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Leder

Vinteren var drøy i år.
Så sent som 24. april
kom det et kraftig snøvær
og det ble en kort stund
liggende 20 cm sne på
banen. Nå ønsker vi oss
en jevn varme i tiden
fremover så banen igjen
fremstår slik vi alle ønsker.

Daglig leder Niels Vik

Press på banen
Grunnet meget stort spilletrykk på banen i fjor tok styret kun
inn 50 nye medlemmer i år. Det er 50 færre enn i fjor. Vi har
avholdt velkomstmøte for dem, men likevel oppfordrer vi til at alle
medlemmer hilser på ukjente fjes når dere kommer til klubben.
Kanskje er det et nytt medlem som ikke er helt kjent med alle
rutinene på Bogstad – ønsk dem velkommen.
Oblat
Nå ved sesongstart vil oblater for betalt kontingent
være tilgjengelig hos starteren. Alle skal ha slikt
oblat festet på sin bagtag før spill.

Isen gikk på Bogstadvannet
20. april og først når den er
borte, forsvinner telen i bakken.
Derfor kunne vi med en viss
sikkerhet, allerede i begynnelsen
av april, anta at det ville bli en
sen baneåpning i år. Når vi åpner
planlegges det med «members
only» den første uken.

Betalt
2017

Personalet
Personalmessig vil dere kjenne igjen de fleste. Carro er tilbake
i trenerstaben etter permisjon og på kontoret er det bare kjente
fjes. De faste i banestaben er fortsatt med, men det kommer noen
nye sesongarbeidere på banen. Stephen og hans familie er klare i
shopen og Per Anders, og hans stab, er klare i kafeen. Vi har endret
kjøkkenets åpningstider slik at det skal være mulig å bestille varm
mat fra kl. 11:30 til kl. 21:00.

Kostnader
Etter innspill fra årsmøtet har styret nedsatt en liten gruppe som
skal gjennomgå klubbens kostnadsstruktur, se på hvordan vi
forvalter medlemmenes penger opp mot klubbens virksomhetsplan
og andre mål.

Forberedelsene til sesongstart er snart ferdige, og innen baneåpning
skal alt være på plass slik at dere skal få en best mulig opplevelse fra
første stund. Velkommen til ny sesong på Bogstad.
NV

Klubbhusvedlikeholdsfondet
I årsmøtet ble det vedtatt at de voksne aktive medlemmene skulle
betale inn kr 1.000 hver årlig til et «klubbhusvedlikeholdsfond».
Dette fikk dere som egen linje på kontingentfakturaen medio mars.
Totalt sett er det fakturert ut snaut kr 1.300.000 til dette fondet.
Pengene settes nå på egen bankkonto og vil ikke røres før det
ekstraordinære årsmøtet senere i år har bestem hva som skal skje
med klubbhuset.

Mottar du klubbens infomail?
Vi søker å holde
medlemmer oppdatert
om viktige saker som
omhandler medlemskapet,
arrangementer, turneringer
og frister. Infomail er en
viktig kanal for å nå frem
med informasjonen.
Mottar du ikke mailene
fra oss, send en melding
til siv@oslogk.no.

Ad. Kontingenten
Den er nå purret og hele 400 medlemmer måtte purres i år – dette
burde vært unødvendig. Det finnes plenty av oppgaver Suzanne
heller kunne brukt tiden til, så vær så snill: Betal din kontingent
før vi må purre igjen. Alle som ikke har betalt vil sperres for spill
i GolfBox.
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Styreleder har ordet
laget. Styret ønsker å ha alle sider av prosjektet på plass før vi
inviterer medlemmene til å treffe en avgjørelse. I det siste har en
ressursgruppe blant særlig kvalifiserte medlemmer gjort en solid
innsats for å få en finansieringsplan på plass. Dette arbeidet er
ikke helt avsluttet. Inntil så skjer, vil styret ikke innkalle til EÅM.
Tidspunkt vil bli meddelt senere, med god varsel.
Kommunikasjon med medlemmene
Styret er opptatt av best mulig kommunikasjon mellom styret/
administrasjonen og medlemmene. Etter diverse innspill og
spørsmål som tidvis kommer fra medlemmene, også under siste
årsmøte, vil vi ta initiativ til et orienteringsmøte om driften banen,
herunder nødvendigheten av ressursbruken gjennom hele året.
Banesjef John Riiber har sagt seg villig til å være tilstede under
et slikt møte i løpet av våren/forsommeren. Tidspunktet vil bli
meddelt senere.
Banen
En tøff ettervinter med mye vekslende temperatur har etterlatt sine
spor. I skrivende stund (17. april) har det vært flere frostnetter på
rad. Nysnøen på Holmenkollåsen ligger der fortsatt, uten tegn til å
forsvinne. Isen på Bogstadvannet har ikke smeltet. Mens jeg skriver
dette, er det usikkert når det blir baneåpning. Jeg orienterer hermed
om at det er styrelederen og lederen i anleggskomiteen som treffer
beslutningen om baneåpning, selvfølgelig bl. a. basert på banesjefens
faglige vurderinger. Derfor: Ikke bruk John Riiber som skyteskive.

Styreleder Jens-Ove Hagen

Vi ønsker medlemmene velkommen til en ny sesong. Ikke
minst gjelder dette våre 50 nye medlemmer, som jeg håper
vil finne seg til rette i vårt gode miljø. Jeg håper at også
gjestespillere vil sette pris på å besøke oss, og at de vil føle
seg godt mottatt. Det påligger alle medlemmene å yte sitt
bidrag i så måte.

Hilsen Jens-Ove
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Nytt styre
Det nyvalgte styret takker for tilliten. Vi er godt i gang med
ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Vi tror og føler at vi er
representative for hele medlemsmassen. Styret består av tre damer
og fire menn, i alderen 30 til 68 år, med et snitt på 51 år. Laveste
handicap er +0,7, høyeste er 31, med et snitt på 14,9. Vi anser at
våre viktigste oppgaver er å bidra til at klubben drives økonomisk
forsvarlig, å legge forholdene til rette for at det er tilstrekkelig
ressurser til å behandle banen som gjør at den kan beholde sin
god standard, og at medlemmene føler at de får «valuta» for sin
medlemskontingent.
Et eventuelt nytt klubbhus
Det hører med til en forsvarlig drift også å være opptatt av
om vår bygningsmasse er tilfredsstillende, både når det gjelder
bruksutnyttelse, hensiktsmessig drift og om klubbhuset
dekker behovet for å kunne drive idrettslig aktivitet hele året.
Klubbhuskomiteen med bistand fra mange medlemmer har gjort
et grundig arbeid. Se mer om dette i Jan Aaseths informasjon
i forrige nummer. Det er tidligere varslet at det vil bli avholdt
et ekstraordinært årsmøte (EÅM) i løpet av mai for å treffe
en beslutning om det skal bygges nytt klubbhus, eller om vi
skal rehabilitere bestående bygning. Dette kan bli i tidligste
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Årsmøtet 2017

Ordinært årsmøte i klubben ble avholdt tirsdag 7. mars. Peisestuen var fullsatt av engasjerte medlemmer.

Møtet ble åpnet av styreleder, Jan Aaseth, med ett minutts stillhet
for å hedre medlemmer som gikk bort i 2016. Deretter ble følgende
poster på programmet klubbet: godkjenning av innkalling, valg av
ordstyrer, referent og protokollunderskrivere.

redusert antall dager med nasjonale/internasjonale turneringer. I fjor
hadde vi Lag NM og Lag EM. I år har vi takket nei til Lag NM,
men tatt inn European Young Masters som beslaglegger fem dager
på banen.

Årsberetningen ble som tidligere år gjennomgått side for side
og medlemmene fikk anledning til å stille spørsmål og få svar
underveis. Det ble tidlig stilt spørsmål vedr klubbhusets fremtid og
hva styret så som ansvarlig gjeld å betjene. Styreleder henviste da til
det ekstraordinære årsmøtet som skal finne sted før sommerferien
(dato ikke bestemt) og nevnte at det i forkant av det møtet skal
legges frem forslag til finansieringsplan.

– Dere vil sannsynligvis merke at det er vesentlig lettere i
kommende sesong å få tid på banen. Vi skal være en klubb først og
fremst for medlemmene, sa Aaseth.
Etter en gjennomgang av komitérapportene var neste post «Heder
og ære». Årets klubbmestere som fikk pokal og applaus var:
• Lena Kraass, piker
• Ingrid Sæther Hagen, damer
• Chureerat Krefting, senior Damer
• Fredric Holme, gutter
• Markus Leandersson, herrer
• Tom Kristensen, senior herrer
• Asbjørn Ramnefjell, old boys
• Trond Haug, old boys +++

Også i år benyttet Jan Aaseth noen minutter på å forklare
lånesituasjonen og rentesikringen til klubben. Da lånet ble tatt
opp be det gitt et krav fra medlemmene om forutsigbarhet på
gjelden og rentene. En stor del av lånet ble rentesikret den gangen.
Sikringene løper ut i 2018 og 2021. Gjennomsnittsrenten er i
øyeblikket på 6,5 prosent inkludert lånemargin til banken på
2,5 prosent, fortalte Aaseth.

Ordet ble så gitt videre til leder av hedersmerkekomiteen, Einar
Skogstad.

Jan Aaseth svarte også på spørsmål om hvilken retning denne
klubben skal gå både med tanke på fremtidig kontingent, antall
medlemmer og alderssammensetningen. Det ble ytret bekymring
for at det er få medlemmer i etableringsfasen som tar seg råd til å
være medlem nå som kontingenten for Aktive blir over kr. 13000,-.

– Jan Aaseth har jobbet mye for klubben. Han har sittet i styret i
11 år og vært styreleder de siste 5. Jan har gjort en veldig god jobb
for klubben og får hedersmerke i gull, sa Einar.

Det ble stilt spørsmål fra salen om hva styret gjør for å gjøre banen
mer tilgjengelig for medlemmene. Aaseth svarte som det står i
dokumentet: færre nye medlemmer, økte greenfee satser, dyrere
for bedrifter, tidligere start for damedag og senior herrer, færre
klubbturneringer og bedre oppfølging av no-show. Vi har også

– Det har vært en ære å være styreleder i denne klubben som jeg har
vært en del av siden jeg var 7 år gammel. Det har vært spennende å
kunne bidra til utvikling av klubben. Jeg oppfordrer alle som har et
«frivillighetshjerte» til å bidra der dere kan, sa Aaseth.
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De øvrige satsene ble vedtatt i tråd med styrets forslag. Kontingenter
og avgifter gjeldende for 2017 blir som følger:
• Aktiv: kr. 13400,• Aktiv Student: kr. 6600,• Aktiv junior/TM1: kr. 3900,• TM2: kr. 1800,• Midl. medl: kr. 50 000,• Passiv: kr. 5000,• Passiv Student: kr. 1800,• Passiv Junior: kr. 1800,• Passiv Utland: kr. 2900,• Støttemedlem: kr. 300,Innmeldingsavgift: kr. 50 000,Valg
Medlem i Valgkomiteen, Anette Bech, gikk gjennom komiteens
innstilling og valgresultatet ble som følger: Jens-Ove Hagen ble
valgt til styreleder, Lars Olaf Sterud som nestleder, mens Cecilie
Ditlev-Simonsen, Camilla Raanaas Juell og Einar Lyche fortsetter
som styremedlemmer for nok et år. Markus Leandersson ble valgt
som nytt styremedlem og Elisabeth Økern som varamedlem.
Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomité ble tatt til følge og
komiteen består nå av: Jens Engelstad og Elisabeth Seeberg. 1. vara
Axel Roll, 2. vara Olav Bergstrand.

Kristoffer Reitan og Einar Skogstad.

Neste utmerkelse gikk til Kristoffer Reitan
– Vi har et ungt medlem som har gjort og opplevd noe som ingen
andre mannlige medlemmer i klubben har vært i nærheten av. Han
har vært rangert som verdens beste junior under 18 år. Han er nå
ranket som nummer 43 på Wold Ranking Amateur og han heter
Kristoffer Reitan, sa Einar og ba Kristoffer komme opp på podiet
for å motta bragdmerke i gull.

Styrets innstilling til Valgkomité ble tatt til følge og består av
Ragnvald Risan, Anette Bech, Jan Aaseth og vara Erik Hagen.
Jens-Ove Hagen tok så ordet og takket for tilliten. Han sa også noen
ord til den avtroppende styreleder.

– Jeg starter med å takke Oslo Golfklubb og alle dere her som
bidrar til å gjøre klubben til det den er. Jeg har vært medlem siden
jeg var 10 år og vil takke for et bra miljø og alle medlemmene som
støtter meg, sa Kristoffer.
Regnskap og budsjett
Tallene i regnskapet ble gjennomgått og spørsmål besvart. Det ble
foreslått at styret burde se mer på kostnadssiden i klubben for å se
på hvilke muligheter som finnes for å spare utgifter, uten at det går
ut over banekvalitet og kapasitet.
– Vi tar oppfordringen og styret vil se nøye på dette, sa Jan Aaseth.
Regnskap og budsjettet ble deretter vedtatt.
Jens-Ove Hagen og Jan Aseth.

Forslag
Årsmøtet skulle behandle forslaget om å gi aktive medlemmer
adgang til å kjøpe inntil 10, istedenfor 6, forhånds solgte
gjestegreenfeebilletter. Det var noen få innlegg mot dette. Forslaget
ble vedtatt med stort flertall.

– Det har vært en glede å bli kjent med deg gjennom 5 år i styret.
Med dine naturlige egenskaper og personlige autoritet har du
ledet styret og oppgavene dine på en flott måte. Du har bevart
det store overblikket, både på det idrettslige, økonomiske og det
forvaltningsmessige plan. Vi kommer til å savne deg på styremøtene.
Du er og blir en regnemester, sa Jens-Ove.

Kontingenter og avgifter
Det ble en grundig og saklig diskusjon. Under møtet ble det
foreslått og vedtatt å øke avgiften for midlertidige medlemmer
(ambassadører og deres ektefeller) fra kr. 21 000,- til kr. 50 000,-.
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Dugnad
Over 85 på dugnad!

Ingrid Sæther Hagen var den eneste som fikk ballen i en av Ragn-Sells containere
og vant dermed «Closest to the container» konkurransen.

Det var en fantastisk gjeng, på over 85 medlemmer,
som stilte opp for klubben på årets dugnad. Tusen takk
til alle medlemmene som satte av tid til dette viktige
arbeidet.

– Siden det ikke var lovet noe spill på banen er vi svært fornøyd
med at 85 medlemmer møtte opp. Det var veldig god stemning på
dugnaden i år, fortalte Tove og Stein.

Klokken 10:00 begynte medlemmene å strømme til lørdag 22.
april for å få tildelt dugnadsoppgaver. Og det var oppgaver til alle,
både på banen, driving rangen, langs veier og vannkant. Løv, kvist
og søppel ble fjernet, og bygninger fikk et etterlengtet strøk med
maling.

Barn som ikke hadde lyst til å jobbe ute fikk anledning til å se film
i treningslokalet, hvor klubben også stilte opp med «barnepass».
Etter arbeid ble det servert kaffe, boller, toddy og pølser ved
driving rangen. Klubbens nye styreleder, Jens-Ove Hagen, benyttet
anledningen til å takke alle som møtte opp.
– Jeg håper dere har følt det meningsfylt å gå her ute i dag.
I dette «superlaget» som jeg var med på så har vi løst både
verdensproblemer og lokale utfordringer. Jeg for min del kan bare
anbefale at nye medlemmer møter opp i slike sammenhenger, og på
den måten blir en del av miljøet i klubben.

Sterk vind gjorde til tider arbeidet med å samle løv noe utfordrende,
og for å holde varmen byttet gutta, som fikk utdelt jobben
med å male uværsskuret på hull 4, på å stå i le for vinden.
Dugnadsgeneralene, Tove Ringnes og Stein Oppedal, var fornøyd
med oppmøtet og arbeidet som ble gjort.

Nå er de fleste av dere kanskje mest interessert i når banen åpner.
Banesjef, John Riiber, har sagt at greener og teesteder har det bra,
men forøvrig er det ganske brunt. Som ellers er det vanskelig å
si noe bestemt ennå om når banen vil åpne, men til syvende og
sist er det leder i Anleggskomiteen og jeg, på bakgrunn av råd fra
banesjefen, som tar den endelige avgjørelsen, sa han.
Som lovet ble det avholdt loddtrekning med mulighet til å vinne en
flott Odyssey putter med klubbens logo. Den heldige vinneren ble
Tor Linaae. Gratulerer!
Siste post på programmet var «Closest to the pin» eller rettere sagt
«Closest to the container» konkurranse. Mange benyttet muligheten
til å slå tre slag, men det var kun Ingrid Sæther Hagen som klarte
å få ballen i containeren. Gratulerer!
Tor Linaae vant trekningen og stakk av med Odyssey putteren. Tove Ringnes og
Niels Vik stod for loddtrekningen.
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En liten dugnadskavalkade får du her:
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Årets golfmarked

Damenes informasjonsmøte

Fv. Mette C. Bye, Anne-Karin Ølstad, Reidun Dybwad og konferansier Sarah Newey.

Tirsdag 2. mai arrangerte Damekomiteen sitt årlige
informasjonsmøte. Mange lot seg friste av et flott
program og årets golfmote.

I strålende vær ble Golfmarkedet avviklet lørdag 6. mai.
Omtrent 250 golfinteressert så sin snitt til å gjøre gode
kjøp.

Hele 67 damer møtte opp og fikk ta del i Damekomiteens planer
for sesong 2017.
– I år er det viktig å få frem at tirsdagsrundene, eller rettere sagt
serierundene, også spilles gjennom hele juli og at de 5 beste rundene
til hver enkelt spiller blir tellende i Order of Merit. Vi prøver også
å motivere de som er i jobb til å delta ved å legge til rette med tre
starttider fra kl. 16.30, forteller medlem i damekomiteen, Inger
Anne Berge.

Til tross for sol fra klar himmel og 18 grader i skyggen var det
mange golfinteresserte som la veien innom årets golfmarked, som
fant sted i treningslokalet ved driving rangen.
Det kan være vanskelig å finne golfutstyr og køller som passer til
hver enkelt. Derfor var mange av klubbens frivillige og ansatte i
full sving med å bistå de som ønsket det. Det var heller ikke få som
testet utstyret på rangen før valget ble tatt.

Klasseinndelingen er noe endret fra tidligere år. Klasse A: 0–20,6,
klasse B: 20,7–25,6 og klasse C: 25,7–36.
– Ved påmelding kan man melde fra om ønsket starttid; tidlig eller
sen formiddag, eller ettermiddag. Ved ingen ønsker får man tildelt en
starttid en eller annen gang tirsdag formiddag, forteller Inger Anne.

I år ble det tilbudt såkalt «quick-fix protime» for de som ønsket å
børste støv av en rusten sving. Carro Diethelm og Johan Elgborn
stod klar til å hjelpe, og Tackman ble tatt i bruk som analyseverktøy.

Golftur i mars 2018
Allerede nå har Damekomiteen planlagt en golftur i 2018, nærmere
bestemt 3.–10. mars (mer info. på side 22). Turen går til La Sella i
Spania sammen med proene Johan Elgborn og Bjørn Sindre Skott.
– Fire damer har allerede meldt seg på og vi satser på å fylle opp
turen i løpet av golfsesongen, avslutter Inger Anne.
Mannekengoppvisning
Årets mannekenger; Mette C. Bye, Anne-Karin Ølnes og
Reidun Dybwad, stilte opp og viste årets kolleksjon i Pro Shop.
Mannekengoppvisningen gikk strålende og Pro Shop var veldig
fornøyd med besøket etterpå.

Golfmarkedet gir et viktig bidrag til juniorsatsingen i klubben. 30
prosent av salgssummen går til klubben, mens resten går til selger.
– Hvor mye vi har fått inn i år er det for tidlig å si noe om ennå,
men uansett størrelsen på bidraget kommer det godt med, sa
idrettssjef Jan Wojtaszek, like etter at markedet var avviklet.
Vi benytter anledningen til å takke alle frivillige som satte av tid til
å bidra denne flotte vårdagen i mai.
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Ny styreleder i klubben
Hva er det med golfen som fenger?
– Det som er spesielt og interessant med golfen er at det er så
vanskelig. Når man da, litt for sjeldent, føler at man spiller bra så
er det en tilfredsstillelse å få det til. Jeg går ikke og tenker på all
verdens problemer ute på banen her. Tvert imot. Jeg spiller for selve
spillegleden og for å treffe gode venner jevnlig.
Har du en golfhistorie å dele med oss?
– Jeg har aldri fått hole in one, så det kan jeg ikke skryte på meg. Men
jeg har hatt noen eagles. Siste gang var på hull 9 for et par år siden.
Det var jeg ganske stolt av. Ellers så hadde jeg en litt komisk hendelse
som fant sted på vannhullet, eller rettere sagt hull 16. Dette var på den
«gamle» banen og det var en bunker på venstre side og en på høyre side
av greenen. På det første slaget slo jeg ballen rett i bunkeren til venstre,
slag nummer to sendte ballen i bunker`n til høyre og slag tre gikk like i
hullet. Det var en «easy» par og en litt spesiell opplevelse.
Hvordan vil medlemmer og ansatte merke at du nå overtar vervet som
styremedlem i klubben?
– I tillegg til å gjøre mitt ytterste for å ta vare på klubbens verdier
i form av å stelle med landets beste bane, opprettholde en sunn
forvaltning av økonomi, miljø og de idrettslige prestasjoner vil
medlemmene forhåpentligvis merke at jeg er tilstede og tilgjengelig.
Jeg har ikke tenkt å ta over deler av administrasjonens oppgaver,
men som styreleder er det viktig for meg å ha tid til å snakke med
folk og høre hva de har på hjertet – i alle fall i et visst omfang. F. eks
vil jeg nok være tilstede under avvikling av større turneringer.

– Mine hovedmål er å gjøre mitt ytterste for å ta vare på
klubbens verdier i form av å stelle pent med landets beste
bane, opprettholde en sunn forvaltning av økonomien,
miljøet og de idrettslige prestasjoner i klubben, sa vår nye
styreleder Jens-Ove Hagen, da han tok over stafettpinnen
etter Jan Aaseth. OGK Nytt har gått litt dypere til verks
for å bli litt bedre kjent med Jens-Ove.
Mannen som nå tar over styreledervervet i klubben ble ferdig utdannet
jurist i 1977, før han noen år senere fikk advokatbevilling. I dag er
han spesialisert innenfor politirett, arbeidsrett, tjenestemannsrett og
jobber som fast forsvarer i tingretten og i lagmannsretten. I alderen av
68 år, mener han det er på tide å begynne å trappe noe ned.

Hva syns du om klubbens medlemmer?
– Min erfaring er at de aller fleste har et ekte, positivt engasjement
for klubbens ve og vel. Vi er veldig heldige i så måte. Så er det
kanskje noen veldig få som har en litt negativ tilnærming som
jeg ikke forstår meg helt på. Vi skal ha respekt for ønsket om
å være kostnadsbevisste. Men jeg er tilbøyelig til å mene at de
som harselerer over noen tiltak i det daglige ute på banen ikke er
helt orienterte om hva som kreves for å opprettholde den høye
standarden vi har med 34 000 spillerunder i året. Men det store
flertallet er definitivt positive og engasjerte.

Når han ikke utfører sin advokatgjerning går han gjerne på rypejakt
og spiller golf. Seilbåt og motorsykkel (den siste han hadde var en
1200 kubikk BMW), som tidligere tok av hans tid, er nå mer eller
mindre lagt på hylla.
I GolfBox står det at du har vært medlem siden 1968. Da var du 19 år
gammel. Hvordan gikk det til?
– Mine foreldre ble golffrelst på begynnelsen av sekstitallet. Vi
hadde sommersted på Gåsøya i indre Oslofjord, rett utenfor Ostøya.
Da golfbanen ble anlagt der kjøpte mine foreldre andeler i OCC,
og mine brødre og jeg ble innmeldt som juniormedlemmer. Min far
meldte seg deretter inn i OGK sammen med sin kone og tre sønner,
hvorav jeg er den yngste. I tillegg var det et par venner som begynte
å spille golf og vi ble etterhvert rimelig hekta. Min kone spiller også
golf, men det er kun for min skyld.

Bør klubben ta på seg oppgaven med å fremme golf i Norge?
Med den historien vi har i bunn så syns jeg vi skal fortsette å være så
aktive som vi kan. Det krever at vi har folk som er interessert og har
tid. Det vil jo være varierende, men vi har så absolutt tradisjon for å
delta i større sammenhenger enn vår egen klubb. I all beskjedenhet så
er det nok slik at mange kan ha glede av å høste erfaringer av det vi har
gjort og det deler vi med glede til andre. Vi skal jo ikke oppfatte oss
selv som konkurrenter til andre baner – uansett hvilke baner det er.
Hvordan ser klubben ser ut om 10 år?
– Da tror jeg banen er like fin som i dag. Jeg tror og håper at vi har
et nytt klubbhus. Det er nok grunn til å tro at medlemsmassen vil
være nokså lik det den er nå, med en gjennomsnittsalder på 50 år.
Noe som jeg syns er ok og kanskje gjenspeiler det faktum at golf er
en idrett for alle generasjoner. Ser man på den eldre generasjonen
som spiller på banen så vet vi jo at vi yter vårt når det gjelder
folkehelsen. Så jeg ser ikke for meg de helt store forandringer.
Men det krever at vi holder koken og kontrollen. Jeg er av
den oppfatning av at det er god forvaltning her. Det er flinke
mennesker både i administrasjonen, på banen og blant de

I de siste 35 årene har Jens-Ove vært en ivrig Torsdagsmatch-spiller hvor
han stort sett har spilt med de samme golferne.
– I starten var det Ole Arntzen og jeg som spilte sammen, ofte med selskap
av Bjørn Berger og Erik Swensen, som dessverre døde altfor tidlig. Deretter
kom Svein Gossner til før jeg fikk lurt Inge Fjeldstad inn i klubben.
Sistnevnte var den gang full av forakt for golf. Jeg prøvde å få han til å føre
seg opp for medlemskap, men han ville ikke. Etter en stund skiftet han
mening og så mildt sagt lyset. Litt morsomt å tenke på i ettertid, for det er
vel få medlemmer som er mer engasjert i klubben enn han.
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tillitsvalgte, så jeg ser overhode ikke noe behov for å prøve å bidra til
noen drastiske skritt hverken i den ene eller den andre retningen.

Juni
Member/Guest Invitational!
Det er tredje året for denne turneringen hvor du kan invitere med
deg en gjest for en strålende dag på Bogstad! Kluben satser enda mer
på denne turneringen, så de to beste parene vil i år få reise til Spania
for å spille finalen på Valderrama! Masse fine premier, giveaways og
konkurranser underveis.

Fakta om Jens-Ove
Favorittkølle: 19 grader rescue
Favoritthull på Bogstad: det må bli hull 14 altså
Sivilstand: gift
Antall barn: 2 sønner, 2 barnebarn
Antall golfrunder i uka: i snitt 2
Antall timer søvn: 6 t.
Antall alkoholenheter i uka: akkurat passe
Kjøtte eller fisk: kjøtt
Vin eller øl: vin, hvis jeg må velge
Kaffe eller te: kaffe

Spillerformen er behagelig og det blir servert en nydelig grillbuffet
etter spill. Lørdag 10. juni med shotgun start klokken 09:00!
Plucknett Shotgun
En shotgun turnering for våre medlemmer med fokus på det sosiale,
og det spilles best ball lag der hvert flight fungerer som et lag. De
to beste scorene per hull teller og den beste scoren individuelt vil få
navnet sitt inngravert i Plucknett pokalen.

Årets høydepunkter

Servering etter spill og masse fine premier. Datoen er 17.juni med
shotgun start 09:00!

Mai
Vi fortsetter i år med Åpningsturneringen i samarbeid med PINK
CUP. I fjor var det fullt startfelt med aktiviteter underveis, lotteri
etter spill og vi sendte tilslutt avgårde i overkant av 42 000,-,
NY REKORD!
Turneringen spilles søndag 21. mai med shotgun start 10:00.

The International Trophy
Turneringen dateres tilbake til 1948 hvor Henning Astrup var første
navn på det unike trofeet. Turneringen har utviklet seg voldsomt
siden den tid og er i dag en av de beste turneringene for både
amatører og proffer i landet. 72 hull for herrer og 54 hull for damer
fordelt på to spilledager, netto og brutto slagkonkurranse, fullt
startfelt hvert år, fantastisk ramme og flotte premier!
Trophy`n går i år av stabelen lørdag til søndag, 24–25 juni!
MELD DEG PÅ!

Juli
European Young Masters
Siste uken i juli skal Oslo Golfklubb stå vertskap for en
internasjonal juniorturnering på aller høyeste nivå. Etter flere
vellykkede arrangementer de siste årene, har vi fått tildelt en av
kronjuvelene til EGA, nemlig European Young Masters. Tidligere
vinnere er blant andre Sergio Garcia, Suzann Pettersen, Nicolas
Colsaerts og Rafael Cabrera Bello.

Søndag 28. mai er det klart for Sarah & Carls Cup og Anthonys
Minipokal. Norges soleklart beste og mest tradisjonsrike barne
turneringen, som i fjor passerte 210 deltagende barn fra 2 til 19 år!
Bli med å skape en strålende ramme for barna siste lørdag i mai!
Masse aktiviteter, konkurranser og fine premier!

Europas beste jenter og gutter 13–16 år kommer til Bogstad og det
kommer til å bli en fantastisk uke hvor vi kan få se morgendagens
stjerner på nær hold. Det blir golf på høyeste juniornivå og ikke
minst får vi vist frem vår bane fra den aller beste siden.
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Bli med å skap en utrolig ramme rundt et stort arrangement!
Tirsdag 25 til lørdag 29 juli.
Her ser du programmet:
Mandag 24. juli: ankomst
Dag 1 – Innspillsrunde
Dag 2 – Innspillsrunde
Åpningsseremoni med BBQ Welcome party
Dag 3 – Slagspill
Dag 4 – Slagspill
Dag 5 – Slagspill finaledag
Avslutningsseremoni/Premieutdeling
Farewell party

August
Sommerferien er over men høydepunktet i turneringsprogrammet
vil ingen ende ta. Først ut er Vandrepokalen for damer, som i år er
redusert til en runde. Den går av stabelen søndag 6. august med
shotgun start 09:00.

Klubbmestere 2016: Ingrid Sæther Hagen (damer) og Markus Leandersson (herrer)

September

Vi håper mange av klubbens damer melder seg på og også får med
seg damer fra andre klubber i nærområdet!

I september er det alltid en helg som peker seg ut. Helgen 16.–
17. september arrangeres det to viktige og prestisjefylte turneringer,
nemlig Wahlstrøms Pokal lørdag og Per Teigen Finale søndag.
I fjor var det også rekordstor deltagelse på Wahlstrøms pokal og
klubbens ønsker virkelig å dyrke denne, og Sarah & Carls på våren,
som barnas dager her på Bogstad. I fjor deltok flere av regionens
beste juniorer også på disse turneringene.
De ukentlige torsdagsmatchene avsluttes med en stor finale og
kampen om Per Teigens Pokal søndag 17. september. Etter
to seire på rad måtte Henning Larsen gi fra seg pokalen og
parkeringsplassen til Helen Thu.
Vil Henning gjenerobre tronen eller får vi en ny vinner i 2017?
Husk å meld dere på de ukentlige torsdagsmatchene!

Oktober
«Pallen» i 2016

Sesongen avsluttes i år lørdag 7. oktober med Avslutnings
turneringen. Dette har vært en særs populær turnering i lang tid og
den har fått et ekstra piff de siste årene. Med aktiviteter underveis,
store hull på alle par 3 hull, god mat etter runden og fine premier er
dette en verdig avslutning på sesongen.

Klubbmesterskapet Junior har i flere år fått for lite
oppmerksomhet, så i 2017 spilles juniorene sitt mesterskap på
lørdag 19. august. Med start fra 08:00–12:00 fordeles klassene på
alder, hvor vi i eliteklassene skal kåre klubbens beste junior både for
gutter og jenter.

Shotgunstart er som vanlig klokken 11:00! Meld dere på alle
sammen og vær med å avslutt sesongen med de andre medlemmene.

Meld dere på for enda en fantastisk dag for juniorene på Bogstad.
Kanskje er det nettopp deg som mottar pokalen på Årsmøte 2018?

For mer informasjon om alle andre turneringer her på Oslo
Golfklubb, logg deg inn i GolfBox eller klubbens nettside oslogk.no.

Klubbmesterskapet er for mange årets definitive høydepunkt og
er også i 2017 lagt til siste helg i August, lørdag 26 og søndag
27. august. Det ble for to år siden kuttet ned fra 54 til 36 hull over
2 dager, noe som ga en betydelig bedre deltagelse i samtlige klasser.
I tillegg har komiteens beslutning om shotgunstart på søndag vært
en stor suksess, så begge disse tiltakene vil gjennomføres i 2017
også. Er du klar for å bli kronet som klubbens beste spiller?
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Velkommen til en ny golfsesong
Senior herrer

Kjære golfvenner – snart møtes vi på golfbanen på
Bogstad igjen. Når første runde med onsdagsgolf spilles
er foreløpig usikkert.

på kr 50 bli satt av til «birdiepotten» hver onsdag – som da
akkumuleres til neste shot-gun konkurranse og utbetales for dagens
birdies da. Da vil det jo også monne litt å få birdies!!
Som tidligere vil selvfølgelig alle resultatene i Seniorpokalen
fremkomme på GolfBox fortløpende hver onsdag ettermiddag, samt
Order of Merit og Eclectic oppstilling.

Derfor er det også usikkert om det bli 16 eller 17 onsdagsrunder
med seniorgolf før vi avslutter vår sesong med shot-gun konkurranse,
etterfulgt av Årsmøte onsdag 27. september. I år har vi tre shot-gun
starter på programmet, nærmere bestemt 14. juni, 23. august og
27. september. Alle med start kl. 09:30. Vi minner om at etter fylte
50 år kvalifiserer man seg til Seniorgolfen.

Match Play
Ellers vil det som vanlig bli arrangert Match Play med påmelding
ca. 20. mai – liste vil stå på vår tavle som vanlig. Det oppfordres
til at datoer respekteres. Startkontingent – kr 50 innbetales i Pro
Shop før første runde. Det betales kun startkontingent en gang
– uavhengig av hvor langt man kommer videre i turneringen. Vi
ber at dette overholdes strengt da mange dessverre utelater å betale
startkontingenten – som kan innebære diskvalifikasjon.

Reserverte starttider fremskyndet
Nytt av året er at våre reserverte starttider er blitt fremskyndet med
30 minutter til 08:12–10:36 – dette sammen med andre tiltak som
foretas av klubben skal bidra til å frigjøre mer kapasitet på banen og
forbedre tilgjengeligheten. I den utstrekning det er mulig vil vi søke
å fylle opp tidene bakfra.

Upper Ten
Upper Ten konkurransen avholdes mandag 11. september. Denne
spilles over 9 hull med puttekonkurranse for 70+ golfere.

Utslag vil, som tidligere år, generelt være fra tee 54, men det står
imidlertid spillerne fritt til å velge alternativt 58 – subsidært 49
for spillere over 75. Imidlertid vil det i år bli forsøkt med en runde
fra utslag 49 for hele feltet – litt for å «forandre» på banen for de
fleste. Hvilken onsdag dette blir, vil bli gjort kjent av starter og
være markert på scorekortet. Påmeldingsavgiften forblir uforandret
– kr. 50 som innbetales i Pro Shop før start. Påmelding som vanlig
fortrinnsvis i GolfBox, alternativt ved oppføring på navnelisten på
opplsgstavlen. Påmeldingsfrist begge steder tirsdag kl. 09:00.

Old Boys Championship
Old Boys Championship arrangeres lørdag 15. juli samt søndag
16. juli – med middag lørdag og ellers tradisjonelt opplegg.
Vi ønsker alle golfvenner vel møtt til en god og hyggelig sesong på
Bogstad og håper på mange entusiastiske og engasjerte deltagere på
våre onsdagsmatcher samt øvrige arrangement i Seniorgolf regi.

Komiteens starter og birdiepott
Øvrige nyheter for sesongen vil være at dagens starter fra komiteen
kun vil være på første tee fra begynnelsen til etter 4-5 flighter.
Deretter vil klubbens normale starter (startboden) overta denne
funksjonen. Erfaringen har vist at å stå på 1 tee i flere timer, i all
slags vær, tar bort mye av golfgleden når han endelig skal tee av sist
– og det kan ikke være meningen!

Med golfhilsen
Seniorkomiteen
Per J. Eitzen, leder, mob. 918 77 373, pjeitzen@online.no
Sjur Galtung, kasserer, mob. 951 23 575, sjur@sjelinvest.com
Jan Kolstad, mob. 909 97 497, ooptikka@online.no
Torgeir Lund, mob. 959 32 356, tlu.lund@gmail.com
Petter Brandt, mob. 900 51 066, petbrand@online.no
Gunnar Skrautvol, mob. 932 12 230, gunnar@gsdirekte.no
Ole A. Engstrøm, mob. 907 25 970, oleaengstrom@gmail.com

Videre har komiteen besluttet at det ikke vil bli utbetalt ”birdie
potter” hver onsdag. Dette er relativt mye administrativt plunder
for små penger. Imidlertid vil fortsatt kr 10 av startkontingenten
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Oslo GK Damegruppe

Sesongens turneringer og turneringsformer
Serierunder
Det spilles serierunder (Stableford) hele sesongen i henhold til
turneringsprogrammet, også i juli. De 5 beste rundene er tellende
og det premieres 1/3 i alle klasser. Order of Merit
Astris pokal gis til beste spiller i løpet av sesongen uansett klasse
Slaggolfturneringene vil bli omregnet til Stableford poeng og vil
også være tellende.
Bogstad på 4 timer. Spilleren i ballen, med lavest hcp, har et
ekstra ansvar for å holde tempoet oppe og sørge for at ballen følger
flighten foran.
Sensongmatch
Påmelding i GolfBox innen mandag 22. mai kl. 09:00. Dersom du
ikke kan spille tirsdag 23. mai kan motspiller kontaktes og avtale
spill før 6. juni. 2 av matchene i matchoppsettet skal spilles før
St.Hans

Damekomiteen: Lise Fjeldstad, Anita C. Strindberg, Rita Ek, Inger Anne Berge og
Anne Riddervold

Damekomiteen ønsker velkommen til sesong 2017!
Her finner du en oversikt over mange av sesongens
aktiviteter. Ønsker du å sikre deg god tilgang på
informasjon bli gjerne med i Facebook gruppen
«Oslo GK damegruppe».

Karin Westblads Fat
Slaggolfturnering 18 hull. Hullets par + 5 slag. Fatet går til beste
netto score uansett klasse og utover dette premieres 1/3 i alle klasser
Valkyrien
36 hull turnering med valgt partner eller trukket i GolfBox.
Påmelding innen mandag 21. august kl. 09:00. 18 hull Foursome
/ Stableford kvalifisering og de 4 beste lagene spiller så match over
18 hull.

					
Sesongen blir som følger:
• turneringer på tirsdager med start fra kl. 08:30 eller 16:30.
• påmelding til turneringene på GolfBox innen kl. 09:00 dagen før.
• ved påmelding må en melde fra om ønsket starttid; tidlig eller sen
formiddag eller ettermiddag. Ved ingen ønsker blir en satt opp en
eller annen gang tirsdag formiddag.
• ved påmelding må en velge utslagssted tee 49 eller 41.
• les bestemmelsene for hver enkelt turnering på Info. i GolfBox
• startlister vil bli lagt ut i GolfBox dagen før fra kl. 13:00
• startkontingent kr 60 betales i Pro Shop
• følg med på Facebook; Oslo GK damegruppe. For å
bli medlem i gruppen klikk på «Bli medlem» og en
forespørsel sendes til damegruppen.

Texas Scramble
3 spillere på hvert lag, en fra hver klasse.
Påmelding innen mandag 4. sept. kl. 09:00.
Birdie Tre
Får du en birdie på Tirsdagsturneingene eller Torsdagsmatchen kan
du henge opp en birdie i birdietreet i garderoben.
Hilsen Damekomiteen

Klasseindelinger
• klasse A: 0–20,6
• klasse B: 20,7–25,6
• klasse C: 25,7–36

Damekomiteen 2017
• Anita C. Strindberg, leder, mob. 911 61 664,
astrindberg@gmail.com
• Anne Riddervold, mob. 924 26 544, anridder@online.no
• Lise Fjeldstad, mob. 930 45 545, lisefjeldstad@hotmail.com
• Inger Anne Berge, mob. 911 92 187,
inger-anne@epsilon-eiendom.no
• Rita Ek, mob. 997 90 109, ritaek007@gmail.com

Det er tillatt å bruke bil for de som har tillatelse til å bruke dette.
Ønskes 9 hulls runder av helsemessige årsaker; meld fra i GolfBox,
start fra hull 10 fra ca. kl. 10:30.
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Baneavdelingens hjørne

Vi har nedlagt mye arbeid de siste ukene for å ivareta
anlegget best mulig etter en tøff vinter med til dels
store isbrannskader på spesielt fairway og ruffarealene.
Vi har forsert arbeidene ute og arbeidet 7 dagers uker
for å prøve å begrense skader.

• Luftet og hjelpesådd teesteder.
• Hjelpesådd alle fairwayer i tillegg er alle svarte områder rundt sluk
hvor vann har stått blitt luftet og hjelpesådd ekstra.
• Satt ut div. bane utstyr og grunnmerket banen.
• Klargjort driving rangen.
• Veiene på banen er vedlikeholdt og jevnet ut etter vinteren og
vårens erosjonsskader.
• Tatt inn alle gjerder rundt greener og teesteder.
• Dekkskift er igangsatt med to-skiftsordning. Alle som ikke har
skiftet eller booket tid må sørge for å få det utført så fort som
mulig slik at vi kan få utnyttet alt banepersonell på banen.
• Klargjort området bak steinmuren på hull 16 og lagt nytt gress.
Steinmuren ble rettet opp sist høst.
• Ny og gammel bunker er bygget og renovert på hull 16. Begge er
ferdigstilt med cappillary concrete og klargjort for fylling av ny
bunkersand.
• Faset inn personell i takt med økende aktivitet. Høyt
aktivitetsnivå mye tidligere enn normalt.

Når det gjelder greener og teesteder ser det etter forholdene relativt
positivt ut. Vi tror at utgangspunktet er bærekraftig gitt at vi får
vårtemperaturer som kan gi oss en forventet progresjon fremover.
Vi håper med det å slippe å måtte bytte ut gress i stor skala. «Men
noe blir det uansett.»
Skadeterskelen på fairwayene er det fortsatt for tidlig å ha noen
bastant mening. Vær prognosene for de kommende 10 dager gir
lite håp om bedring og vi for derfor heller ikke svar på hvordan
overvintringen har gått med de svarte og lysebrune områdene (med
litt grønn skjær i) som har ligget lengst under vann og is.
Utviklingen de kommende dager og uker vil således bli helt
avgjørende for når det er mulig å åpne banen for spill. Pr. i dag er det
fortsatt alt for kaldt og gir ingen mulighet for nytt frø til å spire. Det
indikerer at jord og lufttemperaturen fortsatt er for lav til å kunne
forvente progresjon og avkastning på alt nedlagt arbeid så langt.

Kommende uker vil vi fokusere på følgende oppgaver utover
normale driftsrutiner:
• Det skal legges ferdiggress på de områder som er blitt
tilleggsdrenert til venstre for fairway 1 og til høyre for fairway 15.
• Videre skal det legges ferdiggress på følgende nye Tee 41 teesteder
som ble bygget sist høst på hull 10, 11, 12, 14, 15 og 17.
• Det skal fortløpende byttes ut noe greengress på flekker etter
mekaniske skader som har kommet ifb. med fjerning av snø og is.
• Fortsette prosessen med å blåse og fjerne kvist fra alle banens
arealer samt rydde opp etter dugnaden.
• Fortsette å sette ut resten av baneutstyr og klargjøre banen for spill.
• Klargjøre bunkerne til spill.
• Gjødsle alle arealer fortløpende etter behov.
Håper ellers at alle har en viss forståelse for at overvintringen har
gitt oss noen ekstraordinære utfordringer som må ivaretas på et
eller annet nivå før vi kan bestemme tidspunkt for en forsvarlig
baneåpning. Vi kan ikke gjøre noe med naturens gang. Vi vil så
fort vi vet mer om skadeterskelen på fairwayene komme ut med mer
informasjon om videre fremdrift.

Jeg har dessverre ingen tro på noen tidlig baneåpning i år men
heller mer mot en åpning tidligst rundt helgen 13.-14. mai dersom
værforholdene gir oss forutsettinger for en bærekraftig utvikling.
Vi må bare ta tiden til hjelp og så for vi bare krysse fingrene for
at prosessene går fortere enn hva jeg tror. Ingen ting hadde vært
hyggeligere enn at magefølelsen min tar feil.
Vi er fortsatt inne i en veldig hektisk periode på banen. Mye arbeid
skal utføres på mange områder før baneåpning. Sen påske gjorde
ikke situasjonen noe enklere. Vi mistet mange dager produksjon,
men vi hadde mennesker som jobber gjennom påsken for å sikre de
viktigste tingene.
Følgende arbeider er utført så langt:
• Vanningsanlegget ble igangsatt 23. mars. Vanning av alle arealer er
fortsatt høyeste prioritet i det forebyggende mot uttørking. Dette
er fortsatt en stor utfordring å få til grunnet tele og mye vind som
skaper forurenset vann og problemer nede i innsuget til pumpehuset.
• Lagt ut duker på greener og teesteder for å sikre en jevnere gjen
nomsnittstemperatur, samt forebygge evt. frysetørring av gresset.
• Gjødslet greener, teesteder og fairwayer med «lette» vårpakker.
• Hjelpesådd og dresset greener.

Tilslutt vil jeg takke alle 85 som kom og bidro til en vellykket dugnad.
Hyggelig at den yngre garde nå ser ut til å avløse de eldste sliterne
som har bidratt stort for klubben gjennom mange år. En stor takk til
Siv, Tove Ringnes og Stein Oppedal for deres bidrag på organisering,
innkjøp og delegering av arbeidsoppgaver. De har gitt dugnaden en
liten oppgradering med hensyn til markedsføring og innhold.
Vennlig hilsen John Riiber
14

Turneringsprogram

TURNERINGSPROGRAM 2017
Damedag: Hver tirsdag kl 08:39–10:54
Seniordag: Hver onsdag kl 08:12–10:36
Torsdagsmatch: Hver torsdag
For full oversikt over samarbeidspartnere, eksterne turneringer og eventuelle endringer følg med i GOLFBOX!
MAI
Tirsdag 16.
Fredag 19.
Søndag 21.
Onsdag 25.
Søndag 28.
Onsdag 31.

Start
15:30-17:00
10:00-15:00
15:30-17:00
Hele dagen
16:00-18:00

Ekteparmatch kvalifisering med rekemiddag
Frist for påmelding til Bogstadpokalen
Åpningsturneringen i Samarbeid med Pink Cup
Familiematch kvalifisering
Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal
Ladies Vår Scramble

JUNI
Lørdag 3.
Onsdag 7.
Lørdag 10.
Fredag 16.
Lørdag 17.
Lørdag 17.
Torsdag 23.
Lørdag og Søndag 24-25.

12:00-14:00
13:00-14:30
09:00-13:30
11:03-15:33
09:00-14:00
14:00-19:00
19:00-19:30
Hele dagen

Sankthanspokalen
OGK Samarbeidspartner & Annonsører
Member/Guest Invitational
Old Stars
Plucknett Shotgun (Sosial)
Vi Under 45
Midnight Cup
The International Trophy

JULI
Lørdag 15. til Søndag 16.
Tirsdag 25. til Lørdag 29.

09:00-14:00
Hele dagen

Old Boys Championship
European Young Masters

AUGUST
Søndag 6.
Fredag 11.
Lørdag og Søndag 12-13
Mandag 14.
Onsdag 16
Lørdag 19.
Lørdag og Søndag 26-27.

09:00-14:00
15:00-17:00
08:03/13:30
10:00-11:00
16:00-18:00
09:00-14:00
10:00-15:00

Vandrepokalen
Vikingpokalen kvalifisering
Vikingpokalen finalespill
Vi Over 80
Ladies Høst Scramble
Klubbmesterskapet Junior
Klubbmesterskapet

SEPTEMBER
Lørdag 2.
Søndag 3.
Lørdag 16.
Søndag 18.
Onsdag 20.
Lørdag 30.

08:00/13:30
10:00-10:45
08:00-15:00
08:39-08:57
13:00-14:30
09:06-13:00

Shakerpokalen
Shakerpokalen
Wahlstrøms Pokal
Per Teigen Finale
OGK Samarbeidspartnere
Flaggturneringen

OKTOBER
Lørdag 7.

11:00-16:00

Avslutningsturneringen

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

25

15

Golftur 2017

Ryder Cup på The Belfry med
Johan og Bjørn 31.08. – 03.09.2017

Ukestur 15 - 22. oktober:
7 netter, 5 heldagsgreenfee La Sella,
18 hull Oliva Nova, 2 middager +
bankett og transport. Kr 12 315,Inkludert i prisen:
• Flyreise med SAS fra Oslo - Manchester t/r
• Golfbag og 23 kg bagasje på flyet
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r
• 3 netter på The Belfry Hotel & Resort i dobbeltrom
• 3 frokoster og 2 middager i Ryder Grill restaurant
• 2 golfrunder på Brabazon course
• 2 golfrunder på PGA course
• Matchspill i Ryder Cup format med veiledning av de
spillende kapteinene Johan Elgborn og Bjørn Skott

Pris kr 12 995,- per person
Enkeltromstillegg kr 1 995,-

Ryder Cup har blitt spilt hele fire ganger på The Belfry´s Brabazon course og er da den banen som
har arrangert turneringen flest ganger. I månedskifte august/september inviterer Proene Johan
Elgborn og Bjørn Skott til en Ryder Cup match med to runder på Brabazon og to runder på PGA
course. Det blir lag med 8 spillere på hvert der Johan og Bjørn er spillende kapteiner på hvert sitt lag.
The Belfry har tre 18 hullsbaner der Brabazon er den som ble benyttet til Ryder Cup 1985, 1989,
1993 og 2001. Det er virkelig en utfordrende mesterskapsbane der hull 10 er et kort par 4 hull med et
spennende innspill til en green omgitt av vann. Hull 18 er langt og krevende som alltid skapte
dramatikk i Ryder Cup matchene. PGA banen er også en bane med spennende vannhull og en god
bane for matchspill. Den siste banen Derby er litt enklere og der blir det ikke spill disse dagene.
The Belfry Hotel & Resort ligger like utenfor Birmingham og er et fantastisk sted. Det ble kåret til
Europe´s best golf resort 2016 av World Golf Awards. Hotell har 319 lukseriøse rom, restauranter,
barer, nattclub og en fint Spa. Hotellet ble pusset opp for 260 millioner så sent som i 2014 og
fremstår som nesten nytt. Brabazon bar er et hyggelig sted for en cocktail og middagene som er
inkludert nytes i Ryder Grill restauranten der man har utsikt til banene.
Matchen som skal spilles blir i Ryder Cup format med foursome-, fourball- og single matcher som
kapteinene Johan og Bjørn setter opp hver dag. Dette blir garantert en morsom å spennende golfreise.
For mer info om reisen kontakt Johan Elgborn på e-post: johan@oslogk.no / tlf. 483 26 898.
Påmelding til Golfbreaks: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.
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Fysisk trening
Oppvarming før golfspill og golftrening
Golfsesongen er her, og i den forbindelse kommer her noen tips for
fysisk oppvarming før golfspill og golftrening.
De beste golfspillerne i verden bruker god tid på fysisk oppvarming
– og det kan vi hobbygolfere lære mye av.
Fysisk oppvarming anbefales av mange forskjellige årsaker. Vi
ønsker å forberede kroppen på de bevegelsene golfspillet krever.
Golfsvingen er en meget kompleks bevegelse som setter de fleste av
kroppens ledd og muskler i aktivitet. Forskning tilsier at dynamiske
mobilitetsøvelser kan gi både økt prestasjon og forebygge skader.
Og med utgangspunkt i at vi faktisk kan score bedre og redusere
skaderisiko bør vi amatørgolfere bruke noen minutter før vi tar frem
kølle og ball. Her viser Marius Thorp fire enkle og effektive øvelser
for å komme godt i gang med årets sesong.
Øvelse I: «World Greatest Stretch»
Skal man kun velge en øvelse – velg denne. Worlds Greatest Stretch
setter en lang rekke muskler og ledd i bevegelse. Start i en oppreist
stilling. Sett så høyre fot frem og begge armene i bakken ved
fotens linje. Behold venstre arm strak mot underlaget mens høyre
arm roterer over høyre kne mot himmelen. Husk å rotere nakken
sammen med armen og la blikket følge armen mot topposisjon.
Vipp deretter venstre ben tilbake på hælen og strekk begge knær ut.
Avslutt øvelsen i et utfallssteg med armene strake over hodet.

Øvelse III: «Sidebøy»
Sidebøy til høyre og til venstre er to viktige bevegelser i golfsvingen.
Med en golfkølle over hodet med strake albuer – ta et lite steg til
høyre og bøy til motsatt side.

Øvelse II: «Utfall med rotasjon»
Start i en oppreist posisjon og ta et utfallssteg forover. Fokuser på en
rolig, kontrollert og stabil bevegelse. I stegets bunnposisjon – utfør
en kontrollert rotasjonsbevegelse over kneet som går fremover. Roter
tilbake til midten og tilbake.

Øvelse IV: «Stående rotasjoner»
Ha din golfoppstilling som utgangsposisjon. Legg så en golfkølle
på øvre del av rygg og trekk skulderbladene bakover. Utfør derfra
rotasjoner i baksving og i gjennomsving med kontrollerte og rolige
bevegelser. Søk noe mer bevegelsesutslag for hver repetisjon. Ikke
glem hoftene i denne øvelsen. La hoftene rotere sammen med
skuldre og brystrygg.
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Fv. Marius, Vegard og Magnus foran klubbhuset på Augusta National Golf Club.

Det er fascinerende å se hvor velsmurt Augusta maskineriet er. Det
er tusenvis av fans som skal ha drikke, chips og sandwicher samtidig,
likevel tar det aldri noe mer enn noen få minutter før du er igjennom
serveringsstedet med alt i hendene. Et annet eksempel er fra første
spilledag hvor vi skulle starte filmingen rett foran klubbhuset, et sted
svært få er tillatt å sette sine føtter. Vi hadde en avtale med pressesjefen
og tuslet nervøst oppover mot founders circle foran klubbhuset. Litt
redde for å gjøre noe vi ikke hadde lov til listet vi oss inn mot plassen
og en securitasvakt fikk øye på oss med en gang og kom rett mot oss,
«Oi, nå har vi gått for langt tenkte vi alle 3». Vakten kom bort, tok
av solbrillene og sa; «You are from Eurosport Norway right?», hvorpå
vi nikket forsiktig, «Good, you have 10-15 minutes». Tenk hvor
mange tusen pressefolk, ulike vakter og personer som skal få denne
informasjonen og ikke minst andre ting han vakten og de ansvarlige
skal ha kontroll på, likevel var han helt forberedt og visste akkurat
tidspunktet og hvem vi var. Imponerende! Det er en av tingene som er
så fantastisk med Masters, selv om klubben er ganske firkantet og stiv
så er det en fryktelig god service og struktur over det hele.

Utfør 10–12 repetisjoner av hver øvelse på hver side og hvert ben.
Ønsker dere inspirasjon, tips eller hjelp til golfspesifikk fysisk
trening – sjekk www.edgesports.no, edgesports.no på Instagram
og Edge Performance på Facebook eller send en mail til
kim@edgesports.no
Lykke til og ha en fremgangsrik og skadefri golfsesong!

Reisebrev
Marius på Masters – Seirende Sergio!

Golfturneringen i seg selv var en fest fra start til slutt. Vi var så heldige
å få fulgt Justin Rose tett på innspillsrunden tirsdag ettermiddag og jeg
hvisket allerede da til mine kollegaer at han kom til å vinne. Det var
ikke langt unna gitt! Etter to dager med mye vind og tøffe forhold, var
det Augusta fra sin beste side som ventet de spillerne som hadde klart
cutten. To dager med ideelle scoringforhold og masse spenning. Det
endte tilslutt med en duell mellom Sergio Garcia og Justin Rose, to
gode venner og to av Europas aller beste. Jeg fulgte de en del den siste
runden og jeg må innrømme at ikke helt klarte å se for meg hvordan
Rose skulle tape den duellen, han var rett og slett i full kontroll. Men
det var noe som var «ment to be» for Garcia denne uken og spesielt
søndagen. Alt fokus i media lå på at Severiano Ballesteros hadde fylt 60
år den dagen og skulle det endelig bli Garcia sin tur!?

I fare for å gjenta meg selv fra fjorårets skildringer, Augusta er virkelig
så nær himmel på jord man kommer for golfere. Det er sjeldent man
er så engasjert og lysten på å besøke et sted man har vært før, men
jeg klarte nesten ikke vente i dagene før. Og heller ikke i år skuffet
Masters Tournament. Banen er perfekt, mer er det ikke å si. Jeg tviler
på at jeg noensinne kommer til å oppleve en bedre golfbane!
Vi ankom anlegget på tirsdag morgen fotograf Vegard og jeg,
reporter Magnus hadde deadline på bladet Norsk Golf så han kom
ikke før onsdag kveld. Vi var begge på plass i 2016 og hadde like
store forventninger foran årets utgave, selv om vi var klar over at vi
hadde mye jobb foran oss når vi kun var to stk.

Det skulle det! Etter en eagle på hull 15 og birdie på første omspillshull
kunne spanjolen endelig innkassere sin og ble for alltid kvitt det spøkelset
som hang over han. Det er utrolig å tenke på at det er 18 år siden Garcia,
da 19 år, fightet mot Tiger og slo det fantastiske slaget fra bak et tre i
PGA Championship og at han har startet 73 majorturneringer uten å ha
vunnet en eneste en! Golf er en sport for tålmodige sjeler.

Det første vi møtte når vi satte føttene på anlegget var det massive
og splitter nye pressesenteret, et helt vanvittig bygg med alle
fasiliteter, servering og utsikt over driving rangen. Det var riktignok
litt gammeldags det forrige bygget, men når Augusta skal bygge
nytt så sparer de ikke på kruttet. Det ble hvisket litt blant en del
mediefolk at bygget hadde kostet beskjedne 60 millioner dollar!
Klubben har også kjøpt opp mye land i området rundt banen, alt
for å bedre «Masters opplevelsen» for alle og enhver.

I påvente av en deilig ny golfsesong her hjemme, så husk at det er
bare litt i underkant av 340 dager til Masters 2018, jeg gleder meg
allerede og krysser fingrene for at vi får reise dit en gang til for å
dekke vårens vakreste eventyr.

Jeg laget i år en reportasje på det som var rundt selve golfbanen med
treningsfasiliteter, kjente bygninger, serveringsløsninger og butikker.
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Hva har du i BAGEN?
Espen Kofstad må innrømme at han har hatt en grønn,
litt lodden matpakke liggende i bagen, men det er
mange år siden.
Det er omtrent seks år siden Kofstad fullførte studiene ved The
University of Denver. Han etablerte seg raskt som Norges beste
golfspiller og brukte ikke lang tid på å skrive norsk golfhistorie da
han i 2012 ble tidenes første norske sammenlagtvinner på Challenge
Tour. I 2016 sikret han seg også deltagelse i OL.
Av ren nysgjerrighet spurte vi ham om han kunne tenke seg å vise
hva han har i golfbagen og svaret var ja.
Har du noen regler for hva du bare må ha med deg i bagen?
Ja, jeg må alltid ha laser – det er nesten det viktigste. Jeg har alltid
ett par golfsko liggende, noe som er spesielt viktig hvis det regner.
Treningsbåndene bruker jeg hver dag. De må jeg varme opp hofter
og ben med før jeg begynner å slå baller.

Ellers så har jeg denne gorillaen som jeg fikk av en kompis, Jan
Olav. Han spiller jeg mye golf med når jeg er hjemme. Han syns jeg
slo så bra driver at han mente jeg måtte ha en gorilla. Den hjelper
jo på en ellers «steril» og litt kjedelig tour-bag. Spesielt når alle på
touren mer eller mindre har Titleist. Da hjelper gorillaen i den
forstand at jeg kan skille min bag fra alle de andres.

Jeg har en skade i håndleddet som ble operert for 2 måneder siden,
og har hatt behov for tape. Tape kan jo brukes til mye rart. Hvis
man f. eks har gnagsår er det greit å teipe utenpå plasteret så det
sitter bedre. Tape har bare blitt fast inventar egentlig.
Når det gjelder putteren ble jeg så lei den gamle jeg hadde at
jeg kjøpte en ny i Johannesburg for ett år siden. Jeg gikk inn i
Pro Shopen der og kjøpte en ny for 300 kroner. Den fungerer
ekstremt bra.

Før du skal spille turnering, har du noen «greier» du bare må gjøre for
å føle at alt er som de skal?
Jeg har vel ikke noen sånne psykiske greier, men jeg liker å være
ute i god tid, omtrent 1 ½ time før jeg skal spille. Da gjør jeg
oppvarmingsøvelsene mine og er kanskje en tur innom fysioen. Det
kommer litt an på hvordan jeg føler meg.
På rangen slår jeg noen baller. Starter alltid med sand wedge,
deretter slår jeg noen «gap wedger», så noen slag med 9’ jern, 7’jern,
5’ jern, hybrid, 3 wood, driver, hybrid, 4’jern, 8’ jern osv. Dette
mønsteret følger jeg, men jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Det bare
føles riktig og er kanskje min greie.

Jeg har også et nytt grep som ikke er tatt i bruk ennå. Det fikk jeg
i Sør Afrika når jeg spilte South African Open. Planen var å bytte
ut det gamle grepet på putteren, men det turte jeg rett og slett ikke.
Jeg er forsiktig med å endre noe som funker.
Solbriller er viktig og alltid med. Det er et mareritt å spille uten.
Når det gjelder hanskene så har jeg både allværshanske og en som
består av mer lær.
Ellers så er alle golfkøllene viktig. Det er veldig kjipt å glemme en.
Nå har jeg heldigvis unngått det, men caddien min lurte meg i fjor
til å tro at jeg hadde glemt 4’er jernet. Det ga en ubehagelig følelse.
Jeg er alltid nøye med å telle over og sjekke at alle er med før jeg
reiser.
Hvor mange køller har du i bagen?
Her er det 16 køller. Vi har jo egentlig bare lov å ha 14, så jeg må
luke ut to. Driveren er selvfølgelig alltid med. Noen ganger spiller
jeg med 3’er jern eller 5’er wood og noen ganger med hybrid. Jeg
roterer mellom disse 3 avhengig av hvilken type bane jeg skal spille.
Skal jeg spille Bogstad så passer det veldig bra å spille med hybrid.
Det virker som du har orden på sakene dine. Det er ikke så mye rart
i bagen din.
Nei jeg prøver å holde orden. En gang, for ganske lenge siden,
hadde jeg en episode hvor jeg hadde lagt en matpakke i en
treningsbag. Så var det høstferie, så kom vinteren etterfulgt av
vår. Da fant jeg en støvete, grønn matpakke bestående av to
dobbeltskiver. Jeg husket den med en gang da jeg så den.
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Det var en gang
Klubben har mange medlemmer som
brenner for golfidretten. Noen går litt
lenger enn andre og interesserer seg i
tillegg for nærliggende områder som
fuglelivet på banen, junioridretten eller,
som i dette tilfelle, golfhistorie. Jens
N. Engelstad er en av dem. Han leder
NGF’s «Faggruppe golfhistorie» som
jobber for å bevare norsk golfhistorie
for ettertiden og å legge til rette for at
omverden kan ta del i den.
Først og fremst, hvordan og når ble interessen for
norsk golfhistorie vekket?
Jeg har alltid hatt interesse for historie og er i
voksen alder en nesten altetende historienerd.
Golfhistorie var imidlertid noe mer tilfeldig, inntil jeg en
dag for vel 10 år siden så en liten annonse i Norsk Golf der Norges
Golfforbund søkte etter en person som kunne tenke seg å hjelpe
forbundet med å samle norsk golfs historie. Jeg meldte min interesse og
et møte med NGFs Rune Hauger resulterte i at jeg plutselig var blitt
leder av Faggruppe golfhistorie som leder og eneste medlem. Fra starten
fikk jeg med meg Anna Dønnestad som bindeleddet inn i forbundet,
og i dag teller faggruppen alt i alt 7 personer som alle er pasjonerte
golfere med stor appetitt for golfens historie.

Jens N. Engelstad på plassen
der vi tror låven, det gamle klubbhuset, stod.

som etter vår oppfatning har hatt og har størst betydning for å kunne
fortelle norsk golfs historie er at slikt viktig materiale vil kunne
bidra til at historien etter hvert kan publiseres søkbart digitalt og
gjøres tilgjengelig for alle. Mye av det, men langt fra alt, finner man
imidlertid allerede på www.golfhistorie.no.

Hvorfor er det viktig å dokumentere og ta vare på golfhistorien?
Kort sagt kan man vel si at all historie har en egenverdi, det være seg
en nasjons historie, menneskets historie, jordens og verdens historie
– og også idrettens historie med dens betydning for menneskets
mentale og fysiske helse. Om vi ikke samler, systematiserer
og løpende publiserer historie av en hver art, hvordan skal da
menneskeheten kunne lære og dra nytte av historien? Men enda
viktigere er det at den gir oss som mennesker større forståelse for vår
fortid og dermed har vi bedre grunnlag for å planlegge for fremtiden.
Hvordan går faggruppen frem for å avdekke historisk materiale som
kan være interessant og hva er egentlig interessant?
For faggruppens del kan vi takke NGF for at de i alle år fra og med
forberedelsen til stiftelsen i 1948 har samlet på sin papirbaserte
historie, likeså at de fleste av de eldste klubbene har samlet på
sitt, selv om det nok varmer tilfeldig. Ikke minst er faggruppen
storfornøyd med at OGK historie er sikret i form av alle slags
protokoller fra stiftelsen i 1924 og også gjennom notater fra tiden
før det ble arbeidet med å finne et egnet sted for golfbanen og så å
stifte klubben. Det finnes mange andre kilder, ikke minst mennesker
som fortsatt lever, men som husker eller som kjenner noen som vet
eller som kjenner til andre kilder. Dette er graving på høyt nivå,
og til det kan vi vel innrømme at Google har vært til uvurderlig
hjelp. Dessuten har faggruppen brukt mye tid på å kontakte
familiemedlemmer av avdøde personer som har vært sentrale i norsk
golf siden 1902 da den første banen i Norge ble etablert i Rauma for
britiske laksefiskere. Det finnes fortsatt arkiver som ikke er kastet og
som ligger lagret på loft og i kjeller, enten arvingene er klar over at
de har det eller ikke. Og på Golfting og Golfforum annet hvert år
er vårt budskap til klubbene: IKKE KAST, LA OSS FÅ DET! For
faggruppen er det aller meste av historisk stoff interessant, men det

To flotte karer, fv. Jens N. Engelstad og Arne Ramstad, som deltok på Golfforum
i 2012. Her presenterte de golfhistorie.no for deltakerne.
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Kulturminne som er å finne på Skeikampen.

Har vi noen kulturminner å snakke om på Oslo Golfklubbs bane?
Også Oslo Golfklubb har kulturminner på banen. Bl.a. har vi
den historiske sammenhengen mellom Bogstad gård og banen,
som er beskrevet ved skiltet på 14. tee. Selve klubbhuset er også
et kulturminne, særlig de eldste delene av bygget. Videre vet vi
at tyskerne skjøt sine egne desertører i sandtaket mellom 7. og 8.
fairway, men lite er synlig på overflaten. Det gamle klubbhuset,
«Låven», ville vært et fantastisk kulturminne, men det er ikke
mulig å finne noen rester av det der det frem til 1935 lå mellom
dagens 14. fairway, 5. green og 6. tee. Vi har også steingjerder
av kulturhistorisk verdi. Imidlertid er det, mest på grunn av
manglende sikkerhet for turgående, vanskelig å tilgjengeliggjøre våre
kulturminner for andre enn golfere i golfsesongen. Likevel, å legge
bedre til rette med informasjon for golferne kunne bli til stor glede
for dem, særlig med tanke på klubbens 100 års-jubileum i 2024.
Og utenom golfsesongen ville alle turgående/skiløpere kunne ha
glede av at det lille vi har av kulturminner blir tilgjengeliggjort.

Er det en kulturskatt du vil trekke frem som spesielt spennende og
hvilken er det?
Det finnes mange meget viktige og spennende kulturminner som vi
håper at klubbene etter hvert vil avdekke, rydde, registrere- og ikke
minst gjøre kulturminnene tilgjengelig, til glede for allmenheten der
det er praktisk mulig uten at det skaper konflikt mellom golfere og
turgåere eller kompromisse på sikkerheten.
Klubber som Kongsvinger, Norsjø og Stiklestad har allerede lagt til
rette for dette og opplever ikke konflikter. Tvert imot lever turgående
og golfere i god symbiose med hverandre, og det har betydd mye
for klubbenes anseelse, og ikke minst golfidrettens omdømme, i
deres lokalsamfunn. Prosjektene har bidratt til gjensidig entusiastisk
samarbeid med forskjellige lokale krefter, voksne som barn,
med statlige og kommunale organer, større forståelse for golfens
samfunnsbidrag – og ikke minst flere medlemmer.
Det mest spennende kulturminneprosjektet for meg personlig er å
finne på Skeikampen der det er avdekket et teested fra den banen som
sanatoriet der drev i 1935-38. Med støtte fra Gausdal kommune, Olav
Thon Gruppen og Kulturminnefondet er teestedet registrert, ryddet,
sikret og skiltet, og er det første golfkulturminnet som er registrert på
den offentlige norske kulturminnedatabasen www.kulturminnesok.no.

21

Golftur damer 2018

Bli med Oslo Gks damer til La Sella i Spania!
3-10. mars 2018

Inkludert i prisen:
• Flyreise med Norwegian Oslo - Alicante t/r
• Golfbag og 2okg bagasje på flyet
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r
• 7 netter på Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa
Hotell i delt dobbeltrom
• 7 frokoster og 7 middager på hotellet m/vin
• 5 greenfees på La Sella Golf Club
• Golftrening med Johan Elgborn og Bjørn Sindre Skott
• Drivingrange baller til treningene
• Fri wi-fi og 24 timers tilgang til treningsrom
• 2 frie innganger til Spa avdelingen

Pris kr 13 585,- per person
Enkeltromstillegg kr 1 895,-

La Sella er reisemålet for en treningsreise med Proene Johan Elgborn og Bjørn Sindre Skott i
mars. Reisen vil kun være for Oslo Gks damer. Stedet ligger i en fredelig nasjonalpark ved foten
av Montgófjellet én time nord for Alicante. Her kan man nyte naturen og den rolige amosfæren.
Vil man oppleve noe annet ligger byene Denia og Javea like i nærheten.
Golfbanen har tre nihulls-sløyfer er designet av storspilleren José María Olazábal. De er
oppkalt etter ulike vinder. Den første sløyfen heter Le beige og her har man fin utsikt over
nasjonalparken og layouten gjør at man ofte har brukt for alle køllene i bagen. På den andre
sløyfen Gregal er det mer vann i spill og de siste hullene byr på en spennende avslutning. Den
nyeste sløyfen heter Mestral som har spektakulær utsikt over havet, Segaria- og Montgófjellet.
Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa Hotel er et veldig bra 5-stjerners hotell som
får den mest kresne til å trives. Hotellet ligger stille og rolig plassert i nasjonalparken helt
inntill banen med alle tenkelige bekvemligheter. Det har bla. flere restauranter, treningsrom og
et fint Spa som man kan benytte fritt to ganger i løpet av uken. Fra terrassen har man utsikt
utover bassenget og kan nyte de spanske kveldene.
For mer info og påmelding: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.
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Benkens historie
Like ved startboden vil du finne benken som i denne
utgaven får velfortjent omtale. Det er nemlig slik at
mange av benkene som du finner på baneområdet har
en litt unik bakgrunnshistorie. Benken vi her omtaler
er satt opp til minne om Ole Arntzen.

Arntzen, Svein Gossner, Inge Fjeldstad og ham selv. I mange år fylte
de en flight og spilte torsdagsmatch sammen. Dessverre, i en alder av
kun 66 år, fikk Ole Arntzen konstatert en alvorlig kreftdiagnose.
– Jeg har regnet på det og kommet frem til at Ole og jeg rakk
å spille over 600 golfrunder på Bogstad sammen. Da han ble syk
ønsket vi å vise ham at det skulle stå et evig minne om han her.
Dermed kjøpte denne benken og merket den med navnene våre,
forteller Jens-Ove.

Annet sted i bladet kan du lese om klubbens nye styreleder, JensOve Hagen, som lenge var en del av et firkløver bestående av Ole

Fv. Jens-Ove Hagen, Ole Arntzen, Svein Gossner og Inge Fjeldstad. Spania 2012.

Senk skuldrene
Våren er på vei, og det samme er høysesongen
for boligsalg. Finn ut hva din bolig er verdt.
Start med en kostnadsfri verdivurdering
- akkurat når det passer deg.
Lars Ryen, tlf. 477 08 008
lars.ryen@privatmegleren.no
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Pro Shop’s Corner
Pro Shop er et knutepunkt for alle golfere som besøker golfbanen
på Bogstad. Jayne og Stephen Newey er, med sine 40 år hos
klubben, en institusjon vi er svært stolte av. Sammen driver de
Pro Shop med sønnen Anthony. Deres erfaring, kunnskap og
enestående service kan du nyte godt av uavhengig om du skal
kjøpe nytt golfutstyr eller trenger tilpasning av det du allerede
har. Hos The Newey’s er det alltid en hyggelig atmosfære og du
vil alltid få svar på det du lurer på innen golf.
Club fitting
Golfutstyr kommer i mange prisklasser og modeller, og det
krever kompetanse for å velge riktig utstyr til den enkelte
spiller. Uavhengig om du skal skaffe deg nye køller eller om du
ønsker å tilpasse «gammelt» utstyr anbefaler vi deg å rådføre
deg med klubbens head pro, Stephen Newey.
Leie av utstyr
• Golfsett, kr. 250,• Buggy, kr. 200,- (medlemmer), kr. 300,- (greenfeespillere).
Leie av Buggy krever legeerklæring
(gjelder både medlemmer og gjester).
• Golftralle
– 2 hjul: kr. 40,– 3 hjul: kr. 60,– el. tralle: kr. 100,Demodager
Følgende to demodager er planlagt ved driving
rangen i løpet av mai måned:
• 19. mai kl. 15:00: Callaway
• 20. mai kl. 11:00: Taylor Made
Nå sesongen er i gangang vil Pro Shop holde åpent
alle dager fra kl. 08:00–19:00.

Takk
til alle som bidrar med
tekst og bilder til bladet!
Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post: siv@oslogk.no

Oslo Golfklubb
Ankerveien 127, 0766 Oslo
Tlf. 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
www.oslogk.no
Facebook: www.facebook.com/oslogolfklubb

