubben 
tirsdag 6. mai kl. 18:00. Spesielt nye medlemmer 
oppfordres til å delta.

Sett av datoen allerede nå!

Ranja Wikstrøm, Grethe Glad Nybo og Bitten Warberg.

Gi seniorkomiteen dine svar!

Seniorkomiteen forbereder en 
spørreundersøkelse for herrer over 55 
år. Komiteen oppfordrer medlemmer 
i denne kategori til å besvare forespørselen slik at 
vi kan fange opp ønsker som vil stimulere til økt 
oppslutning om våre onsdagsturneringer.

Hilsen seniorkomiteen

Vinner Lars Musæus.
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Anne-Lise Musæus ble høsten 2013 valgt til ny 
leder i klubbens damekomité etter flere år som 
komitemedlem. Torgrim Rolfsen tok over vervet som 
leder i seniorkomiteen i januar i år etter at Bassen 
Bunæs ga seg. OGK Nytt gir deg anledning til å bli litt 
bedre kjent med dem og hva komiteene jobber med.

I Oslo Golfklubb har det nær sagt alltid eksistert en damekomité 
og en seniorkomité. Disse komiteene er det vi i klubben kaller 
selvoppnevnte eller ikke-styreoppnevnte komiteer.

Hva mener dere er bakgrunnen fore at disse komiteene ble dannet og 
fortsatt lever i beste velgående?

Anne-Lise: For å skape et miljø blant damene er det viktig å ha en 
komite som organiserer aktivitetene i gruppen. Jeg har ellers ingen 
kjennskap til bakgrunnen for opprettelsen.

Torgrim: Jeg tror det er riktig å si at seniorkomité herrer så dagens 
lys etter hvert som yngre medlemmer på 1980/1990-tallet ble eldre. 
De fikk mer tid til golf, ønsket fortsatt å konkurrere og de satte pris 
på det sosiale samværet. Det tror jeg også gjelder i dag for mange av 
klubbens senior herrer. Fremtiden vil kanskje vise at begge komiteer 
vil få en større plass i klubbens liv.

Klubben får hvert år omtrent 100 nye medlemmer i alle aldere. Hva 
bør de vite om arbeidet dere gjør i komiteene?

Anne-Lise: Nye medlemmer trenger informasjon om alle tilbud 
i klubben. OGK-nytt og klubbens hjemmeside bør informere 
fortløpende om forestående aktiviteter. Jeg ser gjerne at klubben 
oppfordrer nye damemedlemmer til å ta aktiv del i damegolfen på 
tirsdager.

Torgrim: Golfere bør få vite alt om klubben når de tas opp 
som medlemmer. Oslo golfklubbs hjemmeside er til det formål 
en utmerket kilde til kunnskap. Vedlikehold, oppdatering og 
forbedring av hjemmesiden blir viktig. Ved sesongstart får alle 
medlemmer 55 år og eldre på herresiden et brev om sesongens 
forestående turneringer. Det sendes som e-post og blir hengt opp 
på oppslagstavlen i klubbhuset. Nyttig informasjon og stadige 
påminnelser blir viktig. Komiteen oppfordrer nye og gamle 
medlemmer til å melde seg på onsdagsturneringene.

Verdiene til klubben er som følger: Inkluderende, offensiv, trivsel og 
kvalitet. Hvordan bidrar du som komitéledere for å fremme disse 
verdiene?

Anne-Lise: Min tid som komiteleder er så vidt i gang. For å skape 
trivsel og tilhørighet må man føle seg inkludert. Jeg vil anspore alle 
damer til å ta i mot nye og gamle medlemmer på en positiv måte.

Torgrim: For å fortjene betegnelsen Et fantastisk sted å være bør 
klubben og dens medlemmer bidra til at andre enn vi selv gir Oslo 
Golfklubb denne karakteristikken. Det betyr at vi må ta imot 
nye medlemmer og gjester med åpne armer og vise dem til rette i 
klubben og dens aktiviteter. Det vil være det beste vi alle kan gjøre 
for å fremme klubbens verdier, samtidig som det gir en følelse av 
tilhørighet.

Hvilke aktiviteter ut over damedag og senior herrer sin 
onsdagsturnering planlegger komiteen for kommende sesong?

Anne-Lise: Vi har gjort små endringer i dameprogrammet på 
tirsdager. Utover det vil vi ha informasjonsmøte 6.mai, sommerfest i 
juni og høstfest/årsmøte i september.

Torgrim: Vi har Kavalér Cup som i tidligere år, en mixed greensome 
damer/herrer med trukket partner. Damer i alle aldre kan delta. 
Seniorkomiteen planlegger en ny turnering, matchplay i to klasser. 
Upper Ten avholdes i september, 9 hull stableford + 1 put. Etter 
årsmøtet og før middagen går den tradisjonelle puttekonkurransen 
med kvalik og match med magnum trofé til vinneren. Komiteen 
har som mål å få flere senior herrer til å delta i turneringene. 
Onsdagsturneringene er det mulig å delta i også utenfor reservert tid 
08.39 til 11.03. Dette muliggjør at alle senior herrer  55 + i arbeid 
kan spille til en tid på onsdagene de selv reserverer i golfbox, se 
statutter på OGK’s hjemmeside for senior herrer. Det vil være viktig 
for komiteen at deltagerne i nevnte turneringer føler seg hjemme 
blant golfere i alle aldre og med ulike handicap.

Når du ikke har på deg hatten som komitéleder og golfspiller, hvem er 
du da?

Anne-Lise: Jeg er utdannet spesialpedagog og har jobbet som lærer i 
Osloskolen i 35 år. Jeg førtidspensjonerte meg for 3 1/2 år siden for 
å kunne gjøre andre ting. Jeg er mye i Spania og spiller golf. Her på 
hjemmebane blir det mye bridge, lesing og barnebarn.

Torgrim: Far til fire og pensjonist etter et aktivt liv som agent for 
både vin og stål. Slektsforskning og nyere norsk historie tar mye av 
min tid. Håper også å få ferdig en familiekrønike. Det er ikke mulig 
å la være å sette seg til PC’n hver dag. Men når jeg reiser i inn- og 
utland, blir PC’n hjemme, også golfkøllene! Hopp-, slalom- og 
langrennsski står som gode minner i kjelleren.

Har du en oppfordring til medlemmene i klubben for kommende 
sesong?

Anne-Lise: Vær åpen for spill med andre enn dem du pleier å spille 
med. Hils på alle med et smil!!

Torgrim: Si hei til ukjente, nye medlemmer og gjester. Spill med 
ukjente. La hull 19 være en del av runden, sett av tid til å bli kjent 
med flere.

Nye komitéledere 
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Et tilbud til medlemmer gjennom hele 
vinteren

Visste du at klubben har et innendørs treningsanlegg 
som medlemmer kan benytte fra 1. november til 1. mai 
hvert år? Her ligger alt til rette for at du skal kunne øve 
på slag, putting og chipping gjennom hele vinteren.

Treningsanlegget som Oslo Golfklubb besitter er for mange 
medlemmer en godt bevart hemmelighet. Når banen og 
treningsområdene utendørs stenger for sesongen åpner 
treningsanlegget slik at dine tilegnede golfferdigheter kan 
vedlikeholdes gjennom hele vinteren.

Kanskje vestkantens beste puttinggreen?
Treningsområdet er stort og det er plass til mange. 
Kunstgressgreenen gjør det mulig å øve putting fra en avstand på 
opptil 20 meter. Slagmatte og nett legger til rette for lange slag. 
Ønsker du å få hjelp fra en pro og kanskje en instruksjonstime med 
trackman-analyser av ditt spill, er dette fullt mulig.

Lokalet er lyst og trivelig og det koster ikke noe ekstra for 
medlemmer å benytte det. Ved behov kan garderoben benyttes for 
omkledning. Vær obs på at det kun er lov å benytte innesko på 
kunstgresset. 

På ettermiddagene er sjansen stor for at du vil treffe på en gruppe 
juniorer som deltar i treningsgrupper, mens det på dagtid ofte vil 
være roligere.

Åpningstider
Dørene til treningsanlegget åpnes kl. 08:00 alle dager. Hverdager 
stenges lokalet kl. 21:00 mens de holdes åpne til kl. 15:30 i helgen 
og på helligdager.

Pro time? 
Kontakt Headpro, Stephen Newey, dersom du ønsker en protime. 
Han når du på tlf. 920 23 450, eller ved å sende en e-post til 
snewey@online.no.

Treningslokalet

Etter en del frem og tilbake har Bogstad Vinterparadis 
endelig kommet i gang med neste fase av prosjektet 
på driving rangen. Gravearbeidene har startet og vil 
avsluttes slik at vi kan benytte driving rangen fra
1. mai.

Bogstad Vinterparadis (BVP) har engasjert Bane og Entreprenør 
Service til å utføre gravearbeidet med det tekniske bygget som nå er 
igangsatt. Det 20 meter lenge bygget skal ligge ca. 6 meter vest for 
og opp til 12 meter nord for golfklubbens boligbygg. Bygget vil i sin 
helhet ligge under bakken. Vi får våre utslagsmatter oppå bakken 
over bygget.

Når utgravingen er ferdig skal såle støpes og grøfter graves slik at 
vannledningene kan trekkes de siste meterne inn til nybygget. De 
elektriske kabler skal også strekkes inn til nybygget. Bygget blir ca. 
250 kvadratmeter og vil foruten tekniske rom inneholde garasjeplass 
til ismaskin etc. I denne omgang bygges ikke garderober/kafe.

Ferdig 1. mai
Arbeidet i denne fasen er lovet ferdig til 1. mai. Da skal golferne 
igjen slå ut fra matter, slik vi gjorde i fjor høst. Dette betyr at 
området skal være finplanert og eventuelle skader på asfalt/betong 
skal være reparert. 

Kunstisbanen på driving rangen

Protimer med Julian?

Julian King tilbyr protimer i 
Fornebu Indoor Golf Center.
Du kan reservere time ved å ringe 
Julian på tlf. 982 32 811 eller 
besøk nettsiden figc.no.
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Vi har hatt en krevende vinterperiode så langt rent 
arbeidsmessig. Store svingninger på temperatur og 
nedbørsmengder har medført mye ekstra arbeid i 
det forebyggende arbeid med å hindre isdannelse og 
soppsykdommer på greener, teesteder og fairwayer. 

Snøen er fortløpende blitt fjernet flere ganger i perioden etter 
nyttår og frem til i dag. Vi var heldige i perioden frem til nyttår 
hvor snø og is regnet bort. Da fikk vi startet litt på nytt igjen 
med grønt gress og et værvindu som tillot oss en viktig preventiv 
soppsprøyting av alle greener, teesteder og fairwayer. Det å kunne 
gå inn i januar uten is og snø er meget positivt med tanke på en god 
overvintring for banen. Pt. ligger det ca. 30 cm våt snø over hele 
banen mens greenene er helt bare for snø etter at vi fjernet 10 cm 
våt slaps. Hadde vi ikke fjernet snøen da hadde vi hatt et lag med 
is på 5 til 10 cm i dag. Når det gjelder status for soppsykdommer 
ser det veldig bra ut så langt. Ingen soppaktivitet er registrert og 
gresset ser visuelt bra ut med hensyn til næringsbalanse. Vi får bare 
krysse fingrene å håpe på en god avslutning på vinteren selv om 
værprognosene fremover viser fortsatt ustabilt vær med nedbør i 
form av snø, sludd og regn.

Baneavdelingens hjørne

Forberedelser til sesongen
Ved siden av alle administrative oppgaver som planlegging, 
personalarbeid, bestilling av varer etc. går alle de rutinemessige 
oppgavene som snørydding, vedlikehold av maskiner, banemateriell 
og bygninger som planlagt. Vi har hatt gode prosesser rundt 
ting som er blitt avdekket som “forbedringspotensialer” i 
sesongevalueringene til baneavdelingen. Selv om det meste er bra vil 
det alltid være rom for utvikling. Det er det som skaper motivasjon 
og inspirasjon til stadig å søke forbedringer til fellesskapets beste.

Når det gjelder igangsatte prosjekter på banen sist høst gjenstår 
det en del arbeid før prosjektene kan ferdigstilles før baneåpning. 
Mange av prosjektene krever en del planlegging med hensyn til 
logistikk pga. litt usikkerhet når kvalitetsgress er leveringsklart fra 
utlandet på våren. Dette gjelder spesielt nytt gress som skal legges 
på forgreener og evt. områder med semiruff rundt greener samt 
renovering av greenbunkere på hull 2 og 4.

Status personal
Kontinuiteten på de fast ansatte i baneavdelingen er bra. Når 
det gjelder de sesongansatte har vi fått 3-4 nye medarbeidere for 
kommende sesong. Vinteren er også brukt til videre skolering og 
påfyll av kunnskap gjennom deltagelse på diverse fagseminarer 
og gresskurs. Vi har som målsetting å ligge foran i utviklingen 
både på kunnskap og på leveranse av gode golfopplevelser for våre 
medlemmer og gjester.

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt 
god vinter med fine skiturer i påvente av en ny golfsesong.

Vennlig hilsen John Riiber

Simon fjerner snøen fra green.
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Foreløpig turneringsprogram for 2014

Mai Start Turneringsnavn
Lørdag 10. 09.00 Åpningsturneringen

Onsdag 21. 15.30 Ekteparmatch - kvalifisering
Lørdag 24. “Vi under 45”

Onsdag 28. 15.30 Familiematchen - kvalifisering
Lørdag 31. 10.00 Sarah & Carls Cup - Anthonys minipokal

Juni
Tirsdag 10. 13.00 OGKs Samarbeidspartnere og annonsører
Torsdag 12. 10.00 TV Norge Invitational
Fredag 13. 12.06 Golfnews.no
Fredag 13. 19.00 Midnight Cup
Lørdag 14. 12.00 Sankthanspokalen

Søndag 15. 12.00 Sankthanspokalen
Fredag 20. 11.03 Old Stars
Lørdag 21. 09.00 Pink Cup - Veldedighetsturnering
Mandag 23 15.30 BigHorn Manndomsprøven

Lørdag og søndag 28. + 29. Hele dagen The International Trophy

Juli
Mandag -lørdag 7. - 12. Hele UKEN EM Gutter

Lørdag og søndag 19.+20. 09.00 Old Boys Championship
Fredag 25. 13.27 Hovedstadsmatch - innspill

Lørdag og søndag 26.+27. 08.30 Hovedstadsmatchen
Mandag 28. 08.00 NSG Tour

August
Lørdag og søndag 2.+3. 09.00 / 12.00 Vandrepokalen

Fredag 8. 15.00 Vikingpokalen - kvalifisering
Lørdag og søndag 9.+10. 08.03 Vikingpokalen  

Mandag 11. 10.00 “Vi over 80”
Mandag og tirsdag 11.+12. 13.00 Klubbmesteskap juniorer

Fredag 15. 14.00 Boston Consulting Group
Lørdag 16. 09.00 Sommer Shot-gun  (sosial trunering)
Tirsdag 19. 09.00 Valkyrien 
Tirsdag 19. 14.00 NGF
Onsdag 20. Gilbert Heron - kvalifisering
Fredag 22. 14.30 GC pokalen - innspill

Lørdag og søndag 23.+24. 08.03 GC Pokalen  
Lørdag og søndag 30.+31. Hele dagen Klubbmesterskapet

September
Mandag 1. 13.30
Onsdag 3. 14.00 SEB - samarbeidspartner
Torsdag 4. 09.00 P4 - samarbeidspartner
Torsdag 4. 14.00 Rigging SPC - banen stengt

Fredag og lørdag 5.+6. Hele dagen Suzann Pro Challenge
Fredag 12. 13.00 Aalborgmatchen - innspill

Lørdag og søndag 13.+14. 10.00 Aalborgmatchen  
Tirsdag 16. 13.00 OGK  Samarbeidspartnere
Lørdag 20. 08.30 Wahlstrøms Pokal

Søndag 21. 08.57 Per Teigen Finale
Lørdag 27. 11.00 Flaggkonkurransen - begge klasser

Oktober
Lørdag 11. 11.00 Avslutningsturneringen

For eventuelle endringer og tillegg, følg med i GolfBox!

Damedag hver tirsdag fra 09.06 - 11.03 
Seniordag hver onsdag fra kl 08.39 -11.03
Torsdagsmatch hver torsdag
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2. Styrke ivaretakelsen av golfspillere lokalt. Forbund og klubber 
må sammen sikre at de som rekrutteres inn i golfen får best 
mulig oppfølging slik at de føler mestring og glede i et godt 
miljø. Her blir sportslig plan og opprettelsen av regionale 
kompetansesentra viktige virkemidler.

3. Forbedre rammebetingelsene i golf-Norge. Golfen er en av de 
få idretter som får liten eller ingen støtte til drift av anleggene. 
Ser vi på vårt omfang og vår profil burde vi ha økt offentlig 
støtte. Hvis vi kunne få driftsmidler på lik linje med andre 
idretter kan vi bruke en større andel av våre ressurser til 
idrettslig aktivitet. 

Golfklubbene i Norge har søkt et felleskap for utvikling og løsning av 
oppgaver ved i sin tid å bli medlem av Norges Golfforbund (ref. NGFs 
kommunikasjonsplan). Hvordan mener du forbundet kan bidra til å 
styrke medlemsklubbene og hvordan mener du at Oslo Golfklubb kan 
være en positiv bidragsyter?
Enkelt sagt handler det om dialog og gode møteplasser. 
Golfindustrien er en stor familie. Lykkes ikke klubbene så lykkes 
ikke forbundet, det medfører at golfleverandører får en tøffere 
hverdag osv. Oslo Golfklubb er i kraft av sin posisjon, sin størrelse 
og sin historikk en svært viktig klubb for alle oss som elsker golf. 
Oslo Golfklubb har også funksjon som Regionalt kompetansesenter 
og har derfor påtatt seg et utviklingsansvar for alle klubbene i 
området.
Jeg er imponert over det engasjement og den kompetanse som 
finnes i klubben. Det kan ikke kjøpes for penger, kun skapes.

Solheim Cup på norsk jord i 2019 er en het potet og veien fram er lang. 
Det er nedsatt en organisasjonskomité som skal jobbe frem en søknad 
om Solheim Cup og NGFs styre skal deretter vurdere og eventuelt sende 
sin søknad til LET (Ladies European Tour) første halvår i 2015. Vil 
du si at prosessen for å få Solheim Cup til Norge er viktig i seg selv, 
uavhengig av resultat?
Prosessen har vært viktig i seg selv. Det ser vi gjennom den massive 
medieoppmerksomheten som saken har gitt oss. Samtidig er jeg 
veldig opptatt av at arrangementet alene ikke er det viktigste. Det 
viktige er å bruke Solheim Cup som et viktig virkemiddel til et 
massivt fokus på ungdom-/jente-/kvinnesatsing. Hvis vi kan krone 
en medlemsøkning på ungdoms-/kvinnesatsing med et Solheim 
Cup i Norge i 2019 har vi virkelig lykkes.

Hvilke positive effekter tror du Solheim Cup kan ha på golfsporten i 
Norge?
Her kan jeg nevne flere punkter. Noen av dem er at Solheim Cup

• kan brukes som et virkemiddel til å rekruttere viktige 
målgrupper til golfen. Vi ønsker oss flere ungdommer og flere 
kvinner.

• vil gi oss oppmerksomhet og topp kvinnelige proffturneringer i 
Norge både i forkant og etterkant.

• vil sette Norge på verdenskartet og øke interessen for Norge 
som et turiststed for utenlandske golfere.

• som et hårete mål vil bryte viktige barrierer for alle oss som 
jobber for utvikling av golfen i Norge. Får vi Solheim Cup til 
Norge er alt mulig.

Helt til slutt. Hva betyr golf for deg personlig?
Min egen golf er ikke viktig for den jobb som jeg skal utføre, men 
jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å spille litt mer golf enn jeg gjør. 

Golfprofilen

Flere medlemmer og ansatte i Oslo Golfklubb ble kjent 
med Tor-Anders Hanssen da han i 2011 ledet prosessen 
hvor klubbens virksomhetsplan ble utarbeidet. Siden 
januar 2012 har han jobbet som generalsekretær i 
Norges Golfforbund. Her jobber han blant annet for å 
fremme golfsporten i Norge.

Hvordan vil du definere situasjonen i golf-Norge i dag? 
Sannheten er at vi mister flere medlemmer enn vi rekrutterer. Hvis 
det er noen trøst, så har vi i det minste kunnskap om hvem som 
faller fra. Enkelt sagt er det de spillere med et ferdighetsnivå over 
26 i hcp som slutter. Det sier oss at vi alle både forbund og klubb i 
sterkere grad må fokusere på de medlemmene vi har og ivareta dem 
på en bedre måte.

Du fasiliterte prosessen ifb med utarbeidelsen av Oslo Golfklubbs 
virksomhetsplan. Den gang ba du oss skissere hvilke drømmer vi hadde 
for klubben. Hvilken drøm har du for golf-Norge?
Min drøm handler om at den norske befolkning opplever golf som 
en idrett på lik linje med alle andre. Det handler om at oppleves 
som et idrettslag, selv om vi driver kostnadskrevende anlegg. 
Det handler om at «mannen i gata» og våre politikere ser verdien 
av golfens helsemessige betydning og det handler om at våre 
profesjonelle utøvere har en toppidrettskultur basert på hardt arbeid 
over tid.

Ansettelsesutvalget mente at du var den beste kandidaten til å ta over 
jobben som generalsekretær fordi du hadde de beste forutsetningene 
for å drive golf-Norge videre og fremover. Hvilken retning vil du si er 
fremover? 
Her har jeg 3 hovedfokus.

1. Bidra til at golf nærmer seg normalidretten. Altså et stort fokus 
på å heve kvaliteten og omfanget på våre trenerressurser. For 
eksempel hadde Vålerenga fotball i 2009 flere trenere, både 
betalte og frivillige, enn hele golf-Norge til sammen.

Foto: NGF

Intervju med generalsekretær i NGF
Tor-Anders Hanssen
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PSST! Til slutt kan det nevnes at Tor Anders har hcp 10,4 og er 
medlem i Hauger Golfklubb og Elverum Golfklubb.

Samtidig synes jeg golfen bærer på en verdi som få andre idretter 
kan matche. Golfen er et speilbilde på livet. Du har gode og dårlige 
dager, men i slutten av uka, måneden eller året husker vi kun de 
gode opplevelsene.

Golfen utdanner og utfordrer deg og kan gjøre deg til et bedre 
menneske. I golfen som i resten av livet finnes det ingen snarveier. 
Hardt og ærlig arbeid er det som funker. Man kan kjøpe seg 
mye her i livet, men ikke suksess. Suksess skapes av kontinuerlig 
utvikling over tid.

Våren 2013 fikk klubben en ny restaurantdriver og Per Anders 
Rangul startet Bogstad Country House. For å kunne tilby et enda 
bedre produkt til medlemmer i klubben og andre gjester blir Kanon 
Catering ny leverandør av mat. Så om du vil ha det kanon på 
Bogstad eller Kanon Catering er det Erling og Kristian som lager 
maten.

Erling Sundal, Per Anders Rangul og Kristian Grøen er mennene bak 
Kanon Catering.

Kontakt oss på:
Tlf. 924 12 141 | Kanoncatering@gmail.com | Post@bogstadch.no

Nå blir det KANON på Bogstad!

Golfprofilen Medlemsfordel

Gjestegreenfee til redusert pris

Hvert år får Aktive medlemmer 
i klubben anledning til å kjøpe 
inntil 6 gjestegreenfeebilletter 
til redusert pris. Salget starter 
17. mars og pågår frem til banen 
åpner. 

Ordinær pris for gjestegreenfeebilletten 
er kr. 750,-. Under forhåndssalget selges 
de for kr. 500,-. Medlemsfordelen gjelder 
kun for aktive medlemmer i klubben og 
hver enkelt kan kjøpe inntil 6 billetter. 

Billetten kalles gjestegreenfeebillett og er 
merket med “medlems gjest” og kjøpers 
navn. Grunnen til at billetten merkes med 
kjøpers navn er fordi billetten kun kan 
benyttes når gjesten spiller sammen med 
kjøper.   

Salget starter 17. mars
Salget starter medio mars. Eksakt dato vil 
klubben informere om på klubbens nettside og i informasjonsmail 
som sendes ut til alle medlemmer som er registrert med 
e-postadresse i GolfBox. Salget varer frem til banen åpner*. 

Kjøp billettene via klubbens nettsider
Klubben har tilrettelagt for at billettene bestilles og betales via 
klubbens nettside. Billettene må deretter hentes i administrasjonen. 
Dette sparer både medlemmer og ansatte for verdifull tid. 

Slik gjør du:
1. besøk oslogk.no/medlem/forhåndssalggjestegreenfee
2. logg inn med brukernavn=medlemsnummer**,

passord=medlemsnummer+fødselsår.  
3. velg antall billetter og gå videre til betaling

Billettene kan også bestilles ved å sende en e-post til post@oslogk.
no. Husk å spesifisere det antall billetter du ønsker. Billettene må da 
hentes og betales i administrasjonen. Betalingsterminalen tar ikke 
kredittkort, kun bankaksept.

Billettene gjelder kun for sesong 2014. Ubrukte billetter refunderes 
ikke.

Medlemmer registrert med tidsbegrenset medlemskap (TM) er 
velkommen til å kjøpe billettene, men av praktiske årsaker kan de 
ikke kjøpes via nettsiden.

*Når banen åpner vil vi informere om på klubbens nettsider og i jevnlige info.mailer. 
Dersom banen i første omgang åpnes med 9 hull, er den definert som åpnet og salget 
avsluttes. 

**Medlemsnummer står oppgitt på golfkort og bagtag. Ved behov kan du sende en 
e-post til post@oslogk.no for nærmere informasjon om medlemsnummer.
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Jans treningstips

- mens vi venter på neste golfsesong

Det er ingen grunn til å slappe av selv om golfbanen er hvit istedenfor grønn. Hold kroppen i golf-form! Øvelsene 
som Jan demonstrerer er enkle og tar for seg setemuskulaturen.
- Målet med øvelsene er å vedlikeholde og styrke muskulaturen før golfsesongen starter og som igjen kan gjøre 
deg til en mer stabil golfer, sier Jan Wojtazsek, leder i klubbens junioravdeling.

Bildet til venstre viser knebøy med spisse knær som bør unngås. Ved gjentatte slike bevegelser vil såre knær fort bli et resultat. Bildet til 
høyre viser knær over tær som er en mer skånsom måte å ta knebøy på. Bøy ned til ca. 90 grader, 8-12 repetisjoner x 3. Her bruker jeg også 
strikk for å øke belastningen. Syns du det blir for tungt kan strikken droppes.

Bildet til venstre viser ett bens knebøy. Bli stående på venstre ben og før høyre ben bakover. Bøy ned til ca. 90 grader, 8-12 repetisjoner x 3. 
Bildet til høyre viser en «skøyte» øvelse. Stå bredt og før tyngden fra side til side, 8-12 ganger på hver side x 3. Gjør disse øvelsene 2 ganger i 
uken i 6 uker før golfsesongen starter og du vil sprinte opp bakken på hull 18 for birdie putt.

Lykke til!

FEIL RIKTIG
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Hans og hennes dagbok

Medlemsbladet OGK Nytt er en av klubbens viktige 
informasjonskanaler. Over hundre av klubbens medlemmer 
er abonnenter og får det dermed tilsendt per post på 
permanent basis.

Medlemsbladet OGK Nytt utgis 7 ganger per år.
Klubben tilbyr medlemmer å få bladet tilsendt på permanent basis og 
mange medlemmer står allerede på mottakerlisten. Vil du også det?
Er svare ja, send en e-post til post@oslogk.no. 
OGK Nytt er også å finne på klubbens nettsider i pdf-format. Ta en titt på 
tidligere utgivelser på oslogk.no/medlem/ogk-nytt.

Hold deg oppdatert om hva som skjer i 
klubben!
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Mange småfugler trives i området rundt hull 11 og på nedsiden av 
hull 12. Her er det mye vegetasjon som gir fine reirmuligheter og 
god tilgang på insekter. Oslo Golfklubb har plassert ut et stort antall 
fuglekasser i dette området. En av fuglene som ofte kan ses her er 
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca).

En voksen fugl er ca. 13 cm. De kommer til Norge fra tropiske 
Afrika i april og setter kursen sydover igjen i september. I 
mellomtiden har hunnen lagt 5-6 grønnblå egg, som hun ruger 
i 12-13 dager. Ungene forlater reiret etter 16 dager. Svarthvit 
fluesnapper liker seg godt i fuglekasser, og som regel er det denne 
arten som holder til i kassen i treet til høyre for herretee på 12. hull. 

Hannen er sort på oversiden med hvit panne, underside og 
vingeflekker. Hunnen (og hannen i høstdrakt) er olivenbrun med 
hvite vingeflekker, hvite sidekanter på stjerten. 

Foretrukket føde er fluer og flyvende biller.  Av og til faller også 
meitemark, larver og litt bær i smak. Arten har økt i antall i Norge i 
de senere år.  

Kilde: Norges Fugleliv
Foto: Wikimedia Commons

Bli med i klubbens fuglegruppe!

Vi er så heldige å ha et rikt fugleliv på og rundt golfbanen. Oslo 
Golfklubb ønsker å legge forholdene til rette for at forskjellige 
typer fugler skal trives, ved å ta hensyn til hekkeplasser og 
habitater. I tillegg til at fugler er trivelige innslag på banen, gjør 
de også nytte for seg ved å holde insektbestanden i sjakk. Vi har 
satt opp ca. 100 fuglekasser rundt omkring på banen, erfaring 
viser at ca. 80 prosent av disse er i bruk i løpet av sesongen. 

Fuglegruppen er en underavdeling av Anleggskomitéen. 
Fuglegruppen passer på at det blir tatt hensyn til fuglene i 
forbindelse med all aktivitet på banen. Vi påser at fuglekassene 
er i stand, og kommer med innspill til tiltak for at fuglene skal 
trives.

Er du interessert i å være med?  
Send en e-post til Hans Kristiansen, h.k.p@online.no og meld 
din interesse.

Svarthvit fluesnapper

Fuglegruppen

Medlemsundersøkelsen

I desember gjennomførte 
klubben den årlige 
medlemsundersøkelsen. 
Fler enn 440 tok seg tid til å 
besvare spørsmålene. Hva har 
vi fått ut av svarene?

Kortversjonen er at medlemmene er veldig fornøyde med det aller 
meste. Selvfølgelig er det enkelte saker vi bør bli bedre på, og 
det skal vi jobbe for å bli i kommende sesong. Hvis vi ser litt 
nærmere på besvarelsene så viser det seg at det er medlemmer 
med lang fartstid i klubben som er best, i forstand flest, til å 
besvare medlemsundersøkelsen. Vi håper at dere som bare har 
vært medlem i noen få år tar dere tid til å gi oss tilbakemeldinger 
neste år. Det er dere som kommer til å være medlemmer i mange 
år fremover og vi vil gjerne vite hva dere synes, om vi skal endre 
fokus noe og i så fall i hvilken retning.

Pro Shop
Til detaljene. I proshopen er dere svært godt fornøyd med servicen 
som ytes. Stephen er gull verd for miljøet. Vareutvalget er derimot 
ikke noe å skryte av. Totalt sett er dere godt fornøyd med shopen 
og den aktivitet som der foregår.

Restaurant/café
Kafeen scorer godt på service og maten smaker godt, men utvalget 
av småretter var ikke på forventet nivå. Nå har kafedriveren tatt 
aksjon og vi vil se andre kokker på kjøkkenet den kommende 
sesongen.  

Administrasjonen
Dere er meget godt fornøyde med administrasjonen selv om det 
også her er småting vi skal bli bedre på. Klubbhuset virker å være 
greit nok, men ikke mer enn det heller.

Golfbanen
Banen er området dere er mest fornøyde med. En gjennomsnitts 
score på ca. 5,5 i en 6-poengs skala er svært bra. Det er hyggelig å 
få slike svært gode tilbakemeldinger. Like hyggelig er det at dere 
er meget bestemte på at kvaliteten må opprettholdes.

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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Det sies at det er nedadgående interesse 
for golf i Norge anno 2014. Til tross for 
at Oslo GK har sunn økonomi betyr ikke 
det at vi ikke ser potensielle farer som 
truer og vurderer tiltak for at medlemmer 
skal trives ekstra godt på Bogstad.  
Medlemsundersøkelsen viser blant annet 
at medlemmer ønsker seg fagligpåfyll for å 
kunne bli en bedre golfer. Bridgeklubben 
“Hjerteress” samles i klubbhuset 2 ganger 
uka for å møte likesinnede – mange av 
dem er golfere. Det har gått 62 år siden 
redaktøren i bladet “Golf” skrev teksten 
som er gjengitt nedenfor. Den viser at 
mye fortsatt er ved det samme.  

Etterspill – eller spill etter spillet

På generalforsamlingen ble det i forbindelse 
med de økonomiske vanskeligheter 
foreslått sosialt samkvem med bridge etc. i 
klubbhuset. Det var tanken å belegge disse 
sammenkomster med en liten avgift og 
således skaffe mynt i kassa. Særlig gjenklang 
vant forslaget tydeligvis ikke.

Men kunne det ikke rent bortsett fra 
økonomen være en tanke å ta opp en 
slik selskapelig virksomhet. Mange 
utenlandske klubber har både billiard-, 
bordtennis-, bridgebord stående til 
avbenyttelse. Ofte har dette sveiset 
klubben fastere sammen.

Om høsten blir kvelden ofte lang, 
og mange ville sikkert glede seg 
over en slik atspredelse. Da kan 
man jo også få snakke golf så 
lenge man lyster. Her er vi ved 
noe viktig.

Golf er jo så pass besettende at spilleren ikke kan nøye 
seg med spillet selv, men må diskutere og kommentere 
det lenge etter at runden er slutt. På Bogstad (og mange 
andre steder) reiser de fleste hjem etter endt game. 
Familien blir da offer for talestrømmen, og nåde den 

som ikke er interessert.

Klarer vi å skape en så vidt sosial atmosfære på Bogstad 
at spillerne blir der til de har pratet fra seg, vil det være 
bedre for dem og familien. 

Kanskje er spill ikke den rette løsningen her hjemme. 
Men diskusjons- eller foredragsmøter med film skulle 
det ikke være vanskelig å arrangere. Det må da finnes 
flere golffilmer i handelen enn de vi har blitt vist. Golf 
clinic om sommerkveldene vil også være en forbedring 
på alle måter.
Men kanskje alle golfspillere tross alt er seg selv, - nok. 

Golf 1952. Utgitt av Oslo Golfklubb.

Det var en gang
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Oslo Golfklubb

Pro Shop’s corner

Fv. Julian, Anthony, Stephen og Jayne.

Få orden på golfutstyret før sesongstart!

Nå er det tid for å sjekke om golfutstyret er i 
orden. Finn utstyret fram fra kjeller og garasjer. Er 
grepet i orden, eller kanskje du trenger nye pigger 
i skoene? Ansatte i Pro Shop står klar til å hjelpe 
deg.

GOLFERS WHO KNOW, BUY FROM THEIR PRO

Klubbkalenderen 
1. april Vårens dekkskift er i gang

29. april kl. 18:00 Møte for nye medlemmer.

6. mai kl. 18:00 Damekomiteens informasjonsmøte.

7. mai kl. 17:00 Kurs i GolfBox for medlemmer

Siden årets påske er relativt sen, åpnes dekkskifttjenesten 
allerede tirsdag 1. april. Dette for at vi skal få gjort oss ferdig 
med mesteparten av dekkskiftet før baneåpningen. 

Book tid allerede nå!
Vi oppfordrer derfor kunder som ikke skal på fjellet i påsken 
om å ta kontakt på telefon 22 50 76 00 for å booke en tid før 
påske.

Thanet, Jarle og Carl (ikke tilstede på bildet) driver dekkskifttjenesten i klubben.

Dekkskift starter 1. april

Visste du at….

• 30 prosent av klubbens medlemmer er damer?

• den største andel aktive medlemmer er mellom 61-70 år?

• den største andel passive medlemmer er mellom 31-40 år?

• ca. 1260 medlemmer har lavere hcp enn 26?

• i gjennomsnitt bestilte aktive kvinner 11 starttider i 2013, 
mens aktive menn bestilte 9 starttider?

• det medlemmet som bestilte flest starttider i 2013 er en
dame over 50 år?

• 60 prosent av medlemmer som har svart på 
medlemsundersøkelsen ønsker faglig foredrag om hvordan 
man kan bli en bedre golfer?


