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«..det er herlig å se blide og ivrige medlemmer, samarbeidspartnere 
og gjester svinge køllene på det perfekte gresset vårt dyktige 
banemannskap så iherdig jobber for å skape. Det er dog et skår i 
gleden…»
                                                          Styreleder har ordet, side 3
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Endelig kom sol og varme 
og med det kom golferne.  
Det er yrende aktivitet på 
hele anlegget og fullt på 
parkeringsplassen hver 
dag.

Den kalde og våte mai måned 
har gitt oss en sakte start på 
sesongen. I mai regnet det mer 
enn 100 prosent  over normalen 
i følge meteorologisk institutt. 

Godt vi har god drenering. Golferne glimret med sitt fravær. Først 
nylig har vi fått varme og lite regn. Vi ser godt i startboken og 
på parkeringsplassen når omslaget kom. Det syder av golfere på 
anlegget nå og alle er fornøyde med banen. Det er godt å se.

Greenfeespill
Årets forhåndssalg av greenfee billetter til medlemmene var 
rekordstort. Ca. 2100 enkeltbilletter er utstedt. Husk bare på å 
bruke dem før sesongen slutter – i november har de ingen verdi. Vi 
bytter ikke med neste års billetter.   
Greenfee i mai var laber, været får skylden. Totalen med 
forhåndssalg og i shopen er likevel OK og når varmen nå har 
kommet forventer vi bedre tilstrømming av greenfeespillere.

Driving rangen
Driving rangen har vært et problem for oss lenge. Etter at vi inngikk 
avtale med bandyfolket i april og skulle sette fart på arbeidet var 
naturen mot oss. For mye regn førte til utsettelser flere ganger. Nå 
er imidlertid dette historie. Rangen er åpen igjen og vi har lagt 
ferdiggress på store deler av skråningene. Den siste arbeidsøkten 
forventes i uke 25, uten at det gir nevneverdige begrensninger for 
golferne. Vår jobb fremover blir å vedlikeholde skråningene.

Stor aktivitet i junioravdelingen
Junioravdelingen, eller idrettsavdelingen, har større aktivitet enn 
på veldig mange år. De 5 trenerne som holder til hos oss har 
hendene fulle av barn og unge som trener i grupper både en og to 
ganger i uken. Fra kl. 16:00 – 20:00 fra mandag t.o.m. torsdag er 
det fullt kjør. Over 200 barn er med. I tillegg skal det arrangeres 
to golfcamper i juni og en i august med til sammen 66 barn. 
AKS (tidligere SFO) kommer i tillegg. På toppen av dette har 
trenerne noen kurs for oss vanlige medlemmer og har satt av tid til 
individuelle instruksjoner.  Tilbakemeldinger fra medlemskursene 
er entydige positive og det ønskes flere kurs. «Kan vi ikke bare sette 

Daglig leder Niels Vik.

Leder

opp et nytt kurs» - svaret er noen ganger ja, andre nei. Trenerne 
har også forpliktelser med turneringsoppfølging, reiser til andre 
byer og klubber hvor de tar hånd om ungdommene ifm. de 
forskjellige turneringer som spilles. Totalbelastningen blir stor, for 
noen for stor. Vi må passe på våre ansatte også.  For oss er 2015 
er erfaringsår etter at idrettssjefen Jan Wojtaszek har tatt over 
ansvaret for medlemstrening. Både for gruppetrening og protimer. 
Allerede nå forteller Jan W. at han ser behovet for og har planer for 
videreutvikling av tilbudet for kommende sesong.

Turneringer
Det er stor turneringsvirksomhet på Bogstad.  I GolfBox finner 
dere alltid en oppdatert turneringsliste. Vi ser av påmeldingene 
at flere deltar i våre turneringer. Det er hyggelig, men kanskje har 
vi nådd et metningspunkt når det gjelder eksterne arrangement/
sonsorturneringer nå. Avveiningen mellom eksterne arrangement 
(les: penger til klubben) og spill fra medlemmer og deres gjester 
er en balansegang og gjøres løpende. Vi vil lytte til medlemmenes 
tilbakemeldinger dersom dere mener det blir vanskelig å få starttid.

Trangt om plassen
Parkering er en utfordring, et luksusproblem sier noen, men 
likevel.  Den siste uke hadde vi trengt større parkeringskapasitet i 6 
av 7 dager. Det dobbeltparkeres, det parkers opp mot Ankerveien 
og gjerne langs Ankerveien. Det siste er gambling. Man risikerer 
bøter.  Vi hadde en idé om å grave ut for ca. 40 P-plasser under 
den eksisterende parkeringen, men tilbudet fra entreprenør var for 
dyrt. Vi søker derfor etter andre løsninger og er i samtaler med både 
Bogstad Camping og skolen om å parkere på deres arealer. 

Ikke betalt=sperret for spill
I fjor skrev jeg at det på denne tid fortsatt var et 30-talls aktive 
medlemmer som ikke hadde betalt sin kontingent. I år er tallet 27. 
Disse er selvfølgelig sperret for spill. Det er altså noen færre syndere 
i år, men likevel - betal din kontingent før vi må sende sakene 
over til inkassoselskapet. Det er dyrt for alle parter og burde være 
unødvendig.

Nedbetaling på lånet
Det kan også nevnes at vi har nedbetalt kr 500.000 på det store 
lånet denne våren. Restgjelden er nå kr 56 millioner – mye, 
men vi lever med det og har som målsetting å nedbetale mer ved 
låneforfallet i oktober.
Nyt de lyse sommerkvelder og spill golf – det er helse i hvert skritt.

NV
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Styreleder har ordet

Styreleder Jan Aaseth

Da er sesongen endelig 
godt i gang på tross av 
temperaturer et godt 
stykke under normalen. 
Banen er strøken slik 
vi er blitt godt vant til 
etter ombyggingen, og 
det er herlig å se blide 
og ivrige medlemmer, 
samarbeidspartnere og 
gjester svinge køllene 

på det perfekte gresset vårt dyktige banemannskap 
så iherdig jobber for å skape. Det er dog et skår i 
gleden, nemlig de mange ureparerte nedslagsmerkene 
på greenene. Tydeligvis er det medlemmer som ikke 
er bevisste nok sin plikt til å rydde opp etter seg. 
Denne kommentaren er derfor viet en repetisjon av 
den generelle golfetiketten i håp om at dette kan øke 
bevisstheten, kunnskapen og bedre holdningene.

Golfetikette er skrevne og uskrevne regler for skikk og bruk på 
en golfbane. Det er ikke ulovlig å bryte reglene og man risikerer 
derfor ikke straffeslag. Konsekvensen av brudd på etiketten er 
derimot dårligere banekvalitet, svekket spillopplevelse og økt fare for 
personskader. 

Det er enkelt å følge golfetiketten, og de fleste medlemmene våre 
gjør det. Det vil nok være medlemmer som synes det er banalt å få 
en repetisjon av golfetiketten, tross alt har vi i hovedsak en erfaren 
medlemsmasse hvor snittnivået til spillerne er bra. Man skal derimot 
ikke underkjenne at golf og bilkjøring har paralleller; man kan ha 
lagt seg til uvaner eller er feilaktig overbevist om at man gjør alt 
korrekt. 

Klubben må med jevne mellomrom gjenta oppfordringen om å 
reparere nedslagsmerker, legge tilbake oppslått torv og rake etter 
seg i bunkerne. Det er gjennomført opplæringskampanjer og det 
sjekkes at alle har greengaffel i lommen. Man undres derfor på 
hvorfor et mindretall fortsatt ikke tar dette inn over seg. Det er 
neppe fordi man mener at man betaler såpass høy kontingent at det 
får banemannskapene ta seg av. Sannsynligvis er det kun sløvhet og 
manglende kunnskap, for jeg nekter å tro at man bevisst ønsker å 
spille på dårligere forhold og senke egen og andres spilleopplevelse.  

Det er laget mange lister over golfetikette, men her er noen punkter 
som bør være et minimum for alle golfspillere:

Reparer nedslagsmerker, og gjør det korrekt. 
Gjør det til en rutine å sjekke ballens bane inn på greenen for 
optimal sjanse for å finne merket. Det er ikke bare høye baller som 
lager merker, flate baller gjør det også, men ofte et stykke unna der 
ballen ender. Det er lett å reparere korrekt, sørg for at du lærer deg 
det. Hvis du er helt sikker på at du kan det, sjekk for sikkerhets 
skyld instruksjonsplakaten utenfor Pro Shop. Det er nemlig ikke 
umulig at du gjør det feil. Repareres merket feil, hjelper det ikke. 
Reparer gjerne et ekstra merke hvis du ser et. 

Legg på plass oppslått torv. 
Tråkk den skikkelig ned slik at den får god kontakt med underlaget. 
Hvis ikke tørker torven ut og innsatsen din er uten effekt. Man 
skal også legge tilbake torv man har slått opp i roughen. Man skal 
derimot ikke legg tilbake torv på tee, der skal det resås med en sand- 
og frøblanding. Årsaken er at man ikke skal risikere å pegge opp på 
en løs torv som kan forstyrre utslaget. 

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

Rak bunkeren etter deg. Legg raken i bunkeren med hodet i 
spilleretningen. Da slipper du å være den spilleren andre forbanner 
når de havner i ditt bunkertråkk. Hvis ikke raken ligger i bunker og 
i spilleretningen risikerer du å gi andre fordeler du ikke fikk fordi 
raken hindret ballen i ramle i bunkeren du akkurat spilte ut av. 
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Rop FORE så høyt du kan og med én gang du ser at ditt slag 
kan være farlig for andre.
Det er ikke flaut å rope, det er flauere og ikke minst farligere å treffe 
andre. Rop heller én gang for mye enn én gang for lite, og ikke slå 
før spillere i flighten foran er utenfor rekkevidde. Hvis noen roper 
FORE til deg bør du snu deg vekk, huke deg sammen, og dekke 
hodet med hendene med en gang. Det vil være risikabelt å bruke 
dyrebare sekunder på å finne ut hvem som ropte og speide etter 
ballen som muligens kommer.

Spill raskt og unngå unødvendige prøvesvinger og måling på 
green.
Selv om proffene på TV har trege rutiner trenger ikke du ha det. Én 
prøvesving holder. Hvis du er avhengig av rutiner for å få til spillet 
ditt, bør du jobbe bevisst for å endre dem til det mer effektive. 
Klubbens mål om «Bogstad på 4 timer» er uproblematisk å få til 
også for firerballer hvis du går raskt opp til egen ball og slår når du 
er klar. Du trenger ikke være lengst unna for å slå. Slå når du er 
klar og når dine medspillere er klar over at du skal slå. På greenen 
fullfører du korte putter. Man bør ikke trenge å markere og måle 30 
cm returer. Da bør du trene mer på putting. 

Ikke ta prøvesving på tee.
Full prøvesving tas utenfor tee. Den åpenbare årsaken er at tee er et 
sårbart og begrenset gressfelt hvor man ikke skal slå opp torv og slite 
ut gresset unødig. 

Ikke trekk trallen mellom bunker og green.
Disse områdene er ofte smale og vil fort bli slitt og skadet. Da er det 
ikke greit med unødig slitasje fra traller. 

Slipp gjennom raskere flighter hvis du har ledig hull foran. 
Sakte spill er irriterende og ødeleggende for rytme og golfglede. 
Hvis dere henger etter flighten foran, øk farten eller slipp gjennom. 
Det er ikke et nederlag å slippe gjennom, men du fortjener et høflig 
takk fra den forbipasserende flighten.  

Ta hensyn til andre spillere når de slår. 
Stå stille, ikke snakk, ikke stå for nærme og ikke stå i puttelinjer 
eller bak vedkommende som slår. Marker ballen på greenen hvis den 
er i veien for andre, du trenger ikke hvis den ikke er det, selv om 
det alltids er greit å rengjøre ballen. Hvis du holder flagget, sørg for 
at din skygge ikke faller over puttelinjen foran eller bak hullet. Da 
kan hullet være vanskeligere å se for den som putter. Legg flagget på 
greenen slik at ingen risikerer å treffe det.

Unngå å tråkke i andres puttelinjer. Selv om det som oftest ikke 
har noen betydning for utfallet, vil det kunne anses som usportslig. 
Score skriver du etter at du har forlatt greenen.

Det er sikkert en del av våre erfarne spillere som kunne lagt til flere 
punkter, men hvis man sørger for å rydde opp etter seg korrekt, 
spiller effektivt og tar hensyn til andre spillere kan man med stolthet 
kalle seg en golfer med god golfetikette. Jeg håper de med dårlig 
samvittighet, enten fordi de innser at de slurver med å rydde opp 
etter seg, eller at de har trege rutiner, tar tak og endrer adferd. Da 
vil vi sikre at Bogstad forblir et fantastisk sted å være med de mest 
pliktoppfyllende, kunnskapsrike, effektive og hensynsfulle golferne 
i nasjonen. Det skal vi få til. Lykke til videre i sesongen og god 
golfetikette.

Hilsen Jan
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Turneringsoversikt i GolfBox
Pro Shop’s corner
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Damenes Golf Avholdte turneringer

Mandag 4. mai gikk startskuddet for årets golfsesong 
med informasjonsmøte og visning av Pro Shopens 
2015-kolleksjonen for 50 ivrige og forventningsfylte 
damer.

TEKST: ANTIN FOUGNER RYDNING

Damekomitéens leder, Anne-Lise Musæus, ønsket medlemmene 
velkommen til spennende, solrike, hyggelige og ikke minst 
sosiale damedager hver tirsdag fremover. 7 nye damer ble ønsket 
spesielt velkommen og oppfordret til å delta på damekomitéens 
mange arrangementer. Kaffe og kaker ble inntatt mens Anne-Lise 
redegjorde for hovedpunktene i damekomitéens opplegg.

Turneringsprogrammet finner du i GolfBox.

Mannekengoppvisning
Del to på programmet, visningen av årets kolleksjon, ble tatt 
imot med stor begeistring. Våre flotte mannekenger presenterte 
et stilig utvalg golfantrekk med tilbehør i matchende farger. 
Gjennomgangstonen synes å være at Oslo Golfklubbs golfdamer 
skal synes på banen med lekre og fargerike kreasjoner i all slags 
vær! Mange var vi som slo til på Pro Shopens tilbud om 10 prosent 
avslag på kjøp av antrekk og utstyr.

Lørdag 9. mai kunne endelig Bogstad frigjøre seg fra 
vinterdvalen. Åpningsturneringen gikk av stabelen, i år 
sammen med Pink Cup. Rekorder ble slått og banen 
ble offisielt åpen for en ny sesong.

Hele 208 dager hadde gått siden 
banen ble stengt høsten 2014. 
Åpningsturneringen ble starten 
på årets sesong 2015 og denne 
gangen i samarbeid med Pink 
Cup som er en del av NGF’s 
tiltak for å sette lys på kampen 
mot brystkreft.
Dagen begynte med en 
seremoniell åpning av banen 
med noen ord fra styremedlem, 
Keith Woods, flaggheising og 
årets første drive fra tee 1. Den 
ballen gikk ikke veldig langt. 
Flagget ble heist av klubbens 
lovende juniorspiller Dorthea 
Forbrigd. På slaget klokken 10 
smalt det i hagla til Stephen. 
Turneringen og sesongen 2015 
var offisielt i gang.

Nye rekorder
I år ble det satt ny Rosa Bogstad rekord med 100 deltagere (absolutt 
maks antall på en shotgun turnering). Spesielt gledelig var det at 
mange juniorspillere hadde meldt seg på. Slikt er med på å skape en 
solid klubbfølelse og identitet.
Ny rekord ble det også satt hva gjelder beløp som ble samlet inn 
til Kreftforeningen og Brystkreftsaken. Beløpet fra Oslo Golfklubb 
til det gode formål oversteg kr. 42.000, nesten dobbelt så mye som 
tidligere rekord. Tusen takk til alle dere som stilte opp og bidro. 
Takk for at dere bryr dere.

Sosial spilleform i strålende vær
Texas Scramble var turneringsformen, en meget sosial spilleform. 
Overalt var det bare glede selv om sikkert mange syntes det var 
lenge siden sist det ble slått et golfslag. Været var strålende og banen 
var i fantastisk stand for å være så tidlig i sesongen. John Riiber og 
han mannskap hadde som vanlig gjort en kjempejobb.
Underveis i runden var det lagt opp til noen aktiviteter som ga 
ekstra inntekter til det veldedige formål. På hull 8 kunne man 
«kjøpe» deltagelse av Marius Thorp i flighten, noe mange gjorde 
og på den måten endte opp med en riktig så bra score på hullet. På 
hull 18 var det lov å «kjøpe» et kast. Det medførte blant annet en 

Dorthea Forbrigd heiste flagget til topps.

Åpningsturnering og Pink Cup

PSST!
Damenes golf spilles

hver tirsdag fra kl 09:06-11:03

Bli med du også!
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imponerende eagle for det laget som vant da ballen ble kastet rett i 
hullet fra 10 meter utenfor greenen – ”presisjonsgolf ”.

Og vinnerne ble..
Etter turneringen var det samling på terrassen med servering  
etterfulgt av premieutdeling og loddtrekning. Vinnerlaget med en 
imponerende nettoscore på 59 slag bestod av Tim Bye, Niels Vik, 
Anne Riddervold og Lise Fjeldstad.
I tillegg til premier for de tre beste lagene ble det delt ut premie for 
closest to the pin på hull 11, og det skapte latter på terrassen da 
det ble annonsert at det laget som kom på 25 og siste plass hadde 
vunnet en gratis gruppetime levert av klubbens pro/trener, Maria 
Jonsson.

Etter premieutdeling var det klart for loddtrekning. Det var i løpet 
av dagen solgt enormt mange lodd og mange ventet i spenning 
på trekningen. Stor takk til mange som hadde bidratt med flotte 
premier; Norwegian, Scandic, VinGruppen, Vibeke Koren, Telenor, 
DLA Piper, SopLight Elektro, Kongsberg Golfklubb, Flexi Rør 
Service.

Et sjekk til Kreftforeningen fra Bogstad på over kr. 42.000 er noe 
klubben kan være stolt av. Startkontingenten utgjorde kr 20.000 
mens det resterende kom fra loddsalg, aktiviteter ute på banen, salg 
av rosa baller og  cup cakes.

Sarah & Carls Cup

Rekorddeltakelse i Sarah & Carl’s Cup

Til tross for kaldt regnvær deltok ca. 180  juniorer 
lørdag 30. mai i turneringen Sarah & Carl’s Cup og 
Anthony’s Minipokal på Oslo Golfklubb.

TEKST: ERIK WOODS

Turneringen ble i år avholdt for 30. gang med nærmere 180 
deltakere. En fin rekord for en tradisjonsrik jubilant. Det ble spilt 
i 9 forskjellige klasser fordelt på alder og hcp og utslagssted og 
spilleform var tilpasset de ulike klassene.

De eldste jentene spilte også netto slagspill. Ingrid Kvinge 

Steingrimsen (Drammen) ble vinner av sin klasse med en 
imponerende nettoscore på fem under par. Oslo Golfklubbs Lena 
Kraass endte på andreplass, to slag bak Ingrid. Madelene Stavnar 
(Vestfold) tok tredjeplassen.

I klassen for de eldste gutta ble det spilt netto slagspill fra tee 
58. Oslo Golfklubbs Robin Stadheim spilte en flott runde på 68 
slag netto og vant to slag foran klubbkamerat Kristoffer Reitan. 
Kristoffer leverte en imponerende runde på 66 slag brutto. Han 
måtte riktignok gi fire slag, og endte på en nettoscore på 70 slag. 
Sander Akeren endte på tredjeplass.

I klasse 2 Gutter og klasse 2 Jenter var stabelford over 18 hull 
spilleformen. Oslo Golfklubbs Aksel Heider Almaas og Celine 
Ustgård vant klassene med henholdsvis 41- og 31 poeng. I klasse 
3 Mixed vant Amalie Elisabeth Robsahm (Kjekstad) med 26 
stablefordpoeng over 9 hull.

Camilla Clemetsen (Oppegård) og Marvin Lee (Oslo) vant hver sin 
klasse for barna mellom 10 og 12 år med 33 og 26 poeng over 9 
hull.
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1 hull og 4 hulls klassene i Anthony’s Minipokal ble en stor 
suksess. Nytt av året var et nytt format utarbeidet av Oslo 
Golfklubbs juniortrenere med Maria og Robin i spissen. De minste 
barna imponerte med gode golfslag, samtidig som de viste ekte 
idrettsglede. De har utvilsomt mange flotte golfår foran seg.

– Vi er strålende fornøyd med årets turnering. Gledelig å se så mange 
ivrige unge golfspillere stille til start selv med litt regn i luften. Det er 
også moro å se at interessen for denne turneringen er stor. Neste år er 
målet over 200 deltakere, sier idrettsjef Jan Wojtaszek

Tekniske problemer i GolfBox resulterte dessverre i mangel på 
livescore, samt forsinkelser med scoreinntastingen. Takk til GolfBox 
sitt serviceteam som løste problemene etter hvert.

Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for flott innsats. 
Gratulerer til klassevinnerne. En takk rettes også til arrangørteamet 
som nok en gang gjorde turneringen til en stor suksess, samt takk 
til Nike Golf som stilte med diverse premier. Vi ønsker alle barn og 
juniorer velkommen tilbake neste år.

Vi under 45+

”Vi under 45+” arrangert for 10. gang 

Da var det nok en gang klart for TURNERINGEN 
– lørdag ettermiddag møtte i underkant av 70 
forventningsfulle spillere opp til shot-gun start. Det var 
grått i været, men vi visste at solen ville komme – og 
det gjorde den. Stemningen var topp- som alltid . 
Spillerne fikk diverse give ways ved start, grillen ble 
tent og pølser og forfriskninger var klare.

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. Dessuten har vi med noen sponsorer. Alle 
var i strålende humør og etter dagens spill ble det forfriskninger 
på terrassen i solen etterfulgt av middagen med premieutdeling. 
Stephen og Jayne deltok som vanlig også på kveldens evenement. En 
DJ satte definitivt fart i gjengen utover kvelden.

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. 

I år var det Stian Finne Lange som leverte en fantastisk vinnerrunde. 
Stian har 7 i hcp. men spilte på 69 slag. Helt herlig og han mottok 
trampeklapp og stående ovasjoner. Hans takketale går vel også inn 
i historien. Rangvald Risan, deltager på wild card , gjorde seg 
også bemerket med ubeskjedent å vinne 3 av de 4 closest to pin 
konkurransene. 

Beste lag bestod av Pål Solberg, Jonne Skajem, Preben Mehren og Hans Jacob Lugg.

Vil du abonnere på OGK Nytt?

Medlemsbladet OGK Nytt utgis 6-7 ganger per år. Klubben 
tilbyr medlemmer å få bladet tilsendt per post og mange 
medlemmer står allerede på mottakerlisten. Vil du også det?
Send en e-post til siv@oslogk.no.

PS! Det er gratis å abonnere på bladet.
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Resultater:

Brutto herre:
1. Stian Finne Lange – 69 slag
2. delt mellom Pål Solberg og Peter Björklund  - 74 slag

Brutto damer:
1. Anette Fjeld – 81 slag
2. Ingrid Sæther Hagen – 83 slag

Stableford:
1. Stian Finne Lange – 47 poeng
2. Hans Otto Hæger  – 44 poeng
3. Lars Dybwad (sponsor) – 40 poeng

Lagturneringen:
1. Preben Mehren, Hans Jacob Lugg, Jonne Skajem og Pål Solberg
2. Erik Friis, Thomas Skogstad, Stian Finne Lange og Wencke Enge
3. Stian Skaug Paulsen, Erik Wattne, William Wittusen og Kine 

Kristine Leerberg

Closest to the pin:
Hull 3 – sponset av Hertz: Martin Hagen
Hull 8 - sponset av Olyo: Rangvald Risan
Hull 11 – sponset av Golf Plaisir: Rangvald Risan
Hull 16 – sponset av TWT/Cleveland/Srixon: Rangvald Risan og 
Anette Fjeld

Closest to blink midt i fariway:
Hull 5 – sponset av RÅ Trening: Morten Torgersen

Longest drive:
Hull 17 - sponset av Amundsen Sport:   
Damer: Merethe Lund 
Herrer: Martin Hagen

Vi retter en STOR takk til turneringens sponsorer og 
bidragsytere:
Fornebu Senter, Amundsen Sport, Røhneselmer, TWT Sport 
(Cleveland&Srixon), Chrisco Sport (Olyo), Choice Hotel 
Post (Gøteborg),  Hotel Pointe Isabelle (Chamonix, FR), 
Stenberg&Blom, Lanson Champagne , Golf Plaisir golfreiser, Hertz 
bilutleie, Nestle, SEB, Fournebu Arena, Swims, TOMS, Oustøen 
CC og Oslo GK. 

Vi gleder oss alle allerede til neste år – som alltid!

 Komitéen v/Anette Bech, Paul Fagersand, Lars Martin Haavik, 
Martin Hagen, Christopher Raanaas, Pål Solberg og Øystein 
Tamburstuen 

Member/Guest Invitational

Da turneringskomiteen tidligere i år offentliggjorde 
turneringsprogrammet for 2015 sesongen var det med 
en nykommer på turneringslisten. Member/Guest 
Invitational ble arrangert lørdag 6. juni. Det ble en 
suksess som helt sikkert blir gjentatt i kommende år. 

36 av våre medlemmer var påmeldt sammen med én gjest hver 
fra forskjellige klubber. Turneringsformen var best ball, og det ble 
mange bra scorer til tross for at turneringen startet i styrtregn. 
Regnet ga seg heldigvis relativt raskt, og det ble en fin dag på 
Bogstad. Nok en gang fikk banen vist hvor bra den tar av regnet. 
Ikke mange baner hadde greid å gjennomføre en turnering med den 
nedbøren som kom lørdag morgen.

Best ball er en turneringsform som krever solid innsats fra begge 
på laget, og det er viktig at spillere supplerer hverandre. Det gjorde 
turneringens vinnere; Marius Thorp og hans gjest Petter Enger fra 
Haga Golfklubb. Spesielt Petter spilte meget imponerende golf og 
gikk alene på 7 under par med 8 birdies og én bogey. Totalt endte 
vinnerlaget opp med 10 birdier og 45 stablefordpoeng. De sikret 
seieren tre poeng foran Dag Hjarrand og hans gjest fra Drøbak 
Golfklubb, Geir Leknes. På tredjeplass endte Stein Opedal og Petter 
Lind fra Kragrø Golfklubb.

Marius Thorp og Petter Enger.
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Alt om Torsdagsmatch

Royal Mougins Scramble

Oslo Gofklubb har for 2015 sesongen inngått et 
samarbeid med Royal Mougins Golf Club i Cannes. 
Som en del av samarbeidsavtalen ble det avholdt en 
invitasjonsturnering for våre medlemmer på Oslo 
Golfklubb søndag 7. juni.
 

Royal Mougins Golf Club er en av de mest kjente på den Franske 
Rivieraen, og har avholdt mange store turneringer. Anlegget består 
av en 18 hulls bane samt hotell og spa av meget høy kvalitet.

Som en del av samarbeidsavtalen ble det avholdt en 
invitasjonsturnering for klubbens medlemmer søndag den 7. 
juni med start klokken 12.00. Turneringen ble spilt som en sosial 
scramble turnering. Damene fra utslagssted 49 og herrene fra tee 59 
eller 54.

Flotte premier ble delt ut
Det var på forhånd lovet mange flotte premier, blant annet 
hotellopphold, edle dråper og reiser. Løftet ble holdt. 
Det var mange lag som scoret bra, men best av alle var laget 
bestående av Dorthea Forbrigd, Grete Thorstensen, Mette Bye og 
Per Spilling.  Alle bidro med minimum 3 utslag. Dorhteas lange 
driver og resten av lagets spill fungerte perfekt denne søndagen.  De 
brukte bare 69 slag brutto på runden.

Torsdager på Oslo Golfklubb er store deler av dagen 
forbeholdt klubbens medlemmer. Da spilles det 
Torsdagsmatch (TM). Matchen er så innarbeidet i 
klubben at man skulle tro at alle vet alt om denne 
turneringen, men for å være på den sikre siden - her er 
en gjennomgang.

Torsdagsmatch spilles av klubbens medlemmer hver torsdag 
gjennom hele golfsesongen og det er ikke tillatt for greenfeespill 
etter kl. 15:00.  Etter kl. 15:00 er det heller ikke tillat for 
medlemmer å ta med «medlems gjest».  

Som deltager i en Torsdagsmatch bestiller man starttid selv og 
bestemmer selv hvem man skal spille sammen med, men man må 
alltid i ha en markør! Starttid bestiller man i GolfBox inntil 5 dager 
før. 

Påmelding i Pro Shop
Før man slår ut må deltakere registrere seg på liste i Pro Shop og 
betale startkontingent på kr. 50,-.  
Etter endt spill skal scorekortet leveres til administrasjonen, 
nærmere bestemt i den blå scorekort-kassen som henger på veggen 
utenfor administrasjonen i klubbhuset. Resultatet blir deretter lagt 
inn i GolfBox og publisert.  Det er Order of Merit som avgjør hvem 
som får være med i finalen i september.

Tordagsmatch-damer 11. juni. Fv. Kari Stibolt, Britt Arnesen, Therese Klaveness og 
Helene Roll.

Bjørn Inge Kristvik, Per Arvid Sveum og Olav Marcussen er klare for TM 4. juni.

Etter turneringen ventet noe godt å spise og premieutdeling i 
peisestuen. Turneringskomiteen takker for en fin dag på Bogstad
– neste år gjentar vi suksessen!
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Scorekort kassen finner du på veggen utenfor administrasjonen.

Premier hver torsdag
Det deles ut premier etter hver torsdagsrunde. Golfballer er fast 
innslag, men ved enkelte runder gjennom sesongen vinner man 
flotte premier levert av klubbens samarbeidspartnere.
Resultatlisten med premieoversikt finner du på tavlen i klubbhuset 
den påfølgende fredagen.

Per Teigen tellende runder
Fra midten av mai og til starten av september registreres hver 
torsdagsmatch i det som kalles Per Teigens Pokal. De 9 beste på 
OoM tar med seg gjennomsnittet av sine 5 beste scorer inn i 
finalerunden som spilles tredje helgen i september. Finalerunden 
legges til gjennomsnittet og vinner av Per Teigens Pokal kåres. 
Vinner mottar pokalen pluss en reservert parkeringsplass nærmest 
klubbhuset for kommende sesong.

Det spilles i følgende klasser:

Klasse A - Hcp opp til 9,3 
Klasse B - Hcp 9,4 – 16,5  
Klasse C - Hcp 16,6 – 36,0 

Spilleform:  
Klasse A Netto slag (Per Teigen: stableford resultatet registreres) 
Klasse B Stableford 
Klasse C Stableford  

Tee:   
Klasse A Herrer: Tee 60* 
Klasse A Damer: Tee 54**  
Klasse B Herrer:  Tee 58 eller 60***
Klasse B Damer: Tee 49 eller 54
Klasse C Herrer:  Tee 58 eller Tee 54
Klasse C Damer: Tee 49

* Senior Herrer (over 55 år) i klasse A kan velge å slå fra Tee 58.
** Senior Damer (over 50 år) i klasse A, kan velge å slå fra Tee 49.
*** Senior Herrer (over 55 år) i klasse B kan velge å slå fra Tee 54.

Hole in one - Det ble Toms dag!

Ikke bare fikk Senior Herrer pent vær og gode 
spilleforhold onsdag 3. juni. Tom R. Opsahl fikk 
oppleve, etter et langt og aktivt golfliv, å få hole in one. 

Hver onsdag spiller Senior Herrer sin onsdagsturnering. Alle herrer 
i alderen 55+ er hjertelig velkommen til å delta. Turneringen starter 
vanligvis med løpende start kl. 08:39. Av og til er det shot gun. Med 
innlagte konkurranser undervis er dette en populær turnering med 
mellom 40-50 deltakere i hver runde.

Hole in one og 39 poeng!
Onsdag 3. juni ble det Tom R. Opsahl sin dag. Nærmest flagget på 
hull 11 med 0,00 meter. Det ble Toms første hole in one etter et 
langt og aktivt golfliv. Det er noe spesielt å se en ball trille langsomt 
nedover greenen og tilslutt havne i hullet. I tillegg ble han dagens 
vinner med 39 poeng. Gratulerer!

Dette med været er noe jentene har bitt seg merke i og de vil gjerne 
bytte bort tirsdagene med oss. Det ønsket er herved avslått.

Litt statistikk for spesielt interesserte
Turneringsleder Jan Erik Viul tok på sin pulsmåler for å teste hvor 
mye en golfrunde bidrar med for seniorgutta. Resultatet ble som 
følger:

• På fire timer og ti minutter gikk vi 8390 meter. Totalt 100 meter 
i oppoverbakke og 95 meter nedover. 

• Farten er ikke stor bare 2 km/t i snitt med høyest fart 6,4 km/t. 
• Kanskje mer nyttig for oss er et energiforbruk på 1667 kalorier 

med en fettforbrenning på 47 prosent.
• Pulsen kom opp i 130 og gjett hvor? I bakken opp til utslaget på 

hull 15 selvfølgelig.

Velkommen til de neste onsdagsrundene gjennom sesongen!

PSST! Du finner mer informasjon om Senior Herrer på klubbens 
nettsider under menyvalget Turneringer - Senior Herrer.
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Nå kan du bestille en protime i GolfBox. Logg inn 
i og reserver en instruksjonstime under menyvalget 
«Leksjon». I Pro Shop er det satt opp en egen skjerm til 
formålet.

Klubbens trenerteam bestående av Stephen, Caroline (Carro), 
Fredrik, Maria, Geoff og Robin, tilbyr både medlemmer og 
ikke-medlemmer protimer.  I GolfBox finner du tilgjengelige 
timer ved å velge “Leksjon” i menyen til venstre (like nedenfor 
“Starttidsbestilling”). Mangler du brukernavn til GolfBox, send en 
e-post til siv@oslogk.no.

Bestill en protime i GolfBox

Stephen foran skjermen som er satt opp i Pro Shop.

Caroline Diethelm (Carro) er en av proene som tilbyr golfere å bestille time i 
GolfBox.

En protime varer i 25 minutter og kan bookes inntil én dag før 
timen finner sted. Pris per leksjon er kr. 380,- som betales i Pro 
Shop før timen starter.

Pro Shop er det satt opp en egen skjerm som du kan benytte for å 
bestille tid. Den står like til høyre etter at du har entret Pro Shop.

Driving rangen har lenge vært et hett tema i klubben. 
Veien frem mot å få den ferdigstilt har vært mer enn 
lang. Også i år har den måtte holdes stengt grunnet 
arbeid med å legge ferdiggress i skråningene rundt 
rangen. Arbeidet er nå ferdigstilt og rangen er åpen for 
spill.

Driving rangen

En liten bildekavalkade

Vinter 2011

April 2013
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Vinter 2014

Våren 2014

Åpningstider

Alle dager 08:00-21:00
- mandag stengt fra 16:00 til 19:00 (pga. juniortrening)

Pris for en bøtte baller
Pris for én bøtte baller er kr. 20,-. Ballene kan betales med en 20 
krone direkte på ballmaskinen eller ved hjelp av poletter som fås 
kjøpt i Pro Shop.

Vær varsom - ikke slå ballen over nettet
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. Det er forbundet med stor fare for 
golfere på banen. Alle som benytter rangen må respektere dette og 
klubben vil reagere strengt dersom det oppdages tilfeller hvor ballen 
går over sikkerhetsnettet.

GOLFSKOLEN
MÅLSETTING MITT RESULTAT GJENNOMFØRT

MÅL 36 - 25,5 HCP

Damer: 6 av 10 baller slås fra pegg minimum 60 m carry (i luften)

Herrer: 6 av 10 baller slås fra pegg minimum 100 m carry (i luften)

MÅL 25,4 - 18,5 HCP  Ballen skal stoppe max 15 m fra den tenkte slaglinjen

Damer: 6 av 10 baller slås fra pegg minimum 80 m carry (i luften)

Herrerr: 6 av 10 baller slås fra pegg minimum 120 m carry (i luften)

MÅL: 18,4 - 11,5 HCP  Ballen skal stoppe max 15 m fra den tenkte slaglinjen

Damer: 7 av 10 baller slås fra pegg minimum 100 m carry (i luften)

Herrer: 7 av 10 baller slås fra pegg minimum 140 m carry (i luften)

MÅL: 11,4 - 4,5 HCP  Ballen skal stoppe max 15 m fra den tenkte slaglinjen

Damer: 7 av 10 baller slås fra pegg minimum 120 m carry (i luften)

Herrer: 7 av 10 baller slås fra pegg minimum 160 m carry (i luften)

MÅL: 4,4 - 0,1 HCP  Ballen skal stoppe max 6 m fra den tenkte slaglinjen

Damer: 8 av 10 baller slås fra pegg minimum 180 m carry (i luften)

Herrer: 8 av 10 baller slås fra pegg minimum 210 m carry (i luften)

MÅL: SCRATCH  Ballen skal stoppe max 6 m fra den tenkte slaglinjen

Damer: 8 av 10 baller slås fra pegg minimum 200 m carry (i luften)

Herrer: 8 av 10 baller slås fra pegg minimum 230 m carry (i luften)

 

TEST DEG SELV: UTSLAG

KRAV

 Damer: 6/10, min. 60 m carry
 Herrer: 6/10, min. 100 m carry

 Max spredning 30 m
 Damer: 6/10, min. 80 m carry
 Herrer: 6/10, min. 120 m carry

 Max spredning 30 m
 Damer: 7/10, min. 100 m carry
 Herrer: 7/10, min. 140 m carry

 Max spredning 30 m
 Damer: 7/10, min. 120 m carry
 Herrer: 7/10, min. 160 m carry

 Max spredning 12 m
 Damer: 8/10, min. 180 m carry
 Herrer: 8/10, min. 210 m carry

 Max spredning 12 m
 Damer: 8/10, min. 200 m carry
 Herrer: 8/10, min. 230 m carry

Er du registrert korrekt i GolfBox?
Klubbens medlemmer kan selv oppdatere adresse, e-postadresse 
og telefonnummer i GolfBox. Logg deg derfor inn i GolfBox og 
sjekk at all informasjon om deg er oppdatert!

Mangler du brukernavn og passord?
Har du ikke brukernavn og passord til GolfBox kan du få det 
tilsendt ved å sende en e-post til siv@oslogk.no eller ringe
tlf. 22 51 05 63.

NXT LVL
På rangen vil klubben merke opp avstand, landingsfelt samt en fairway/korridor hvor spillere kan øve på utslag. NXT LVL kortet nedenfor 
kan benyttes for å måle nåsituasjonen og for å kunne trene målstyrt på egenhånd. Under finner du NXT LVL scorekortet for utslag.
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Fugler på banen

Oslo Golfklubb har en egen fuglesatsing på banen. 
Fuglene hjelper blant annet til med å holde plagsomme 
insekter på avstand. Som takk for hjelpen setter 
klubben opp fuglekasser i håp om at de skal trives.

Fuglegruppen i Oslo Golfklubb har som oppgave å legge forholdene 
så godt til rette som mulig for fugler vi ønsker å ha på og ved banen. 
Det gjør vi bl.a. ved å holde fuglekasser vedlike og ta hensyn til 
fuglenes behov for habitater.

Rundt omkring på banen henger det i underkant av 100 fuglekasser, 
alle for småfugl, unntatt én uglekasse. Forskjellige arter småfugl 
benytter seg av kassene for å få frem et kull unger i løpet av 
sommeren. I år er det observert bl.a. gråstær, svarthvit fluesnapper 
og trost i kassene. 

De fuglene som gjør seg mest bemerket på banen er nok de 
forskjellige typene gjess. Grågås, canadagås og hvitkinngås beiter 
ofte i samme flokk. Hvitkinngås er den mest eksotiske av disse. Den 
hekker vanligvis på Svalbard, Grønland og Novaja Zemlja, men en 
del av bestanden, som er litt mer makelig anlagt, har funnet ut at 
det går greit å hekke i Indre Oslofjord også. Rundt 150 par holder 
til her og det er nok disse som av og til er innom Bogstad.

Canadagås er det blitt færre av etter at kommunens folk i flere år har 
punktert egg ved Østensjøvannet og ved rugeplassene ute i fjorden. 
Disse gjessene er upopulære på grunn av all avføringen, det kan 
være snakk om 600 - 700 gram per døgn!

Dammen på 17. hull har i de siste årene sett lite pen ut, det 
henger for en stor del sammen med gravearbeidene for kjølevann i 
forbindelse med is-anlegget på driving rangen. Når disse arbeidene 
nå er over, er det håp om at vannkvaliteten kan forbedres. Tidligere 
var dammen populær blant forskjellige vannfugler, men i det siste 
har det ikke vært så mange der, på grunn av vannkvaliteten. Det er 
ønske om etterhvert å gjøre dammen litt penere, f.eks. ved å legge 
ut et flytende andehus og å plante trær, som gir skygge og derved 
begrenser algevekst på grunn av høy vanntemperatur.

Trekryper

Bildet av dammen på hull 17 er tatt 21. april i år.

En litt uvanlig fugl, som ikke så mange har sett er Trekryperen. 
Den er ikke så lett å få øye på da den er liten, omtrent 12 cm. Den 
er kamuflasjefarget og går lett i ett med trestammene: brunflekket 
overside og silkehvit underside. Nebbet er langt og svakt buet. Den 
piler opp og ned trestammene på jakt etter insekter, som skjuler seg 
i sprekker i barken. Trekryperen kan ofte observeres på de ytterste 
trærne til venstre bak backtee på 17.

Vil du bil med i fuglegruppa?

Ta kontakt med Hans Kristiansen
e-post: h.k.p@online.no
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Baneavdelingens hjørne

Vi fikk en utfordrende vår rent værmessig. Mai måned ga oss nesten 
200 mm med regn (mer en 100 prosent over normalen) og med en 
gjennomsnittstemperatur på bare 5,6 grader er fortsatt jobben med 
å fremme optimal spillekvalitet pågående. Vi har nedlagt mye arbeid 
uten at vi har fått full uttelling på alt enda. Temperaturen har steget 
litt de siste dagene, noe som på sikt vil bedre forholdene ytterligere.
Det har vært hyggelig å registrere at det likevel er mange fornøyde 
medlemmer og gjester som setter pris på den kvaliteten vi leverer. 
Mye er bra og bedre kommer det til å bli fremover. 

Greenhastigheten varierer fortsatt noe i takt med all nedbør. 
Hastigheten har ligget mellom 8,3 og 9 de siste ukene. Vi kommer 
ikke til å senke klippehøyden ytterligere før vi får stabil varme over 
litt tid. Med spillefrekvensen vi har på Oslo Golfklubb blir slitasjen 
fort for stor uten god tilvekst. Jeg håper alle har forståelse for det 
på kort sikt. Vi jobber fortsatt med å utbedre/justere skader etter 
vinteren. Områdene har gradvis blitt bedre men det noe igjen før alt 
er perfekt.
De siste ukene har vi gjennomført litt tyngre vedlikeholdsrutiner 
av spilleflatene på banen. Både greener, teesteder og fairwayer er 
luftet/hjelpesådd og sanddresset først og fremst i det forebyggende 
mot slitasje. Disse arbeidene er viktig for at vi skal kunne levere god 
kvalitet gjennom resten av sesongen. 

Sesongen skrider fort frem og de første store sportslige 
begivenhetene står snart for tur. Både Sankthanspokalen og The 
International Trophy er turneringer som skal gjennomføres i løpet 
av de neste ukene ved siden av et tettpakket konkurranseprogram på 
ukedagene. Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang. Det er dette 
som er gøy og som gir motivasjon og arbeidsglede.

Driving rangen
Fremdriften har dessverre ikke stått i stil til målsettingen vi hadde 
før vi igangsatte prosjektet. Uttalt målsetting for ferdigstillelse var 
rund 23.-24. mai. Først og fremst var det været med ekstremt mye 
nedbør som har skapt de store utfordringene på alle plan. Å legge 
ut 1000 tonn med jord og pakke det forskriftsmessig, samt legge 
ut flere 1000 m2 med ferdiggress, i så bratte skråninger under de 
rådende forhold, har dessverre vist seg vanskelig å gjennomføre. Når 
ferdiggresset i tillegg ikke har vært mulig å få tak i pga.de rådende 
forhold ble logistikken i et prosjekt som dette ganske utfordrende. 

Det har medført forsinkelser og logistikkutfordringer både for 
entreprenøren, klubben, brukerne og ikke minst for Stephen som 
har dette som sitt levebrød. Jeg beklager heftelsene dette har fått 
for alle involverte, men været kan vi dessverre ikke gjøre noe med. 
Rangen er nå åpen for spill.

Sommertemperaturen har de siste dagene meldt sin ankomst og vi 
kan glede oss over et fantastisk sted å være. 

Vennlig hilsen John Riiber

Storskjerm i peisestuen

Flere medlemmer har etterlyst muligheten til å se golf på TV i 
klubbhuset. Klubben har nå lagt til rette for at du skal kunne ta 
med deg kaffekoppen inn i peisestuen og se golf på storskjerm. 
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Restauranten på Oslo Golfklubb

Takk til Inge Fjeldstad som sendte inn dette bildet 11. mai i år.

Har du tatt et fint bilde på eller rundt banen?
Hvis svaret er ja, send bildet i høyoppløselig format til post@oslogk.
no. Skriv gjerne når og hvor bildet er tatt.

Man skal tidlig krøkes som god krok skal bli!

Ukens juniorrett i restauranten
Fra og med mandag 1. juni vil restauranten tilby «ukens juniorrett» 
for kr. 75,-. Tilbudet gjelder for alle golfere opp til 15 år. Tilbudet 
for klubbens yngre garde fortsetter utover i sesongen.

Bestill mat på 17. tee!
Nå kan du ringe restauranten på tlf. 467 60 090 når du er på 17. tee 
og bestille mat fra årets meny.  
Restauranten utvider i år sitt tilbud slik at du som golfer kan sørge 
for at maten står klar i restauranten når du har spilt en runde på 
Oslo Golfklubb. Ved 17. tee er det satt opp et skilt med årets meny 
og telefonnummer du kan ringe for å bestille.

Meny 2015
Fisk og skalldyrsuppe med reker, kr. 160,- 
Salat med kylling, tomat, parmesan og urtedressing, kr. 145,- 
Chevrèsalat med nøtter og sennepsdressing, kr. 135,- 
BLT sandwich, kr. 135,- 
Skagen sandwich, kr. 145,- 
Cheeseburger med Pommes Frites, kr. 150,- 
BBQ burger med bacon og Pommes Frites, kr. 165,- 
Kyllinglår med rissonisalat og rødvinsjy, kr. 185,- 
Dagens Husmannsrett - liten kr. 115,-  stor kr. 145,-

Blinkskudd på banen
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Drikkevann på banen

Drikkevann på banen mellom hull 7 og 11

Drikkevannet på banen ble tidligere kjørt ut og fylt på vanntanker. 
Klubben har nå satt opp en vanndispenser på banen som er koplet 
direkte til vann-nettet. Her kan du fylle på kaldt og friskt vann på 
flaske eller drikke deg utørst ved bruk av pappbeger. Dispenseren 
finner du i den lille bygningen mellom hull 7 og 11. 

PS! Det finnes også knapper som indikerer at du kan fylle på mer 
enn vann  som f.eks kaffe.  Ber medlemmer om derfor å merke seg 
at det kun er vann tilgjengelig på dispenseren.

Mange medlemmer har allerede levert inn sin gamle 
mobil i mottaksbagene som er å finne i Pro Shop, 
restaurant og utenfor administrasjonen. Likevel - skal 
det monne må vi ha inn enda flere!

Ta en titt i skap og skuffer og finn frem dine gamle mobiltelefoner. 
Leverer du inn din gamle mobiltelefon støtter du Oslo Golfklubbs 
junioravdeling med kr. 30,-.  

Returordningen gjelder ikke tilbehør som ladere eller ørepropper.

Mange grunner til å levere inn din gamle mobil
En brukt mobiltelefon inneholder blant annet en del metaller og 
mineraler det er stor knapphet på, og som kan gjøre stor nytte for 
seg i ny produksjon.
Behovet for utvinning av metaller og mineraler gjennom gruvedrift 
reduseres.
En mobiltelefon inneholder også kjemikalier som kan være skadelig 
for miljøet dersom den gamle mobiltelefon ikke blir forsvarlig 
håndtert når den kastes. Det verste man kan gjøre er å kaste 
mobiltelefonen i søppelbøtta.
Mange brukte mobiltelefoner er også av en slik kvalitet at de kan 
brukes på nytt. Gjenbrukbare mobiltelefoner blir videresolgt i 
velfungerende bruktmarkeder i Asia, i hovedsak i Kina, men også i 
India og i Afrika.

Hvordan fungerer ordningen?
De brukte mobiltelefonene som samles inn blir registrert og talt opp 
hos Alternativ Data i Oslo før de sendes til Telenors internasjonale 
returpartner Regenersis i Storbritannia. Selskapet er miljøsertifisert 
og har strenge rutiner for sikkerhet og håndtering av miljøfarlig 
avfall.  
Overskudd fra programmet “Brukt mobil - nye 
muligheter” tilbakeføres i sin helhet til veldedige formål med en klar 
grønn profil og lokale idrettslag.

Takk til alle som bidrar!

Vi vil fortsatt ha din gamle mobil!

I disse bagene, som du blant annet finner i Pro Shop, kan du putte din gamle 
mobiltelefon.
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• DAGLIGRENHOLD 
• HOVEDRENGJØRING
• SERVICERENHOLD 
• GULVBEHANDLING 
• BILPLEIE 
• VAKTMESTERTJENESTER
• FASADEVASK 
• TEPPERENS
• VINDUSVASK 
• MØBELRENS
• FLYTTEVASK 
• TRANSPORT

Aem renhold kan tilby alle medlemmer i Oslo Golfklubb 20 prosent rabatt på følgende tjenester.

Vi gjør det så effektivt og billig 
som mulig og er meget opptatt at 
du som kunde blir fornøyd slik at 
du som vår kunde kan bruke oss 
som din faste leverandør av våre 
mange tjenester.  
Din førnøyelse er vår framtid.

Ta kontakt på tlf. 400 60 206, e-post: post@aemrenhold.net eller besøk vår nettside www.aemrenhold.net



Turneringsprogram
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TURNERINGSPROGRAM 2015

 MAI Start
 Lørdag 9. 10:00-15:00 Åpningsturneringen i samarbeid med Pink Cup
	 Søndag	17.	 	 Frist	for	påmelding	til	Bogstadpokalen	(KM	i	match)
	 Onsdag	20.	 15:30-17:00	 Ekteparmatch	-	kvalifisering,	med	rekemiddag
	 Onsdag	27.	 15:30-17:00	 Familiematch	-	kvalifisering
	 Lørdag	30.	 10:00-17:00	 Sarah	&	Carl’s	Cup	og	Anthonys	minipokal

 JUNI
	 Mandag	1.	 08:30-14:21	 MidAM
	 Lørdag	6.	 09:00-14:00	 Member/Guest	Invitational
	 Lørdag	6.	 14:00-19:00	 Vi	under	45
	 Tirsdag	9.	 13:00-14:30	 OGKs	Samarbeidspartnere	og	annonsører
	 Lørdag	og	Søndag	13-14.	 12:00-14:30	 Sankthanspokalen
 Fredag 19. 10:00-15:33 Old Stars
	 Mandag	22.	 15:30-17:30	 Big	Horn	Manndomsprøven.
	 Tirsdag	23.	 19:00-19:30	 Midnight	Cup
	 Torsdag	25.	 	 Ekteparmatch	ferdigspilt	innen	25.juni
	 Lørdag	og	Søndag	27-28.	 Hele	dagen	 The	International	Trophy

 JULI
	 Torsdag	2.	 	 Familiematch	ferdigspilt	innen	2.juli.
	 Lørdag	18.	 09:09-13:27	 Old	Boys	Championship
	 Søndag	19.	 09:00-14:00	 Old	Boys	Championship
	Mandag	og	Tirsdag	27-28.	 10:27-15:51	 NSG	Tour

 AUGUST
	 Lørdag	1.	 12:06-14:57	 Vandrepokalen
	 Søndag	2.	 09:00-14:00	 Vandrepokalen
 Onsdag - Fredag 5-7. Hele dagen Junior NM
	 Fredag	7.	 15:00-17:00	 Vikingpokalen	kvalifisering
	 Lørdag	og	Søndag	8-9.	 08:03/13:30	 Vikingpokalen	finalespill
	 Mandag	10.	 10:00-11:00	 ”Vi	over	80”
	 Mandag	og	Tirsdag	 13:00-15:00	 Klubbmesterskapet	Junior/Yngre	Junior.
	 Lørdag	15.	 09:00-14:00	 Sommer	shotgun	(sosial	turnering)
	 Tirsdag	18	 13:09-14:39	 Gjensidige
	 Mandag	24.	 13:00-14:30	 Lyberg	&	Partnere
	 Onsdag	26.	 09:30-14:30	 Privatmegleren	Invitational
	 Fredag	28.	 Hele	dagen	 Suzann	Pro	AM
	 Lørdag	29	 08:03/13:30	 Shakerpokalen
	 Søndag	30	 10:00-10:45	 Shakerpokalen
	 Mandag	31.	 13:00-18:00	 Wilhelmsen	Invitational

 SEPTEMBER
	 Onsdag	2.	 14:00-19:00	 SEB	Scramble
	 Lørdag	5.	og	søndag	6.	 Hele	dagen	 KLUBBMESTERSKAPET
	 Fredag	11.	 09:30-14:30	 Telegolf	Finale
	 Tirsdag	15.	 13:00-14:30	 OGKs	Samarbeidspartnere
	 Lørdag	19.	 08:30-15:00	 Wahlstrøms	Pokal
	 Søndag	20.	 09:06-09:24	 Per	Teigen	Finale
 Lørdag 26. 11:00-16:00 Flaggturneringen

 OKTOBER
	 Lørdag	10.	 11:00-16:00	 Avslutningsturneringen

For	full	oversikt	over	samarbeidspartnere,	eksterne	turneringer	og	eventuelle	endringer	følg	med	i	GOLFBOX!

	Damedag:	Hver	tirsdag	kl	09:06	-	11:03
	Seniordag:	Hver	onsdag	kl	08:39	-	11:03	hvis	ikke	annet	er	angitt
	Torsdagsturnering:	Hver	Torsdag

For	full	oversikt	over	samarbeidspartnere,	eksterne	turneringer	og	eventuelle	endringer	følg	med	i	GOLFBOX!
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Det var en gang...

Klubbens lover er vedtatt av klubbens medlemmer. Her opplyses det om forhold ved 
klubben som medlemmer bør sette seg inn ved inngåelse av medlemskap. Ved en nærmere 
titt i lovene fra 1924 er det flere likhetstrekk med dagens lover. Nedenfor finnes en 
gjengivelse av noen av punktene i lovene anno 1924.

7. Klubben består av:

a. Æresmedlemmer
b. Damemedlemmer
c. Livsvarige medlemmer
d. Aktive medlemmer
e. Passive medlemmer
f. Utenbys medlemmer
g. Midlertidige medlemmer

Æresmedlemmer: Styre kan utnævne æresmedlemmer av 
klubben. Hertil utnævnes enstemmig styrebeslutning.

Damemedlemmer: Damer er valgbare som aktive 
medlemmer i et begrænset antall efter styrets nærmere 
bestemmelser.

Livsvarige medlemmer: Generalforsamlingen kan 
bestemme, at mandlige medlemmer mot at erlægge et 
beløp en gang for alle, blir livsvarige medlemmer.

Aktive medlemmer: Medlemmer som har adgang til at 
delta i spillet paa klubbens bane, betegnes som aktive 
medlemmer.

Passive medlemmer: Ikke deltagende i spil paa klubbens 
bane betegnes som passive medlemmer.

Utenbys medlemmer: Personer bosat utenfor Oslo og 
omegn kan optas som medlemmer av klubben paa de av 
styret fastsatte betingelser.

Midlertidige medlemmer: Utlændinger eller nordmænd 
bosatte i utlandet kan optas som medlemmer for en 
kortere tid mot at erlægge en kontingent som fastsættes 
av styret.

8. Optagelse i klubben skal avgjøres av styret ved 
avstemning. To stemmer i disfavør utelukker optagelse.

10. Medlemmer kan i den utstrækning styret bestemmer 
medta gjæster til klubben. Indenbysboende kan kun 
medtas som gjæst til spil paa banen en gang i løpet av en 
spillesaison.

17. Medlemmer som ønsker at utgaa av klubben, skal 
underrette sekretæren inden december maaneds utgang, 
hvis ikke maa kontingenten betales for det følgende aar.
19. Alle klager over personalet e.l skal skriftlig indleveres 
til sekretæren.

PSST! Dagens lover finner du på klubbens nettside, 
nærmere bestemt ved å klikke på menyvalget medlem 
og deretter klubbens lover.



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo Golfklubb

Pro Shop’s cornerTurneringsoversikt i GolfBox

Takk til alle som bidrar med
tekst og bilder til bladet!

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

Tilbud på Titleist velocity
Kjøp to dusin velocity-baller, få caps og 
markeringspenner på kjøpet.
Første mann til mølla!

Demodager vil bli annonsert
Demodager fra alle de ledende leverandørene 
vil bli annonsert i god tid. Under demodagene 
vil det også være mulig å reservere tid for 
tilpasning av golfkøllen slik at den passer 
perfekt til nettopp deg!

For mer informasjon kontakt Pro Shop, tlf. 22 50 54 92.

Den komplette oversikten over klubbens turneringer 
finner du i GolfBox, enten ved å logge den inn eller 
ved å klikke på menyvalget «Turneringer» på klubbens 
nettside. Det er ikke bare klubbturneringer som vises 
her.

Alle klubbens turneringer er satt opp i GolfBox, men her finner du 
også samarbeidspartnernes turneringer som kun er for inviterte. 
Grunnen til det er at du som medlem skal få en så god oversikt som 
mulig over tider som kan være tilgjengelige for spill.

Åpne turneringer
Noen turneringer, slik som MidAM, NSG Tour og The 
International Trophy har egne turneringssider på GolfBox. The 
International Trophy er en del av en turnerings-serie i Østlands Tour 
og befinner seg på Østlands-Tour sine sider i GolfBox.  Du finner 
likevel The International Trophy i klubbens turneringsoversikt, 
men kun med en link som peker videre til turneringsinformasjon, 
påmeldingsoversikt, start- og resultatliste.

PSST! Under menyvalget «Turneringer» i GolfBox finner du også en 
veiledning i hvordan melde deg på turnering.


