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Bildet er tatt 28. mai i år.

OSLO GOLFKLUBB

Leder
Oblat hentes i startboden når starter er på plass
Alle aktive som har betalt årskontingenten kan hente sitt oblat
merket med «Betalt 2018» hos starteren. Startboden vil ikke
betjenes den første tiden og dere kan spille uten oblat frem til den
åpner.
Betal årskontingenten
Purringer er tidkrevende og unødvendig ressursbruk for klubben.
Likevel må vi hvert år purre på en god del medlemmer for å få inn
kontingentpengene. En ting er at man sperres for spill, men likevel.
Klubbens drift er basert på at alle som har sin medlemskategori pr
nyttår betaler for den når årsmøtet har bestemt kontingentsatsene.
Så «please»: betal din kontingent uten flere purringer fra vår side.
Forhåndssalg frem til 15. juni
Forhåndssalget av greenfee er naturlig nok lavere i år enn tidligere
år. Mye er usikkert. Vi tror det blir spillbare ordinære greener om
noen uker og fristen for kjøp av de forhåndssolgte greenfeebillettene
er utsatt til 15. juni, uavhengig av at banen åpnet for spill 26. mai.
Økonomi
I vanlig stil har vi nedbetalt kr 500.000 på det store banelånet
til Nordea i slutten av april. Restgjeld er der nå kr 52.250.000.
Innbetalt beløp til klubbhusprosjektet, nå snaut kr 3 millioner
tilsammen, er satt av på egen konto og holdes utenfor ordinær drift.

Daglig leder Niels Vik

Sne, is, sol, varme, levende gress, dødt gress og en million meninger
om hva som har skjedd i vinter er hverdagen vår nå. Alt beskrevet
andre steder i bladet. Vi gjør alt vi kan for at medlemmene skal få
en god opplevelse på klubben selv om spilleforholdene foreløpig
ikke er gode (fairwayene blir meget gode i løpet av kort tid).

Klubbhusprosjektet – oppstart noe forsinket
Prosjektet med nytt klubbhus går sin gang. Som det har blitt
informert om fra klubbens side vil oppstarten forsinkes noe.
Ettersom forholdet med entreprenøren ikke er avklart enda ser
vi den positive siden av saken: vi får drift i dagens klubbhus i
mange uker til. Når huset stenger vet vi ikke, men vi tror huset
står en måned eller to lengre enn opprinnelig planlagt. Det betyr
at medlemmer og gjester kan få nyte terrassen og serveringen fra
kafeen utover sensommer/høsten.

Vi har overtatt ansvaret for driften av kafeen i år. Bruk den!
(Se ellers egen artikkel.)
Med ny sesong er det også på sin plass å ønske nye medlemmer
velkommen. Det er tatt inn medlemmer i to omganger og med
totalt 78 nye medlemmer vil vi i år ha ca. 1650 med fulle spilleretter
på banen.

Nytt gress rulles ut på hull 14 onsdag 30. mai.
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Styreleder har ordet
gunstigste tilbudet. Det legges ikke skjul på at tilbudet ligger over
den rammen som er fastsatt i årsmøtet. Det er selvsagt utelukket
å inngå noen endelig kontrakt der prisen ikke ligger innenfor
rammen.
Ressursgruppe for banen og anlegget
Det ligger meg sterkt på hjertet å få uttrykt styrets store glede over
at vi har fått en ny gruppe frivillige blant klubbens eldre garde. Etter
initiativ fra banesjef John Riiber og den utrettelige OGK-entusiast
Inge Fjeldstad, møtes denne gruppen (hittil 10–12 medlemmer)
hver mandag kl 12.00 for tildeling av nye arbeidsoppgaver, til
beste for banen og anlegget. Oppgavene er alltid nøye planlagt
fra banesjefens side og det er allerede gjennomført mye verdifullt
arbeid. Foruten å være en god ressurs for John, er dette et viktig
miljømessig bidrag. Hver og en av dere fortjener en stor takk!
Styreleder Jens-Ove Hagen

Nye medlemmer
Jeg avslutter med å ønske alle våre nye medlemmer velkommen. Alle
oppfordres til å ta godt imot dem, f. eks. på terrassen og i kafeen
som for første gang på mange år drives i vår egen regi.

Nok en gang har jeg på vegne av styret gleden av å
ønske velkommen til en ny sesong på Bogstad. Disse
ordene skrives dagen etter at banen ble åpnet 26. mai,
i nydelig sommervær, men dessverre med provisoriske
greener. Varmen er for tiden så vidt intens at det nok
er en del medlemmer som avventer første runde inntil
været finner tilbake til det mer normale for våre strøk.
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Banen
En særdeles snørik og lang vinter har ført til omfattende skader på
greenene, der 80–85 prosent av gresset er dødt. Dette har vært en
ganske sjokkartet oppdagelse for alle som har jobbet og planlagt for
en ny sesong, til beste for våre medlemmer og gjestespillere. Basert
på de undersøkelsene vi har gjort, er styret overbevist om at skadene
ikke er et resultat av noen systemsvikt, men at det er naturen som
har fart ille med oss.
Da det i slutten av april ble helt klart at det meste av gresset
på greenene var dødt, hadde vi i realiteten valget mellom to
alternativer. Det ene var å frese av det øverste laget på samtlige
greener og så på nytt i nytt vekstmateriale. Det andre alternativet,
som ble valgt, var frekvent hjelpesåing, gjødsling og annen avansert
pleie av greenene slik de er. Hovedgrunnen til at valget ble som
det ble, var at det første alternativet var vesentlig mer kostbart
enn det andre, og at vi kan ha grunn til å håpe at greenene nå kan
åpnes i annen halvdel av juni. For det første alternativet var antatt
åpningstid i annen halvdel av august.
I løpet av sommeren vil de pågående arbeider evalueres, og vi vil
kunne danne oss et inntrykk av hva som måtte bli nødvendig av
ytterligere tiltak for å holde greenene på et nivå som tilfredsstiller
vårt måldokument og vår virksomhetsplan.
Nytt klubbhus
Siden ekstraordinært årsmøte i 27. november 2017 har det
vært arbeidet intenst med bl a. å søke om nødvendige offentlige
tillatelser, tilretteleggelse for anbudsinnbydelse og utarbeidelse av
søknader for offentlige tilskudd. Alt arbeidet er gjort innenfor egne
fastsatte tidsrammer og gjeldende frister. Som det er informert om
tidligere, og som det vel også står mer om i denne utgaven av OGK
Nytt, forhandles det fortsatt med den entrepenøren som har gitt det
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Pro Shop’s corner

Årsmøte 2018
– Det er ikke til å legge skjul på at det er mange medlemmer i
klubben som vet mye om banedrift og som stiller mange velfunderte
spørsmål. Jeg tenkte derfor at det var på tide å invitere til et
informasjonsmøte, men med det beskjedne fremmøte så trakk vi
den konklusjonen at medlemmene er godt fornøyd med banen
likevel, fortalte Jens-Ove.
Under punktet «Økonomi» fortalte styreleder blant annet at det
er igangsatt en søknadsprosess ovenfor kommunen om å forlenge
leieavtalen med 40 nye år i tillegg til det vi allerede har.

Heder og ære
Etter at rapportene fra Anleggskomiteen, Turneringskomiteen,
Treningskomiteen, Senior Herrer og Damekomiteen var
gjennomgått var neste post utdeling av heder og ære. Leder i
Hedersmerkekomiteen, Einar Skogstad, delte ut hedersmerke i sølv
til Jeppe B. Nielsen for hans arbeid i Anleggskomiteen, hvor han
har bidratt mye med sine reflekterte innspill og gode tanker om
forbedringer av vegetasjon og spillets gang.
– Jeppe er en meget habil golfspiller, en av klubbens aller beste. Han
har vært medlem i Anleggskomiteen en rekke år og har alltid brent
for golfen og banen. Mye av det som har skjedd ute på banen er et
resultat av Jeppes ideer. I tillegg har han laget et elektronisk kart
over banen som banestaben bruker i sitt arbeid med oppgraderinger
og forskjønnelser, sa Einar.

Ordinært årsmøte i Oslo Golfklubb ble avholdt tirsdag
13. mars kl. 18.00. 47 medlemmer møtte opp.
Styreleder Jens-Ove Hagen åpnet møte med å ønske alle velkommen
og sette dagsorden. Truls Graff ble valgt til ordstyrer, Niels Vik til
protokollfører og de to medlemmene Tove Busch og Stein Oppedal
fikk æren av å signere protokollen. Deretter ble klubbens avdøde
medlemmer hedret med ett minutts stillhet.
I forbindelse med styreleders gjennomgang av «Styrets beretning»
fikk banesjef, John Riiber, ordet. Han oppdaterte forsamlingen på
hvilke arbeider som er gjennomført siden banen stengte for spill
høsten 2017, samt hva vinterforholdene på banen medfører av
arbeid og utfordringer.
Klubbhuset var også tema og Jens-Ove Hagen fortalte blant annet
at anbudsgrunnlaget ble sendt ut til noen entreprenørselskaper
16. februar. Anbudsfristen er 10. april og går alt etter planen skal
kontrakt med valgt entreprenør være inngått i begynnelsen av mai.
Det er satt ned en styringsgruppe for å ivareta prosjektet hvor følgende
medlemmer deltar: Lars Olaf Sterud (leder), Jens-Ove Hagen, Erik
Hagen, Christoffer Raanaas, Elisabeth Seeberg og Niels Vik.
– Styringsgruppen har en rekke undergrupper bestående av blant
annet Golfland, Café og klubblokale, Interiør og materialvalg,
Finans og økonomi og Donasjoner. Totalt er det tjueen
personer, bestående av medlemmer og ansatte, som beskjeftiges i
prosjektet. I tillegg er det 4 konsulenter - en byggherrerådgiver, en
prosjektleder, en arkitekt og en interiørarkitekt, fortalte styreleder.
Idrettssjef, Jan Wojtaszek, fikk ordet og fortalte forsamlingen at
Treningskomiteen (TK) har endret navn til Idrettskomiteen. I det så
ligger det en økt tilknytning til klubben for øvrig og økt mulighet til
å svare på medlemmers ønsker og behov blant annet når det gjelder
kurs, medlemsturer og instruksjon. Klubben kan se tilbake på 12
år med Norges beste og største juniorsatsing og denne satsingen
fortsetter med uforminsket styrke, fortalte Idrettssjefen.

Jeppe B. Nielsen og Einar Skogstad.

Inge Fjeldstad, som tidligere har mottatt gullmerke, fikk overrakt
blomster og plankett av styreleder for sin innsats som leder i
Anleggskomiteen gjennom mange år.
– Styret i Oslo Golfklubb, administrasjonen og baneavdelingen
takker for den solide innsatsen. Jeg har hatt den glede av å overvære
mange av møtene i Anleggskomiteen, som både er godt forberedt,
godt ledet og en fryd å være med i, sa Jens-Ove.

I ulike sammenhenger mottar klubben forespørsler og synspunkter
på kostnader forbundet med banedriften og generell pleie av
banen. Det ble derfor ble gjennomført et informasjonsmøte for
medlemmer i juni i fjor hvor banesjef, John Riiber, redegjorde for
banestabens oppgaver gjennom året og hva pengene blir brukt til.
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Niels Vik gikk deretter gjennom postene i regnskapene og begge
(idrettslagets regnskap og konsernregnskapet) ble godkjent.
Ordstyrer presenterte forslaget som var fremmet om at passive
medlemmer på lik linje med aktive medlemmer skal betale til
klubbhusvedlikeholdsfondet. Styreleder la deretter frem styrets
begrunnelse for at de ikke kunne støtte dette forslaget. Forslaget falt
mot 42 stemmer, 5 stemte blankt.
Styrets innstilling til årets kontingentsatser og budsjett for 2018 ble
enstemmig vedtatt.

Valg
Ragnvald Risan, leder i Valgkomiteen, presenterte komiteens
innstilling og styrets medlemmer for nok et år er:
Styreleder: Jens-Ove Hagen
Nestleder: Lars Olaf Sterud
Styremedlem: Cecilie Ditlev-Simonsen
Styremedlem: Camilla Raanaas Juell
Styremedlem: Markus Leandersson
Varamedlem: Elisabeth Økern Resen
Når det kom til Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomité
påpekte ordstyrer at når det velges to medlemmer av samme kjønn
så skal det ifølge Idrettens regelverk søkes om dispensasjon fra
kjønnsbestemmelsene på forhånd. Ordstyrer spurte derfor Inger
Anne Berge, som i utgangspunktet var innstilt som 2. vara, om hun
kunne tenke seg å stille til valg som medlem istedenfor. Inger Anne
sa seg positiv til dette og klubbens Kontrollkomité 2018 består av:

Inge Fjeldstad og Jens-Ove Hagen.

Blomster ble deretter utdelt til de av fjorårets klubbmestere som
var tilstede på møtet – Anna Cathrine Krekling – junior jenter og
dameklassen, Ole Martin Beck – senior herrer og Trond Haug –
senior herrer 75+.

Medlem: Jens N. Engelstad
Medlem: Axel Roll
Medlem: Inger Anne Berge
1. vara: Tore Bergfjord
Styrets forslag til Valgkomité ble vedtatt og består av:
Leder: Ragnvald Risan
Medlem: Anette Bech
Medlem: Jan Aaseth
Vara: Erik Hagen

Oblat hentes i startboden
Aktive medlemmer som spiller på banen skal ha oblat
merket med «Betalt 2018» klistret på bagtagen.

Trond Haug, Anna Cathrine Krekling og Ole Martin Beck.

Øvrige klassevinnere som ikke var tilstede, men som fikk navnene
sine opplest, var:
Jenter U15 – Celine Ustgård
Gutter U15 – Oscar Bach
Junior Gutter – Robin Stadheim
Herrer – Robin Stadheim
Senior Dame – Anne Line Bakkevig
Eldre Senior Herre – Asbjørn Ramnefjell
Senior Dame 75+ – Liti Høiness

Oblat merket med «Betalt 2018»
hentes først i startboden når starter
er på plass. Pt. er det usikkert fra
hvilken dato det gjelder, men det
vil informeres på nettsiden og
i informasjonsbrev.
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Klubbhusprosjektet

Viktige avklaringer gjenstår før klubbhus-byggestart kan besluttes

er den viktigste årsaken til at tilbudene innlevert i mai 2018 ligger
på høyere kostnadsnivåer, noe som ble understreket av at to av
entreprenørene som ble invitert til å levere anbud valgte å takke nei
på grunn av manglende kapasitet.
– Hensikten med nytt klubbhus fremfor rehabilitering av det
eksisterende bygget er både å kunne tilby bedre treningsmuligheter
og et helårstilbud til medlemmene, og å sikre en bærekraftig
økonomisk løsning. Prosjektet krever imidlertid sikkerhet for
kostnadssiden og offentlig støtte. Styret og prosjektgruppen vil
bruke den tiden som må til for å sikre at vi har full kontroll før en
eventuell avtale kan inngås, sier styreleder Jens-Ove Hagen.

Prosjektgruppen for nytt klubbhus har det siste halvåret arbeidet
med detaljering av planer, anbudsinnhenting, søknader om
offentlige godkjennelser, finansiering og søknader om offentlige
tilskudd.
Her er status for de viktigste arbeidsprosessene:
• Innleverte entreprenørtilbud er høyere enn kostnadsrammen
som ble vedtatt av medlemmene i fjor høst. Gjennomgang
av materialvalg og utførelse pågår i disse dager sammen med
entreprenøren som ga det laveste pristilbudet for å se om det er
grunnlag for kontraktsforhandlinger.
• Bygging av nytt klubbhus krever godkjennelse for tiltak innenfor
markagrensen og dispensasjoner etter plan og bygningsloven.
De siste søknadene er nå til endelig behandling. Svar fra Oslo
kommune forventes i løpet av juni.
• Av et budsjettert offentlig tilskudd fra stat og kommune på
9 millioner kroner er det mottatt tilsagn om statlig støtte for
4,6 millioner kroner. Kommunal støtte vil først bli bestemt i
september.

Styret mener også det er naturlig å se eventuelle kostnadsøkninger
forbundet med nytt klubbhus i sammenheng med utgifter til
ekstraordinære banetiltak som følge av skader etter årets snørike
vinter.
– Vi vet at medlemmene er spente på når nytt klubbhus kan stå
ferdig. Mye tyder på at riving av dagens bygg og byggestart for
det nye klubbhuset vil skje noe senere enn vi hadde håpet, men vi
jobber så raskt vi kan og kommer tilbake så snart alle nødvendige
avklaringer er foretatt, sier Jens-Ove.

Kostnadsrammen som ble fremlagt og vedtatt på ekstraordinært
årsmøte 27. november 2017 var utarbeidet og kvalitetssikret av
entreprenør- og byggfaglig ekspertise. Et presset entreprenørmarked
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Damenes informasjonsmøte
Tidligere i år ble det gjennomført en undersøkelse blant damene
og leder i Damekomiteen, Inger Anne Berge, la frem resultatet –
nemlig at damene i klubben stort sett er veldig fornøyde.
Christian Berg og Bjørn Sindre Skott krydret kvelden med sin
tilstedeværelse og presenterte golfreisen som planlegges i 2019. Tidligere
turdeltagere var svært entusiastiske … måtte de 28 deltagerplassene
bli fort fylt opp. Mer informasjon om turen finner du på damenes
informasjonstavle i klubbhuset eller ved å kontakte Christian Berg:
e-post: cberg@golfbreaks.com eller mobil 928 08 800.

Fv. Konferansier Sarah Newey sammen med OGK-modellene Kari
Tobiasson, Anne-Karin Bjorøy Ølnes og Reidun Dybwad.

Informasjon om turneringsprogram, golftur og årets
golfmote var tema på damenes informasjonsmøte 8. mai.
De 51 fremmøtte fikk informasjon om sommerens
turneringsprogram og klubbens tiltak for å skaffe medlemmer
greenfee til reduserte priser i tiden frem til baneåpning her
på Bogstad.

Møtet ble som vanlig avsluttet med presentasjon av årets golfmote
fra Pro Shop hvor også klubbens egen logokolleksjon fikk også sin
velfortjente oppmerksomhet.

Turneringsprogram 2018
• European Young Masters
har klubben sagt ifra seg.
• OGK Ladies
Vandrepokalen er flyttet
til 8. september.

Som vi alle vet har vinteren satt et tungt preg på golfbaner rundt om
i landet, vår bane er dessverre intet unntak. Det gjør også arbeidet
med å finne et balansert turneringsprogram enda tøffere enn det
allerede er.
Det har siden vi først publiserte et program i vinter, og senere også
å klubbens håndbok, blitt gjort flere endringer etter hvert som vi
har fått mer og mer informasjon om banestatusen. Per dags dato
er banen åpen på provisoriske greener, noe som har gjort at vi har
måttet kansellere og flytte mange turneringer.

Damedag, Senior Herre
og Torsdagsturneringene
vil spilles som normalt
under provisoriske
forhold, men det vil da
ikke være handicap
tellende runder.
I tillegg til dette har
klubben og komiteen
forsøkt så godt
det lar seg gjøre å
imøtekomme våre største samarbeidspartnere
med tanke på deres arrangementer underveis i sesongen.

Disse avgjørelsene er tatt av turneringskomiteen i samråd med
klubben med medlemmers ønsker i fokus. Det er viktig for klubben
at det, i en allerede komprimert og tøff sesong, er ledige starttider
på de mest attraktive tidspunktene for våre medlemmer. I tillegg
til dette er det noen av turneringene som ikke kan arrangeres på
provisoriske greener.
Disse endringene er per nå gjort i programmet, som man alltid kan se
oppdatert i GolfBox. Minner også om at turneringene kun er avlyst
for 2018 og skal forhåpentligvis være tilbake på programmet i 2019.
•
•
•
•
•

Det vil som nevnt bli en komprimert sesong som byr på mange
utfordringer, men det aller viktigste er klubbens medlemmer. Så
håper vi at prioriteringene som er gjort sørger for at man får spille
til ønskede tider også i en tøff sesong.

Pink Cup Åpningsturneringen er avlyst.
Sarah & Carls Cup er flyttet til 19. august.
Plucknett Shotgun og «Vi under 45» er avlyst.
Member/Guest er flyttet til 22. september.
The International Trophy er avlyst.

Det er nok mulig at det vil komme ytterligere endringer
underveis, så husk å alltid følg godt med i GolfBox for oppdatert
turneringsprogram.
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Torsdagsmatch
Så lenge det spilles på provisoriske greener er det noen forhold som
er verdt å merke seg:
• Turneringen er ikke hcp-tellende eller tellende på Order of Merit
(OoM)
• Det må hulles ut på alle hull, men på hull nr. 8 er det gimmie
innenfor et 7`er jern
• Herrer spiller fra oppsatt tee 58 og damer fra oppsatt tee 49
• Alle hull spilles med sitt normale par tross kortere lengder
Premier hver torsdag
Det deles ut premier etter hver torsdagsrunde. Golfballer er fast
innslag, men ved enkelte runder gjennom sesongen vinner man
flotte premier levert av klubbens samarbeidspartnere.
Resultatlisten med premieoversikt finner du på tavlen i klubbhuset
den påfølgende fredagen.

Torsdagsmatch når det igjen spilles
på ordinære greener
Når ordinære greener igjen kan tas i bruk vil hver torsdagsmatch
registreres i det som kalles Per Teigens Pokal. De 9 beste på OoM
tar med seg gjennomsnittet av sine 5 beste scorer inn i finalerunden
som spilles tredje helgen i september. Finalerunden legges til
gjennomsnittet og vinner av Per Teigens Pokal kåres. Vinner mottar
pokalen pluss en reservert parkeringsplass nærmest klubbhuset for
kommende sesong. I 2017 vant Fredrik Toverud Andersen (bildet).
Det spilles i følgende klasser:
Klasse A: Hcp opp til 9,3
Klasse B: Hcp 9,4 – 16,5
Klasse C: Hcp 16,6 – 36,0
Spilleform:
Klasse A Netto slag (Per Teigen: stableford resultatet registreres)
Klasse B Stableford
Klasse C Stableford
Tee:
Klasse A Herrer: Tee 60
Klasse A Damer: Tee 54
Klasse B Herrer: Tee 58 eller 60
Klasse B Damer: Tee 49 eller 54
Klasse C Herrer: Tee 58 eller Tee 54
Klasse C Damer: Tee 49

Fredrik Toverud Andersen ble årets Per Teigen i 2017.

31. mai ble Torsdagsmatch spilt for første gang i år og
det på provisoriske greener. Når turneringen kan spilles
på ordinære greener er pt. uklart. Uansett her er en
gjennomgang av turneringen og hvordan den fungerer.
Hver torsdag gjennom sesongen spilles Torsdagsmatch. Navnet i seg
selv er misvisende da det ikke spilles match-format, men netto slag
og stableford avhengig av klasse.

usk å marker tydelig på scorekortet
NB! Hhvilket
tee-sted du spiller fra.

Som deltager i en Torsdagsmatch bestiller man starttid i GolfBox og
bestemmer selv hvem man skal spille sammen med. Alle må ha en
markør og starttid bestilles inntil 5 dager før.
Før man slår ut må deltakere registrere seg på liste i Pro Shop og
betale startkontingent på kr 50,-.
Etter endt spill skal scorekortet leveres til administrasjonen,
nærmere bestemt i den blå scorekort-kassen som henger på veggen
utenfor administrasjonen i klubbhuset. Resultatet blir deretter lagt
inn i GolfBox og publisert.
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Digital baneguide

Ny digital baneguide på plass
Ny digital baneguide på Oslo Golfklubb er nå tilgjengelig for
nedlastning, appen heter GLFR. Du vil få oppdaterte mål på hvert
eneste hull, kunne skrive din egen score digitalt, bedre oversikt over
hullene og også hellinger på greenene. I første omgang vil den nye
baneguiden kun være tilgjengelig på app, men fra og med 2019 vil
den også komme i vanlig papirformat.

Det er markert opp avstander til enkelte punkter på hvert hull og
også markert hvor langt det er derfra og inn. I tillegg kan man i de
små hvite boksene til høyre for hver hull tegning se høydeforskjell
fra tee til den svarte prikken i fairway og fra den prikken og inn til
green.
Zoomer du inn på greenen vil du også få med deg hellingene som er
verdt å ta hensyn til.

Appen er gratis og kan lastes ned i APP Store eller Google Play.
I tillegg til vår bane er det flere andre baner i Norge og resten av
Norden som er tilgjengelige.
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Collegespillerne
Spørsmål:
1. Hva er bakgrunnen for at du valgte det colleget du går på og
hvordan gikk du frem for å få studieplassen?
2. Hvilken studieretning har du valgt å ta på college?
3. Hva er det beste og det verste med å gå på college?
4. Det florerer av amerikanske collegefilmer det virker som det er
mye fest og moro. Helt ærlig, stemmer dette?

5.
6.
7.

Hva vil du si er annerledes ved golfen i USA i forhold til her
hjemme i Norge?
Hvilke jobbmuligheter ser du for deg at du får etter endt
studietid?
Hvilke golfplaner har du etter college?

THILDA STAUBO
Alder: 21
Hcp: 1,2
College (by/sted og delstat): Indiana State
University, Terre Haute Indiana
Collegelag/team: Sycamores
Beste collegeprestasjon: Har fire 2. plasser
På college siden: 2015

1. Bakgrunnen for valget var først og fremst coachen. Syntes vi
kom godt overens, og jeg likte størrelsen på skolen. Visste også
at ved å velge en skole som dette så var det større muligheter for
å spille flest mulig turneringer, og det var jo det jeg ville.

barer er stort sett fulle i helgene, men i USA må man jo være 21
for å komme inn der.
5. Er ikke noe fokus på handicap i USA så det er nok det jeg
har merket mest, og så er det en mye større idrett her borte.
Men veldig mange tror at vi bare kjører rundt og koser oss på
golfbanen, de blir helt sjokkert når de hører at vi faktisk går.

2. Jeg har valgt å studere noe som heter Exercise Science. Denne
bacheloren gjør at jeg får en rekke muligheter innen idrettsmedisin,
så håper jeg på å kunne ta en master i fysioterapi i Norge.

6. Håper jo å få meg praksis et sted, og begynne der. Fortsatt noen
år med skole etter jeg er ferdig i USA.

3. Det beste med college er definitivt det å reise med laget.
Oppleve nye steder og møte mange mennesker. Det verste med
college er nok å ikke se familien sin så ofte. Man blir veldig
langt unna til tider.

7. Blir nok litt mindre konkurransegolf etter college, blir ikke like
mye tid til det når arbeidslivet starter, men håper jo å få spilt så
mye som mulig.

4. Stemmer ikke her hvor jeg er iallfall. Her blir de fleste fester
stoppet av politiet stort sett før de engang har startet. Men

Protime med Robin

Kampanjepris på protime
PGA pro Robin Pettersson gir deg 30 % rabatt på protimer alle dager
mellom kl. 10.00–13.00. Kampanjen varer til 30. juni.
• 25. min. leksjon: kr 273,- (ordinær pris kr 390,-)
• 50 min. leksjon: kr 490,- (ordinær pris kr 700,-)
Protime kan bestilles ved å kontakte Robin direkte, e-post:
robin@oslogk.no.
Alternativt kan du besøke klubbens nettside og velge menyvalgene
Kurs/trening – Instruksjon – Book en protime.
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1. Været Georgia kan tilby er en av grunnene til at jeg valgte å gå her. I tillegg
har skolen et variert og bra golflag med flere internasjonale spillere. Etter
å ha snakket med flere forskjellige universiteter kunne coachen her tilby et
bra stipend. Med hjelp fra CSUSA ble søkeprossessen enkel og oversiktlig.
2. Jeg har planer om å spesialisere meg innen regnskap.
3. Det beste med å gå på college for meg er å få spille golf hele året sammen
med et lag som har veldig god kjemi. Det verste er nok den store
avstanden fra familie og venner.
4. Det er helt klart mye fest og moro blant studenter, men som en atlet må
dette naturlig nok bortprioriteres.

ELIAS HUSTAD BIRKELAND
Alder: 19
Hcp: +1,5
College: Americus, Georgia
Collegelag/team: Georgia Southwestern State
University men’s golf
Beste collegeprestasjon: t10 Anderson
University Invitational
På college siden: Høsten 2017

5. Etter min erfaring er det mer fokus på resultat enn utvikling i USA en
hjemme i Norge. I tillegg er banene annerledes med andre gresstyper og
vanskeligere greenområder.
6. Jeg tror at en som har studert og utøvd en idrett samtidig står sterkere i
arbeidsmarkedet etter endt studietid. Sett bort ifra det er det vanskelig å
spå hvilke muligheter jeg får etter endt studietid, men det er ikke noe jeg
ser mørkt på.
7. Det gjenstår å se hva jeg gjør med golfen. I øyeblikket jobber jeg så hardt
jeg kan med å bli en bedre golfspiller, og så får jeg se etter 3 år hvor langt
jeg har kommet.

Forhåndssalg av gjestegreenfee

Forhåndssalget varer til 15. juni
Som aktivt medlem av Oslo Golfklubb kan du kjøpe
inntil 10 rabatterte medlems gjestebilletter á kr 750,-.
Vanligvis stenger salget den dagen banen åpner for
spill, men i år er salgsperioden utvidet til 15. juni.
Kjøp billettene på nett
Ved kjøp via nettsiden sendes billettene til den epostadressen som
er registrert i GolfBox. Hver billett inneholder en QR kode som
skannes inn ved registrering i Pro Shop før spill. Om man velger å
skrive ut billetten på papir hjemme eller om man viser QR koden
på mobilen er opp til hver enkelt.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å kjøpe sine billetter
på nett. Har du ikke mulighet til å skrive de ut hjemme eller
ønsker å bestille billettene manuelt, kan du bestille ved å sende en
e-post til marius@oslogk.no. Billettene kan da hentes og betales i
administrasjonen.

NB!

Vi minner om at kjøpte billettene er personlige og
kan derfor ikke overdras til andre. Kjøpte billetter
refunderes ikke og er kun gjeldende for inneværende sesong.
Som medlem må du fortsatt skrive inn din gjest i greenfeeboken
i Pro Shop før bruk.
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Regelkveld med Ruth Anne Bjørnstad

Her var det mye å lære!
I vakkert sommervær fulgte i underkant av 30 damer Ruth Anne
Bjørnstad fra tee til green på hull 17 – vel å merke med innhentet
tillatelse fra headgreenkeeper.
Det ble en veldig engasjerende runde med en golfdommer som
greide å formidle golfreglene på en forståelig og entusiastisk måte.
Ruth Annes innstendige oppfordring på tee var: bruk reglene, men
ikke start runden med å dele ut straffeslag!
Det ble en liten gjennomgang av hvor ballen ligger korrekt på tee
før temaet ble baller som havner i forskjellige hindre som; vann,
i rødt, gult, blått og til og med hvitt. Et hav av muligheter, til stor
overraskelse også for de mest etablerte golferne.
– Det som overrasket de fleste av oss var hennes «festforestilling»
i bunker hvor mye av det vi trodde ikke var lov i grunnen var lov
likevel. Her var det mye å lære, fortalte primus motor for det hele,
Inger Anne Berge.
Etter en gjennomgang på green var det tilbake til tee 17 for
repetisjon.
– Veldig nyttig kveld. Kanskje vi allerede skal hyre henne inn til
neste år og få en gjennomgåelse av de nye reglene som trer i kraft
i 2019, sa Inger Anne fornøyd.

Norges og Nordens eneste kvinnelige internasjonale
golfdommer besøkte klubben mandag 14. mai på
oppfordring fra Damekomiteen. Det viste seg å bli en
nyttig gjennomgang av golfreglene.

Aktuelle golfkurs
Felles for nærspillskursene er at de er åpne for både for damer/
herrer, medlemmer/ikke-medlemmer. Antall tilgjengelige plasser er
14 og pris per deltager kr 400,-.
PGA proene Marie Høgmoen og Jørgen Sevilhaug tar for seg hver
sin del av nærspillet.
Banespill – medlemskurs
Det holdes også to Banespillkurs hvor deltagelse baserer seg på ditt
handicap.
• Banespill hcp <25. Kurset holdes fredag 29. juni kl. 17.00–19.00.
• Banespill hcp >25. Kurset holdes søndag 10. juni kl. 15.00–17.00.
På kursene blir PGA proene Marie Høgmoen og Jørgen Sevilhaug
med ut på 9 hulls spill. Det er reservert 2 starttider og det er dermed
8 tilgjengelige plasser.
Pris per deltager er kr 250,-. Oppmøte 15 min før start utenfor
Pro Shop.
Kontakt/informasjon
Har du spørsmål kan de rettes til PGA pro Marie Høgmoen,
tlf. 917 76 856, e-post: marie@oslogk.no

Det er ledige plasser på golfkurs. Velg mellom
banespill, nærspill og VTG-kurs. Påmelding i GolfBox.
Nærspillskurs med pitch og bunker – åpent for alle
• Nærspillskurs – Pitch og Bunker, hcp 0–25.
Kurset holdes fredag 22. juni kl. 17.00–19.00.
• Nærspillskurs – Pitch og Bunker, hcp 26–54.
Kurset holdes søndag 24. juni kl. 13.00–15.00.
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Tiger er tilbake
Hvert år de siste tre årene har jeg fått æren av å
dekke PGA Tourens flaggskip turnering sammen
med Eurosport og Norsk Golf, som spilles på TPC
Sawgrass i Florida i mai. Det har de foregående årene
vært en helt fantastisk opplevelse med mange nye
bekjentskaper, masse lærdom, erfaringer og ikke minst
gode minner, men årets tur ble en helt ny opplevelse og
grunnen er Tiger Woods.
TEKST: MARIUS THORP, FOTO: HÅKON RYDNINGEN.

49 av de 50 beste på verdensrankingen var på plass, sistemann blant
de 50 var også der men måtte trekke seg, men allikevel var det
mannen som lå godt utenfor topp 50 som var snakkisen fra start til
mål. Magnus Sveen, som var reporter, og jeg satt oss ned i god tid
før avreise for å forsøke å planlegge hva vi skulle vektlegge, hva vi
skulle fokusere på og hvilke ulike temaer vi skulle lage reportasjer
om. Konklusjonen på alle spørsmålene ble at vi må følge Tiger og
alt han gjør uansett, for det er noe helt eget når han er på plass. Når
vi uken før fikk vite at Tiger, Phil Mickelson og Rickie Fowler skulle
spille sammen de to første dagene skjønte vi at dette blir unikt.

like bra runde på 65 slag (–7) gikk helt under radaren frem til han
avsluttet med tre strake birdies. Spillpartneren til Tiger, kanadiske
Mac Hughes, beskrev det best når han sa at selv om det var 32
grader gikk jeg med frysninger og gåsehud i samtlige 4 timer. Og
dette var bare begynnelsen.

Det er tolv år siden jeg delte scene med Tiger i British Open, men
jeg kunne ikke huske helt hvor annerledes arrangementet var med
golfens største stjerne på plass. Det er ikke det at det de siste årene
har vært folketomt og traus, for det har vært vanvittig stemning
hvert år, men alt var bare annerledes i år og det kunne man føle på
alle og enhver. Det å ha Tiger tilbake i god form, Phil Mickelson
tilbake i vinnersirkelen og i tillegg de yngre superstjernene på full
fart fremover setter golfen i en meget sterk posisjon. Interessen og
hypen er det i hvert fall ingenting å si på.

Dagen etter lå alt vårt fokus på Tiger og hvordan han ville bygge
på lørdagens 65 runde, og mesteren sviktet ikke. Etter 4 birdies de
første ni hullene tenkte vi og samtlige andre, kan dette skje? Er det
virkelig mulig? Publikum hjalp Woods frem samtlige hull helt til
han dumpet en ball i vannet på hull 17, da gikk luften ut og det var
passende nok snart tomt for budweiser også.
Etter en svak avslutning på siste runde endte Tiger på delt 11 plass,
men denne uken betydde så mye mer. Han er tilbake, optimismen
er der, interessen er økende og forventningene store hos alle som
elsker golf. For min egen del var dette en reise tilbake ned minnenes
gater, det var jo dette som var grunnen til at jeg begynte å spille golf.

Det startet litt trått for Tiger de to første rundene og takket være
bogeys fra Spieth og Thomas på sine avslutningshull klarte tigern
akkurat cutten. Folkemengdene som fulgte flighten til Tiger,Phil
og Rickie var i ekstase gjennom hele runden, noen hadde nok
et par budweisere for mye innabords og klarte ikke holde seg.
Når Mickelson i tillegg stilte i en av sine skjorter med krage satt
kommentarene løst hos fansen; «When is the dinner reservation
Phil?», «Show Phil how its done Tiger», «Grow that mustache
Rickie» var bare noen få av tingene de fikk slengt etter seg gjennom
36 hull. Det var interessant å se hvordan de forholdt
seg og hvordan de tok disse kommentarene på
forskjellige måter. Tiger og Rickie engasjerte seg
sjelden og forholdt seg ganske uinteressert, bortsett
fra noen high fives til noen små barn, mens Phil
kontinuerlig flørtet, smilte og ga litt mer av seg selv
til de oppmøtte.

Forresten, det var Webb Simpson som vant turneringen i overlegen
stil, men i likhet med alle tilskuerne på Sawgrass betydde det fint
lite for min del når vi endelig fikk se Tiger brøle på den største
scenen igjen!

Når vi kom til helgen var det som å reise noen
år tilbake i tid da Tiger dominerte som mest. En
kanonstart på lørdagens runde gjorde at Tiger
skjøt fart oppover leaderboardene og da fikk man
se en annen side av hvordan publikum er når
Tiger spiller. Det var som om de hjalp ballen inn i
fairway på hvert utslag, dyttet den inn på green og
geleidet ballen i hullet på green. Det var en elektrisk
stemning, alt handlet om han og hele resten av feltet
ble glemt. Til og med Jordan Spieth som gikk en
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Baneavdelingens hjørne

4. mai

25. mai

• Videre skal det legges ferdiggress på nye tee 41 på hull 8 når egnet
gress blir tilgjengelig.
• Generelt finisharbeid som ivaretar gode opplevelser blir også
vektlagt så langt kapasiteten vår strekker til i de mange daglige
prioriteter.
• Vi har gjennomført tilnærmet fullt klippe- og
vedlikeholdsprogram på alle banens arealer de siste 2 ukene.
• Arbeidene med finisharbeider rundt nedgangen til driving rangen
er intensivert med kantstein og nylagt ferdiggress. Området er
blitt fint og løsningen med matter i to nivåer vil oppleves som
meget attraktivt og kundevennlig.

Vi har nedlagt mye arbeid de siste 6 ukene for å ivareta anlegget
best mulig og få det opp på ønsket nivå etter ekstraordinære
vinterskader. Etter en grundig prosess hvor ulike alternative forslag
til tiltak og metoder ble forelagt styret har Styret falt ned på sin
løsning som vi nå følger etter beste evne. Basert på de rådene
forhold tror jeg de fleste har full forståelse for at det kommer til å ta
tid basert på de tiltakene som nå er bestemt gjennomført.
Det er sikkert mange som lurer på når greenene vil bli klare for spill.
Mitt svar på det er at det er umulig å fastslå et tidspunkt nå fordi
skadene er massive og metodene vi arbeider etter er svært krevende.
Støttesåing er pt. utført 3 ganger. Materialet vi hjelpesår i er svært
spirehemmende etter vinterens harde medfart hvor gresset har ligget
under is i mer enn hundre dager under anaerobe forhold.
I tillegg har vi utfordringer med å ta hensyn til flere generasjoners
nyspiret gress i etterkant av frekvent støttesåing som pt. er utført
3 ganger. Når vi i tillegg har 15 % gress som har overlevd vinteren
har vi i utgangspunktet 3 forskjellige behov for vedlikeholdsrutiner
på en og samme green.
Vi har nå åpnet banen for spill på provisoriske greener som er klippet
på en lavere klippehøyde 6 mm mot en normal fairwayhøyde på
10 mm. De fairwayene (12–14 og 17) hvor vi freste bort snøen i
slutten av februar er klart best i dag. De fleste andre fairwayene ser
vi også en fin progresjon og kvaliteten blir bedre uke for uke. Det er
gledelig i en ellers litt utfordrende hverdag.
Verdt å nevne er også «Ressursgruppa» med Inge Fjeldstad i spissen.
Hver mandag møtes en gjeng frivillige medlemmer opp for å
avlaste baneavdelingen med diverse jobber som beising, maling,
plukke søppel i randsonene av Bogstadvannet, holde rent rundt
driving rangen ol. Dette er en uvurderlig hjelp for klubben. Mer om
«Ressurgruppa» kan du lese annet sted i bladet.

Tee 41 på hull 8.

Håper ellers at alle ser og har en viss forståelse for at overvintringen
har gitt oss ekstra ordinære utfordringer som må ivaretas før vi igjen
kan gjenskape Bogstad-kvaliteten på alle banens spilleflater.
Jeg forvalter og legger klubbens visjon, mål og merkevare til grunn
når jeg gjør mine faglige anbefalinger for å gjøre Bogstad til Norges
beste bane på kvalitet igjen.

Følgende arbeider er utført så langt:
• Det blir lagt ferdiggress på de områder som er blitt tilleggsdrenert
til venstre for fairway 9 og til høyre og bak green 14. Dette vil gi
hullene et både spillemessig og estetisk løft.

Vennlig hilsen banesjef John Riiber
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Bli med Johan og Bjørn til Kypros!
Korineum Golf Resort | 17-24. november 2018

Inkludert i prisen:
• Flyreise med Norwegian Oslo – Larnaca t/r
• Bagasje og golfbag på flyet
• 7 netter på Hotel Korineum i delt dobbeltrom
• Frokost og 7 middager på hotellet
• 5 greenfees på Korineum Golf Club
• Trening med Johan Elgborn og Bjørn Skott
• Rangeballer til treningene
• Transfer fra flyplassen – hotellet t/r
Pris kr 15 865,- per person
Enkeltromstillegg kr 1 485,-

Korineum Golf Resort har en herlig belligenhet på nordsiden av Kypros med fantastisk
utsikt over så vel land som hav. Anlegget har et hyggelig hotell samt de beste golfforutsettningene for en givende golfuke med PGA proene Johan Elgborn og Bjørn Skott.
Knapt 30 minutter fra Korinuem ligger den trivelige Middelhavbyen Kyrenia som du kommer til
med hotellets frie shuttle. Her kan du gå rundt i trange gater og slå deg ned på en av de
hyggelige restaurantene eller kaféene ved marinaen for å nyte forfriskende drikke og en matbit.
Korineum Golf & Country Club byr på en variert 18-hullsbane med en morsom layout.
Banen er velkjent for sin fine stand og store variasjon som gjør at den aldri blir kjedelig. Her
kommer du til å utsettes for nye prøvelser hver gang du pegger opp for en ny runde. En ekstra
bonus er den vakre naturen og utsikten. Det gjelder å stoppe opp en stund og nyte utsikten over
Middelhavet og den nærliggende fjelltoppen. Til golftreningen finnes det veldig bra
treningsområder med blant annet en korthullsbane.

Hotel Korineum er et 4-stjerner-plus hotell med romslige og hyggelige rom.
Standardrommene har fransk balkong og utsikt mot fjellene. Oppgradering kan gjøres til rom
med en større balkong og havsutsikt. Hotellet har et utendørsbasseng og i klubbhuset finnes et
mindre Spa for deg som vil unne deg litt ekstra ferieluksus. Stranden ligger 10 minutters gange
fra Resorten for dem som vil bade i havet.
Johan og Bjørn ser frem til en hyggelig uke med dere på den vakre øya Kypros!
Påmelding og info kontakt Christian Berg på e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf: 928 08 800.
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Bli med Oslo GKs damer til La Manga i Spania!
27. mars – 3. april 2019

Inkludert i prisen:
• Flyreise med SAS fra Oslo - Alicante t/r
• Golfbag 23 kg og 23 kg bagasje på flyet
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r
• 7 netter på Hotel La Manga Principe Filipe*****
i delt Classic dobbeltrom
• Frokost og 6 middager på La Manga Club
• 5 x 18 hull på La Manga South, North & West
• Golfrening med Johan Elgborn, Bjørn Skott,
Caroline Diethelm og Marie Høgmoen
• Rangeballer til treningene

Pris kr 16 975,- per person
Enkeltromstillegg kr 2 195,-

La Manga Resort som ligger i Murciaregionen sør for Alicante er valget for golfreisen til Oslo GKs
damer i mars 2019. Det er en av Europas fineste og mest komplette resorts med både tennisbaner og
fotballbaner i tillegg til tre flotte golfbaner. Området har også flest soldager i hele Spania. Proene
Johan Elgborn, Bjørn Sindre Skott har vært der før og vil tilbake dit. Denne gangen får de med seg
Caroline Diethelm og Marie Høgmoen så treningen blir topp i 5 dager med undervisning på banen.
La Manga Golf Club har tre fine golfbaner; South, North og West course. Det spilles to ganger på
South og North Course som ligger rett utenfor hotellet. South course har vært benyttet til Spanish
Open ved flere anledninger. Banene er av parkbanekarakter med vannhindere, fine greenområder
og palmekledde fairways. West Course ligger 5 minutter unna og er litt smalere og mer kupert enn
de andre banene. Treningsområdene på La Manga er de aller beste og vil gi gode muligheter til å
forbedre spillet med veiledning fra Johan, Bjørn Sindre, Caroline og Marie i løpet av uken.
Hotel La Manga Principe Filipe er et 5-stjerners hotell med perfekt beliggenhet ved golfbanene.
Hotellet har eksistert et par år, og har vært kontinuerlig renovert for å holde den høyeste klasse.
Stilen er klassisk spansk der alle rommene har terrasse eller balkong. Hotellet har alle fasiliteter
man kan forvente seg og SPA avdelingen er noe for seg selv. En stor fordel med La Manga er at man
kan velge å spise de 6 middagene på flere ulike restauranter som kun er noen minutters gåtur fra
hotellet. På La Manga Club kan man virkelig nyte golfen og feriedagene.
Etter den vellykkede turen i mars 2018, så håper vi enda flere vil være med på turen i 2019!
Påmelding: Golfbreaks Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / 928 08 800.
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Har du ressurser til overs?
Det måtte en tidligere leder i Anleggskomiteen til for
å få på plass en frivillighetsgruppe i klubben. Inge
Fjeldstad har allerede fått med flere medlemmer som
har tid og ressurser til overs.
Noen ganger er det ikke mer som skal til enn at man får rett
person på rett plass. Klubben har lenge hatt et ønske om å få flere
medlemmer til å engasjere seg og bidra i gjennomføringen av små
og litt større prosjekter. Golfanlegget består av mange bygninger
som trenger vedlikehold og alle områdene på banen trenger jevnt
og trutt mye oppmerksomhet. Det er ikke fritt for at deltagerne i
«frivillighetsgruppa» skal få nok å gjøre.
Møtes hver mandag kl. 12.00 utenfor Pro Shop
Inge Fjeldstad fikk i løpet av noen dager aksept fra flere medlemmer
som ønsker å delta. Noen vil kunne delta en gang i blant, mens
andre kan stille oftere.
– Vi vet ikke helt ennå hvordan gruppa vil utvikle seg, men vi
oppfordrer de som kan om å møte opp ved Pro Shop på mandager
kl. 12.00. Sammen med ansatte i klubben blir arbeidsoppgaver
fordelt. Arbeidet pågår deretter én times tid eller to. Står arbeid som
krever utstyr på agendaen, stiller klubben opp med dette. Kan du
ikke delta en mandag så er selvsagt ikke det noe problem. Vi er bare
glade for alle som kommer, forteller Inge.

Styret setter stor pris på tiltaket
Styreleder Jens-Ove Hagen benyttet anledningen til å takke alle som
deltar og skrev i en epost:
«Det er mange grunner til at denne aktiviteten kan bli en stor
suksess. For det første får vi etterlengtet hjelp til en bane og et anlegg
som trenger mye pleie og stell på mange områder. Dernest er jeg
ganske overbevist om at gruppen kan være starten på en verdifull
miljøskapende ressursgruppe som vi i noen grad har manglet. Videre
er det en viktig påminnelse (og inspirasjon) til alle våre ansatte; på
banen, i administrasjonen og i trenerstaben, om at det også i vår
klubb er mange medlemmer som er villige til å ta av sin fritid for at
vi fortsatt skal ha dekning for vår påstand og vårt mål om at OGK er
at fantastisk sted å være», skriver han i en epost til deltakerne.

Sosialt og hyggelig
Sist men ikke minst så står det sosiale høyt i kurs i ressursgruppa.
– Dette skal være en sosial og hyggelig arena. Etter endt arbeid
spanderer klubben kaffe og vaffel på oss, forteller Inge, som
presiserer at han tror og håper flere medlemmer vil tilslutte seg den
«eksklusive gjengen».

Har du lyst til å delta eller har du spørsmål?
Kontakt gjerne Inge Fjeldstad ved å sende en epost til
inge@fjeldstad-eiendom.no. Du når ham også ved å ringe
tlf. 900 67 525.

Kaféen i golfklubbens regi
Etter fjorårets sesong ble det klart at Per Anders ikke ville drive
videre for sin regning uten å få vesentlig bedre forutsetninger. I
vinter ble det bestemt at klubbhuset skulle overlates for riving
primo august. Med disse forutsetninger bestemte vi oss for at drift
i egen regi ville være den beste løsningen. Vi kan nå få solgt de varer
vi, og dere, ønsker.
Når det er sagt kan ingen i staben nok om kafedrift. Per Anders er
derfor hyret inn for å forestå den daglige driften. Han vil sammen
med Guro, som var har for tre år siden, drifte kafeen sammen med
oss. Dere vil kjenne igjen noen av hjelperne i kafeen fra i fjor, men
ikke alle er med videre.
Vareutvalget blir endret litt ut i fra de innspill vi har mottatt i
medlemsundersøkelsen og vi er mottagelige for innspill gjennom
sesongen.
Ettersom driften nå er på golfklubbens regning og risiko oppfordrer
jeg alle til å bruke kafeen litt ekstra i år. Spis og drikk på klubben.
Ta gjerne med venner og familie. Et ekstra måltid i måneden fra alle
vil bedre resultatet mye.
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Klubbkolleksjonen

Kle deg opp med klubbens logo!

Etter manges ønsker har vi nå fått en offisiell «Klubbkolleksjon».
I første omgang de plaggene vi bruker mest; piquet, V-genser og
windstopper. Fargene er klassiske; hvit og blå. Etter vurdering av
flere merker og sammenligning av pris vs kvalitet falt valget på en
engelsk produsent; Alan Paine for piquet og V-genser. For damer er
windstopperen fra Nivio Kelly Mock og for herrer er den fra Peter
Millar.
Klærne selges gjennom Pro Shop hos Jayne, Anthony og Stephen.

Priser
• Piquet dame/herre: kr 699,• V-genser dame/herre: kr 1099,• Windstopper dame: kr 949,• Windstopper herre: kr 999,• Pakkepris – piquet og V-genser: kr 1599,-

Fv. Robin Pettersson, Jørgen Sevilhaug, Marie Høgmoen, Marius Thorp og Johan
Elgborn.

Det var en gang …

Å få være del av sesongens aller første ball i 1983 var nok stas
for disse gutta. Fra venstre ser vi Carl Semb som var formann i
klubben, Jan Aaseth som var president i NGF, Birger Halle – eneste
gjenlevende av klubbens stiftere og head pro Brian Plucknett.
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Hvordan lykkes mentalt med golfen?

Trening med faglig påfyll
PGA Pro Marie Høgmoen tok i vinter initiativ til å
få flere av klubbens damer på kurs. Flere tirsdager
møtte derfor 12 damer opp og deltok på golftrening
i kombinasjon med faglig påfyll. Mental trening stod
på agendaen 30. mars og Tord Nordbotten Saastad ga
deltakerne kunnskap og råd til bruk i egen golftrening.
Hva er mental trening?
– Når jeg jobber med utøvere over tid er det viktig at de får en
forståelse av hva mental trening er. Ser vi på selve definisjon av
mental trening så er det en lang remse med ord og begreper som
man raskt glemmer. Jeg har derfor laget en egen forkortet versjon,
nemlig «Mental trening er å trene mentalt med vilje». Mental
trening er altså noe man gjør – man trener mentalt. Og skal man
trene mentalt med vilje så må man vite hva man skal trene på.
Hva er mental styrke?
– Hvis du klarer å nå de målene du har satt deg – da er du mentalt
sterk. Da har du den mentale styrken du trenger. Ofte er det sånn at
man har satt seg et mål hvor man har de tekniske ferdighetene for å
få det til, men så klarer man likevel ikke å få det til når det gjelder.
Da mangler man den mentale styrken. Men når du klarer det er du
mentalt sterk.

Oppgavefokus
– Når vi skal fokusere på hva vi skal treffe prøv å ha så lite
fokusområde som mulig. Velg deg ut ett spesifikt område på fairway
eller green som du skal treffe. Hvorfor? Hjernen forteller kroppen
hva den skal gjøre og når vi fokuserer sterkt på et lite punkt så
er det lettere for kroppen å oppfatte hva den faktisk skal gjøre.
Dette fokuset gjør det også lettere å blokkere ut andre ting som er
irrelevante. Eksempel: du skal putte. Du skal ikke prøve å treffe
hullet – men midt i hullet – se for deg en prikk.

Hva vil du oppnå med runden?
– Det er mye som kan være et mål; et bestemt resultat, ett bra slag,
noe sosialt, en følelse eller en fin opplevelse. Når jeg jobber med
idrettsutøvere som sliter med prestasjonsangst så er det gjerne de
to siste målene de glemmer. Å drive med idrett er nemlig ikke noe
man er tvunget til å gjøre, men noe man gjør fordi man har lyst.
Å huske på hvorfor man er ute på banen, nemlig å ha det fint,
er noe man kan tenke på når man slår ballen i vannet og kjenner
frustrasjonen og negative tanker komme. De er nemlig ikke
prestasjonsfremmende, snarere tvert imot. Det er et paradoks med
idretten at for å prestere bra så bør man ikke tenke på å prestere bra.
Det er smart å tenke på hvordan man skal få til det gode resultatet
og ikke på selve resultatet.

Fokuskontroll
– Har dere hørt om begrepet pre-shot rutine? Det er det man gjør
før man skal slå. Det er noen ting som er smart når man spiller golf;
hvordan ballen ligger, om det er vått eller tørt i gresset, hvordan
landingsområdet er, antall prøvesvinger, visualisering. Har man
noen ting man alltid gjør så blir det lettere å holde fokus og unngå
at ting distraherer deg.
Visualisering
–Visualisering forbereder deg for på hva du skal gjøre, gjør hode og
kropp klar. Alle gode spillere visualiserer før hvert eneste slag. Det
handler ikke bare om å se, men også «føle».

Når er det best å trene mentalt?
– Hvis du har mål om å prestere ute på banen og/eller i
konkurranser så er det på banen og i konkurranser du må trene
mentalt. Man kan f. eks sette seg et mål for runden/konkurransen at
det skal øves på fokus eller visualisering. Føler man etter runden at
«nå fikk jeg virkelig trent på det» - da har du nådd målet ditt.

Spis og drikk riktig
– Hvis målet er gode prestasjoner så blir man svekket mentalt om
man ikke har det riktige kostholdet.
Tren fysisk
– Jo bedre generell fysisk form, jo sterkere mental helse har man, og
det vil smitte over på den mentale styrken ute på golfbanen.

Vær tålmodig
– Resultat av trening kan komme etter noen få uker, men det kan
også komme etter noen år. Man skal være tålmodig, for den mentale
treningen du gjør vil gi resultater, men kanskje ikke med en gang.
Å vinner er gøy, men å tape gir motivasjon til å bli bedre. Dette er
mentaliteten til gode idrettsutøvere. De elsker å vinne, men de får
energi av å tape. Evnen til å tenke langsiktig er en stor fordel.
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Ny rekord på årets Golfmarked

Pro Shop’s corner

Ballkampanje til 30. juni!
Kjøp ett dusin Titleist golfballer og bli med
i trekningen av en ryggsekk og en fantastisk
golfbag.
Åpningstider i Pro Shop er
alle dager fra kl. 08.00–19.00.
E-post:
Telefon:

snewey@online.no
22 50 54 92.

Årets Golfmarked ble avholdt 5. mai. Allerede 20 minutter før
dørene åpnet stod det en kø på vel 40 personer klare til å finne seg
en god «deal» på golfkøller.
Oslo GK hadde forberedt seg godt med blant annet mulighet for
innlevering av utstyr gjennom hele vinteren. På den måten fikk vi
satt sammen fornuftige priser og luket ut utstyr som rett og slett er
utgått på dato.
Kafeen serverte kaffe, vafler og kake av hjemmelaget kvalitet.
På rangen fikk alle barn som hadde lyst gratis baller.
Inntekten ble i år større enn noen gang og klubben fikk inn
i overkant av 70 000 kr som selvfølgelig går direkte til juniorene.
Uten godt samarbeid ville ikke dette vært mulig. Derfor ønsker
klubben å takke alle som leverte inn utstyr, laget vaffelrøre, bakte
kake og stod i kiosk. Tusen takk, sier bruktmarked ansvarlig og
idrettssjef Jan Wojtaszek.

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

