
OGK Nytt
OSLO GOLFKLUBBNr. 4 2018



2

Leder 

Sesongen er over, høstmørket har senket seg og det er tid 
for evaluering og fastsettelse av mål og handlingsplaner 
for neste år. 2018-sesongen var vanskelig. Naturen spilte 
ikke på lag og medlemmene fikk ikke det produkt de 
er vant med tross i at mange har nedlagt et formidabelt 
arbeid for å løse årets utfordringer. 

Økonomisk blir dette et anstrengende år. Våre greenfeeinntekter og 
inntekter fra eksterne bedrifter blir, av forståelige grunner, vesentlig 
lavere enn budsjettert. Konsekvensen av de dårlige baneforholdene 
så vi tidlig og har i noen utstrekning klart å redusere annen aktivitet 
for å motvirke inntektstapet.  Arbeidet med greenene er omtalt 
annet sted i bladet, og den økonomiske siden av prosjektet medførte 
store endringer av planene for 2018 og 2019.

Betjening av vårt banelån har høyeste prioritet og blir fulgt som 
avtalt med banken. I år nedbetaler vi kr 500.000 av hovedstolen og 
har p.t. kr 52.250.000 i restlån. Rentebindingen på kr 30.000.000 
utløp denne våren og vi har inngått ny 10-års fastrenteavtale med 
ca. 3 % lavere rente enn de foregående 10 år. Banken er med 
oss videre og har gitt oss et godt tilbud på finansiering av et nytt 
klubbhus.

Klubben takker de drøyt 500 medlemmer som responderte på 
medlemsundersøkelsen. I disse dager går vi igjennom svarene og tar 
med oss innspillene i arbeidet for neste år. Ikke slik at alle får det 
som de vil, til det er ikke medlemsmassen homogen nok, men vi 
skal fokusere på forbedringsområder og iverksette foreslåtte tiltak vi 
mener vil komme de fleste medlemmer til gode.

Som dere ser av spillstatistikken annet sted i bladet er det spilt færre 
runder enn tidligere år. Det har vært færre turneringsrunder og færre 
greenfeegjester. Vi ser likevel at trykket på banen etter sommerferien 
er høyt. Å sammenligne tall med tidligere år er vanskelig. Husk i 
så fall at vi åpnet 10 dager etter normalen, at det var provisoriske 
greener frem til 22. juni og at vi startet greenprosjektet 1. oktober 
med tilhørende provisoriske greener igjen.

Styret har vedtatt at det skal tas opp 100 nye medlemmer neste 
år. Av disse kommer nesten 30 fra familielisten. Det er hyggelig å 
meddele at alle aktive medlemmer som ønsket et familiemedlem inn 
som medlem neste år får sitt ønske oppfylt.

Vi forbereder nytt ekstraordinært årsmøte på MEET Ullevål og 
håper medlemmene stemmer for styrets forslag. Med et «ja» der 
vil vi iverksette planene om provisorier for neste år. Det er veldig 
mange elementer som skal få sin løsning. Eksempelvis: klubbhus 
med servering, toaletter, pro-shop, lager, kontorer, parkering og 
tralleoppbevaring for å nevne noe.

Som mange har fått med seg har Marius valgt å si opp sin stilling. 
Han drar «hjem» til sin barndoms kubb og vil hjelpe dem med å bli 
bedre. Vi synes det var veldig synd, Marius er meget dyktig på sitt 
felt og han vil bli savnet. Nå bruker vi litt tid på å bestemme hvilke 
oppgaver en ny person skal utføre før det utlyses noen stilling.

November er tid for budsjettarbeid. Alle avdelinger jobber med sine 
innspill. Føringer er lagt og styret vil i desember/januar vedta et 
budsjettforslag for fremlegg til ordinært årsmøte i mars. Avgjørelsen 
om klubbhuset vil spille en vesentlig rolle i denne sammenheng.  
Kontingentsatsene forventes holdt på omtrentlig samme nivå som i år.
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Styreleder Jens-Ove Hagen

Styret er sterke i sine forhåpninger om å få tilslutning 
til å bygge nytt klubbhus med et økt prosjektbudsjett. 
Det er berammet nytt ekstraordinært årsmøte 
27. november 2018, ett-årsdagen for forrige møte der 
samme tema ble behandlet. 

Viktige milepæler i 2018
• 16. februar: Anbudsinvitasjon ble sendt ut til fire kvalitetssikrede 

entreprenører, hvorav to valgte å ikke levere anbud. A Bygg 
AS, som bistod klubben under utarbeidelse av opprinnelig 
prosjektbudsjett, trakk seg fra prosessen før anbudsinvitasjonen 
ble sendt ut.

• 21. april: Godkjennelse for bygging innenfor Markagrensen.
• 4. mai: Forhandlinger ble innledet med JI Bygg AS. Den 

rimeligste tilbyder.
• 31. mai: Rammetillatelse fra Oslo kommune gitt for oppføring 

av nytt klubbhus.
• 28. juni: Tilsagn om statlig støtte/spillemidler på  

4,6 millioner kroner.
• 10. juli: Intensjonsavtale inngått med JI Bygg AS.

Økt prosjektbudsjettbudsjett
Som vi tidligere har informert om, blir kostnadene for det 
nye klubbhuset høyere enn først antatt på grunn av et stramt 
entreprenørmarked. Økt kostnadsramme fra 57 millioner 
kroner til 72 millioner kroner vil det bli redegjort nærmere for 
i ekstraordinært årsmøte. 

Styret og styringsgruppen for nytt klubbhus har det siste halvåret 
arbeidet for å finne måter å finansiere merkostnadene på uten å 

Styreleder har ordet

belaste medlemmene utover det som ble vedtatt i fjor. Vi har lyktes 
med å få 34 medlemmer til å tegne seg for livsvarig medlemskap, 
forutsatt godkjenning i det ekstraordinære årsmøtet. Dette vil gi 
11,9 millioner kroner, basert på 25 ganger samlet årskontingent 
og avgifter for 2017, avrundet oppover. Videre har vi mottatt 
bindende tilsagn om en ekstraordinær gave på 6 millioner kroner 
fra en foreløpig anonym støttespiller, i tillegg til et svært gunstig 
lån på 10 millioner kroner som bidrag til finansieringen av det nye 
klubbhuset. I tillegg har vi fått tilsagn om støttelån på ytterligere 
1,5 millioner kroner.

Forutsetningen for finansieringen av et utvidet prosjektbudsjett for 
klubbhuset er at det ikke skal foretas opplåning utover 47 millioner 
kroner som lå til grunn for samlet banklån og støttelån i fjor. Videre 
er det en forutsetning at det årlige bidraget fra aktive medlemmer på 
1 300 kroner, som ble vedtatt 27. november 2017, ikke skal endres.

Fremdriftsplan for nytt klubbhus
Det er planlagt rivning av eksisterende klubbhus i mars 2019, 
hvilket innebærer at administrasjonen kan benytte dagens 
kontorlokaler gjennom vinteren. Sesongen 2019 vil by på 
provisoriske lokaler til pro-shop og kafé i nær tilknytning til 
byggetomten, mens administrasjonen sannsynligvis flytter til 
boligbygget bak driving rangen. Det er inngått avtale om leie 
av parkering på Bogstad Camping i byggeperioden. Styret og 
administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at medlemmer, sponsorer 
og samarbeidspartnere kan ha glede av klubbens fasiliteter gjennom 
2019-sesongen, men vi ber alle om å utvise tålmodighet og 
fleksibilitet i denne mellomperioden. Etter planen skal banen åpne 
med helt nye greener i løpet av mai 2019, så spilleforholdene neste 
år bør uansett være de aller beste. 

Ekstraordinært årsmøte 27. november 2018
Styret innkaller til nytt ekstraordinært årsmøte på MEET Ullevål 
v/ Ullevål stadion. Innkallingsdokumentet er i skrivende stund i 
ferd med å bli trykket og sendt ut. Saker til behandling vil være 
finansiering av økt prosjektbudsjett for nytt klubbhus og fullmakt 
til å tegne livsvarige aktive medlemskap for delfinansiering av 
klubbhuset.

Møt opp og bruk din stemmerett!

Jens-Ove
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Avholdte turneringer

Erik Piene – Årets Old Star!

Årets Old Star Champion, Erik Piene, alpint

Over 6 tidligere idrettsstjerner deltok i årets utgave av 
Old Star Cup. I turneringen ble spilt den 24. august på 
en bane som var i aldeles ypperlig stand og hvor været 
viste seg fra sin aller beste side.

TEKST: THOMAS SELBEKK

Årets arrangement var det 45. i rekken, og vinner ble Oslo 
Golfklubbs egen Erik Piene (alpint). Han landet på 38 poeng og var 
dermed ett poeng foran Nikolay Hauger (bandy), Trygve Sundbø 
(håndball) og Bent Hinze (tennis).

Dameklassen ble vunnet av Kirsten Wille (håndball) med 33 poeng, 
ett poeng foran Tone Notto (håndball).

Bruttoprisen gikk i år til en velkjent toppgolfer, Asbjørn Ramnefjell 
(basketball) med 75 slag.

Beste lag netto ble bandy, med Nikolay Hauger, Tom Hestø og 
Håkon Sletta. “Krokkjepp-gutta” stakk også av med bruttoprisen, 
nå med Even Holst-Andreassen som tredjemann.

Bandy hadde en bra dag – Nikolay Hauger stakk av med 
birdieprisen etter å ha bokført tre røde tall på kortet.

Årets mest tallrike lag var hopp, som hadde med ikke mindre enn 
13 mann.

Ærespris til Kirsten Wille

Kirsten Wille fikk årets ærespris.

Gunnar Fosseng hadde i år gleden av å dele ut årets ærespris til 
Kirsten Wille, som er en meget trofast Old Star og som bidrar år 
etter år med å rekruttere nye debutanter. Trøsteprisen gikk i år til 
Jon Magne Karlstad, ishockey.

Chris Selbekks minnepokal
Chris Selbekks minnepokal til beste debutant gikk til bandyspilleren 
Håkon Sletta som tro til med imponerende 36 poeng.

Håkon Sletta

Banketten var som vanlig en stor suksess, årets musikalske bidrag sto 
skihopperen Andreas Hartz for og Kirsten Robsahm utførte debutant-
avhørene på sin vante myndige, bestemte, men rettferdige måte. 
Maten besto tradisjonen tro av nydelig laks med jordbær til dessert.
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Klubbmesterskap 2018

Over 150 av klubbens 
medlemmer stilte til 
start i årets utgave av 
Klubbmesterskapet noe 
vi mener må være ny 
deltagerrekord.

Stina Resen ble klubbmester i klassen for damer. Anna Cathrine Krekling tok 
2. plassen, mens Emilie Marceliussen-Dahl (ikke tilstede da bildet ble tatt) tok 
bronsjemedalje.

Det hele ble innledet lørdag morgen med Klubbmesterskap for de 
yngste. 25 spillere under 15 år stilte til start med spill over 18 og 
9 hull. Aksel Foss Stene og Sofie Bindner Engesæth vant i hver sin 
klasse for spillere under 15 år, mens Marius Furuholmen Warberg 
vant i klassen Mixed 9–12.

Marius Furuholmen Warberg.

I de øvrige klassene ble det konkurrert over 36 hull slagspill. 
Grunnet høy deltakelse ble den opprinnelige shotgunstarten på 
søndagens runde gjort om til en løpende start slik at samtlige 
påmeldte fikk spille 36 hull.

I dameklassen ble Stina Resen klubbmester på én over par 
totalt etter runder på ÷69 og 76 slag. Stina vant fire slag foran 
tittelforsvarer, Anna Cathrine Krekling. Emilie Marceliussen-Dahl 
tok bronsjemedalje på åtte over par. Anna og Emilie tok også de to 
øverste plassene i juniorklassen for Jenter hvor Emilie Øverås ble 
nummer tre.

Fv. Sander Akeren, Herman Sekne og Kristoffer Reitan.

I herreklassen ble det spilt mye god golf fra våre juniorspillere. 
Fire spillere endte under par for turneringen fra back tee 63 – 
imponerende! Suveren klubbmester ble 17 år gamle, Herman Wibe 
Sekne, på 9 under par totalt. Herman åpnet med en 69-runde 
(-3) lørdagen før han klinket til med en glimrende 66-runde (-6) 
på søndagen. Sander Akeren fulgte på andreplass, seks slag bak. 
Kristoffer Reitan kom rett fra verdens største amatørturnering på 
Pebble Beach Golf Links, og tok tredjeplassen på én under par totalt. 
Michael Mjaaseth endte med samme score, men Kristoffer gikk 
forbi med en bedre sisterunde. Bra spilt, gutta! Herman, Sander og 
Michael A. Mjaaseth utgjorde pallen i klassen Junior Gutter.

I klassen Senior Herrer ble det en spennende duell og fight hele 
veien inn mellom Ragnvald Risan og Richard Berggren. Før 
hull 18 var spillerne helt likt. Ragnvald avsluttet med å senke en 
7 meters birdieputt på avslutningshullet, og ble dermed klubbmester 
slaget foran Richard. Truls Gundersen tok tredjeplassen.

Fv. Richard Berggren, Ragnvald Risan og Truls Gundersen.
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Anne-Marie Giørtz ble klubbmester i klassen Senior Damer foran 
Kaia Means og Ellen Holven.

Fv. Kaia Means, Anne-Marie Giørtz og Ellen Holven.

I klassen Eldre Senior Herrer ble Asbjørn Ramnefjell klubbmester 
foran Einar Skogstad og Ivar Sigvald Cock.

Fv. Einar Skogstad, Asbjørn Ramnefjell og Ivar Sigvald Cock.

Helene Roll ble klubbmester i klassen Eldre Senior Damer foran 
Bøbban Paus og Anne Line Bakkevig.

Fv. Anne Line Bakkevig, Helene Roll og Bøbban Paus.

I klassen 75+ Senior Herrer ble Per Hilmar Sundby klubbmester 
foran Trond Haug og Kjell Robert Kaspersen.

Fv. Trond Haug og Per Hilmar Sundby.

Oslo Golfklubb takker samtlige av klubbens medlemmer for flott 
innsats. Gratulerer til alle klubbmestere. Takk til banemannskapet 
som har gjort en iherdig jobb med å få banen i best mulig stand 
til denne helgen, til tross for baneproblemene på begynnelsen av 
sesongen.

Vi håper på minst like mange påmeldte neste år. Da planlegger vi å 
holde av banen hele søndagen for å kunne ha to shotgunstarter og 
lage en fin ramme rundt premieutdelingene etter spill.

Avholdte turneringer

Vi håper på minst  
like mange  
påmeldte neste år.
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Aalborgmatchen – «Bjella» blir i Oslo

Årets utgave av Aalborgmatchen ble avholdt 31. august – 2. september på Bogstad. 

Den første formelle matchen i Oslo – Aalborg CUP 
gikk på Bogstad i 1968 og dermed var det duket for å 
feire 50 års jubileum på Bogstad i år.  Kaptein Trygg 
Thu og visekaptein Tim A. Bye rapporterer.

Som vanlig møttes vi fredag ettermiddag til en kort velkomst kl. 13. 
Danskene overrakte capser med jubileumslogo til stor applaus fra 
alle deltagerne. 

Oslo tok føringen med 5,5 mot 2,5 etter fredagens foursome 
matcher. De fleste av matchene gikk hele veien med unntak av 
Gunnar Skrautvol og Ole Martin Beck som avgjorde tidlig.

Lørdagen strålte solen på sedvanlig vis i våres arrangement, og 
til danskenes frustrasjon uteble vinden. Oslo hadde med andre 
ord godt tak på bestball-matchene og før vi var klare til å sende 
danskene på overraskelsestur var stillingen 12–4 i favør Oslo. Denne 
dagen var det kun ringrevene Jan Petersen og Lars Bender som fikk 
med seg ett solid poeng for Aalborg, mens det var Per Foseid og 
Christian Juell som hadde størst seiersmargin for Oslo.

Da det var jubileumsår så hadde det norske laget planlagt en 
overraskelse til danskene. Vi leide Holmenkollhoppet 1 time på 
lørdag med guide og et opphold øverst i tårnet. Full klaff med 
praktfullt vær, ingen tåke og vindstille. Ingen ville gå derfra, men 
Per Anders ventet med middagen i klubbhuset så vi fikk loset alle 
til bords etterhvert. Maten smakte ypperlig og det var god stemning 
før søndagens singelmatcher selv om det endelige resultatet virket 
rimelig sikkert.

Søndag skinte solen igjen og lagenes kapteiner slo ut først ihht 
tradisjonen. Trygg tok en solid hjemmeseier denne gangen. Dag 

Wittusen og Henning Larsen fulgte opp med storeslem utover 
dagen. Da var det ingen tvil om at den ettertraktede Bjella blir 
hengende i Ankerveien det neste året. Singelmatchene endte 9–7 
i Oslo sin favør. Stillingen ble til slutt 21–11.

Vi gleder oss allerede til 2019 hvor vi skal besøke våre nære 
golfvenner.

Vil du delta neste år?
De av dere som er interessert i å være med på denne turneringen til 
neste år kan melde sin interesse til Trygg Thu, e-post: trygg.thu@
gmail.com. Deltagere fra forrige år blir spurt først, men det er alltid 
behov for noen nye i sammenheng med at noen melder avbud. Det 
er i turneringen sin interesse å fornye laget for å sikre at tradisjonen 
står ved lag.

Overraskelsesturen gikk helt til topps i Holmenkollbakken.

mailto:trygg.thu@gmail.com
mailto:trygg.thu@gmail.com
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Avholdte turneringer

OGK Ladies Vandrepokal

Fv. Inger Thorp, Anniken Cathrine Strøm, Anne Lise Musæus og Massi Seip 
Blakstad.

Vandrepokalen – årets dameturnering på Bogstad – 
gikk av stabelen med shotgunstart lørdag 8. september. 
Ekstra moro var det at de 71 damene på deltagerlisten 
representerte 16 golfklubber!

TEKST: REIDUN BØHN DYBWAD

Turneringen ble spilt første gang i 1931 og har dermed 
lange tradisjoner her i Oslo Golfklubb. Tidligere ble den kalt 
«Vandrepokalen av 1931». Turneringsformatet har endret seg 
gjennom årene – blant annet fra å bli spilt over 3 dager, til 2 dager 
og nå over én dag.

Deltagerne er fordelt på to klasser: klasse A opp til 18,4 i hcp og 
klasse B fra 18,5 til 30,0. Selve Vandrepokalen går til den som har 
beste stablefordscore uavhengig av klasse. 

Vinneren i A-klassen ble Anniken Cathrine Strøm fra Haga 
Golfklubb med 39 poeng. B-klassen ble vunnet med 40 poeng av 
Cecilie Smith fra Losby Golfklubb og hun ble derfor vinneren av 
årets vandrepokal. 

Resten av pallen i de to klassene ble som følger:

Klasse A:
2. plass: Inger Thorp 38 poeng
3. plass: Anne Lise Musæus 37 poeng

Klasse B:
Massi Seip Blakstad 39 poeng
Anne Vedul 38 poeng

Vi takker turneringskomiteen ved Erik Hagen og sportssjef Marius 
Thorp for et flott arrangement, god mat og et generøst premiebord. 
Alle kommer igjen neste år!

Upper Ten

Fv. Per Arvid Sveum, Jan Kolstad, Tor-Eldar Hagen, Tor Linaae og Einar Røang.

Mandag 10. september ble Upper Ten – en turnering over 9 hull for 
senior herrer 70+ – spilt på Bogstad. Det spilles stableford etterfulgt 
av en putt på puttinggreen.  Tor-Eldar Hagen vant med 21 poeng 
foran Richard Furuholmen som fikk 20 poeng. På 3. plass kom Tor 
Linaae med 17 poeng.

Martin Beck – mester i matchspill

Fv. Lars M. Haavik og Martin Beck før finalen skulle spilles.

Gjennom golfsesongen har 42 medlemmer brynt seg på hverandres 
golfspill i Bogstadpokalen. Finalen ble spilt 19. september mellom 
Martin Beck og Lars M. Haavik.

Før det hadde Martin Beck kjempet seg til finalen med å slå blant 
andre Tim Bye og Kristin Julie Klæboe som begge har vunnet 
pokalen henholdsvis i 2014 og 2015. Lars M. Haavik på sin side 
hadde blant andre slått ut Per Kristian Winge som har vunnet 
pokalen 2 ganger tidligere.

Årets utgave endte med en ny førstegansvinner, nemlig Martin 
Beck. Klubben gratulerer begge finalistene og Martin Beck med 
seieren.
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OGK Juniormesterskap i putting

60 juniorer i alderen 6–18 år fikk testet putte ferdig-
hetene i juniormesterskapet som ble avholdt onsdag 
19. september på treningsområdet Stephens Corner.

For 3. år på rad ble mesterskapet hvor klubbens beste juniorputter 
kåres. Avhengig av alder skulle 18-54 hull forseres. Stemningen var 
god med musikk og pølsegrilling som viktige elementer. 
Vinner i den yngre klassen ble Noomi Simonsen. I klassen for de litt 
eldre var det Haakon Mathiesen som vant med en totalscore på -4 
over 54 hull.

Member/Guest Invitational 2018

Fv. Nikolay Evju Hauger, Lars Erik Rødland, Ole Engstrøm og Ove Øyre.

Solen skinte etter noen tunge regndager for de 100 
spillerne som lørdag 22. september stilte til start i årets 
utgave av Member/Guest Invitational. Selve finalen 
spilles i Spania i november.

Member/Guest Invitational ble arrangert for fjerde gang og har vokst 
til å bli en av klubbens mest ettertraktede turneringer. Her kan et 
medlem invitere med seg en gjest for å spille på lag i en bestball par 
turnering, hvor beste stablefordscore teller på hvert hull. I år som i fjor 
var premien til de to beste parene en reise til Spania hvor finalematchen 
om den ettertraktede pokalen spilles lørdag 3. november.

Turneringen skulle opprinnelig vært spilt i juni, men grunnet 
den tøffe vinter- og vårsesongen ble arrangementet forskjøvet til 
22. september. Et herlig registreringsbord med piquer, baller, mat og 
drikke ventet spillerne allerede før shotgun-start kl. 10.00. Etter spill 
var det også servering i cafeen og et stappfullt nydelig premiebord.

Og det var ikke bare solen som skinte denne lørdagen. Etter nesten 
5 timer ute på banen under strålene forhold var det parene Ole 
Engstrøm/Ove Øyre som stakk av med seieren med hele 47 poeng. 
På reisen sørover får de med seg Lars Erik Rødland/Nikolay Evju 
Hauger som endte som nummer to med 45 poeng. To fantastiske 
prestasjoner!

Disse parene skal spille finale om Member/Guest pokalen på en 
av Spanias aller beste baner i lørdag 3. november, nemlig PGA 
Catalunya Stadium Course.

Klubben og turneringskomiteen vil takke alle deltagere for en 
strålende dag og ikke minst gratulerer vinnerne nok en gang. For en 
finale det blir!!

PS! Turneringen vil spilles i juni neste år og vi håper på å utvikle 
denne turneringen enda mer og gjøre det enda større. Så husk å 
meld deg og din partner på så fort det blir mulig.

Årets Per Teigen: Per Arvid Sveum!

Etter 13 tellende torsdagsmatcher var det søndag 23. september 
klart for finalen i Per Teigens Pokal. 

Den ukentlige torsdagsmatchen har i år, som tidligere år, vært 
veldig populær og kampen om den gjeve parkeringsplassen nærmest 
klubbhuset er hard. Sesongen startet med spill på provisoriske 
greener og først når ordinære greener var i spill ble rundene tellende.

163 spillere har i løpet av sesongen skrevet seg på listen i shopen 
og deltatt i Per Teigens Pokal. De 9 beste spillerne gikk videre til 
finalen der de tok med seg gjennomsnittet av sine 5 beste runder. 
Disse 9 spillerne var: Terje Selmer Øverland, Anne-Marie Giørtz, 
Espen Berner, Per Arvid Sveum, Jens-Ove Hagen, Lars M. Haavik, 
Andreas Sletta, Michael Alexander Mjaaseth og Øystein Giørtz 
Aarset.
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Avholdte turneringer

Per Arvid Sveum har spilt strålende gjennom sesongen og har ofte 
vært innom administrasjonen for å hente sine velfortjente premier. 
Han spilte også supert søndag 23. september og ledet etter halvspilt 
runde, noe som skulle vise seg å holde helt inn. Dermed kunne han 
heve pokalen og til neste år kan han benytte seg av den lukerative 
parkeringsplassen forbehold klubbens Per Teigen-vinner!
På 2. plass kom Anne-Marie Giørtz, mens Øystein Giørtz-Aarset 
tok 3. plassen.

Vi gratulerer og takker både deltagere og finalister for super innsats.

Dobbelt Berggren i Familiematchen

Phillip og Anne Berggren

Årets utgave av familiematchen ble av det unike slaget. 
Etter 14 spilte matcher var det nemlig Berggren mot 
Berggren i finalen.

Den sesonglange matchturneringen hvorav minst en av lagets 
spillere må være aktivt medlem av Oslo Golfklubb og den andre kan 
være medlem av en annen klubb ble avgjort søndag 23. september. 
Etter å ha kommet seg igjennom åttedels, kvart og semifinaler var 
det til slutt Anne og Phillip Berggren mot Richard og Vincent 
Berggren i finalen, altså en vaskekte familiematch som skulle avgjøre 
det hele.

Det ble en durabelig fight hele veien mellom familiemedlemmene 
hvor det tilslutt var Anne og Phillip som gikk seirende ut med 3/1 
over Richard og yngstemann Vincent. 

Klubben gratulerer hele Berggren-familien med en strålende 
prestasjon, og da spesielt årets vinnere Anne og Phillip.

Flaggturneringen

Erik Hagen med en strålende prestasjon og seier i klasse B.

Det var en viss fare for frost under årets flaggturnering, 
men den uteble heldigvis. 90 spillere var klare på start 
for å se hvem som kom lengst.

I flaggturneringen spilles det i to forskjellige klasser oppdelt på 
HCP. Klasse A er for spillere med HCP opp til og med 12,9 og 
klasse B er for de spillerne med HCP 13,0 – 36,0. Spilleformen er 
«flaggkonkurranse - netto slag» der alle spillerne får utdelt et flagg 
ved start. Når spilleren har brukt alle sine slag (banens par 72 + 
mottatte slag) settes flagget ned der ballen ligger etter siste slag og 
avstand fra hullet markeres på scorekortet.

Den som kommer lengst vinner turneringen og i år var dette leder 
av turneringskomiteen Erik Hagen i klasse B og Lars Krefting i 
klasse A. Erik kom hele veien til det tjuende hullet, mens Lars var 
en meter fra koppen på hull nummer 19. Det var mange gode 
prestasjoner i begge klasser og spillerne måtte et langt stykke inn 
på det 18. hullet for å være med i kampen om premiene.

Vi gratulerer vinnerne og takker alle som var med for innsatsen! 
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Avslutningsturneringen

Så var det slutt for i år. Lørdag 6. oktober møtte 
64 spillere, fordelt på 16 lag, opp for å delta i årets 
avslutningsturnering.

Etter en noe komprimert turneringssesong hvor enkelte turneringer 
ikke ble avviklet grunnet vinteren, var det klart for årets siste 
turnering på Bogstad den første helgen i oktober. Arbeidet med å 
klargjøre greener for nytt ferdiggress til våren 2019 hadde startet 
og på noen hull var det derfor provisoriske greener. Ellers var det 
strålende forhold på golfbanen.

Som tidligere år ble det spilt scramble med 4 manns-lag, hvor hver 
spillere måtte ha 3 tellende utslag. Ettersom hull 8 var stengt for 
året, fikk alle lag tildelt par på dette hullet.

Det var mye godt spill og det gikk unna i et forrykende tempo – 
under 4 timer på mange av lagene. Best av alle lag var Team 16 
bestående av Asbjørn Ramnefjell, Chureerat Krefting, Bård Johan 

Tobiasson og Ellen Holthe. De gikk på 14 under par netto! To slag 
bak fulgte Team 4 med Thor Jusnes, Cato Fjeld, Harald Vegstein og 
Inger Walstad. Siste pallplass gikk til Team 7 som bestod av Phillip 
Berggren, Per Arvid Sveum, Erik Hagen og Randi Ramnefjell.

Fv. Bård Johan Tobiasson, Chureerat Krefting, Ellen Holthe og Asbjørn Ramnefjell.

Etter spill ble det servert mat og premieutdeling på terrassen, hvor 
leder av turneringskomiteen takket for årets sesong og samtidig 
takket alle medlemmene som har deltatt i turneringer i år. Til 
slutt var det også på plass å nevne at det nok var siste gang man 
var samlet på terrassen, ettersom det etter planen skal bygges nytt 
klubbhus neste sesong.

Klubben retter en stor takk til Turneringskomiteen for strålende 
arbeid gjennom sesongen. 

Hole in one

Mandag 27. august ble MER Invitational avholdt på 
Bogstad. Morten Hornnes var en av deltagerne og på 
hull 16 fikk han full uttelling.

– Det var 157 meter til flagget, og ganske sterk vind fra høyre. Jeg 
kuttet ballen inn i vinden som dro den inn mot flagget. En sprett og 
rett i koppen. Med andre ord en hole in one å være stolt av, forteller 
Morten.

Tradisjonen sier at får man hole in one så må man spandere raust på de 
andre deltagerne. Da kan det være lurt å ha forsikringen i orden.
– Jeg ble litt bekymret for at jeg måtte spandere bobler på alle de 
70 andre spillerne i turneringen. I ettertid har jeg funnet ut at DNB 
Saga Mastercard ikke har hole in one forsikring, men har man 
mastercard kredittkort fra Danske Bank så er forsikringen tatt hånd 
om, opplyser Morten.

Har du fått hole in one tidligere?
– Ja, én gang i en turnering for 10 år siden i Spania, nærmere 
bestemt på Brisas. Det er faktisk en morsom historie. Jeg spilte 
sammen med min mor og far. På samme hullet fikk far fikk par, 
mor birdie og jeg hole in one. 

Fv. Stina Resen, Morten Hornnes og Caroline Martens.



12

Golfprofilen – Jannicke Bakken

Jannicke deltok i EM Senior i Slovakia tidligere i år.

Jannicke Bakken har vært medlem i klubben siden hun 
var 13 år gammel. I dag er hun en av klubbens virkelig 
gode golfere.

Det har vært et godt år for Jannicke i alle fall rent golfmessig. Hun 
kan skilte med et handicap på 2,6 etter å ha spilt seg ned fra 3,9 i 
årets sesong. Den 23. og 24. juni spilte hun seg til seier i NM Senior 
i Stavanger og uken før tok hun en 5. plass i Europamesterskapet for 
golfere 50 år +.  Hun vant Lag NM med klubbvenninnene Anne Line 
Bakkevig, Bøbban Paus og Cathrine Schrøder i august. På slutten av 
sesongen vant hun Landsfinalen til Norsk Senior Golf, og endte på 
2.plass på Order of Merit i Senior Golf. Det er vel all grunn til å si seg 
fornøyd med sesongen? 
– Sesongen har gått over all for-
ventning. Jeg setter EM resultatet 
høyest, målet var å kvalifisere, 
men etter en første runde med 
5 birdies på rad, gikk det relativt 
greit, selv med en dårlig 2. runde.  
Avslutningsturneringen på 
Drøbak med 72–72 i hard 
konkurranse med de beste 
seniorgutta kommer også 
høyt opp. Jeg spilte også 
klubbmesterskapet i dame-
klassen og syns det var veldig 
inspirerende å få spille med flere 
av klubbens flinke jenter!

I medlemsregisteret kan vi lese at du ble medlem som 13-åring. 
Hvordan du kom i gang med golf? 
– Mine foreldre spilte golf på Bogstad og jeg ble med dem etter hvert 
for å gå caddy. Jeg ble fort bitt av basillen. Det var ikke mange jenter 
som spilte så jeg kom raskt med på ulike lag. Jeg fikk, som første 
norske golfspiller, golfstipend i USA etter videregående på Rollins 
College i Florida, og spilte på skolelaget i 4 år.

Tavlene i klubbhuset avslører at du har 
mestret golf på høyt nivå tidligere i livet 
også. Som 23-åring ble du klubbmester 
første gang og som 30-åring gjentok du 
bragden. Hvilke andre mesterskap har 
du hevdet deg i? 
– Jeg ble Norgesmester for yngre 
junior som 16 åring, og Norgesmester 
for damer som 18 åring. OGK vant 
også flere Lag NM hvor jeg var med på 
den tiden. Vi spilte EM og VM, uten 
at jeg personlig hadde veldig gode 
resultater. Jeg vil nok si jeg er en bedre 
spiller i dag.

Etter en titt på antall innleverte runder de siste årene ser det ut som golf 
fikk en lavere prioritet en stund for så å ta seg opp igjen i 2016. 
– Ja, etablering av famille med tre aktive jenter, mann og to hunder, 
jobb i bank, så omskolering til akupunktør, gjorde at golf ikke sto 
høyt på prioriteringslisten i 20 år. Jentene er alle, som sin far mest 
interessert i fotball, selv om de alle i sin tid fikk grønt kort!  
Det som fikk meg i gang igjen var faktisk et annen OGK-medlem. 
Vi var med jentene våre på fotball treningsleir i Danmark i mai 
2016, og han fikk meg til å ta med golfkøller. Han er utrolig 
kompetitiv og fikk fram et godt gjemt konkurranseinstinkt i meg. 
Plutselig var golf utrolig gøy – nesten mer gøy enn for 30 år siden! 
Jeg har også en far på 91 år som fortsatt spiller golf og tar timer 
med pro. Han er mitt store fotbilde og viser at alder ikke er noen 
hindring! 

Hva er det du setter mest pris på med golfidretten?
– Frihet til å koble av fra hverdagen! Gleden over å fortsatt kunne 
konkurrere på høyt nivå, gjenopptak av gamle vennskap og nye 
venner!

Hvem bør melde seg inn i Norsk Senior Golf? 
– Alle over 50 som liker å konkurrere eller som ønsker seg ett nytt 
fellesskap på golfbanen bør melde seg inn. Det er turneringer for 
alle handicapkategorier og damer og herrer spiller i samme klasser. 
For meg gir det en mulighet til å spille med de beste seniorspillerne, 
som hele tiden jakter på birdier! Det er kjempeinspirerende. 

Hva er ditt beste golfminne?
– Da jeg ble Norgesmester og min far gikk caddy! Han var nok aller 
mest stolt.

Kort om Jannicke
• Favorittkølle: 50 grader Wedge
• Favoritthull på Bogstad: Hull 16 – fikk mitt hittil eneste 

hole-in-one der da jeg var 16!
• Favorittbane: Bay Hill, Orlando, Florida
• Antall golfrunder i uka: 0–3 i uken, men trener og 

spiller nok i snitt 5 dager i uken, gjennom sesongen 

Klubbmester i 1995. Bildet 
er hentet fra OGK Nytt nr. 5 
samme år.

Seier i NM Senior
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Damemens høstfest og premieutdeling

Tirsdag 25. september ble damegruppens høstfest 
arrangert og dermed ble punktum satt for «damenes 
golf» denne sesongen.

Tirsdagen startet med avslutningsturnering, 2 køller, putter og et 
kast. Rekordmange var påmeldt og dessverre møtte alle 38 opp til 
en bane som var stengt på grunn av morgenfrost. Ventetiden ble 
brukt til hyggelig, sosial omgang og endring av flightene slik at alle 
rakk å spille 9 hull. Dagens vinner ble Kari Tobiasson etterfulgt av 
Liv Høegh på 2. plass og Anne Riddervold på 3. plass.

Årsmøte og middag
Kl. 18.00 møtte 41 damer opp til et lite glass før årsmøtet var i 
gang. Inger Anne Berge leste årsberetningen og informerte litt om 
planene for høsten og vinteren. Damene ble minnet om golfturen til 
La Manga 27. mars – 3. april 2019 hvor det er noen få plasser igjen.

Anne-Lise Musæus hadde sendt inn et forslag om spilleform ved 
Texas Scramble turneringer. Forslaget ble godt mottatt og hennes 
oppsett for 3 og 4 spillere vil bli brukt fremover. 

Tove Busch gjennomgikk regnskap og budsjett før Valgkomiteen ved 
Anne Riddervold presenterte det nye styret. De nye styremedlemmene 
er Heidi Lium, Inger Walstad og Ellen Juell. Anita C. Strindberg, Rita 
Ek og Lise Fjeldstad ble takket for flott innsats i deres periode i styret.

Fv. Tove Busch, Ellen Juell, Heidi Lium, Inger Anne Berge og Inger Walstad.

Etter årsmøte ble det servert en deilig 3 retters middag.

Premiering
Kvelden ble avsluttet med premiering av sesongens turneringer. 
Helene Roll vant Ladies Cup med 72 poeng på de 2 beste rundene 
sine i juli.  Årets Valkyrien-vinnere var Tove Busch og Liti Bøhle 
Høiness med sudden death på hull 20.

Liti Bøhle Høiness og Tove Busch.

I år ble det arrangert flaggturnering og den ble vunnet med utslag 
på hull 18 av Ellen-Margrethe Scheie. Det var stor stemning for at 
Damens Flaggturnering skulle gjentas neste år.

Sesongens serierunder er tellende for Orders of Merit og vinnerne ble:
•  Klasse A Helene Roll 174 p.
•  Klasse B Vibeke Koren 167 p.
•  Klasse C Tove Busch 172 p.

Astrids Pokal ble vunnet av Helene Roll med de 5 beste rundene 
i løpet av sesongen uansett klasse.

Utover dette premiedrysset var det trekkepremier for Lucky Looser 
i høstens turneringer, Birdie-premiering og trekke-premier til 
festmiddagens gjester. 

Det var en veldig hyggelig kveld og det var stor interesse for at man 
arranger et julebord på «huset» i desember.

Alle damer i klubben  
ønskes velkommen til:

• Damenes julebord 
i klubbhuset,  
11. desember 2018  
kl. 18.00

• Damenes vinterputt  
i treningslokalet,  
15. januar 2019  
kl. 10.00
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Senior Herrers sesongavslutning

Litt grå og trist start på dagen, men 58 spillere stilte til 
start på sesongens avsluttende shotgun-konkurranse.

TEKST: PER J. EITZEN

Det gikk imidlertid ikke lenge før solen tittet frem og det ble en 
strålende golfdag – inntil voldsomme vindkast meldte seg på slutten 
av runden. Køllevalgene ble litt annerledes enn normalt på de siste 
hullene – avhengig om man hadde med eller motvind … selv om 
mange klaget på at de synes bare det var motvind!!!

Årsmøtet – Magnumputten – Middag
På kveldens årsmøte deltok 25 personer og møtet forløp som 
sedvanlig i hyggelige og verdige former. Gode forslag til endringer/
forbedringer for neste sesong ble fremlagt og skal gjennomgås av 
komiteen i vinter. 

Det var samme antall deltagere på Magnumputten – og da må det 
vel sies at puttingen var generelt dårlig når kun én mann – Erik 
Hagen – traff flasken og dermed gikk av med seieren!

Årsmøtemiddagen ble fortært av 32 meget fornøyde gjester. Deilig 
mat/drikke – som vanlig – og meget god stemning. Latteren og 
anekdotene satt løst.

Premiering
Som vanlig fordeler premiene for sesongen seg på et lite fåtall 
spillere – det blir mange gjengangere - men det betyr vel bare at de 
er best!

Richard Berggren vant Order of Merit 2018.

Vemodig å takke av for sesongen og ikke minst å erkjenne at dette 
høyst sannsynlig ville bli siste gang man hadde årsmøte/middag i 
disse lokalene?

Slik kan det også gå

Erik Hagen, for øvrig leder i 
turneringskomiteen, har stått 110 prosent 
på gjennom hele sesongen og sørget for 
at alle turneringer har gått som planlagt. 
Som seg hør og bør deltar han også ofte 
selv. Under årets avslutningsturnering 
hadde han kanskje en smule for mye å 
tenke på? 

Erik benytter anledningen til å takke 
Phillip Berggren som ofret seg og gikk i 
vannet!  
God lagspiller!

Bare moro dette her
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Forenklede golfregler fra 2019

De mye omtalte Rules of Golf er alltid et 
diskusjonstema blant glade amatører og på den 
profesjonelle scene. Nå har de øverste instanser, USGA 
og R&A, sammen forenklet mange av reglene og 
samtidig redusert antallet fra 34 til 24.  Her får du et 
sammendrag av de aller viktigste punktene som fort vil 
utgjøre en forskjell for spillet på Oslo Golfklubbs bane.

1. Ikke straffeslag dersom ballen flyttes ved et uhell på green – 
Regel 13
Denne regelen ble anbefalt som en lokal regel allerede i 2017 
men er nå på plass for godt. Det betyr at dersom du ved et uhell 
forårsaker at ballen beveger seg på greenen er det ikke lenger 
straffeslag. Nå skal ballen flyttes tilbake så nære der den lå som 
mulig og deretter skal du spille videre.

2. Flagget kan stå i når du putter – Regel 13
Et mye diskutert tema har vært at flagget må tas ut når man 
putter på greenen, ikke nå lenger. Fra 1. januar 2019 kan du la 
flagget stå i når du putter og du vil ikke få straffeslag dersom 
ballet treffer flagget når det står i hullet. Så nå er det bare å gå 
for samtlige putter.

3. Uspillbar ball i bunker – Regel 19
Mange av oss har et anstrengt forhold til bunkere og kan ofte ende 
opp med å aldri komme ut når ballen legger seg vrient til. For deg 
som ikke ser noen annen løsning kan du nå melde en ball i bunker 
uspillbar og droppe direkte bak bunkeren mot to straffeslag.

4. Dropping av ball – Regel 14
Frem til 1984 så måtte man droppe over skulderen, deretter 
fra skulderhøyde og nå endres dette igjen. Fra og med 2019 

skal man droppe fra knehøyde! Dette er for å gjøre droppingen 
enklere, samtidig som man beholder litt av tilfeldigheten ved det 
å droppe.

5. Køllelengde – Definering?
Hvilken kølle man bruker for å måle opp hvor man kan droppe 
er også noe som dukker opp med jevne mellomrom. Tidligere 
har det jo faktisk vært en fordel å ha lang putter for å kunne 
snike til seg noen ekstra centimeter på hver dropp, det går ikke 
nå lenger. Fra 1. januar er en køllelengde definert som spillerens 
lengste kølle i baggen bortsett fra putteren, altså er driveren 
køllen man skal bruke.

6. Vannhinder – Regel 17
Vannhinder skifter navn til straffeområder og trenger ikke 
lenger inneholde vann. Dette betyr at klubbene selv kan 
definere straffeområder på banen for å oppmuntre spillere til 
å ta en dropp, som også vil øke spillehastigheten.
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7. Løse gjenstander – Regel 15
Tidligere har du ikke hatt lov til å berøre eller flytte på løse 
gjenstander som kvister, steiner og blader i hindere. Nå kan 
du flytte på disse overalt, inkludert straffeområder og bunkere. 
Husk at ballen kan fortsatt ikke bevege på seg når du flytter 
på løse gjenstander, da må du flytte ballen tilbake mot ett 
straffeslag.

8. Grunne køllen i straffeområder – Regel 17
Dersom du skulle velge å slå ballen fra et straffeområde vil dette 
nå være mye enklere enn før fordi du nå kan grunne køllen i 
straffeområdet. Du kan også sette køllen ned bak ballen når den 
ligger i vann. Så spørs det om denne regelen gjør det noe lettere 
å komme seg ut da.

9. Plugget ball – Regel 16
Under myke og våte forhold ute på banen hender det ofte at 
ballen plugger seg i bakken. Tidligere har man fått fri dropp for 
plugget ball på kortklipt område som fairway og fringe. Nå er 
det fri dropp for plugget ball over hele spillefeltet – unntatt 
straffeområder og bunkere.

10. Leting etter ball – Regel 18
Fra 2019 vil man kun ha 3 minutter på deg til å finne ballen 
din, mot de 5 minuttene som har vært tilfelle frem til nå. Husk 
å se på klokken før du begynner å lete da dette er et punkt som 
vil bidra til økt spillehastighet.

11. Ball flyttet under leting – Regel 7
Når man leter i høyt gress er det ikke alltid like lett å se ballen 
og det hender at man kommer borti den med foten eller køllen, 
noe som tidligere ga et straffeslag. Det er ikke lenger tilfelle og 
ballen må flyttes tilbake uten straff.

12. Out of Bounds
Fra 2019 blir en lokal regel tilgjengelig som gir spilleren 
mulighet til å droppe ballen i i nærheten av der hvor man 
mistet ballen eller der den endte opp Out of Bounds. Du kan 
droppe ballen i nærmeste område i fairway mot to straffeslag. 
Denne regelen er egnet for klubbspill, men ikke for turneringer 
på elite og proffnivå. Den vil øke spillehastigheten og fjerne 
frustrasjon som har vært over dagens regler om Out of Bounds.

13. Være nær sand i bunker – Regel 12
I bunkeren kan du fortsatt ikke teste sanden på noen måte, 
grunne køllen før du slår eller være nær sanden i en prøvesving. 
Likevel blir det mer avslappet i bunkeren ved å være nær sanden 
tilfeldig. Du kan for eksempel lene deg på køllen eller rake 
fotspor som ikke er i din spille linje, å komme nær sanden ved 
tilfeldighet er nå lov.

14. Reparere merker i green – Regel 13
Frem til nå er det kun nedslagsmerker og merker fra gamle 
hullkopper du har kunnet reparere på green. Nå kan alle 
merker i greenen repareres som spike marks og fottrykk, husk at 
naturlige merker er en del av spillet og kan ikke fikses.

15. Ball treffer spiller eller utstyr – Regel 11
Det å treffe seg selv eller eget utstyr ved et slag resulterte tidligere 
i ett straffeslag, ikke nå lenger. Det å treffe seg selv ved et uhell 
gir ikke lenger noen straff. Husk at det må skje ved uhell! Du 
kan fortsatt ikke bruke deg selv eller ditt utstyr til å stoppe 
en ball.

Dette var noen av de viktigste endringene som vil påvirke det 
daglige spillet. Vi håper dette kan bidra til større glede ved golf, 
enklere bruk av golfreglene og raskere spill.

Marius

• 27. november 2018 kl. 19.00: 
Ekstraordinært årsmøte på MEET Ullevål  
v/Ullevål stadion

• 11. desember 2018 kl. 18.00: Damenes 
julebord i klubbhuset

• 15. januar 2019 kl. 10.00: Damenes 
vinterputt i treningslokalet

• Januar (Dato ikke bestemt): Senior Herrers 
vinterputt i treningslokalet

• 19. mars 2019: Ordinært årsmøte i Oslo 
Golfklubb

Klubbkalender
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Spill- og turneringstatistikk 2018

Etter mange flotte sesonger på Bogstad må man kunne si at 2018 
ble et utfordrende år på veldig mange områder. Den tøffe vinteren 
ga oss mange spørsmål og noen av svarene var tøffe å ta. Greenene 
brukte lang tid på å komme seg på et nivå, tross iherdig jobbing av 
banegutta, og det fikk konsekvenser på spill og turneringer også. 

Turneringskomiteen i samråd med Sportssjef besluttet å avlyse flere 
turneringer for årets sesong. Beslutningen ble tatt med medlemmers 
tilgang på banen i tankene. Disse turneringene vil være tilbake på 
skjema i 2019!

Det har i 2018 blitt spilt like under 24 000 runder, markant 
nedgang fra 2017. Dette skyldes at banen har vært åpen i ti dager 
mindre og med over 30 dager på provisoriske greener. Som vi 
kan se av tabellen under er det nedgang i alle kategorier, spesielt 
i turneringsrunder og medlemsrunder. Tallet på blokkeringer er 
som i fjor trukket fra turneringer og basert på 3 baller, da det er 
gjennomsnitt av hvor mange spillere som er i en blokkert flight.

Bestilte 2018 2017
Medlemmer 13 331 (16 656)
Greenfee/gjester 3 135 (3 799)
Turneringer 4 257 (5 401)
Blokkeringer 19 928 (3 746)
TOTAL 22 651 (29 302)
48 % av tilgjengelige tider er bestillt. Anslås til 23 500 runder med 
uregistrerte runder.

Tiltakene med økte priser for to år tilbake setter sitt preg på antall 
spillere som betaler full greenfee på banen vår. I år var antallet 213 
mens tallet i 2017 var 248.

Det var flere av klubbens medlemmer som tok med gjester til 
kr 1000,- enn i fjor, 430 mot 422. I fjor var det 86 juniorer som 
betalte greenfee her ute og det har det også vært i år, men litt flere 
junior-gjester enn ordinære juniorgreenfee. Twilightprisene våre, 
som gir spillere en mulighet til å spille 9 hull på kvelden før mørket 
setter inn, er det i overkant av 100 spillere som har benyttet seg av i 
året sesong. 

Her er en oversikt over totalt antall greenfeerunder fra sesong 
2014 til sesong 2018:
• 2014: 4766 runder
• 2015: 5026 runder
• 2016: 5087 runder
• 2017: 3799 runder
• 2018: 3135 runder

Nedgang i antall «No Shows»
Det er gledelig å kunne melde at antall «No Show» på banen har 
gått ned i stor grad. Det tror vi er en effekt av at medlemmer i 
større grad husker å registrere seg før spill og av at starterne gjør 
en god jobb. I tillegg har administrasjonen fulgt nøye med på 
hva som skjer i starttidsbilde. Det er fortsatt veldig viktig at man 
respekterer avbestillingsreglen som krever at bestilte starttider senest 
kan avbestilles kl. 20.00 kvelden før og at man aldri bruker andre 
spillere sitt navn for å oppta plasser. Keep up the good work!

Turneringsstatistikk
I turneringsoversikten nedenfor kan vi lese at gjennomsnitts-
deltagere er gått ned fra 53 i 2017 til 45,8. Det er spilt 9 færre 
turneringer enn i 2017 og 1144 turneringsrunder mindre enn 
fjoråret. Dette skyldes som tidligere nevnt at flere turneringer ble 
kansellert, European Young Masters ble tatt av plakaten og at færre 
deltok i turneringene som ble avholdt i periodene med provisoriske 
greener. Likevel har klubbens turneringer blitt gjennomført med 
stor kvalitet og det er ekstra gledelig at vi har rekorddeltagelse i store 
turneringer som klubben har satset på; OGK Ladies Vandrepokal, 
Klubbmesterskapet og Member/Guest Invitational. 

Turneringstall:
• Damedag (tirsdagsrunden),  antall runder totalt: 464, utgjør 

10,9 % av alle klubbens turneringsrunder
• Senior Herrer (onsdagsrunder), antall runder totalt: 829, utgjør 

19,5 % av alle klubbens turneringsrunder
• Torsdagsmatch, antall runder totalt: 656, utgjør 15,4 % av alle 

klubbens turneringsrunder
• Klubbturneringer, 1427 runder, utgjør 33,5 % av alle klubbens 

turneringsrunder
• Samarbeidspartnere, antall runder totalt: 479, utgjør 11,3 % av 

alle klubbens turneringsrunder
• Eksterne bedrifter, antall runder totalt: 45, utgjør 1,1 % av alle 

klubbens turneringsrunder
• Andre (5 stk. eks. Norsk Seniorgolf og MidAm), antall runder 

totalt: 357, utgjør 8,4 % av alle klubbens turneringsrunder

Totalt ble det gjennomført 93 turneringer fordelt som følger:
• Mai: 4 (inkluderer Bogstadpokalen og matchspill i Familie/

Ekteparmatch)
• Juni: 17
• Juli: 15
• August: 28
• September: 28
• Oktober: 1

Gjennomnsnittlig antall turneringsdeltagere er: 45,8.

Tilslutt vil jeg takke alle golfere for sesongen, for tålmodigheten og 
forståelsen for de utfordringene vi har møtt på i 2018. Vi har forsøkt 
å ivareta på dere medlemmer, våre samarbeidspartnere og gjester så 
godt vi klarer og gjort det vi kan for å legge til rette for alle parter.

Ønsker dere alle en strålende vinter og det er jo så mye spennende 
i vente her på Bogstad de neste sesongene!

Hilsen Marius
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Ekstremværåret 2018

Norske golfbaner har opplevd et vanskelig år som følge av uforutsigbart og annerledes vær dette året. Oslo 
Golfklubb er intet unntak. Til våren skal det legges nytt gress på alle greenene: totalt 13 000 kvm. 

Når vi i ettertid ser tilbake på årets golfsesong er det ingen tvil om 
at 2018 vil bli husket som et ekstremt vanskelig år. Det startet med 
uvanlig mye snø og rekordlave temperaturer. 

I mars måned var det kulderekorder i Oslo og i store deler av resten 
av landet. Et snølag som vanligvis beskytter dekket på banen ble så 
tykt at helt nye utfordringer oppstod. Totalt skulle ca. 111 millioner 
liter vann bort, noe som tilsvarer 222 liter vann per kvm. Det 
ble fokusert på å få ført smeltevann så effektivt som mulig ut 
av anlegget. Det ble måkt, is ble fjernet fra greener og teesteder. 
I tillegg ble det fjernet snø på deler eller hele fairwayer. 
 
I banerapporten som ble publisert 11. april var det fortsatt 
vanskelig å si noe om skadeomfanget på spilleflatene, men at noe 
gress på greenene og teestedene måtte byttes var det lite tvil om. 
Etter hvert ble det klart at skadeomfanget var mye større enn man 
erfaringsmessig kunne forvente.

4. mai ble det informert om at 80–85 prosent av det opprinnelige 
gresset på greenene var dødt. Situasjonen var den samme på de 

fleste golfbaner i Østlandsområdet, og Norges Golfforbund beskrev 
situasjonen som en naturkatastrofe som ingen av landets klubber er 
forsikret mot. 

Styret i klubben ba banestaben om å iverksette ekstraordinære 
hjelpetiltak i form av hyppig hjelpesåing gjennom hele sesongen 
og sprøytesåing etter kraftig perforering av underlaget på ødelagte 
fairwayområder med håp om å fremskynde vekst av nytt gress på 
ødelagte greener og fairwayer. Det ble også varslet om at styret tok 
sikte på å legge nytt ferdiggress på greene til sesong 2019 dersom 
løsningen ikke ville fungere.

Det skulle vise seg at isbrann-skadene som hadde oppstått på 
greenene hadde etterlatt seg et spirehemmende toppsjikt på 
greenene og at det dermed var mer krevende å reetablere gress på 
disse flatene. Det var behov for mer tid sol og varme før man kunne 
si noe om resultatet av hjelpesåingen. Og varmt ble det!

Gradestokken viste etterhvert over 30 varmegrader i Oslo og flere 
steder i landet. Oslo slo sin rekord for mai måned med 31,1 grad. 

4. mai 25. mai
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På landsbasis var temperaturen 4,4 grader over normalen. Varmen 
fortsatte gjennom hele sommeren. 

Lørdag 26. mai kunne banen åpnes for spill på provisoriske greener 
og «members only». Fredag 8. juni ble det åpnet for medlems 
gjester. Greenfeespillere måtte smøre seg med tålmodighet frem 
til 20. juni hvor også ordinære greener ble åpnet. Samme dato 
ble klubbens medlemmer informert om at styret hadde tatt en 
beslutning og bestemt at nytt ferdiggress skal rulles ut på alle 
greenene våren 2019 for å sikre at banens standard holder en 
kvalitet som tilfredsstiller klubbens visjon og ambisjonsnivå. Det 
hadde nemlig blitt klart at det ettårige gresset som klubben til nå 
hadde brukt store ressurser på å bli kvitt likevel hadde gjort sitt 
inntog og at det ville gi store utfordringer i årene fremover dersom 
det ikke ble tatt grep om situasjonen. 

Aldri har klubben vært mer glad for beliggenheten like ved 
Bogstadvannet og aldri har det vært målt flere sommerdager i Oslo. 
Den 26. september ble det målt over 20 grader på Blindern, og 
dermed fikk Oslo sin sommerdag nummer 105. Den gamle rekorden 
på 104 dager ble satt i 1947. 

Vanningsanlegget gikk for fullt 7 dager i uken i hele 4 måneder! 
Mens andre baner var gule, sørget vann fra Bogstadvannet til at de 
viktigste spilleflatene på Bogstad var innbydende. Mang en golfer 
fikk seg nok en ufrivillig dusj.

 Mandag 1. oktober startet det omfattende arbeidet med å 
klargjøre greenene for ferdiggresset som skal komme til våren. 
Det eksisterende greengresset og det øverste 10 cm av vekstmassen 
ble fjernet. Samtidig ble anledningen benyttet til å foreta en 
finshaping av greenflatene. Små justeringer på 4–8 cm som er 
mulig å gjøre uten å endre funksjon ble gjort for å bedre avrenning 
av overflatevann og dermed forebygge vinterskader i fremtiden. 
Anledningen ble også benyttet for å legge grunnlaget for greener 
som er mer mottagelige, flatere og som har mulighet for flere 
spennende flaggplasseringer.

3 eksempler på nye og bedre greener  

Hull 7
En av greenene som til neste år vil fremstå i ny drakt er hull 7. 
Her har det tidligere vært få områder for pinneplasseringer og 
vinterskader på deler av greenen. Vi har nå jevnet ut den fremre 
delen av green slik at vi får en større spilleflate, i tillegg har vi skåret 
ut litt torv utenfor green for at vannet skal komme raskere ut og 
ikke stange i greenkanten og slik forårsake skader.

Oppe på kulen er det blitt større flatere områder, som bedrer hele 
opplevelsen på greenen. På bakre del har vi jevnet ut greenflaten 
og også her skåret ut litt på venstre side slik at vannet kommer seg 
raskere ut.

Denne greenen vil neste år oppleves mye bedre, mye mer tiltalende 
og gi oss flere gode pinneplasseringer som minsker den totale 
slitasjen og øker kvaliteten.

Hull 13
Greenen på hull 13 har alltid vært vanskelig å treffe og ballen ruller 
ofte ned i vannet til venstre. I tillegg har det også vært problemer 
i senter av greenen hvor mye vann har samlet seg, det er det slutt 
på. Vi har nå forstørret greenen i front, til høyre og bak til venstre 
som vil gi en mye mer mottagelig green. Et lite platå kort til høyre 
har erstattet den kulen/hellingen som lå der og baller som lander på 
green vil bli liggende der. 

Det å gjøre greenen såpass mye større vil oppleves veldig mye bedre 
for gjennomsnittsgolferen med større flater og lande på, i tillegg 
vil det også her bidra til flere pinneplasseringer som betyr mindre 
slitasje og forbedret kvalitet!

Hull 17
Green 17 har alltid vært en svært vanskelig green og plassen har ikke 
vært ideelt utnyttet. Områdene foran til venstre har vært uspillbare 
og også forårsaket at alt vann har stanget i delen foran til høyre sett 
fra fairway. Her har det nå blitt gjort store forbedringer da hele 
fremre delen av greenen kan tas i bruk, delen bak til høyre er flatet 
ut og kulen som lå til høyre er borte. 

Vi har også forstørret platået oppe til venstre for å gi mer spillerom 
og mindre slitasje. Området utnyttes nå mye bedre og hele green vil 
fremstå utrolig mye mer spillevennlig. Her også vil vannet komme 
unna mye bedre enn før, slitasjen fordeles og det vil være mange 
flere pinneplasseringer. Rett og slett en ny og bedre green. 

Tilsvarende arbeid har blitt gjort på alle greener. Banemannskapet 
har sett på alle områder og optimalisert dreneringen for å få vannet 
ut av greenen raskt nok og i riktige retning. I tillegg har det vært et 
mål å få flere pinneplasseringer på greenen som gir mindre slitasje 
og dermed bedre kvalitet på greenen.

Vi tror at medlemmer og gjester vil oppleve dette prosjektet som en 
stor forbedring og at banen vil fremstå bedre enn noen gang. Det er 
bare å glede seg til 2019.
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Det var en gang …

Det var en gang – golf på  
Bogstad 1940–45

Det var til enhver tid 20–30 ungdommer som stilte 
som caddier. De fleste kom fra Røa, et område like ved 
banen, og kjente hverandre gjennom skole og idrett.

De fleste hadde gått læretiden fra årene før krigen både 
som henholdsvis B og A caddier. De fleste av disse har 
gått bort, men fremdeles er det flere som kan huske 
hvordan det var å være caddy i disse årene. 

De levde under et sterkt regime og var ganske godt 
disiplinert. Man begynte som B caddy og etter en 
lang opplæring så kunne man avansere til A caddy 
og det var stort. Ikke bare på grunn av at betalingen 
var bedre, men også forholdet til spillerne stod i stil 
med kategorien. Som A caddy kunne man også gå 
dobbeltcaddy, med en bag på hver skulder.

Godtgjørelsen var i begynnelsen satt til kr 0,50 
for 9 hull og kr 1,00 for 18 hull. Med innføring 
av A og B- caddy ble beløpet etter hvert økt til kr 
1.50 per runde for B-caddy og kr 3,- per runde 
for A-caddy. For øvrig ble det i 1935 fremsatt et 
forslag om å øke Caddie-avgiften med kr 0.50, 
men dette forslaget ble forkastet.

Leif Andersen, Josef (Jossa) Borgen og Gunnar 
Osland gikk caddy under krigen, spiller 
fremdeles golf i dag.

John Johansen, Kaare Kittelsen og Erik 
Osland som alle ble meget dyktige golfere og 
representerte klubben, og Norge på en utmerket 
måte. Spesielt kan nevnes John Johansen som med sitt sterke kortspill 
ble en av de aller dyktigste golferne til og langt inn i 50–60 årene. 

John Johansen arbeidet i Einar Bergsland og Noble Stibolts 
sportsforretning. Først i Lille Grensen og senere nede ved Rådhuset. 
Det påstås at forretningen kunne tilby treningslokale på toppen av 
Grandbygningen før krigen.

Kaare Kittelsen bodde på Fossum og hadde en bror som også var en 
dyktig caddy og golfspiller. Det var nok ikke uvanlig for caddiene å 
tyvspille så ofte de kunne. Dette ble nok akseptert av klubben som 
en del av arbeidet med å lære seg spillet for å være dyktige rådgivere 
for spilleren.

Det var enkelte rekvisita som manglet under krigsårene. Bl.a. var 
det ikke mulig å fremskaffe golfballer i Norge. Medlemmene i 
Oslo Golfklubb var ressurssterke og det var ikke uvanlig at det 
ble fremskaffet golfballer fra Sverige etter at det hadde vært gjort, 
legitime, reiser til nabolandet.

Navn som er nevnt i denne sammenheng er Treider (senere formann 
i klubben), Carlsen og Dr. Cato Aall.

Av andre som spilte under krigen var Herr og fru Arne Steckmest, 
Gravdahl, Nils Werring, Nils Heyerdahl, Ola Heyerdahl og Noble 
Stibolt. Damene spilte også. Fruene Figenbaum, Carlsen, Steckmest 
og Struksnes for å nevne noen. 

Caddier rydder banen i 1945. Brødrene Omsland og Arne Porsum.
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Baneavdelingens hjørne

Årets sesong går over i historien som en sesong med ekstreme 
kontraster. Vinterskadene må betraktes som ekstraordinære da stort 
sett alle baner i Norge ble berørt av det. Utfordringene var mange 
og det meste så ganske håpløst ut i en lengre periode i våres. Vi 
investerte mye i denne perioden for å prøve å gjenskape akseptable 
spilleflater noe vi fikk til. Fra midten av juli og ut sesongen fremsto 
banens spilleflater på et bra nivå tatt utgangspunktet i betraktning. 
Vi har høstet viktig erfaringer som forhåpentligvis alle ledd i 
klubben har lært litt av. Erfaringen bør danne utgangspunkt for en 
beredskapsplan for ekstraordinære hendelser. Det vil gjøre det lettere 
for klubben og fremtidige styrer å kunne bruke erfaringene som er 
gjort i år på en konstruktiv måte. 

Prosjekt greenrehabilitering
Etter de ekstraordinære vinterskadene vi hadde i år ble det besluttet 
at vi etter sesongavslutning skulle fjerne eksisterende greengress og 
klargjøre for nytt ferdiggress til våren. Den beslutningen ble fattet 
etter at greenene ble invadert av det ettårige gresset som vi har brukt 
store ressurser på å bli kvitt ifb. med baneoppgraderingen i 2009. 
Vi har et måldokument som beskriver hvilken kvalitet og renhet 
greengresset skal ha. Vi kunne ikke lenger tilby våre medlemmer og 
gjester et spilleunderlag med ren bestand av krypkvein.

Konsekvensene av å la det ettårige gresset få dominere igjen ville bli 
senere sesongstart og med langt svakere kvalitet frem til det ettårige 
gresset hadde fått etablert seg ordentlig. Da snakker vi i starten av 
juni kontra starten av mai. 

Vår økonomiske trygghet ligger også i en venteliste på ca. 1300 
personer. En av de viktigste grunnene til å stå på den ventelisten 
er jo de spilleflatene vi er så kjente for å ha. Vi investerer nå for å 
trygge vår fremtidige økonomi.   

Når beslutningen om å bytte gress ble tatt har vi fått en unik 
mulighet til å utvikle greenene videre både funksjon og spillemessig. 
Ved å fjerne de øverste 10 cm av vekstmassen hvor det er blitt 
akkumulert noen prosent organisk materiell gjennom 10 år får vi 

nå en høyere innfiltreringshastighet av vann gjennom profilen. Det 
medfører en tørrere overflate som igjen bidrar til mindre slitasje, 
mindre sykdomspress samt generelt bedre plantehelse.

Arbeid green 18.

I arbeide med re-shapingen av greenene vil vi også få fjernet 
eksisterende lavpunkter. En annen målsetting med prosjektet er å 
sørge for at alt overflatevann blir ledet vekk så raskt og effektivt som 
mulig fra greenflatene.  Dette har stor betydelse sett i forhold til å 
begrense evt. vinter skader.

Det som i tillegg gir greenprosjektet en litt ny dimensjon er 
at vi gjennom re-shaping kan gi våre medlemmer en enda 
bedre spilleopplevelse ved å skape flere, bedre og varierte 
pinneplasseringer. Vi sprer den generelle slitasjen, noe som vil bidra 
til økt kvalitet selv med samme antall spilte runder. 

Arbeid 7. november på hull 13.
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Prosjektet har så langt gått etter planen til en lavere kostnad en 
forespeilet på flere områder. Vi har hatt et fantastisk team der ute 
som har arbeidet systematisk med å fjerne gress og masser etterfulgt 
av innkjøring av nye masser som er lagt ut med tannlegepresisjon 
etterfulgt av finshaping og komprimering av massene.

Vi har lagt ut duker og vertikale plater for å hindre erosjon ved 
kraftig regn samt satt ut heldekkende gjerder for å hindre at 
uvedkommende ødelegger den finshapingen som er utført. 

Alt dette er gjort for å ikke miste dyrbar tid til våren slik at 
gresslegging kan påbegynnes så raskt været og temperaturene er 
kommet opp på et nivå hvor gressrøttene kan feste seg. Nøyaktig 
tidspunkt for oppstart er det ingen som kan si i dag. Men vi skal 
være klare til å iverksette så fort det er mulig. 

Greengresset som vi har bestilt oppe i fjellene utenfor Madrid er 
i god progresjon og vi får jevnlige rapporter fra Novagreen inkl. 
bilder på hvordan ting utvikler seg.

Vi kommer til å ta en befaringstur til Madrid i løpet av november.

Vinterforberedelser og planer for neste sesong
Når det gjelder banen har vi fått gjennomført stort sett alt vi har 
planlagt for å sikre en best mulig overvintring. Det ser bra ut så 
langt.

Vi er godt i gang med forberedelsene til neste års sesong. Årets 
sesong evaluering er igangsatt men ikke helt ferdig enda. Videre 
har medlemsundersøkelsen gitt oss nyttige tilbakemeldinger som 
vi har tatt hensyn til når nye mål og handlingsplaner for 2019 er 
utarbeidet inkl. et behovstilpasset budsjett. 

Jeg ønsker medlemmene en fortsatt god førjulsvinter og velkommen 
til et spennende år hvor nye greener og «prosjekt klubbhus» blir 
en viktig milepel i klubbens videre forvaltning og historie. Det er 
utrolig viktig at alle stemmeberettigede medlemmer støtter opp om 
styrets anbefaling på det ekstraordinære årsmøte den 27. november. 
Et nytt klubbhus vil gi et stort løft også for alle de ansatte i klubben. 
Det vil gi klubben en helt annen mulighet og arena til aktivitet 
hele året samt styrke det sosiale miljøet internt. Det er viktig for 
å stabilisere økonomien på en bærekraftig og forutsigbar måte for 
kommende generasjon. De fortjener det.

Vennlig hilsen
John Riiber
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Nytt medlem

Jaaaaaaaaaaaaaaa! Tusen takk     
Gleder meg!

Dette er den spontane reaksjonen klubben fikk på e-post fra en 
person som fikk vite at tilbud om medlemskap var på vei til ham 
i posten. 

OGK Nytt benyttet anledningen til å spørre hvilke forventninger 
denne entusiastiske og takknemlige personen har til klubben.

Hva vil du definere som en vellykket dag på golfklubben? 
– Egentlig er det bare en fin dag med venner hvor jeg kommer meg 
ut og gjør det morsomste jeg vet. Men optimalt vil det være en god 
runde også.

Hvor mange runder ser du for deg at det blir i kommende sesong?
– Tipper rundt 50-60 som de siste årene.

Klubbdrift består av mange elementer som blant annet bane, 
turneringer, informasjon, treningsområder, treningstilbud, kafé osv. 
Klubbens visjon er «Et fantastisk sted å være». Hva vil du trekke frem 
som viktig for at du syns klubben er et fantastisk sted å være? 

– Fantastisk bane som er den mest sentrale banen i Oslo. 
Kanonstand: Fairwayene er jo like fine som greenene på andre gode 
norske baner. 

FOTO: NGF

Oslo Golfklubb hjelper deg også i år med å sette opp 
julens ønskeliste. Ønsk deg gavekort på protimer og 
banespill! 

… vi foreslår følgende gaveønsker:
• lengre og rettere utslag
• bedre treff med jernkøllen
• færre putter på green

… og tilbyr følgende gaver:

Pakke 1: protimer, pris for 6 x 25 minutter med:
• Marie Høgmoen, kr 1800,- (verdi kr 2100,-)
• Robin Pettersson, kr 2100,- (verdi kr 2340,-)
• Caroline Diethelm, kr 2400,- (verdi kr 2700,-)
• Johan Elgborn, kr 2400,- (verdi kr 2700,-)

Pakke 2: protimer, pris for 3 x 25 minutter med 
• Marie Høgmoen, kr 875,- (verdi kr 1050,-)
• Robin Pettersson, kr 1025,- (verdi kr 1170,-)
• Caroline Diethelm, kr 1200 (verdi kr 1350,-)
• Johan Elgborn, kr 1200,- (verdi kr 1350,-)

Pakke 3 – banespill med pro kr 1400,- 
• Strategi
• Køllevalg
• Coaching
Estimert varighet: 2 timer. 
Velger du Pakke 3 må du ved kjøp av gavekort velge hvilken 
trener som skal benyttes. Trenerne du kan velge mellom er Marie 
Høgmoen, Robin Pettersson, Caroline Diethelm og Johan Elgborn.

Slik bestiller du gavekort
Gavekortet bestilles ved å sende en e-post til post@oslogk.no.
Gavekortet hentes i klubbens administrasjon. 

Åpningstid: mandag–fredag 08.30–16.30.  
Adresse: Ankerveien 127, 0766 Oslo.

NB! Siste bestillingsdag er torsdag 13. desember

Gavekortet tilsendt per post?
Ønskes gavekortet sendt per post kommer porto i tillegg. Gi beskjed 
om du ønsker dette ved bestilling.

Tips til julens ønskeliste!



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

Pro Shop’s corner

Salget i Pro Shop  
fortsetter! 

Nå kan du sikre deg flotte 
julegaver til en god pris 

• Utvalgte sko: kr 499,-
• Et utvalg av klær: kr 200,- per stk.

Åpningstid: hverdager fra kl. 10.00–16.00 – E-post: snewey@online.no, tlf. 22 50 54 92

Vil du abonnere på OGK Nytt?

Medlemsbladet OGK Nytt ut 4 ganger per år. Klubben 
tilbyr medlemmer å få bladet gratis tilsendt per post 
og mange medlemmer står allerede på mottakerlisten. 
Vil du også det?

Send en e-post til siv@oslogk.no. 
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