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Daglig leder Niels Vik.

Leder

I oppkjøringen mot 
sesong 2015 har april 
bydd på sol, skyer, regn 
og sne. Minus 2 og pluss 
15 – alt på samme dag. 
Banen er for lengst snefri, 
men veksten lot vente på 
seg da gjennomsnitts-
temperaturen holdt seg 
relativt lav.

Banegutta har jobbet både tidlig 
og sent for å få banen klar til åpning den 9. mai. Mye arbeid er 
gjort, men det er fortsatt en del som skal gjøres før banen blir klar 
for spill. 8. april fikk vi beskjeden «vi ligger noen dager bak fjoråret». 
Normalen for baneåpning de siste årene er rundt 6.-10. mai. Men 
som kjent er det været som bestemmer. Våre og medlemmenes krav 
til kvalitet er høye og det er ikke slik av banesjefen vil spare banen 
lengst mulig. Han ønsker at banen skal være klar, presentabel og 
med et bærekraftig dekke før vi tar i mot alle golfere. Det er styrets 
leder sammen med anleggskomiteleder som til syvende og sist 
har det siste ordet vedr åpningsdato (selvfølgelig etter innspill fra 
banesjefen).

Det er ikke bare banestaben som står på tidlig og sent. 
Junioravdelingen, eller idrettsavdelingen om man vil, har holdt på 
i mange uker med forberedelser, trenerkabaler skal legges, kurs er 
lagt ut for påmelding – både for barn og voksne og rekruttering av 
nye barn pågår kontinuerlig. I det hele tatt; det er stor aktivitet i 
avdelingen. 

Nytt av året er at golfklubben har overtatt ansvaret for å ha trenere 
tilgjengelige for individuell medlemsinstruksjon og medlemskurs. 
Dette ble vi enige med Stephen om etter at hans trofaste assistent 
gjennom mange år Julian valgte å si opp sin stilling som trener 
denne vinteren. Det blir følgelig ikke «business as usual» - noe blir 
nytt. Vi setter opp flere kurs enn tidligere og det vil bli elektronisk 
påmelding for instruksjon.

A-pro-pos kurs så arrangeres det GolfBox-kurs 5. mai og en 
fagkveld: «Hvordan bli en bedre golfer» den 6. mai. I skrivende 

stund er det 25 påmeldt til førstnevnte og hele 65 påmeldte til 
fagkvelden.  Vi håper medlemmer deltar og benytter muligheten til 
å lære.

I år har vi fått 98 nye medlemmer. De fleste er allerede golfere, men 
vet ikke alltid hvordan vi liker å gjøre ting. Ser du en ukjent som 
virker usikker / er på let etter noe så hils på dem og spør om du 
kan hjelpe. Det hjelper oss i å gjøre Bogstad til et hyggeligere sted å 
være.

Elin Pettersen sluttet i jobben i vinter. Vi benyttet anledningen 
til å gjennomgå behovet for arbeidskraft og fant at økonomibiten 
i hennes jobb var det nødvendig å opprettholde. Samtidig har 
vi hatt en ekstern regnskapsfører. For å effektivisere og samtidig 
redusere administrative kostnader bestemte vi å slå de to hoder 
sammen til ett. Resultatet ble en deltidsstilling i regnskap og 
økonomioppfølging. Suzanne von Barner ble ansatt i stillingen og 
har vært med oss i et par måneder. Suzanne blir introdusert annet 
sted i bladet. Jeg håper dere tar henne vel i mot slik at hun føler seg 
velkommen og vil trives på Bogstad.

Mens dere venter på baneåpning er vi i innspurten av 
forberedelsene. Alt skal være klart før banen åpnes. Vi gleder oss til 
å ta fatt på en ny sesong og ønsker alle velkommen tilbake. Måtte 
alles mål og ønsker for golfsesongen oppfylles.

NV
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Da nærmer vi oss endelig 
baneåpning og vi kan nok 
en gang se frem mot en 
sesong som helt sikkert 
vil fylles med mange 
flotte golfopplevelser 
på fantastiske forhold. 
Vinteren ser ut til å ha 
vært relativt skånsom mot 
banen, og vårt kompetente 
banemannskap har jobbet 

forebyggende gjennom hele vinteren for å begrense 
potensielt ugunstig påvirkning og optimalisere 
vekstforholdene ved opptiningen. Hvis våren blir mild 
og solrik vi kunne åpne like tidlig som i fjor på gode 
forhold.  Pr midten av april ser det lovende ut og det er 
bare å glede seg!

Årets komiteer er godt i gang med sitt viktige frivillige arbeid for 
klubben. Det er strålende å oppleve det gode engasjementet de 
frivillige bidrar med hvert år, og uten denne innsatsen fra våre 
medlemmer ville det ikke vært mulig å gjennomføre den store 
aktiviteten i vår korte hektiske sesong. Foruten tett oppfølging 
av budsjetter og driften av klubben, vil Styret i løpet av 
sesongen gjennomføre en prosess for evaluering av den etablerte 
Virksomhetsplanen 2012 – 2015 som omfatter langsiktige mål, 
delmål og handlingsplaner for klubben. Klubbens visjon, ”Et 
fantastisk sted å være”, innebærer at banen, restaurant, pro-
shop, administrasjon og øvrige fasiliteter skal by på topp kvalitet 
og service, og at alle har et ansvar for å skape en hyggelig og 
inkluderende atmosfære. Klubbens langsiktige hovedmål er at vi skal 
ha et ”helårsanlegg med fasiliteter og standard høy nok til å kunne 
arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå.” Evalueringen 
vil vurdere visjon, hovedmål og handlingsplaner, og eventuelt 
revidere Virksomhetsplanen som skal gjelde for perioden 2016 – 
2019 slik at planen fortsatt kan være en stabil og konkret rettesnor 
for klubbens utvikling og drift. 

Årets turneringsprogram er som vanlig tett og det oppfordres 
til stor deltagelse. Det er mange nye medlemmer i klubben og 
klubbturneringene er en fin måte å bli kjent på. Det er viktig for 
klubbmiljøet at nye medlemmer integreres godt i klubbaktivitetene. 
Turneringsprogrammet er konsolidert noe foran årets sesong for å 
frigjøre tid for ordinært spill. Klubben vil også arrangere NM for 
juniorer 5. til 7. august hvor vi får anledning til å oppleve de beste 
talentene i Norge på nært hold

Jeg minner om at det er svært viktig at alle føler ansvar for å 
holde banen i best mulig stand, og legg derfor alltid tilbake 
oppslått torv og reparer nedslagsmerker korrekt. Det er også svært 
viktig at medlemmene overholder klubbens bookingprinsippene 
slik at startboken til enhver tid er reell. Styrets inntrykk er at 
holdning og adferd er blitt bedre de siste sesongene, men har 
bedt administrasjonen og starter om å videreføre tett oppfølging 
av bookingen også for kommende sesong og følge opp syndere. I 
tillegg håper jeg at alle vil følger oppfordringen om hurtigere spill 
slik at målet om «Bogstad på 4 timer» nås. Dette er fullt oppnåelig 
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Pro Shop’s corner

hvis man er effektiv i forberedelser og kutter unødig måling og 
prøvesvinging. 

Jeg oppfordrer nok en gang alle våre medlemmer til å støtte vår 
meget populære og inspirerende head pro Stephen ved å handle i 
klubbens pro shop. Hvis man har behov for å justere en vinterrusten 
golfsving eller oppgradere slagrepertoiret er det bare å bestille en 
time hos en av våre dyktige proer. Det er også viktig for klubben 
at restaurantdriveren oppnår et resultat som er til å leve med, 
og klubbens medlemmer, gjester og nærmiljø oppfordres til å 
benytte seg av restauranttilbudet og støtte opp om restaurantens 
omsetning. Ta gjerne med familie, venner og kjente og ta middagen 
på oppdekkede bord i peisestuen i løpet av sesongen. Vi ser frem 
mot en flott sesong og yrende liv på banen og i klubbhuset med 
mange juniorer i trening og fornøyde golfere etter velspilte runder 
på fantastiske forhold. Vel møtt til sesongen som starter med 
dugnadsturneringen, forhåpentligvis i slutten av april!

Hilsen Jan



4

Rapport fra årsmøtet

Årsmøtet i Oslo Golfklubb ble avholdt tirsdag 10. 
mars. Møtet nådde sitt høydepunkt da tidligere 
styreleder Einar Skogstad ble utnevnt til Æresmedlem 
av klubben.

Tekst: Siv Leschbrandt 
Bilder: Sven Gj. Gjeruldsen

53 medlemmer møtte opp på Årsmøtet som ble åpnet av styreleder 
Jan Aaseth. Møtet fulgte vanlig prosedyre med godkjennelse 
av innkallelsen, etterfulgt av valg av ordstyrer, referent og to 
medlemmer som skal godkjenne protokollen. Årsberetningen ble 
deretter gjennomgått side for side med mulighet til å stille spørsmål 
undervis.

Etter spørsmål fra salen brukte styreleder Jan Aaseth noen minutter 
på å forklare lånesituasjonen og rentesikring til klubben. Jan 
svarte også utfyllende på hvorfor styret ikke ønsker å sette opp 
kontingentsatsene ytterligere.

Solheim Cup 
Einar Skogstad som er engasjert av NGF og jobber for å få Solheim 
Cup til Bogstad 2019, kunne fortelle at søknad om deltakelse og 
økonomisk bidrag til stat og kommune ble levert samme dag. En 
søknad det har vært jobbet mye med av Solheim Cup Norway 2019 
AS.  
- Hele meningen er at stat og kommune må gjøre seg opp en 
mening og gi oss beskjed innen utgangen av juni om de er villig til 
å støtte arrangementet med ca. 40 mill. fra staten og ca. 40 mill. fra 
kommunen.
Einar mener sjansene for at Oslo Kommune vil bidra med 
nødvendige midler er stor. 
- Det aller meste av pengene fra kommunen har de siste 20 årene 
gått til Holmenkollen, ski og snø, mens dette er verdens største 
kvinnelige sportsarrangement og det ønsker de å få hit, fortalte han.
Neste steg er nå å levere inn søknad til LET innen 14. august.

Fv. Jan Aaseth, Niels Vik og Einar Skogstad.

Æresmedlem Einar Skogstad Hedres den som hedres bør

Flere medlemmer ble hedret med utmerkelser. Anne Riddervold 
takket av som styremedlem og mottok blomster med takk for flott 
innsats. Deretter fikk Einar Skogstad ordet igjen, denne gangen 
som leder i Hedersmerkekomiteen. Han delte ut hedersmerke i 
sølv til Mette Bye som har gjort en stor jobb både i damekomiteen 
og turneringskomiteen i tillegg til at hun har utført oppgaver for 
administrasjonen. Mette var dessverre ikke til stede på møtet.
Sven Gj. Gjeruldsen mottok hedersmerke i sølv for jobben han har 
bidratt med i Treningskomiteen (TK).  
- Denne blide mannen har gjort et utrolig arbeid i TK med alle 
ungdommene våre. Jeg gleder meg til å kunne dele ut hedersmerke i 
gull til denne karen, sa Einar.

Nåværende leder for Anleggskomiteen, Inge Fjellstad, fikk utdelt 
hedersmerke i gull. 
- Han er lynende interessert i vår kjære flotte golfbane og han er en 
av grunnene til at banen er så fin og fortsatt vil være det, sa Einar.

Inge Fjeldstad mottar hedersmerket i gull fra styreleder Jan Aaseth.
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Status driving rangen 

Einar Skogstad utnevnt som Æresmedlem
Jan Aaseth delte ut den siste utmerkelsen. For denne gangen var det 
Einar Skogstad selv som skulle hedres med Æresmedlemskap i Oslo 
Golfklubb. 
- Einar har vært en foregangsfigur i klubben i mange år og han har 
bidratt vesentlig til at klubben er der den er i dag. Einar har vært 
styreleder i 7 år og styremedlem i enda flere! Vi hadde ikke hatt den 
banen vi har i dag hadde det ikke vært for Einar, sa Jan Aaseth.
Bragdmerke i sølv ble delt ut til Kristoffer Reitan. Han var ikke til 
stede på møtet.

Klubbmestere

I skrivende stund (22. april) blir arbeidet endelig 
igangsatt med å ferdigstille skråningene på driving 
rangen. Noen spør oss om hvorfor dette ikke er gjort 
tidligere slik at rangen kan åpnes for trening nå. Jeg vil 
nedenfor forklare noe av bakgrunnen.

Tekst: Niels Vik

Alle er kjent med at Røa Bandy gjennom Bogstad Vinterparadis 
(BVP) skulle anlegge kunstisfrossen bane på rangen. Den er på 
plass selv om ikke strøm og kjøleanlegg er testet enda. Arbeidet 
med elektrisiteten pågår fortsatt inne i nybygget ved rangen, men er 
ikke til hindring for oss. Testing av kjøleanlegg vil ikke skje før etter 
golfbanen stenger til høsten.

Pumpestasjon ved 17. tee
Det som derimot ikke er ferdig er tilbakestilling av området rundt 
pumpestasjonen BVP har gravd ned i området ved 17. tee samt 
skråningene på driving rangen. Pumpestasjonen ble ferdig bygget 
under bakken i løpet av vinteren. Vi har inngått avtale med BVP 
om at vi koordinerer arbeidet med ferdigstilling og legging av 
ferdiggress i det området. Banestaben har kontroll på det arbeidet. 

Ferdigstilling av skråning
Vi har i over et år jobbet med avklaring og ferdigstilling av 
skråningene på rangen. Det har vært en langdryg affære å komme 
til enighet med BVP om løsningen. Våre minimumskrav til løsning 
langt overskrider det bandyfolket mener burde være nødvendig. Det 
arbeidet vi ønsket å starte høsten 2014 kunne ikke påbegynnes fordi 
vi ikke hadde en omforent avtale med BVP. Det er tross alt BVP 
som «eier» pengene selv om de er avsatt på sperret konto til fordel 
for det arbeidet som nå startes. Først denne uken fikk vi signatur 
fra begge parter på en avtale. Økonomisk vil dette koste mer enn 
de midler som står på BVPs sperrede konto. Vi løser dette ved en 
reallokering  av midler til andre investeringer i sikkerhetstiltak 
planlagt fra klubbens side med høyere gjerder på rangen.

Nå først kan vi sette fullt trøkk på ferdigstilling av skråningene på 
driving rangen – og det gjør vi.  Arbeidet starter opp denne uken og 
vil pågå i noen uker – entreprenøren vil ikke gi noen sluttdato. Det 
er for mange ukjente faktorer for dem til det. Som vi har skrevet 

Fv. Thea Elise Wakeford-Wesmann og Jeppe Nielsen - to av klubbmesterne fra 2014.

Deretter var oppmerksomheten rettet mot fjorårets klubbmestere. 
Pokaler ble utdelt til:
Thea Elise Wakeford-Wesmann, Klubbmesterskap piker
Dorthea Forbrigd, Klubbmester damer
Anne Marie Giørtz, Klubbmester senior damer
Aleksander Øverli, Klubbmester for gutter
Jeppe Nielsen, Klubbmester herrer
Einar Skogstad, Klubbmester senior herrer
Trygve Sundbø, Klubbmester old boys
Regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent. Styrets forslag 
til kontingenter ble vedtatt med stort flertall.

Valg
Ragnvald Risan, leder i valgkomiteen, gikk gjennom komiteens 
innstilling og valgresultatet ble som følger: Jan Aaseth fikk fornyet 
tillit som styreleder, mens Jens Ove-Hagen ble valgt som nestleder.
Følgende ble valgt som styremedlemmer for 1 år: Keith Woods, Lars 
Olaf Sterud og Cecilie Ditlev-Simonsen. 
Erik Kronkvist som er ny i styresammenheng ble valgt som vara. 
Camilla Raanaas Juell var ikke på valg og fortsetter som 
styremedlem i 2015.

Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomité ble også tatt til følge 
og komiteen består nå av Jens Engelstad og Elisabeth Seeberg, 1. 
vara Axel Roll og 2. vara Christian Berg.

Møtet ble hevet av styreformann Jan Aaseth som benyttet 
anledningen til å takke for fornyet tillit.
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tidligere antar vi at det går +-tre uker. For å unngå forsinkelser 
er det i avtalen med BVP vi som har ansvaret og bestemmende 
myndighet for hva som skal gjøres innenfor de oppgaver som skal 
utføres. John Riiber har valgt entreprenører og han vil følge opp 
entreprenørene fra vår side.

Det første som skal gjøres er arbeidet med utjevning, utlegging av 
jord og ferdiggress samt vanningsanlegg  i vest-enden av rangen 
(mot hull 8). Samtidig skal de to høyeste stolpene nærmest 
boligbygget flyttes slik at nettet vil henge i en rett linje. Deretter vil 
arbeidet med langsidene av rangen fullføres.

Det er selvfølgelig synd at ikke rangen kan åpne i dag og Stephen vil 
bli lidende. Golfklubben vil kompensere Stephen for tapt inntekt i 
disse første ukene.

Rangens åpningstider når sikkerhetsgjerdet er oppe
Rangen vil ikke være stengt hele døgnet. Etter samtaler med og 
avtale med entreprenøren skal arbeidene pågå hverdager fra kl 07.00 
– 15.30.  Når sikkerhetsgjerdet er oppe kan det slås golfballer. Dvs. 
at rangen da åpner for organisert trening og medlemmer fra kl 16 
på hverdager og hele dagen helligdager og week-ends.

Vi er de første til å beklage ulempene dette medfører fro de 
impliserte, men når vi nå endelig får starte arbeidet vil vi 
gjennomføre alt slik at brukerne av rangen får en fullverdig range 
med gress på alle kanter i det aller meste av sesongen. Vi slipper da 
også anleggsplass på rangen til høsten.

Stephen på Masters

Stephen på Masters – ”This tops it all”

Jayne og Stephen dro sammen på tur til Masters på Augusta National.

Tekst: Erik Woods
Bilder: Stephen Newey

I år er det 40 år siden vår kjære Stephen kom til Norge og Oslo 
Golfklubb i 1975. Sommeren 2014 fylte Stephen 60 år. Som takk 
for en glimrende jobb og den fantastiske personen Stephen er, fikk 
han en helt unik bursdagsgave av klubben – en tur til Masters på 
Augusta National.

Masters er kanskje verdens mest respekterte og anerkjente 
golfturnering. Turneringen er årets første majorturnering for 

herrene, og den arrangeres hvert år i begynnelsen av april på 
fantastiske Augusta National, i staten Georgia i USA. Stephen 
inviterte Jayne til å være med. De har akkurat kommet hjem, og 
OGK Nytt har tatt en prat med Stephen. 
 
Hvordan var det å oppleve Masters?
– Det var det største, absolutt det største jeg har opplevd i mitt 
lange liv innenfor golfsporten. Opplevelsen var total. En ting var det 
spesielle å oppleve verdens beste spillere på nært hold, men vel så 
stor opplevelse var det å bare være til stede, og gå rundt på kanskje 
verdens vakreste golfbane, forteller Stephen. 

Overgikk opplevelsen foreventingene?
– Ja, absolutt. Det var helt spesielt, nesten surrealistisk. Jeg føler 
at jeg kjenner Augusta så godt, men har aldri tidligere vært der. 
Hvert eneste år siden begynnelsen av 1960-tallet har jeg fulgt med 
på denne unike turneringen. Første gang jeg så Masters på TV var 
i 1961 da Gary Player vant. Det var på svart/hvitt TV, og det var 
dessverre ikke mulig å se hvor vakker og grønn banen var. Å få se 
Masters live var så mye bedre en jeg egentlig kunne forestilt meg.

Stephen og Jayne var to dager på Masters. Onsdagen fikk de oppleve 
den tradisjonsrike Par-3-turneringen og fredag fikk de med seg den 
andre runden.
– Par-3-turneringens høydepunkt var å stå rett ved siden av hull 1 
og se mine store golfhelter; Gary Player og Jack Nicklaus sammen 
med Ben Crenshaw slå ut. Det var et stort og rørende øyeblikk. 
Spesielt å se Jack live var helt magisk. Enormt med folk, alle 
hyggelige og veldig vennlige. Golfsporten har de absolutt største 
personlighetene. I mine øyne er Jack tidenes største spiller, sier 
Stephen.

Etter Par-3-turneringen, dro de en tur på drivingrangen. Der fikk 
de sett verdens beste golfspillere i dedikert og målbevisst trening. 
På rangen traff Stephen sin gode venn, Peter Cowan, som i dag 
er trener for flere gode golfspillere, deriblant Henrik Stenson og 
Padraig Harrington. De slo av en prat.

For deg personlig Stephen, hva betyr det for deg å ha vært tilstede på 
Masters? 
– Jeg har alltid hatt en drøm om være tilstede. Nå er drømmen 
oppfylt. Det betyr veldig mye.

Fredag bar det tilbake til Augusta National da den andre runden 
av turneringen skulle spilles. Stephen og Jayne satte kursen for 
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velkjente Amen Corner. Der ble de mesteparten av dagen i bevegelse 
mellom hull 11, 12 og 13, i tillegg til hull 14, 15 og 16. 
– Hull 13 på Augusta må være mitt favoritthull, uansett bane. Der 
fikk jeg blant annet se en skotsk amatør slå en ekstremt lang drive, 
sier Stephen. 

Hva er det sterkeste etterlatte inntrykket? 
– Det er umulig å nevne en enkelt hendelse eller begivenhet. Alt, 
absolutt alt var så perfekt, inntrykkene så mange. Det grønne, 
blomstene, vennskapeligheten fra de veldig mange frivillige, 
organisering og aldri kø for å kjøpe mat og drikke. Dersom Oslo 
Golfklubb tildeles Solheim Cup i 2019 er det garantert mye vi kan 
lære fra Masters, sier Stephen.

Avslutningsvis, er det noe mer du ønsker å legge til? 
– Nei, jeg tror det var det. Vanskelig å beskrive hvor bra Jayne og 
jeg hadde det. ”This tops it all”. Masters er absolutt det største jeg 
noen gang har opplevd innenfor golfsporten. Det å være tilstede 
på finaledagen i Ryder Cup i 1989 var også stort, men Masters var 
og ble det største. ”I shared my dreams with Jayne and that was 
special”, avslutter en meget takknemlig Stephen. 

Fikk spille Valderrama

Bøbban Paus skapte en minneverdig opplevelse for tre 
av klubbens juniorspillere da hun inviterte dem til å 
spille Valderrama sammen med henne.

Oslo Golfklubb medlem, Bøbban Paus, inviterte tre juniorer til å 
spille Valderrama i forbindelse med en nærliggende elitesamling i 
mars i år.  
 
Bøbban som selv har vært landslagspiller, ønsket å gi en dag på 
Valderama til unge satsende OGK juniorer. De heldige som fikk 
prøve seg på en av de beste og tøffeste mesterskapsbanene i Europa 
var Tomas Skajem, Thea Elise Wakeford-Wesmann og Emilie 
Ølstad.

Salgsrekord på Golfmarkedet

-Vi satt ny salgsrekord. Aldri tidligere har vi hatt en 
høyere omsetning enn ved årets golfmarked, forteller 
en entusiastisk TK-leder, Jonne Skajem.

TEKST OG BILDER: SVEN GJ. GJERULDSEN

Det var kø av kjøpelystne da Oslo Golfklubbs golfmarked åpnet den 
nest siste lørdagen i april. De første timene var det stor pågang av 
nye og gamle golfere som ville sikre seg én eller flere av godbitene 
som var lagt ut for salg. 

Juniorerne spilte 27 hull og Bøbban ga tips om spillestrategi og 
lesing av green. Juniorene koste seg stort og lærte masse. 
- Det er kult når når en av klubbens beste seniorspillere kan gi noe 
verdifullt til juniorene, forteller trener Caroline Diethelm, som 
benytter anledningen til å takke Bøbban for en svært minneverdig 
dag.
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Vi vil ha din gamle mobil!

I dagene før golfmarkedet ble det innlevert store mengder nytt og 
brukt golfutsyr som skulle selges på markedet. Hele treningslokalet 
var fyllt opp med utstyr da dørene ble åpnet, og folk strømmet inn 
på jakt etter golfgodbiter.

Det var sjette gang TK arrangerte golfmarked der overskuddet i sin 
helhet går til klubbens juniorvirksomhet.     -Takk til foreldre og 
utøvere som stilte opp for at årets golfmarked ble nok en suksess, 
og ikke minst takk til alle som var innom for å gjøre en god handel, 
sier TK-leder Jonne Skajem.

Oblat henter du i startboden! 
Årets oblat merket med «Betalt 2015» 
hentes i startboden når banen har 
åpnet. Aktive medlemmer skal ha 
oblat klistret på bagtagen ved spill. 
Utover i sesongen vil det gjennomføres 
kontroll av spillere på banen.

I disse bagene, som du blant annet finner i klubbhuset, kan du putte din gamle 
mobiltelefon.

Ta en titt i skap og skuffer og finn frem din gamle 
mobiltelefon. Leverer du  den til Oslo Golfklubb 
støtter du junioravdeling med kr. 30,-.

Når banen åpner for spill vil det bli satt opp mottaksbager lett 
tilgjengelig inne i klubbhuset. Bagene vil du finne både ved 
administrasjonen, i junioravdelingen og ved Pro Shop/Startbod

Returordningen gjelder ikke tilbehør som ladere eller ørepropper. 
For hver mobil du leverer inn, mottar junioravdelingen kr. 30,-.

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!
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Turneringsprogram

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!



10

Bestill en instruksjonstime i GolfBox!

Nå kan du bestille instruksjonstime i GolfBox. Tidligere har klubben benyttet en bookingløsning på nettsidene, men har nå valgt å benytte 
GolfBox til dette formålet. Logg inn i GolfBox og reserver en instruksjonstime under menyvalget «Leksjon».

Skjerm i Pro Shop for booking
Det er satt opp en skjerm i Pro Shop som du kan benytte for å bestille en instruksjonstime. Klubben håper dette kan gjøre 
instruksjonstimene mer tilgjengelig for både den erfarne og uerfarne golfer.
 
Nedenfor er hver enkelt trener presentert - noen velkjente og noen helt nye.

Stephen Newey
Stephen er Oslo Golfklubbs Head Professional. Stephen kommer fra Sheffield men har jobbet i Pro 
Shopen siden 1975. I tillegg til å ha gjennomført PGA Class AAT har han blant annet skrevet egen 
instruksjonsbok “Golf med Stephen Newey” og “Spill bedre golf ”. Stephen tar i mot spillere på alle 
nivåer.

• PGA Sertifisert siden 1975
• Medlem av det britiske PGA
• Æresmedlem av PGA Norge
• Fem stjerners årets pro i PGA Europa 1995
• Forfatter av “ Golf With Stephen Newey” og “Spill Bedre Golf.”
• Tidligere president av NPGA
• Tidligere landslagstrener 
• Bred erfaring i trening av spillere i alle kvaliteter, fra Tour-nivå til nybegynnere.
• Har vært kaptein på 4 VM lag for Norge

Mobil: 920 23 450 
E-post: snewey@online.no

Caroline Diethelm
Golf er og har alltid vært en stor del av Carolines (Carro) liv. Caroline har spesialisert seg på 
svingteknikk og nærspill. Filosofien i svingen er “En rörelse som skapar hög clubspeed med lite 
facerotation”. Hun bruker det seneste innen teknologi, både trackman og V1 svinganalyseprogram.

Caroline tar gjerne i mot kunder på alle nivåer som ønsker å forstå sin egen golfsving, få tydelige 
oppgaver og oppnå resultater med sitt golfspill.

• 8 år som profesjonell golfspiller på den Svenske dametouren og European Ladies Tour.
• Trenerutdannelse både i Norge og Sverige gjennom PGA.
• 5 år som trener i Losby GK.
• Coachoppdrag for NGFs landslagsvirksomhet siden 2006.
• Siden 2008 jobbet som elitetrener ved Oslo Golfklubb og har ansvar for spillerutvikling.
• Har siden 2011 jobbet på WANG Toppidrett som golftrener.

Mobil: 482 54 554,  
E-post: carolinediethelm@hotmail.com

Fredrik Due
Fredrik har vært trener på klubben siden 2007, først og fremst for junioravdelingen. Han er også ansatt 
som prosjektleder ved WANG Toppidrettsgymnas. Siden høsten 2014 er han hovedtrener for RKS 
Østlandet/Vest. Fredrik er også styremedlem i PGA of Norway.

Mobil: 951 67 878 
E-post: fredrik.due@oslogk.no
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Fakta om probooking

• Instruksjonstime kan bookes i GolfBox inntil én dag før timen avholdes. 
• Én leksjon varer i 25 minutter og baller er inkludert.
• Pris: kr. 380,- som betales i Pro Shop før leksjonen starter.
• Bestill time når du er innlogget i GolfBox. 
• I Pro Shop er det satt opp en egen skjerm som skal gjøre det enkelt for deg å reservere time. Be om bistand om du har behov for det.

Maria Jonsson
Maria Jonsson  er 35 år gammel. Da hun i 2013 startet å jobbe i Oslo Golfklubb arbeidet hun i 
hovedsak med juniorer i alderen 4-12 år. I år gleder hun seg til å trene og bli bedre kjent med klubbens 
ordinære medlemmer. 
Maria er opptatt av at du som elev føler at spillet er enkelt og at hun kan lære bort alt fra teknikk til 
spillestrategi. Hun liker å hjelpe alle spillere uansett ferdighetsnivå.

”Om du gjør som du alltid har gjort, får du samma resultat som du alltid har fått”

• 10 års erfaring som golfinstruktör
• PGA of Sweden Golftrenerutdanning
• 12 års spilleerfaring från den Svenska Damtouren  
• Suttet i PGA of Sweden som styremedlem 
• 4 år som aktiv i PGA Stockholms kommitté
• 6 år som golftrener på Nyköpings Golfklubb
• Coachuppdrag för NGF: 

• 2013-2015 Lag-EM jenter, 
• 2013-2015 French Lady International Lady Junior´s Championship.

Mobil: 404 61 876 
E-post: maria@oslogk.no

Geoff Dixon
Geoff begynte sin karriere innen golf I 1989 og har siden hatt flere ledende roller inn golfen, inkludert 
Irsk landslagstrener, PGA Utdanningsleder, PGA trenerkonsulent og golfdirektør. Geoff har gjennom 
26 år sørget for at golfere på alle i nivåer har dratt enorm nytte av hans brede erfaring og kunnskap.
PGA Storbritannia & Irland professional
Tidligere irsk landslagstrener

• PGA Storbritannia & Irland lærer, ansvarlig for utdanning og opplæring av nåværende og 
potensielle PGA proer

• Tidligere PGA utdanningsleder på The Belfry, England (Ryder Cup anlegg)
• Medlem av PGA Storbritannia & Irland

Mobil: 93880578 
E-post: geoffdixon@live.no

Robin Pettersson
Robin Pettersson er 31 år gammel og kommer fra Helsingborg i Sverige. Robin har jobbet som 
instruktør siden 2005 da han kombinerte arbeidet med spill på Nordea Tour. Etter hvert begynte 
arbeidet å få en større rolle og han tok trenerutdanningen gjennom PGA i Sverige i perioden 2007-
2010.  
Robin har arbeidet i Norge siden 2009, senest på Bærum Golfklubb i 2014. Robin tar i mot golfere i 
alle aldre og på alle nivåer. I instruksjonstimene legger Robin stor vekt på å skape forståelse gjennom en 
klar pedagogisk tilnærming som skal bidra til at spilleren får mulighet til forbedringer både på kort og 
lang sikt.

Mobil: 47346421 
E-post: robinpettersson@hotmail.com
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Velkommen til en ny sesong

Damekomiteen har lagt opp sesong 2015 som tidligere år. Det betyr 
følgende: 

Tirsdager med start fra kl. 09:06, eller ettermiddag (bestill tid selv), 
såfremt annet ikke er annonsert. 
Påmelding i GolfBox innen mandag kl. 09:00 såfremt ikke noe 
annet er annonsert. Startliste finner du i GolfBox fra kl. 13:00 
mandag.
Starkontingenten kr. 50.- betales i Pro-Shop.
Bestemmelser for hver enkelt turnering: Se GolfBox.

KLASSEINNDELINGER:
Klasse A: – 20,0 
Klasse B: 20,1 – 26,0
Klasse C: 26,1 – 36,0 

Senior damer, eller andre som av helsemessige årsaker ikke kan spille 
18 hull, kan gå 9 hull. (Stableford, en klasse). Påmelding i Golfbox 
(huk av for 9 hull i påmeldingsfeltet). Start fra hull 10 ca kl 10.30.
Det er tillatt å bruke bil for de som har tillatelse til dette. 

Garderobematchen
Matchspill er gøy!! Vi arrangerer derfor  “Garderobematchen” også i 
år. Påmelding i GolfBox. Matchtablå henges opp i damegarderoben, 
og 1. runde spilles 19.mai, deretter avtaler man matchene seg i 
mellom.

Ettermiddag 
Spilles hver tirsdag. Der det er mulig spilles samme turnering som 
formiddagen.
Du må selv bestille starttid og sørge for å ha en markør. Påmelding i 
GolfBox innen mandag før kl. 09:00. Startliste settes opp i GolfBox.
Startkontingent kr 50,- betales i Proshop før utslag.

Astris pokal (A #1-6)
6 Damedager inngår (både formiddag og ettermiddag)
De 4 beste stableford score totalt teller. 
 ”Order of Merit” resultatoversikt i GolfBox. 
Alle som har deltatt på minimum 4 av de tellende damedagene, er 
automatisk med i Astris pokal. Ingen egen påmelding er nødvendig, 
og det er ingen spesiell startkontingent. Disse datoene inngår:

 A #1: 26. mai
 A #2:   9. juni
 A #3: 23. juni
 A #4: 11. august
 A #5: 25. august
 A #6: 15. september

Birdietre: 
Får du en birdie på damedagen eller torsdagsturneringen, kan du 
henge opp en birdie i birdietreet i damegarderoben.

For ytterligere informasjon om Damenes Golf - se GolfBox.

Senior Herrer står snart på 1. tee i 2015

damenes golf 2015 Senior Herrer 2015 

Mer synlige på nettsiden
Fra i år finner du Senior Herrer på klubbens første side, klikk på 
foto til høyre under overskriften ‘’Bli med!’’
Der finner du, under ulike overskrifter, nyttig informasjon.

Åpningsturnering med shotgun 13. mai
Med shotgun har vi vår åpningsturnering onsdag 13. mai. Gjennom 
sesongen har vi ytterligere fem onsdager med shotgun. Detaljer om 
hele turneringsprogrammet med dager og frister for 2015 finner du 
på vår nye side på nett. Oversikten blir også sendt hver enkelt senior 
som e-post og den vil henge på tavlen i klubbhuset gjennom hele 
sesongen.

Seniorgolf på onsdager også med 9 hull
På onsdager uten shotgun har vi reserverte tider for seniorgolfen kl. 
08.39 - 11.03.
Vi minner om muligheten for å kunne spille onsdagsgolf i kampen 
om Seniorpokalen også til andre tider enn de reserverte. Detaljer 
finner du under Statutter.

Vi minner også om 9-hulls onsdagsgolf for aldersgruppene B: 66 til 
74 år og C: 75 år og eldre. Det spilles fra tee 49 – start kl. 10.00, 
vanligvis fra hull 10.

Matchplay Senior, påmeldingsfrist 29. mai
Matchplay Senior var en vellykket nykommer og kjøres i gang på 
andre året. Frist for påmelding på tavlen i klubbhuset er fredag 29. 
mai med frist for 1ste runde innen 10. juni.
 
Old Boys Championship 18.-19. juli
Old Boys Championship spilles helgen 18-19. juli med tradisjonelt 
opplegg.

Norsk Senior Golf, turnering 27.-28. juli
Norsk Senior Golf har sin turnering på Bogstad 27-28. juli. 
Vi kan eventuelt delta uten medlemskap i NSG ved å betale 
startkontingent kr. 200,-.

I år spiller vi siste onsdagsgolf 23. september som shotgun, med 
etterfølgende samvær og premieutdeling for sesongen.

Vi håper på fortsatt god oppslutning om våre turneringer for spillere 
med alle hcp-nivåer, til fremme av god golf, godt vennskap og gode 
opplevelser under og etter hver runde.

Hilsen Seniorkomiteen 2015
Torgrim Rolfsen-leder, Jan Erik Viul, Per Pettersen, Per Arvid 
Sveum, Jan Kolstad, Per J. Eitzen
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Vil ha flere kvinner i norsk golf

Søknaden om å få Solheim Cup til Norge i 2019 har 
blåst nytt liv i arbeidet med å få flere jenter og damer 
til å spille golf i Norge. Et prosjekt med navn «Flere 
kvinner i norsk golf» er under utarbeidelse. Planen er å 
legge frem en ferdig prosjektbeskrivelse for Golftinget i 
november i år. 

Tekst og bilder: Siv Leschbrandt

Det er mange grunner til å få flere kvinner, både jenter og damer, 
til å spille golf. Mye tyder på at får man mor med så kan det 
være eklere å få med barn og familien forøvrig. I dag er kun 25 
prosent av golferne i landet kvinner. Norske golfklubber nådde 
sin medlemstopp i 2009. Da utgjorde kvinner 27,2 prosent av 
totalt 125 388 medlemskap. Sammenligner man dette tallet med 
kvinnelige medlemskap i 2013 var kvinneandelen 24,7 prosent av 
totalt 103 553 medlemskap.

Det er Målet om å få Solheim Cup (SC) til Norge i 2019 som nå 
har blåst nytt liv i NGF’s jente- og kvinnesatsing. En faggruppe 
bestående av blant andre Anne-Lise Løfsgaard og Gøril Hansen, har 
fått i oppdrag å utarbeide sin innstilling til hvordan de mener man 
kan få flere jenter inn i golfidretten.  
- Det er et krav fra SC-arrangørene at man generelt skal ha et jente- 
og kvinneperspektiv. Solheim Cup er et fantastisk virkemiddel 
for å få satt fokus på kvinner og golf, forteller Gøril Hansen som 
har rollen som sekretær i faggruppen. Til vanlig jobber hun som 
inkluderingskonsulent i NGF.

I forbindelse med SC er det planlagt fire LET turneringer rundt 
omkring i landet. På den måten blir store deler av golf-Norge 
involvert. Først ut er Vestlandet. Deretter går turen videre til Nord-
Norge, Midt-Norge før Oslo står for tur. Siste stoppested blir i 
Stavangerregionen.  
- I regionene hvor LET-turneringene arrangeres vil faggruppen 
se nærmere på hva som engasjerer lokalt. I tillegg er det viktig at 
golfklubbene med styret, ledere og ansatte engasjerer seg. NGF kan 
legge til rette og komme med anbefalinger, men det er golfklubbene 
som må iverksette og gjennomføre tiltakene. Dette er kanskje 
prosjektets største utfordring, forteller Anne-Lise Løfsgaard, leder 
for faggruppen.

Idrettens regelverk skal være med å sikre at kvinner velges til styrer, 
råd og utvalg. Det er usikkert hvor mange kvinner som har tatt på 
seg verv i norske golfklubber, men i følge tall hentet fra GolfBox er 
det en helt klar underrepresentasjon i nøkkelposisjoner. 
- I tillegg til en negativ utvikling i antall kvinnelige medlemskap er 
det også, i likhet med andre idretter, underrepresentasjon av kvinner 
i viktige posisjoner som trenere, dommere og ledere på ulike nivåer. 
Det er mange klubber som snakker om at de gjerne skulle satt i 
gang tiltak, men handlingen uteblir. Hadde det vært flere kvinnelige 
ledere og representanter i de riktige posisjonene hadde kanskje 
tiltakene i større grad blitt iverksatt. Så prosjektet handler om å 
få flere kvinnelige medlemmer på alle nivåer uavhengig av alder, 
ferdighet og ambisjoner til å spille golf, men også flere kvinner inn i 
sentrale posisjoner i klubbene, forteller Gøril Hansen.

Fv. Anne-Lise Løfsgaard og Gøril Hansen mener «Flere kvinner i norsk golf ” er en 
viktig strategisk mulighet for vekst i golfklubbene.

Prosjektet bygges opp gjennom delprosjekter som foreløpig består av 
områdene: anlegg, aktivitet, turnering, trenere og ledere, regionale 
jenteprosjekt og kommunikasjon. De tre førstnevnte gjelder tiltak 
på klubbnivå som skal bidra til at kvinner opplever mestring og 
utvikling. 
- Et eksempel som kan trekkes frem er plassering av utslagssted. 
Kvinner har kortere slaglengde enn menn. Det burde f. eks ha 
betydning for hvor utslagssted for kvinner etableres. En annen 
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Restauranten åpner snart!

Fuglene på banen er et kjærkomment innslag. Ikke bare er det 
hyggelig med et variert fugleliv, men fuglene hjelper til med å holde 
plagsomme insekter på avstand. Det er grunnen til at klubbens 
«Fuglegruppe» ble opprettet.

Ute på banen finnes det rundt 100 fuglekasser som er satt opp av 
klubben. Hvert år blir fuglekassene klargjort for nye innflyttere. Ved 
å legge forholdene til rette, på denne og andre måter, håper vi at 
fuglene skal trives og bli værende i området. For golferne betyr dette 
færre plagsomme insekter ved spill på Oslo Golfklubb.

Har du lyst til å bli med i Fuglegruppa?
Ta eventuelt kontakt med Hans Kristiansen for nærmere 
informasjon. Han når du på e-post: h.k.p@online.no.

Bli med i fuglegruppa!

tanke er at det kan være lurt å vurdere om utslagssted bør være 
kjønnsuavhengig? 
- Jeg tror også det er viktig å ta bort myter om at golf tar så mye tid 
og da blir det viktig å få frem alt det positive med golfen. At man 
ikke nødvendigvis må spille 18 eller 9 hull, men så mange hull man 
vil. Kan det være tilfelle at klubbene gir inntrykk av at man må gå 
18 hull hver gang man går ut på banen? legger Anne-Lise til.

Hovedmålet i golf-Norges Virksomhetsplan 2014-2017 er «Flere og 
bedre golfspillere i sunne golfklubber». Hovedmålet til prosjektet er 
nærliggende, nemlig «Flere og bedre kvinnelige golfspillere».  
- Tiden er overmoden for å ta tak i dette område. For å lykkes 
med prosjektet anser jeg det som veldig viktig at det ansettes en 
prosjektleder, helst på heltid allerede fra neste år. Dette for å sikre 
fullt fokus og stor grad av gjennomføringsevne. Det er ikke mangel 
på arbeidsoppgaver. Mange klubber har lyst til å iverksette tiltak 
men de trenger råd og bistand. En prosjektleder med tid til å 
motivere og vise vei er avgjørende, forteller Gøril og Anne-Lise.

Oslo Golfklubb har en kvinneandel på ca. 30 prosent, noe som er 
relativt høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Mange golfklubber 
har lenge hatt fokus på kvinner og satt i gang aktiviteter som støtter 
opp under prosjektets målsetting. 
- Grini Golfklubb hadde en kvinneandel i 2014 på hele 40 prosent. 
Det tror vi er Norges høyeste. Når det gjelder juniorsatsing er 
Oslo Golfklubb en foregangsklubb. Asker GK har også en fin 
juniorsatsing som skyldes at en ildsjel tok ansvar. Ellers kan Østfold 
nevnes. Siden det er så få jenter i hver klubb klarte de i regionen å 
etablere et godt miljø ved å samle jentene på tvers av klubber. Ellers 
så kan det være en god idé å skape flere uhøytidelige arenaer for å få 
kvinner generelt til å trives med sin golf, avslutter Gøril og Anne-
Lise. 

Restauranten med Per Anders Rangul i spissen åpner dørene når 
banen åpner. I år satses det på et større utvalg.  Det vil bli tilbudt 
husmannsretter med mulighet for å velge mellom liten og stor 
porsjon.

Bestill ved utslag på hull 17
I år er restaurantens meny satt opp ved utslagsstedet til hull 17. 
Er du sulten når runden nærmer seg slutten, ring restauranten og 
bestill mat fra årets meny. Tlf. 467 60 090. 

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,-

Åpningstider
Kjøkkenet vil som vanlig være åpent fra 12:00-20:00 alle dager.

HIPP HIPP HURRA!
17. mai dekkes det opp i peisestuen for en treretters middag. 
Kjøkkenet er åpent fra 12.00-20.00.

Årets 17. mai-meny er:
Laksetartar med avocado og soyavinaigrette
Kyllinglår confit med potet Anna, bakte cherrrytomater, sellerikrem 
og rødvinsjy.
Hvit og mørk sjokoladekake Nemesis med jordbærsorbet.

Pris kr. 550,- pr. person. Egen barnemeny og vegetarisk meny.
Booking på 924 12 141.

Hjertelig velkommen 
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Baneavdelingens hjørne

Kjære alle damer i klubben!
Er du glad i å lese bøker, men ikke i å oppbevare dem 
etter at boka er ferdiglest? Er svaret ja har damegruppen 
i klubben funnet en optimal løsning på problemet.

I damegarderoben er det satt opp en bokhylle hvor du kan plassere 
inn dine leste bøker. Som motytelse kan du låne én eller to du 
ikke har lest. Til nå er det levert inn ca. 40 bøker, men vi ønsker 
flere. Bøkene setter du selv i hyllen til venstre etter at du har entret 
damegarderoben.

God lesing!

Glad i å lese?

Banestatus per 5. mai

Vi begynner å nærme oss det alle har ventet på. Vårens 
milepæl - nemlig baneåpningen med forventninger om 
en spennende sesong med mange fine golfopplevelser. 

Banen leges sakte etter en strevsom vinter som har påført anlegget 
noe vinterskader. Engasjementet rundt baneåpningstidspunkt 
og banekvalitet er et naturlig samtaleemne blant mange. Tid 
er et relativt begrep og føles lenge når man ønsker noe sterkt. 
Det å forvalte fellesskapets verdier (banen) er både krevende og 
utfordrende fordi man er nødt til å fatte beslutninger som på kort 
sikt ikke er forenelig med å være populær noe sted. Det å redegjøre 
for tingenes tilstand krever ærlighet og handlingskraft hele veien 
og må ikke forveksles med negativitet. Min jobb er å forvalte 
fellesskapets verdier på en måte som sikrer en best mulig bane når 
man ser hele sesongen under ett. 

Et lite tilbakeblikk på fakta fra påske til nå:
• Det er 28 dager siden vi hadde 40 cm med våt nysnø over hele 

banen.
• Isen gikk på Bogstadvannet 19. april.
• Gjennomsnittstemperaturen for perioden 4. april til 5. mai har 

vært 4,3 grader.
• Vi har hatt frost på mer en 50 prosent av ukedagene de siste 3 

ukene.
• Vi har gjennomført 20 arbeidsdager siden påske med 15 

personer. Vi har i den perioden nedlagt nesten 750 overtidstimer 
utover normal drift for å forsere frem bærekraftige spilleflater. 

• Vi har lagt ut nesten 3000 m2 med ferdiggress på hull 1, 
15 og 17 ifb. med oppgradering, drenering av spilleflater 
samt istandsetting rundt nytt pumpe hus til kjøleanlegget til 
bandybanen på driving rangen.

• Vi har byttet ut noe gress på diverse greener med flekker med 
isbrannskader.

• Vi har ferdigstilt reklamasjonsarbeid på tre bunkere hvor vi 
har lagt ny capillary concrete og fylt i ny sand. Det gjelder 
greenbunkerne på hull 2 og 4 samt 1 fairwaybunker på hull 1.

• Alle arealer er klippet noen ganger og begynner å få sitt særpreg.
• Gjennomført alle planlagte vedlikeholdsarbeider (Gjødsling, 

dressing, hjelpesåing av greener, teesteder og fairwayer)
• Montert fundamenter og stolper for sikkerhetsnett bak Tee 60 

på hull 16.
• Grunnmerket banen for spill.
• Beiset mesteparten av driftsbygget.

• Beiset WC ved Tee 7. Utført av noen ivrige medlemmer. 
• Satt ut bane utstyr søppelkasser, ballvaskere, benker osv. (Startet 

prosessen med å montere nye søppelkasser ute på banen.)
• Rengjort i og rundt driftsbygg.
• Innfasing og opplæring av nytt personal.
• Planlagt og gjennomført hyggelig kick-of på Bogstad Gård 

sammen med de andre avdelingene.
• Prosjektet på driving rangen går sin gang men har blitt hindret 

litt i fremdriften de siste dagene pga. mye regn. Vanskelig å 
skjære og legge ferdiggress under de rådende forhold.

Vi har fått gjort alle planlagte arbeider. Ferdiggresset som er 
levert fra Østerrike er av bra kvalitet tatt årstiden i betraktning. 
Utviklingen på de store arealene blir gradvis bedre dag for dag og 
banen begynner å ta form. Banen ser med første øyekast visuelt 
bra ut, men vi trenger fortsatt mer tid til å bringe banen opp på 
et bærekraftig godt nivå som kan ta høy spillefrekvens og slitasje. 
Regn og lave gjennomsnittstemperaturer på bare 4-5 grader gir lite 
gunstige forhold for videre utvikling. Med det som utgangspunkt er 
jeg fortsatt betenkt med tanke på utvikling på kort sikt. Håper alle 
er innforstått med det.

Baneåpning lørdag 9. mai
Når vi åpner banen på lørdag er det viktig at alle gjør sine plikter og 
er flinke til å reparere nedslagsmerker og dropper ballen ut av GUR 
områder hvor vi har torvet inn nytt gress på spesielt hull 1, 9, 15 og 
17.

Håper solen og varmen kommer sammen med dere.

Velkommen tilbake.

Vennlig hilsen banesjef John Riiber
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NXT LVL er en ferdighetstrapp for golfspillere på 
alle nivåer. Den skal inspirere spilleren til å trene mer, 
bedre og smartere. Oslo Golfklubb vil i sesong 2015 
tilrettelegge for øvelser på klubbens treningsområder.

NXT LVL er en ferdighetstrapp med seks forskjellige nivåer. For 
hvert nivå finnes det øvelser/oppgaver både for treningsfeltet og for 
banen.

Målet for deg som golfspiller er å klare alle øvelsene og på den 
måten tydeligere se sin egen utvikling som golfspiller gjennom 
metodisk og konsentrert trening.

Oslo Golfklubb skal sesong 2015 sette opp utslagssteder og 
avstandsmålinger slik at medlemmer kan komme trene og benytte 

Oslo Golfklubb innfører NXT LVL

NXT LVL metodikken. Systemet skal være selvforklarende ved hjelp 
av fargekoder som en rød tråd på alle treningsområdene.

Dette er NXT LVL scorekortene:

• Utslag
• Jernslag/lange presisjonsslag
• Pitch fra 20 meter
• Chip fra 10 meter
• Bunkerslag fra 10 meter
• Lengdekontroll putt
• Spilleferdighet på banen
• Test deg selv på rangen

NXT LVL informasjon vil være tilgjengelig på treningsområdene.

Eksempler på hvordan man kan trene på Oslo Golfklubb og bruke 
NXT LVL metodikken er gitt nedenfor:

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

Suzanns Corner (Treningsområdet mellom hull 4 og 15) 
Treningsanlegget med navn Suzanns Corner gir mulighet til å trene 
utslag fra kunstgress mot green på avstander fra 25 til 80 meters 
lengde. Her kan du trene på jernslag eller putting.

Stephens Corner (Puttinggreen mellom hull 1 og 3) 
Stephens Corner består av ordinært greengress og skal benyttes til 
trening for pitching, chipping og slag ut av bunker. 

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
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Reparer nedslagsmerker

Gjenta
punkt 3 og 4 
rundt hele  

nedslagsmerket  
som da blir slik

Takk for hjelpen!

1 2 3

4 5

6 7 8

Ta vare på golfbanen vår!
Oslo Golfklubb ønsker din hjelp til å opprettholde kvaliteten og spilleopplevelsen på golfbanen. Med noen enkle grep kan du 

være med å bidra til en optimal bane og en mer effektiv utnyttelse av klubbens ressurser.

Et korrekt reparert nedslagsmerke er borte på et par dager
Nedslagsmerker som ikke repareres riktig og med én gang vil bidra til ujevne greener og en dårligere spilleopplevelse. Et 

korrekt reparert nedslagsmerke er leget på et par dager.

Nytt
nedslagsmerke

Trykk greengaffel ned i 
midten

Trykk greengaffel ned 
rundt kanten

Bend greengaffelen inn 
mot midten

Press  nedslagsmerket 
ned med en putter

Borte



18

Det var en gang...

Golf har sterke tradisjoner når det gjelder etikette. I tillegg til de sportslige reglene finnes 
det mer sosiale regler for adferd og væremåte. Kleskoden er et godt eksempel på dette.

Hvorfor kleskode?
“En kleskode er hensiktsmessig ved en mer formell 
tilstelning, der det ikke er selvsagt for gjestene hvilket 
klesnivå som er akseptabelt. Hensikten med en kleskode 
er altså å gjøre det lettere for gjestene å unngå at noen 
gjester føler seg ubekvemme som et resultat av avvikende 
antrekk. Det er derfor viktig å bruke en etablert kleskode 
som de fleste kan forstå, ettersom hensikten ellers går 
tapt.” Kilde: Wikipedia

Kleskode anno 1960
Kleskoden ved golfspill generelt har nok forandret seg de 
siste tiårene. Beviset på det er bildet tatt i 1960 og som 
er gjengitt til høyre. Det er ikke lenger et vanlig syn å se 
herrer i full aktivitet på driving rangen i skjorte og slips, 
men etter bildet å dømme var det normen den gang.

Følgende kleskode gjelder i dag
• Menn må ha piquet-shirt med krave. Damer kan 

ha ermeløs piquet eller T-shirt uten krave, men stor 
utrigning er ikke ønskelig.

• Jeans er kun tillatt dersom de ikke er vesentlig slitt 
eller hullete.

• Fotballshorts/badebukse/joggebukse og skitne/
hullete/ikke vedlikeholdte klær er ikke tillatt for 
hverken voksne eller juniorer.

• Singlett/stroppetopp/bikinioverdel er ikke tillatt for 
damer og jenter.

Det er usikkert når bildet er tatt, men at det var en mer formell klesstil den gang er sikkert.

• Vi ønsker både metall-og softspikes velkommen.



Hva burde folk vite om deg?
Jeg er overtroisk og mener at når på året og hvilket tegn du er født i 
har en betydning. Jeg assosierer også ofte mennesker med dyr. 
Når jeg er ute på banen er jeg faktisk alt for opptatt av hvordan de 
andre har det.

Hvem er golfhistoriens mest imponerende?
Jeg har fått en ny favoritt innen jentegolf og hun heter Brittany 
Lincicome. Jeg oppdaget henne først i fjor. Hun ligger ofte i tet og 
det er akkurat som jeg kan se (gjennom tv-skjermen) at hun har et 
kult forhold til golf - et forhold jeg liker. For meg ser det ut som 
hun bare spiller på følelse. Vi får jo sånne tv-favoritter. Nå vet jeg at 
hun er opptatt av fluefiske. Hun har en mentalitet som jeg fasineres 
av. Må også nevne Tiger Woods. Han har en sånn energi! Jeg tror 
at hvis man kommer til en golfbane hvor han er ute på hull 14 
(som kanskje er lengst vekk) så vil man kjenne på seg at han er der. 
Nå skal det også nevnes at jeg er et menneske som tiltales sterkt av 
mennesker som har opplevd mye motgang, men som likevel har et 
sterkt indre lys og klarer å reise seg igjen. De viser sin historie.

Hva rister vi på hode av om 10 år?
Jeg håper vi rister på hodet av at vi brukte så mye tid på sosiale 
medier. Hvorfor har mennesker så utrolig behov for å vite hva alle 
andre gjør? Jeg syns det er tragisk å se hvordan det faktisk gjør 
noe med tilstedeværelsen til mange og jeg blir litt sjokkert når jeg 
har 40 unge på scenen og det bare er 3 som ikke er på Facebook. 
Registrerer i år at flere og flere trapper ned, eller lurer på å melde seg 
av.

Hva er din mest unyttige kunnskap?
Det klarer jeg ikke å svare på.

Hva er du spesielt dårlig på?
Jeg er skikkelig dårlig på å ta valg.

Hvem burde skjerpe seg?
Alle som diskuterer personer istedenfor tema. De som har behov for 
å sette mennesker i bås og dømmer andre. Rett og slett de som blir 
med i hylekor.

Tror du eller vet du?
Ja, begge deler.

Først og sist med Beate Eriksen

Boken alle burde lese?
Bibelen og Koranen. Jeg ønsker å kjede meg nok slik at jeg får tid 
til å lese disse to. Det tar nemlig ofte tid å lese bøker for meg, og jeg 
leser helst én av gangen. 
Ellers leste jeg Markens Grøde for 20 år siden (høytlesning med min 
far på en øde øy i høststorm). Ja, den har jeg lyst til å lese om igjen.  

Hva er typisk norsk?
Jeg elsker Norge og alle årstidene. Jeg tilbringer gjerne alle ferier i 
dette landet, men jeg er ikke alltid SÅ glad for å møte nordmenn 
på tur. Så jeg syns det er typisk norsk å være litt «for store for skoa 
sine».

Hva er din favorittkølle i bagen?
8` jern. Den er så allsidig. Liker best å lande i greenkant. Skulle 
ønske det var puttern. Har som mål å bli venn med puttern. Men 
det er visst lov å chippe på greenen;-). 

Hva er det unike med banen til Oslo Golfklubb?
I fjor fikk jeg mer kontakt med banen via trærne. Jeg er veldig glad 
i trær og banen på Bogstad har veldig mange vakre trær. Jeg er også 
medlem av Miklagard GK og den banen gir et helt annen kick 
med himmelen så nær. Men her på Bogstad er det helt klart trærne, 
idyllen, lyden av stillheten og fossen. 
Greenene, som jeg tror jeg «overleser» litt, er for meg 
supervanskelige og hver sommer ønsker jeg å takle dem bedre. Så 
jeg GLEDER meg til denne sesongen ja!

Hva holder du på med nå?
Nå setter jeg opp teater på Centralteatret hvor jeg jobber med 40 
ungdom og hvor de eldste er søkere til teaterhøyskolen. Skolen tar 
kun inn 8 elever av 700 søkere. Selv måtte jeg søke 4 ganger før jeg 
kom inn. Jeg elsker å jobbe som regissør - få frem det beste i andre, 
få grupper til å fungere sammen, få unge mennesker til å tro på seg 
selv og lære dem gleden ved å løfte i flokk. 
I august begynner jeg også med et kirkespill og en lyrikkforestilling 
som skal spilles ute sammen med Toralv i Rondane. 

Hva er det beste med en ferdigspilt runde ved Oslo Golfklubb?
(Spørsmålet måtte opprettes særskilt for Beate,-)) 
Det beste etter en runde på en så vakker golfbane er å komme inn i 
restauranten til Per Anders.
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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.



Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

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

Oslo Golfklubb

Pro Shop’s corner

Er du klar for årets sesong? Pro Shop bugner 
av nye spennende varer anno 2015. Se vår 
nye kleskolleksjon i friske fine farger. Vi kan 
også friste med blant annet spennende nye 
køllemodeller!

Demodager vil bli annonsert
Demodager fra alle de ledende leverandørene vil bli 
annonsert i god tid. Under demodagene vil det også være 
mulig å gjøre en avtale for køllemakearbeid som sikrer en 
100 prosent tilpasset kølle.

Sjekk golfutstyret og batteri 
Stephen minner om at han bistår alle som har behov 
for grepskift, kølletilpasning, reparasjoner eller skifte av 
spikes. Alle som har elektrisk tralle bør sjekke at batteriene 
er klare for en ny sesong. 

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

GreenFee, senior Kr. 950,-
GreenFee, junior (tom 21 år) Kr. 475,-
Medlems gjestespiller, senior Kr. 750,-
Medlems gjestespiller, junior (tom 21 år) Kr. 375,-
Ektefelle av medlem Kr. 600,-
Twilight* Kr. 500,-

9 hulls spill etter kl. 18:00:
GreenFee Kr. 500,-
Medlems gjest Kr. 400,-

Sommerpriser (1. juli-9.  august)
GreenFee, senior Kr. 800,-
GreenFee, junior Kr. 400,-
Medlems gjestespiller, senior Kr. 600,-
Medlems gjestespiller, junior (tom 21 år) Kr. 300,-

*De som ikke rekker en hel runde pga. mørkets frembrudd.

Greenfee priser 2015

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

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


