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Leder 

Etter en fantastisk sommer med det beste ferieværet 
tenkelig kom høsten brått på her forleden. 10–12 
grader med regnbyger flere dager i samme uke. For 
golfbanen var det et etterlengtet regn. Selv om vi har 
mye vann å ta fra Bogstadvannet når ikke våre spredere 
lengst ut i roughen. Nå er alt grønt igjen.

Banen er nå i meget god stand. Fairwayene er strøkne og greenene 
er så gode som vi klarer å få dem. Det er likevel et stykke opp til det 
kvalitetsnivå på greenene vi er vant til de siste 8–9 årene. Styret har 
derfor bestemt, etter innstilling fra en nedsatt ressursgruppe, at vi 
skifter greenene neste vår. Frøblandingen vi skal ha er kjøpt i Norge 
og sendt til Madrid for inngroing der. I praksis betyr dette at vi på 
tampen av sesongen i år vil ta av greengresset på alle greener. Når 
arbeidet igangsettes vil det jobbes parallelt med to og to greener. 
Mens arbeidet pågår settes hullflaggene på fairway. Banesjef, John 
Riiber, forventer at det tar to og en halv dag med arbeid pr green før 
den er klar for overvintring. I tillegg til greengresset skal det øverste 
ca 10 cm tykke sandlaget fjernes og ny greensand skal påføres. 
Dette skal så sette seg over vinteren og være klart til ferdig grengress 
kommer fra Madrid på tampen av april neste år. Når det nye gresset 
har blitt rullet ut tar det ca 10–14 dager før røttene har festet seg. 
Vi  orventer å spille på helt nye, strøkne greener i siste halvdel av 
mai neste år. Økonomisk er dette et løft, men vi omdisponerer og 
tar pengene fra både 2018 og 2019 budsjettene. Dette skal vi få til 
uten at det krever høyere kontingent fra dere medlemmer.  
Dagens greengress har vi tilbudt andre baner å kjøpe.

Betal årskontingenten!
Det er fortsatt noen som ikke har betalt sin kontingent. De 
medlemmene det gjelder er sperret for spill i GolfBox og oversendt 
inkassoselskapet vi bruker, men likevel: Betal din kontingent i tide 
– gjør opp for deg, ikke la forhold rundt din personlige situasjon 
bli klubbens hodepine. Vi finner alltid en løsning med hensyn til 
deling av innbetalinger, men ta da kontakt med Suzanne og hold 
den avtale dere blir enige om.

Økonomi
Dere som har spilt på andre baner i år er sikker enig med meg at 
ingen steder er totalopplevelsen bedre enn på Bogstad nå. Banegutta 
fulgte styrets valg på vårparten og har klart å jobbe frem gode 
greener, men det har kostet, om ikke blod så i alle fall svette og tårer 
(+ frø, gjødsel og sand). Konsekvensen av vinteren og våren var at vi 
har langt under normal inntekt, både når det gjelder forhåndssalg 
av greenfee til dere og via betaling med kontanter/kort i Proshopen 
frem til greenene åpnet. Ryktet om «dårlig bane», «ingen greener» 
og «stengt i år» er selvfølgelig overdrevet og feil, og vi har gjort så 
godt vi kan for å formidle med bilder, artikler og sannhetsvitner 
hvordan forholdene egentlig har vært. Artikkelen på norskgolf.no 
ultimo juli bidro positivt i så måte. Da var det andre, ikke vi, som 
fortalte at forholdene var «strøkne». Greenfee fra ultimo juli og frem 
til i dag bidrar til å ta igjen litt av det tapte, men budsjettet når vi 
aldri. Vi er heldige og har ryggrad til å tåle det, men dessverre så 
kommer sannsynligvis noen andre baner til å gå konkurs utover 
høsten.

Det er fortsatt mange gode golfuker igjen av sesongen. Har du ikke 
nådd dine sportslige mål p.t. er det fortsatt muligheter på Bogstad 
frem til banen stenger medio oktober.
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Så kan vi nok en gang glede oss over en bane som er 
strøken. Banemannskapet har siden tidlig på våren 
gjort en kjempeinnsats for at Bogstad igjen er et herlig 
sted å være.  Etter en snørik vinter med isbrann og 
annen djevelskap, har vi også, riktignok i vekslende 
grad, vært hjulpet av værgudene for å få fairwayene 
grønne og spillbare på rekordtid. 

Men helhetsinntrykket kunne vært enda bedre hvis bare spillerne 
kunne vært mer bevisste den informasjonen som gis av starterne før 
utslag på 1. tee. Legg på plass oppslått torv, reparér nedslagsmerker, 
rak i bunkerne og legg raken riktig fra deg. Noe som særlig har 
slått meg gjennom den tørre sommeren er hvordan banen slites 
helt unødvendig ved at spillerne går og drar trallene sine helt 
unødvendig over gressbelagt område istedenfor å benytte veiene. 
Et godt eksempel er området på toppen når man går fra hull 6, bak 
11. tee. Hvis alle hadde fulgt veiene som går på kryss og tvers hadde 
dette området fremstått som en estetisk grønn nytelse, i motsetning 
til det som i dag ser ut som slitte krøtterstier utenom veiene.

Jeg er så naiv at jeg tror at en stor del av forsømmelsen hos 
spillerne ligger i sløvhet, og ikke en bevisst holdning om å sabotere. 
Derfor velger jeg å hente frem en artikkel skrevet av vår tidligere 
styreleder Jan Aaseth fra 2015. Siden den gang har vi fått ca 200 
nye medlemmer, og de gamle medlemmene har godt av en liten 
repetisjon. Den tar også for seg etiketteregler, tips for hurtigere spill 
og dermed større glede for alle som befinner seg på banen:

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

Styreleder har ordet

Styreleder Jens-Ove Hagen

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

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

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

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

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

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

Ta hensyn til andre spillere når de slår
Stå stille, ikke snakk, ikke stå for nærme og ikke stå i puttelinjer 
eller bak vedkommende som slår. Marker ballen på greenen hvis den 
er i veien for andre, du trenger ikke hvis den ikke er det, selv om 
det alltids er greit å rengjøre ballen. Hvis du holder flagget, sørg for 
at din skygge ikke faller over puttelinjen foran eller bak hullet. Da 
kan hullet være vanskeligere å se for den som putter. Legg flagget på 
greenen slik at ingen risikerer å treffe det. Unngå å tråkke i andres 
puttelinjer. Selv om det som oftest ikke har noen betydning for 
utfallet, vil det kunne anses som usportslig. Score skriver du etter at 
du har forlatt greenen.

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

Lykke til videre i sesongen med god golfetikette!

Jens-Ove

Foursome og sommerfest

Tirsdag 19. juni var det 
igjen tid for damenes 
sommeravslutning. Dagen 
startet med turnering og på 
kvelden var det middag og 
premieutdeling.

Foursome er en turneringsform 
som er elsket og hatet. Til tross for 
dette stilte 38 damer til start denne 
tirsdagen. Selv om enkelte sliter 
med å finne rytmen i Foursome er 
det alltid noen som lykkes godt.  Laget som spilte best ble, med 49 
poeng, Marit Rønsen og Tove Busch. Gratulerer!

2. plass med 48 poeng gikk til Antin Fougner Rydning og Brit Raa. 
3. plass med 45 poeng gikk til Hege Kristin Rønning og Grete 
Thorstensen. 

I tillegg til disse ble ytterligere 3 lag premiert. Lucky loser - en 
populær ny premie blant turneringens deltagere ble også trukket.

Kl. 18.00 ble turneringen etterfulgt med sommerfest og middag. 
Vordrinker ble inntatt på terrassen. I peisestuen var det dekket 
og bordene var pyntet slik som bare Rita Ek kan. Etter røkelaks 
og potetsalat ble det en liten gjennomgang av 2018 sesongen så 
langt før man motiverte til deltagelse i serien i juli – Ladies Cup, 
Vandrepokalen og neste års Dametur til La Manga.

Fv. Marit Rønsen og Tove Busch.
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Ladies Vår Scramble 

Vinnerlaget bestod av (fv.) Grethe Glad Nybo, Marit Svendsen, Tone Gulowsen og 
Dorthea Forbrigd.

35 golfglade damer stilte til start i årets vår scramble. 
Regnet tok fri og solen stakk frem over golfbanen. 
Entusiasmen, golfgleden og innsatsen var upåklagelig.

TEKST: INGJERD STAUBO

Etter spill ventet focaccia og deilig aioli, før vi ble servert et glass 
å drikke og en god, saftig burger. En stor takk til restauranten for 
super service!!

Resultatene ble som følger:
1. plass: Dorthea Forbrigd, Grethe Glad Nybo, Tone Gulowsen og 

Marit Svendsen
2. plass: Thilda Staubo, Eva Hiller Christiansen, Lise Garvick og 

Grete Thorstensen
3. plass: Laila Hovind Aaserud, Anne Line Bakkevig, Tove Busch 

og Ellen Holthe

Closest to pin på hull 3 gikk til Tone Gulowsen. Gratulerer!!
Fire ekstrapremier ble trukket og godt tatt imot av de heldige 
vinnerne.

Tilbakemeldingene tilsier at dette er en populær turnering, hvor 
man møtes til uformelt spill og det sosiale er i fokus. Vi håper på 
enda større deltakelse neste gang og ønsker alle damer på Bogstad 
velkommen. 

Midnight Cup

Fredag 22. juni ble Midnight Cup avholdt med god 
stemning under spill og på den påfølgende middagen.

Turneringen, som spilles over 9 hull på en av årets lengste dager, er 
en pokalkonkurranse med historie helt tilbake til 1935. Deltakerne 
kan ikke spille i par med ektefelle, samboer eller fast partner og 
spilleformen er Mixed Greensome.

Hele 13 par stilte til start. 
Vinnerne ble Randi Elisabeth 
Viksjø og Einar Røang med 
22 poeng. De vant foran Tove 
Ringnes og Jon Storstein som 
fikk 17 poeng. Elisabeth Søhoel 
og Per Moe innkasserte sin 2. 
strake 3. plass i turneringen med 
16. poeng. 

Suverene vinnere – Randi Elisabeth 
Viksjø og Einar Røang!

Hovedstadsmatchen 2018

Fv. Ole Martin Beck, Tomas Skajem, Ingar Nilsen og Thilda Staubo.

Københavns Golf klubb inviterte i år til Hovedstads
matchen som spilles mellom golfklubber i de 4 
nordiske hovedsteder; Oslo, Stockholm, Helsingfors 
og København. Matchen er en turnering med royalt 
preg siden pokalene det spilles om settes opp av 
kongeligheter og presidenter. Når en golfklubb har 
vunnet pokalen 4. ganger får man den til odel og eie.

Årets utgave av matchen ble spilt 6.–8. juli og laget fra Oslo 
Golfklubb bestod av Thilda Staubo, Tomas Skajem, Ole Martin 
Beck og Ingar Nilsen. 

Avholdte turneringer
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Vi fikk følgende rapport tilsendt:

Den første dagen møtte vi Stockholm på morningen og København 
på ettermiddagen. Mot Sverige hentet Tomas inn et halvt poeng 
mens Thilda tapte siste hull. De eldste gutta tok det som en god 
prøverunde;). Mot Danmark fikk Thilda en god seier 4/3, men 
gutta klarte ikke få det helt til. 

Banen var tørr og rask, med regnmangel var det som å spille links 
i Scotland. Banen er veldig unik og kul, og det bor over 2000 hjort 
som går fritt rundt på banen.

Det var tidlig opp søndag for å møte Finland. Det ble en spennende 
match mellom Thilda og hennes motstander, hvor Thilda vant til 
slutt en 2/0 seier. Tomas brukte banen godt og fikk mye trening fra 
roughen med kun 1 fairway treff, men han spilte solid og tok en 
seier mot Finland 4/3. Ingar og Martin hadde ikke helt svingen på 
plass, men gjorde en god jobb og sto på helt til slutt. OGK fikk da 
3 1/2 poeng. 

Etter 3 fantastiske dager i Danmark gikk seieren til København GK 
med overlegne 10 poeng. Finland kom på en solid 2 plass og Sverige 
på 3, ett poeng foran OGK.

Det ble ikke resultatene man hadde håpet på, men god mat, 
perfekt vær, fantastisk bane og herlige mennesker gjorde helgen 
helt suveren. Vi gleder oss til å invitere til Oslo neste år og vise 
våre kjære naboer hvordan Bogstad skal spilles. Tusen takk for 
muligheten, vi er alle klare for å representere OGK igjen.

Old Boys Championship

14. og 15. juli ble Old Boys Championship spilt på 
Bogstad i strålende sommervær, på nydelig bane og 
med mye godt spill.

Old Boys Championship er en meget tradisjonsrik turnering med 
lang fartstid i klubben. 14. og 15. juli ble den spilt for 80 gang, 
og det i strålende sommervær. Det ble også levert mye bra golf fra 
spillere i alle ulike klasser. Best av samtlige og dermed vinner av Inez 
og Tom Høyers Pokal ble Michael Wong fra Haga Golfklubb med 
total poengsum over to runder på 85 poeng. Michael la grunnlaget 
på lørdagens runde med utrolige 46 poeng! Ikke overraskende tok 
Michael også seieren i klasse 2, mens Oslo GK sine spillere Ove 
Thorsheim og Asbjørn Ramnefjell tok hver sin seier i henholdsvis 
klasse 3 og klasse 1. Ove vant klasse 3 på med 10 poengs margin, 
mens Asbjørn var syv poeng foran Richard Berggren i klasse 1.

For Asbjørn sin del var dette syvende gang han setter sitt navn på 
Josef Treiders Pokal som tildeles beste spiller i klasse 1, der de spiller 
stableford uten hcp.

Gratulerer så mye til Michael, Ove og Asbjørn!

Vi takker alle spillerne som deltok i solskinnet og håper på enda 
større deltagelse til neste år.

Bakgrunn
I denne turneringen spilles det om Josef Treiders Pokal (beste 
stableford brutto) og Inez og Tom Høyers Pokal (beste stableford 
netto). Det spilles 36 hull stableford over 2 dager og i 3 klasser 
fordelt på HCP. Runde 1 er løpende start fra kl 09.06, mens runde 
2 er shotgun start kl. 09.00.

Klassefordelingen er som følger:
• Klasse A: 0–11,4 Spiller uten HCP
• Klasse B: 11,5–18,4 Spiller med fullt SPH
• Klasse C:  18,5–24,5 Spiller med fullt SPH  

Fv. Ove Thorsheim, Michael Wong og Asbjørn Ramnefjell.

GC Pokal 2018 – Oslo GK vs Göteborg GK

GC Pokalen kan trygt kalles en tradisjonsrik turnering, 
da den ble spilt for 68. gang 2. helgen i august. 
Turneringen spilles annethvert år på Bogstad, Oslo og 
Hovås, Göteborg, og i år var det Oslo som var vertskap 
for denne matchturneringen der 12 damer fra hver 
klubb møtes. 

Kaptein, Kristin Klæboe, rapporterer: 
Fredag kveld var det middag hos Trine Lise Biermann, som gjestfritt 
hadde åpnet sitt hjem for oss, tusen takk Trine Lise! Tidlig lørdag 
morgen gikk alle ut i sine Fourball matcher, og etter en rask lunsj 
bar det ut i ettermiddagens Foursome matcher. Denne gangen 
var det oss hjemmespillere som dominerte, og etter dag 1 hadde 
Oslodamene sammen sanket 8,5 poeng og Göteborgdamene 3,5. 

Avholdte turneringer
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Laget fra Oslo GK.

Etter en særdeles hyggelig og livlig middag i klubbhuset med god 
mat fra kjøkkenet, og svensk underholdning som ga oss en god 
porsjon latter, gikk alle tidlig hjem for å være friske og våkne til 
søndagens singelmatcher. 

Søndag morgen kunne by på silregn for alle matchene på front-
nine, før solen fikk skinne på back-nine. Vi var ikke fullt likeså 
dominerende i singelmatchene, men vi tok likevel seieren med 
god margin. Det ble 6 singelseire til hvert lag, og dermed ble 
sluttresultatet 14,5 poeng til Oslo mot 9,5 til Göteborg. GC 
Pokalen (gitt av Gunnar Carlson, og derav navnet GC) ble dermed 
værende igjen i Norge og på Bogstad. 

Det deles også ut en Shakerpokal til beste gjestespiller hvert år. I fjor 
vant undertegnede denne i Göteborg, og det var gledelig å kunne gi 
denne til en svensk dame, som hadde vunnet alle sine tre matcher.

Vi gleder oss allerede til 2019, og håper vi får med et sterkt lag til 
Göteborg. Det har nemlig vist seg de siste årene å ikke være like 
enkelt å vinne på bortebane …

På årets Oslo GK lag hadde vi med fire «rookies», som alle gjorde en 
strålende innsats! Disse var Cecilie Ditlev-Simonsen, Bente Falstad, 
Anne-Sofie Askeland og Ellen Holven. De øvrige på laget var 
Reidun Bøhn Dybwad, Anne Line Bakkevig, Trine-Lise Biermann, 
Evy Otterbeck, Inger Anne Berge, Erica Blakstad, Randi Viksjø og 
Kristin Julie Klæboe.

Takk for en hektisk og intensiv helg med mye spill, latter, godt vennskap 
og gode, spennende matcher! 

Årets vikinger!

Axel Wroll-Evensen og Fredrik Hiorth

Helgen 10.–12. august var det duket for den tradisjons
rike Vikingpokalen, en foursome turnering for herrer 
uten HCP fra tee 63!

Kvalifiseringen ble spilt i litt ruskete vær på fredag ettermiddag med 
13 deltagende lag. De 8 beste gikk videre til matchspillet. Det spilles 
foursome-match uten Hcp fra tee 63, altså en ekte manndomsprøve 
for golferne. Kvalifiseringen ble vunnet av Henrik Hagness og 
Kristian Wensell. 

Etter jevne og tette matcher i både kvart- og semifinale sto det 
kun to par igjen i finalen. Seierherrene fra kvalifiseringen Hagness/
Wensell og Fredrik Hiorth/Axel Wroll-Evensen, som ble nummer 
tre i kvalifiseringen. En meget tett og jevn finale måtte ut i omspill 
før Hiorth/Wroll-Evensen kunne heve armene for seier på det andre 
omspillshullet. Gratulerer!

Vi håper på litt bedre kvalifiseringsvær til neste år og enda flere 
vikinger klare til kamp.
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Avholdte turneringer

Arntzen vant «Vi over 80»

Per Arntzen vant med 20 poeng.

21 av klubbens aller mest erfarne medlemmer stilte til 
start i årets utgave av «Vi over 80». 

Det er veldig gledelig å se at deltagerantallet i denne turneringen 
peker oppover. Med 21 spillere på startlisten har antallet økt 
betraktelig sammenlignet med de siste 3 årene. I 2014 var det 14 
startende, mens det i 2015 og 2016 var henholdsvis 12 og 15.

Med økt deltagelse blir også konkurransen om å vinne pokalen 
hardere. Scoren ble regnet ut og turneringsansvarlig, Marius Thorp, 
stod for premieutdelingen. Den gjeveste prisen gikk i år til Per 
Arntzen som med 20 poeng vant stablefordkonkurransen over 
9 hull. Han ble tett etterfulgt av Bjørn Tore Larsen, Tor Linaae, 
Marit Svendsen og Leif Astor Svendsen – alle med 19 poeng. Her 
ble hcp avgjørende for følgende plassering: 

2. Bjørn Tore Larsen 
3. Bjørn Inge Kristvik
4. Leif Astor Svendsen
5. Marit Svendsen

I år ble det også delt ut en «trekkpremie» og den vant Bjørn 
Bogerud. Han fikk et gavekort på en protime.

Den tradisjonelle «Vi over 80» kaken ble selvsagt servert i peisestuen 
sammen med kaffe og bobler. 

Sarah & Carl’s Cup og Anthonys Minipokal

Over 200 barn deltok søndag 19. august i den 
tradisjonsrike juniorturneringen Sarah & Carl’s Cup og 
Anthony’s Minipokal. Banen viste seg fra sin beste side 
i strålende sensommervær. 

TEKST: ERIK WOODS

Turneringen som opprinnelig skulle vært avholdt i slutten av mai, 
ble flyttet til siste helg før skolestart på grunn av utfordringene med 
baneforhold ved sesongstart. Over 200 barn deltok i åtte forskjellige 
klasser fordelt på alder og golfhandicap. Utslagssted og spilleform 
var tilpasset de ulike klassene. 

Klassene for de eldste spillerne var en del av Narvesen Tour som er 
nivået under Srixon Tour. I disse klassene var spilleformen nettoslag. 
Vinner av henholdsvis Sarah og Carl’s Cup ble Tuva Marie Isebakke 
(Mørk) og Jørgen Fjærvik (Skjeberg). Øvrige klassevinnere 
Jenter U15: Maren Farbu (Losby), Gutter U15: Daniel Graham 
Kristoffersen (Haga) og Mixed U19: Guro Bolstad Melbye 
(Ballerud). 

Barna i alderen 9–12 år var fordelt på to klasser som spilte banens 
back nine. Den ene spilte fra vår nye flotte 41-tee, mens den andre 
spilte fra en tilpasset bane på 1500 meter. Dette var manges første 
møte med turneringsgolf. Det tilpasset formatet og spillelengden 
sørget for gode mestringsopplevelser for hele 60 barn i disse 
klassene. 

1 og 4 hulls klassene i Anthony’s Minipokal ble en stor suksess 
med videreutvikling av poengsystemet fra tidligere år. De minste 
barna imponerte med gode golfslag, samtidig som de viste ekte 
idrettsglede. Barna har utvilsomt mange flotte golfår foran seg!

– Vi er strålende fornøyd med årets turnering, og godt fornøyd med 
så mange påmeldte siste helgen før skolestart etter at vi måtte flytte 
turneringen. Veldig gledelig å se barna ha det gøy på golfbanen. 
Klubben har i flere år jobbet målrettet for å få flere til å spille golf, 
spesielt med fokus på jenter. Deltakerantallet de siste årene i våre 
juniorturneringer viser at vi er på god vei, sier klubbens idrettssjef 
Jan Wojtaszek. 

Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for flott innsats. 
Gratulerer til klassevinnerne. En stor takk rettes også til 
arrangørteamet som nok en gang gjorde turneringen til en flott 
begivenhet. Takk til banemannskapet som igjen gjorde en god jobb 
med å få banen i best mulig stand – lovordene fra deltakere og 
foreldre var mange. 
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Norgesmesterskapene

Valkyrien 2018

Tove Busch og Liti Bøhle Høiness.

Liti Bøhle Høiness og Tove Busch ble verdige vinnere 
av Valkyrien 2018. 

Valkyrien spilles med valgt eller trukket partner. Etter 18 hull med 
Foursome som spilleform går de fire beste lagene videre til finale 
og bronsefinale senere på ettermiddagen. Med 42 deltagere var det 
21 lag som kjempet om de beste plasseringene. 

I finalen stod det mellom Ellen Juel/Eva Hiller Christiansen og 
Liti Bøhle Høiness/Tove Busch. Etter 18 hulls match var de Even, 
og de fortsatte med Sudden Death og matchen ble avgjort på 20. 
Gratulerer til Liti og Tove med seier!

Bronsefinalen ble spilt mellom Anne Line Bakkevig/Sidsel Pettersen 
Sæthre og Elisabeth Søhoel/Else Bakke. På hull 17 ble kampen 
avgjort og Anne Line og Sidsel kunne glede seg over 3. plassen.

Sidsel Pettersen Sæthre og Anne Line Bakkevig.

NM Senior

Norgesmesterskapet for seniorer gikk av stabelen 
på Stavanger Golfklubb 23.–24. juni. 3 av klubben 
medlemmer kom på pallen!

Følgende spillere representerte Oslo Golfklubb i de forskjellige 
klassene:

• Senior Dame: Jannicke Nielsen Bakken
• Senior Herrer: Per Franzén
• Eldre Senior Dame: Anne Line Bakkevig og Anne Marie Giørtz
• Eldre Senior Herrer: Tom Kristensen og Einar Skogstad

Jannicke Nielsen Bakken vant suverent i sin klasse med 8 slag. 

Både Anne Line Bakkevig og Asbjørn Ramnefjell spilte seg til 
2. plass i sine klasser. Anne Marie Giørtz tok en 5. plass, mens Tom 
Kristensen og Einar Skogstad endte på henholdsvis 4. og 6. plass. 

Vi gratulerer Jannicke med 
seier og alle de andre Oslo 
GK spillerne med flott 
innsats!

Jannicke N. Bakken 

Anne Line 
Bakkevig

 Asbjørn Ramnefjell
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Norgesmesterskapene

Gull i Lag NM Junior

Guttelaget fra Oslo GK: Fredrik Mangseth, Jonas Aulie, Herman Sekne, Sander 
Akeren og Fredrik Toverud Andersen.

Lag NM Junior ble ferdigspilt på Sola GK helgen den 
24.26. juni. Guttelaget fra Oslo Golfklubb kjempet 
seg til gull og klubbens jentelag tok en fin 4. plass. 
Gratulerer!

Det ble en spennende start på siste dag under lag NM Junior. 

Oslo GKs guttelag starten dagen med å ligge ett slag bak laget fra 
Stavanger GK hvor forøvrig forholdene var preget av meget sterk 
vind. Oslo spillerne viste god lagmoral og klinket til og vant til slutt 
med 6 slag. På 2. og 3. plass fulgte Nøtterøy GK og Miklagard GK.

Jentene fra Oslo GK startet den siste mesterskapsdagen på 3. plass. 
De kjempet hardt og endte til slutt på en fin fjerdeplass. Ålesund 
GK vant overlegent mens Sola GK og Fana GK endte på 2. og 
3. plass.

Jentelaget fra Oslo GK: Celine Ustgård, Cornelia Karlsson, Anna Krekling, Lena 
Kraass og Emilie Marceliussen Dahl.

Kapteinene, Johan Elgborn, Robin Pettersson og Marie Høgmoen, 
var godt fornøyde med innsatsen til alle spillerne.

Gull i Lag NM Senior

Damene fra Oslo GK: Anne Line Bakkevig, Bøbban Paus, Cathrine Schrøder og 
Jannicke Bakken.

Lag NM Senior ble spilt på Kongsvinger 18.–19. 
august. Det ble to dager med krevende og gøy golf, 
samt en solid seier til klubbens damelag. Gratulerer!

Kongsvinger GK har en lang og krevende mesterskapsbane hvor de 
aller beste virkelig får anledning til å vise seg frem. I Lag NM Senior 
spilles det Bestball dag 1 og Slagkonkurranse (singel) dag 2. 

Damelaget fra Oslo GK bestående av Anne Line Bakkevig, Bøbban 
Paus, Cathrine Schrøder og Jannicke Bakken, behersket forholdene 
ypperlig og vant med 22 slag foran Haga GK som tok 2. plassen.

– Kongsvinger er en fantastisk bane, men meget krevende. Greene 
er veldig ondulerte, men det var god stopp, fortalte Bøbban.

Både Bøbban Paus og Anne Line Bakkevig (kaptein) har representert 
klubben flere ganger tidligere i Lag NM Senior. Jannicke Bakken 
deltok for 2. gang, mens Cathrine Schrøder hadde sin debut i år.

– Jeg håper virkelig at flere av klubbens damer som har fylt 50 år 
melder seg inn i Norsk Senior Golf og dermed får muligheten til 
å representere klubben i seniormesterskap. Det er veldig moro, 
fortalte Bøbban. 

Herrelaget bestående av Einar Skogstad, Tom Kristensen, Asbjørn 
Ramnefjell (bildet) og Knut Skabo (ikke tilstede da bildet ble tatt), 
endte på en 7. plass. Her var det laget fra Losby GK som vant.
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Intensjonsavtale med entreprenør om nytt klubbhus

Hole in one

Klubben forhandlet gjennom våren med Jl Bygg AS og valgte å 
inngå en intensjonsavtale som binder avtalt pris til vi vet omfanget 
av kommunal støtte til nytt klubbhus og til ekstraordinært årsmøte 
har behandlet ny kostnadsramme og forslag til finansieringsløsning 
senere i høst. 

Kostnadene for det nye klubbhuset blir høyere enn først antatt på 
grunn av et stramt entreprenørmarked, som tidligere kommunisert 
til medlemmene. Styret og styringsgruppen for nytt klubbhus 
arbeider nå med å finne måter å finansiere merkostnadene på uten 
å belaste medlemmene mer enn det som allerede er vedtatt. Forslag 
om ny kostnadsramme og finansieringsløsning vil bli forelagt 
medlemmene på et ekstraordinært årsmøte, trolig i november. 

Avtalen med Jl Bygg er basert på detaljerte spesifikasjoner. Det er 
lagt vekt på gjennomgående god kvalitet, med noe høyere standard 
i medlemsarealene. Løsningene som er valgt ivaretar planene 
for sportslige og sosiale aktiviteter i klubbhuset, i tillegg til å 
tilfredsstille sponsorers og samarbeidspartneres behov. 

– Vi verken trenger eller har råd til luksus, men vi skal ha god 
kvalitet som varer i mange år og som reflekterer at vi er Norges 
ledende golfklubb, sier Lars Olaf Sterud, leder av styringsgruppen.

Vårt mål er å finne en løsning som gjør at vi tiltrer avtalen slik at 
nytt klubbhus kan stå klart til sesongåpning 2020. I 2019 vil vi 
imidlertid måtte leve med provisoriske lokaler. 

– Med nye greener, som etter planen skal være klare for spill 
senest i slutten av mai 2019, kan vi likevel glede oss over at 
baneforholdene blir fantastisk selv om vi må leve med provisoriske 
klubbhuslokaler i en periode, sier Lars Olaf.

Nesten hver golfsesong er det noen spillere som kan glede seg over 
at ballen går rett i koppen. Her er de som har lykkes med det så 
langt denne sesongen.

Øistein Hansen, hull 8

Øistein Hansen skulle bare spille en 9 hulls runde sammen med sin 
kone fredag 22. juni. Alt gikk etter planen frem til hull 8.

– Jeg så at ballen landet i nærheten av flagget, men jeg var ikke 
sikker før jeg var på green og kunne se ballen ligge oppi koppen. 
Etter spilte 9 fikk jeg beskjed av Stephen om at jeg måtte spille alle 
18 hull for at det skulle bli registrert så da bar det ut igjen på hull 
10, forteller Øistein.

Det er ikke første gang Øistein har fått hole in one.

– Jeg har fått hole in one 2 ganger før – en gang på et par 4 hull på 
Drøbak GK og en gang på et par 3 hull i Florida, sier Øistein.

Bjørn Berger, hull 16

ENDELIG – tirsdag 31. juli var det Bjørn Berger sin tur. 

– Det er første gang på 47 år at jeg har fått Hole in One! Det er jo 
det jeg som golfer alltid har prøvd på. Jeg merket at slaget var bra og 
utbrøt «Den er bra!». Ballen landet 2–3 meter foran hullet og rullet 
i koppen, forteller Bjørn.

Ble det noe feiring i etterkant?

– Det ble ikke akkurat hæla i taket. Alle har jo bil og skal kjøre 
hjem, forklarer Bjørn.
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Idrettssjefen slutter

Vil du abonnere på OGK Nytt?

Etter 6 år som ansatt i klubben tar Idrettssjef, Jan 
Wojtaszek, steget videre på karrierestigen. I løpet 
av kort tid vil han starte i en nyopprettet stilling 
i Olympiatoppen hvor han sammen med ulike forbund 
skal jobbe med talentutvikling. 

Jan ble ansatt i 2012 for å jobbe med de yngre juniorene og bidra 
til idrettsglede og trivsel i treningsarbeidet, samt sørge for at de 
yngste fortsatte å spille golf etter sin første opplæring. Siden den 
tid har veldig mye endret seg – både med tanke på organiseringen 
av junioravdelingen, juniorsatsingen og medlemsaktivitet. Proene 
som før var selvstendig næringsdrivende har blitt ansatte og 
Treningskomiteen (TK) har endret navn til Idrettskomiteen (IK). 

– Det som har vært veldig fint her i klubben er at jeg har fått 
nødvendig tillit og spillerom til å prøve og feile. På den måten har 
vi funnet frem til noen fine rammer og fått en god struktur på 
idrettsaktiviteten. Daglig fokus og kontinuitet har gitt oss større 
grad av kontroll.

Som tidligere landslagstrener for alpingutta har teamarbeid alltid 
vært veldig viktig for å oppnå gode resultater.

– Det har vært spennende å få være avdelingsleder og å ha 
personalansvar. Teamarbeid er viktig og jeg syns vi har klart å bygge 
opp et godt team i Idrettsavdelingen og fått til et bra samarbeid med 
administrasjonen. Vi har i løpet av den tiden jeg har vært i klubben 
i mye større grad satt oss målsettinger og sammen dratt i samme 
retning. Som trener på landslaget var jeg en del av et bra team, mens 
jeg i klubben fikk anledning til selv å sette sammen et bra team.

Hva er du mest stolt av å ha fått til i Oslo Golfklubb?
– Det jeg er mest stolt av er noe jeg aldri trodde vi skulle få til – 
nemlig at vi har dekning av aktivitet på nesten hele «tidslinja». Med 
det så mener jeg at vi har en god bredde i juniorsatsningen og gode 
utviklings- og sosiale grupper. Vi har en toppsatsing hvor resultatet 
er at to av klubbens spillere - Kristoffer Ventura og Kristoffer Reitan 
– nå spiller på PGA-touren på internasjonalt nivå. 

På medlemssiden har vi fått en kjempefin oppstart med 3 faste 
golfturer i året, flere golfkurs og annen aktivitet som har vi fått 
god respons på og positive resultater. Når det nye klubbhuset er på 
plass, med muligheter for medlemsaktivitet hele året vil klubben få 
anledning til å heve dette opp på et endra høyere og bedre nivå. 

Hva er det beste og verste med å jobbe i Oslo GK?
– Det beste med Oslo Golfklubb er at vi har en kjempefin bane å 
spille på. Det verste er at jeg nesten ikke har hatt tid til å spille på 
den.

Hva mener du er de viktigste grepene klubben må ta for å lykkes 
i fremtiden?
– Jeg tror det er viktig at klubben og ansatte setter seg mål som 
strekker seg over mer enn ett år. Når målene er satt må hele klubben 
dra i samme retning mot målene. I tillegg håper jeg at ledelsen i 
klubben fortsetter å se viktigheten av det arbeidet idrettsavdelingen 
i gjør og virkelig inkluderer det i resten av klubbdriften. 

Noe annet du har på hjertet?
– Jeg må få lov til å takke alle for tilliten og lykke til videre. Det har 
vært 7 fantastiske sesonger. 

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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Oslo Golfklubb blir 100 år i 2024

I 1935 stod klubbhuset, tegnet av Nicolai Beer, ferdig. 

Hvis du har ideer eller forslag til hva klubbens  
100års historie bør inneholde oppfordrer vi deg til  
å ta kontakt!

En prosjektgruppe arbeider med å sette opp forslag til hva historien 
skal inneholde - Oslo GK gjennom 100 år. Har du noe av interesse 
som du tror andre vil ha glede av?

Prosjektgruppen som arbeider med å lage en skisse for hvordan 
jubileet skal markeres historisk, ønsker å få et så bredt underlag som 
mulig. Vi ønsker og håper derfor på at så mange som mulig kan 
bidra med dokumenter, bilder og historier som kan være med på 
å gjøre dette til en flott presentasjon. 

Alt er av interesse. Vi tar gjerne også imot forslag til 
intervjuobjekter, idéer til innhold i presentasjonen og så videre. 

La oss høre fra deg og/eller dine bekjente/familie som kan bidra 
med slikt underlag.

Ikke nøl – ta kontakt med:
Jens N. Engelstad – jens.n.engelstad@marfloat.no
Asbjørn Ramnefjell – ar@golfsiden.com
Arne Ramstad – arne2305@gmail.com Oslo Golfklubb  

– et fantastisk sted å være!
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Baneavdelingens hjørne

3 uker etter såing er David McGregor i gang med klipping av turf-nursery green nede ved pumpehuset.  

Høsten med sitt særpreg begynner nå å forme dagene våre med 
skarpere luft, dugg på gresset og generelt lavere temperaturer. 
Noen vil sikkert hevde at det føles litt forfriskende etter nesten 
3 måneder med temperaturer på 25 til 30 grader. Til tider har det 
vært utfordrende både å spille golf og å arbeide når det er så varmt. 
Mange vil helt sikkert også minnes dette året for de ekstraordinære 
overvintringsskadene som rammet oss og resten av golf-Norge. 

Basert på de kvalitetsmålene vi har for spilleflatene på Bogstad (noe 
vi er kjent for) har det vært ekstremt krevende å oppleve og håndtere 
dette fordi store verdier har forvitret. Vi har nedlagt store ressurser 
for å gjenskape akseptable spilleflater noe jeg føler vi har klart.  

Nytt gress på green
Det ettårige gresset som vi har brukt store ressurser på å bli kvitt 
har likevel gjort sitt inntog og vil gi oss utfordringer i årene som 
kommer hvis vi ikke tar grep om situasjonen. Noe vi har tenkt 
å gjøre. Etter sesongen vil greengresset og de øverste 6 til 10 cm 
av vekstmassen under gresset bli fjernet og erstattet med ny 
sand. Greenflatene bli re-shapet og utbedret for å optimalisere 
vannavrenning, onduleringer og lavpunkter. Dette vil i større grad 
forebygge akkumulering av vann og is i fremtiden. Neste vår skal 
vi etter planene legge nytt gress på alle greenene: totalt 13 000 
kvadratmeter. Dette arbeidet skal gjennomføres når forholdene 
tillater det – normalt i slutten av april eller starten på mai. Arbeidet 
vil ta ca. 14 dager å gjennomføre.

Vann fra Bogstadvannet
Vi har hatt mer enn nok arbeid med vedlikehold og vanning av 
greener, teesteder og fairwayer i varmeperioden. Ruffområdene har 

vi ikke hatt vannkapasitet til å ivareta.  Anlegget har i prinsipp gått 
for fullt syv dager i uken i 4 måneder. Vi er privilegerte som har 
Bogstadvannet som vannkilde. Uten det hadde ikke banen fremstått 
mye innbydende.

Teesteder og fairwayer
Vi er også nødt til og iverksette en langsiktig plan for teestedene 
med tanke på å avrette ujevnheter og å bytte ut gress etter en 
langsiktig plan. 

Når det gjelder fairwayene blir det utfordrende å kunne skilte 
med krypkveins dominans i fremtiden da skadene etter vinteren 
er massive i form av at det ettårige gresset har kommet inn i stort 
omfang. I årene som kommer er vi nødt til å gjennomføre frekvent 
støttesåing og toppdressing for å stoppe ytterligere forvitring.

Håper ellers at alle med hjerte i klubben ser nødvendigheten av 
å sikre våre felles verdier gjennom en offensiv holdning om å 
gjenskape Bogstadkvaliteten på alle spilleflater så fort som mulig. 
Det er viktig for å sikre klubbens økonomi. Det får vi til gjennom 
å erkjenne hvor vi er og hvor man ønsker å komme gjennom gode 
prosesser, realistiske mål, handlingsplaner og ikke minst hardt 
arbeid for alle involverte. På denne måten vil vi bidra til at Oslo 
Golfklubb fortsatt skal ha posisjonen som Norges beste golfbane.

Håper alle får en fin avslutning på sesongen.

Vennlig hilsen John Riiber
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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.

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,-
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Bli kjent med Kristoffer Ventura

Kristoffer Ventura viste allerede i 2 års alderen interesse for golf.

Allerede i 2 års alderen viste Kristoffer Ventura interesse 
for golf. På barneskolen ble det klart at vi hadde med et 
stort golftalent å gjøre. De siste 4 årene har han tilbragt 
på College i USA, nærmere bestemt Oklahoma State. 
I begynnelsen av juni kunne han sammen med laget 
løfte NCAA trofeet i sin siste collegeturnering. Nå er 
han proff og spiller på Challenge Touren. Her får du 
anledning til å bli enda bedre kjent med Kristoffer.

Det er så mange fritidsaktiviteter for barn og unge. Hvorfor (eller 
hvordan) ble golf idretten din?
– Jeg begynte å spille da jeg var 3 år. Jeg så golf på TV og syntes 
det var gøy, men bestefaren var den første som introduserte meg til 
sporten. Jeg fikk plastikk-køller til jul og det var sånn jeg begynte. 

Vi sier at golf blant annet lærer barn både disiplin og tålmodighet. 
Hvilke egenskaper besitter du som gjør deg så god i golf?
– Disiplin og tålmodighet er veldig viktige i golf. Jeg lærte fra ung 
alder at trening måtte til for å være blant de beste; og selv om jeg 
kanskje ikke synes det var så gøy å trene alene, å vinne var det som 
motiverte meg.  

Hvordan vil du beskrive din egen satsing?
– Jeg har spilt golf veldig lenge og det har definitivt ikke alltid vært 
en dans på roser. Flere nedturer enn oppturer faktisk, men jeg har 
alltid elsket utfordringen og det å prøve å bli bedre hver dag. Jeg har 
lært utrolig mye om meg selv underveis og fått oppleve ting som 
ikke mange andre har mulighet til. 

Hvilke tips ville du gitt en ungdom som ønsker å bli skikkelig god i golf?
– Jeg ville oppfordret ungdom til å lære av det beste. Se hva de 
aller beste i verden gjør og hva de har til felles, dette er et bra 
utgangpunkt. Alltid vær kritisk til ting og still spørsmål, ikke la 

andre fortelle deg hva som er best for deg. De fleste personene/
trenere man møter underveis har ikke vært der selv, og alle mener at 
de har svaret eller nøkkelen til suksess. Man må også være åpen for 
kritikk, men jeg vil si at det viktigste for meg har vært å ha et bra 
støtteapparat. Det å ha personer som bryr seg om deg, vil det beste 
for deg og brenner for det de driver med er for utrolig viktig. 

Hva har Oslo Golfklubb og juniorsatsingen betydd for deg?
– Jeg hadde ikke vært den spilleren og personen jeg er i dag uten 
Oslo GK enkelt og greit. Det å være en del av en klubb som har en 
sånn unik historie, som bryr seg om meg og vil det beste for meg er 
veldig spesielt. 

Hvordan var det å avslutte collegekarrieren med seier i nasjonalt 
mesterskap?
– Det var utrolig kult, kanskje det beste som har skjedd i min golf 
karriere så langt. Å være en del av et lag og drømme om å vinne den 
turneringen og det å faktisk gjøre det er utrolig givende.
 
Hva har klubbens evne til å bidra økonomisk betydd for deg?
– Det har betydd alt. Uten det så hadde jeg ikke hatt mulighet til å 
spille de turneringene jeg har spilt og satset sånn som jeg har gjort

Hvis vi ser bort fra golf hva skulle du ønske at du var bedre på?
– Jeg skulle ønske at jeg var mer tålmodig til tider, det er veldig 
enkelt å tenke kortsiktig men man må stole på seg selv og tro 100% 
på det man driver med. 

Hva gjør du når du ikke spiller golf?
– Jeg liker å se på filmer, høre på musikk, fiske og være utendørs. 

Hva har du på matpakka?
– Jeg har aldri vært flink med matpakker egentlig. Hvis jeg har en 
proteinbar og noe frukt i baggen så er jeg fornøyd. 

Hva ler du av?
– Ler av det meste. Skulle ønske at jeg lo mer egentlig, kan fort bli 
veldig seriøs og alvorlig.

Hva er dine mål for fremtiden?
– Mine resultatmål er Spille Ryder Cup, medalje i OL og klare 
Career Grand Slam (vinne en av hver major). Jeg har også lyst til å 
ha min egen Foundation så jeg kan hjelpe andre som ikke har det så 
bra og som ikke er like heldige. 
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Idrettsjef Jan Wojtaszek besøkte i vår Kristoffer på College. Fv. Jan sammen Carlos 
(pappa) og Kristoffer Ventura.

Pappa – Carlos Ventura – om Kristoffer:
Hvilken rolle har du som forelder hatt i forbindelse med Kristoffers 
golfsatsing og utvikling?
– Kristoffer interesse for golf startet så smått da han vær to år 
gammel, han viste stor interesse for golf på TV, noe som er veldig 
sjelden for barn i den alderen. Han var generelt glad i sport og 
startet også tidlig med fotball. Vi som foreldre spilte ikke golf, men 
besteforeldrene hans fra Norge og Mexico spilte. Da han var tre 
år gammel spilte han sin første golfturnering, og derifra har det 
vært golf på nasjonalt og internasjonalt nivå, først i Mexico før vi/
han flyttet til Norge. Fotballen måtte vike for golfen, så satsingen 
begynte tidlig. Som foreldre har det vært viktig å ta del i hans 
utvikling som golfer både i oppturer og nedturer. Det er spesielt 
viktig i nedturer å ha mennesker rundt seg som virkelig bryr seg, det 
er en stor støtte i motivasjonen til videre satsing.

På hvilken måte mener du foreldre kan bidra positivt til unge golfere 
som satser på golf?
– Golf er en individualistisk sport, og et positivt resultat i den daglige 
utviklingen avhenger av interessen og egenskapene til hver ungdom. 
Jeg tror det er viktig å være realistisk og ha fokuset på de kortsiktige 
målene. Det er viktig å støtte barnet uansett resultat, men man må 
også pushe grensen litt. Her gjelder en hårfin balanse som ikke alltid 
er lett når du er foreldre. Det er viktig at foreldre hjelper til i prosessen 
med å finne et godt miljø rundt utøveren. Dette for å kunne ha de 
best mulige forutsetninger for å kunne utvikle seg videre.

Hva mener du har vært ditt viktigste bidrag til Kristoffers utvikling?
– Golf er vanligvis en sport hvor få har mulighet til å spille, 
det er en elitistisk sport i både Mexico og Norge. For å nå et 
toppidrettsnivå krever det mye personlig motivasjon og stort 
støtte fra alle rundt. Kristoffer har vært heldig og hatt de riktige 
menneskene rundt seg. Institusjoner som NGF, Wang, OGK 
og OSU har alle vært avgjørende og vært viktig i hans utvikling. 
Avgjørelsen vi tok som foreldre når vi bestemte oss for å flytte til 
Norge har også vært veldig viktig.

Sky sommergjest

I sommer har en litt sjelden, flyvende gjest funnet ut 
at Oslo Golfklubb er et godt sted å være. Den som har 
hatt øynene med seg i området rundt 2. og 10. green og 
7. tee, har av og til kunnet se en mellomstor fugl i rask 
flukt mellom trærne.

TEKST: HANS KRISTIANSEN. 
FOTO: MARTON BERNTSEN/WIKIMEDIA COMMONS

Gjøken kommer til landet i midten av mai. Den drar tilbake til det 
tropiske Afrika, syd for Sahara, allerede i august/september. Dette er 
en rastløs og sky fugl. Mange har nok hørt gjøkens karakteristiske 
ko-ko, men ikke så mange har sett den. 

Gjøken er den eneste fuglen i Norge som er en såkalt reirparasitt. 
Det vil si at den legger egg i reiret til andre fugler og fosterforeldrene 
må ta seg av klekking, mating og oppdragelse. En hungjøk legger 
mellom 10 og 20 egg i løpet av sesongen. Hvert egg blir lagt i 
reirene til utvalgte småfugler. Når egget plasseres, sparkes ett av de 
eggene som allerede ligger der ut. Senere, når gjøkegget klekkes, vil 
gjøkungen kaste ut de resterende eggene og ungene til småfuglene, 
for at den selv skal få all maten. Gjøkegget klekkes etter 12–13 
dager og den vokser raskt ifra sine fosterforeldre. 

Kjennetegn: Størrelse ca. 32–36 cm. Spisse vinger, lang stjert. 
Slank, grå fugl. Grått hode og rygg, tverrstripet underside. Rask og 
rettlinjet flukt.
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Det var en gang …

Hovedstadsmatchen – turnering med 
Royalt preg
Hovedstadsmatchen er en turnering med aner helt 
tilbake til 1938. Matchen utkjempes hvert år mellom 
golfklubber i de 4 nordiske hovedsteder; Oslo, 
Stockholm, Helsingfors og København. Turneringen 
har en Royal status da pokalene det spilles om settes 
opp av kongeligheter og presidenter. 

Det hele startet i 1938 da Sveriges kronprins Gustav Adolf 
satte opp en vandrepokal og arrangerte Prins Gustav Adolfs 
Cup. Vandrepokalen vinnes til odel og eie når en klubb har 
fått sitt navn inngravert 4 ganger. Krigen kom og det be 
en pause i matchspillet. De neste gangene turneringen ble 
arrangert var i 1946, 1948 og 1949. Stockholm GK vant alle 
konkurransene disse årene og fikk pokalen til odel og eie. 

Prinsen som nå var blitt konge satte så opp H.M. Konung 
Gustav VI Adolfs Vandrepris. I årene 1953 til 1962 
kjempet klubbene om pokalen og i 1962 fikk Oslo GK sin 
4 inskripsjon og vant den for alltid.
 
Det betydde også at det var Oslo GK sin tur til å sette 
opp en ny vandrepokal. Sammen med Det norske 
kongehuset ble derfor H.M. Kong Olav V’s Pokal satt opp.  
I 1972 kunne Helsingfors GK beholde pokalen etter 4 seire.

Den neste pokalen, Presidentti Urho Kekkosen Pokaali, ble det spilt 
om i 7 år før Helsingfors GK også vant den. Siden Urho Kekkosen 
fortsatt var president, foreslo Helsingfors GK at København GK 
skulle sette opp den neste pokalen og dermed så Dronning Ingrids 
Pokal dagens lys. Samme år ble statuttene endret til at en mannlig 
spiller skulle erstattes av en kvinnelig spiller. Vi kan også nevne 
at Dronning Ingrid var datter av Gustav Adolf som i 1938 satte 
opp pokalen.

I 1991 vant Oslo GK sin andre pokal i turneringen og fikk da 
gleden av å sette opp Dronning Sonjas Pokal. Hvorfor det ikke 
ble Kong Harald som satte opp pokalen kan vi bare lure på, men 
kanskje kan det skyldes at Oslo Golfklubb hadde en kvinnelig 
«formann»? 

I 1997 lykkes København GK å få sin 4. inskripsjon i pokalen og 
kunne ta den med pokalen hjem fra matchspill i Helsingfors.

Det danske kongehuset valgte så å sette opp Kronprins Fredriks 
Jubileumspokal. I 1999 ble Hovedstadsmatchen spilt på Bogstad for 
å feire klubbens 75-års jubileum og Oslo GK vant matchen. I 2009 
fikk Oslo Golfklubb sin 4. inskripsjon i pokalen. 

Oslo Golfklubb henvendte seg så igjen til Det norske kongehuset 
og gledelig var det at Kongehuset aksepterte og satte opp H.K.M. 
Kronprins Haakons Pokal. I 2017 vant Stockholm GK den til odel 
og eie.

Kronprins Gustav Adolf, ved  
innvielsen av Stockholms Golfklubb bane på Kevinge 1932.

H.M. Konung Gustav VI Adolfs 
Vandrepris
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Oslo Golfklubb tilbyr flotte festlokaler til 
konfirmasjon, dåp, jubileum, julebord, minnesamvær 
eller forretningsmøter.
Peisestuen og kafedelen er forbundet med skyvedør og kan leies hver 
for seg eller sammen.  Anbefalt maksimalt antall gjester er ca. 120.

I peisestuen er det plass til 70 gjester ved runde bord eller 100 
gjester ved langbord. I golfsesongen kan lokalet leies fredags- og 
lørdagskvelder fra kl. 18.00. Utenom golfsesong er det åpent for leie 
alle dager. 

Kafedelen kan leies alle dager i vintersesongen. Dans etter middagen 
passer dette utmerket i kafeen.

Kontakt oss og fortell oss hva du ønsker
Ved leie av lokaler betaler man per kuvert. Maten leveres av Kanon 
Catering ved Erling Sundal og Kristian Grøen. 

Vi kan være behjelpelig med blomster og pynting, DJ, band, 
aktiviteter, transport mm. Si ifra hva dere ønsker, og vi løser det. 

For mer informasjon kontakt Marius Thorp: marius@oslogk.no eller 
mob. 959 60 556.

Festlokaler til leie

Julebuffet 
NB! 
Her kan kunden velge en eller 
begge varmrettene

Kaldmat:
 – Gravet Frøyalaks 
med senneps og 
pepperrotemulsjon

 – Røkt kveite med frisk 
agurksalat og urterømme

 – Hjortecarpachio med beter 
og gresskarvinaigrette

 – Kyllingterinne med 
waldorfsalat

Varmmat:
 – Svineribbe med surkål, 
potet og fruksjy

 – Pinnekjøtt

Desserter:
 – Riskrem på speltgryn
 – Karamellpudding

Tapas 1
 – Gresskarsalat med 
sprøløk og rista 
hasselnøttvinaigrette

 – Krydderkokt svinenakke 
med beter og sennep og 
pepperrotemulsjon

 – Salat på pikante andelår
 – Poke Bowl av Frøyalaks 
med sprø frukt, grønnsaker 
og soppsoya 

 – Villreker i varm ingefær- og 
fennikelsalt

 – Oksebryst med pepperglace
 – Brød og dipp

Ønskes dagens dessert så 
koster denne kr 20 per pers

Tapas 2
 – Grønnsakscrudite 
med grilla gresskar og 
hasselnøttdressing

 – Betetartar med røkt geitost
 – Speket nakke av gris med 
grottost og artiskokker

 – Gravet Frøyalaks med sylta 
sennepskorn og dill

 – Hjortecarpachio med 
pepperglace og pastinakk

 – Villreker i varm ingefær- og 
fennikelsalat

 – Brød og dipp

Fingermat 
 – Villreker med ingefær og 
fennikel

 – Poke Bowl på Frøyalaks
 – Gresskar med ristede 
hasselnøtter

 – Terte med Hjortetartar og 
chipotlemajo

 – Speket nakke av gris med 
ost og pikles

 – Sprø tortila med and
 – Fritata med geitost og 
gremolatacrumbles

 – Grottost med rognebærgele

3-rettes
 – Frøyalaks med pepperotcrust, sota purre, 
urtesalat og rekevinaigrette

 – Hjortefilet med taffelpotet, sprø kålsalat 
med røkt chipotle sjysaus med pisket 
gresskarsmør

 – GBMD`s Ostekake med bringebærsorbet

4 retters 
 – Hjortecapachio med kålrcrudite, ristede kjerner og 
gresskarvinaigrette

 – Varm selleri med sherry, svineribbe, sprø svor, sylta 
løk, urter med pepperot

 – Piggvar med potetaioli, små sprø grønnsaker og 
rødvinsmør

 – Pekanøttmarengs med verbenagullkrem og pæresorbet

Høst, vinter og julemeny



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

OBS! Høstsalget har startet!

Klubbkolleksjonen 
Kle deg opp i lubbens logo. Pique og Vgenser kjøpes  
i Pro Shop.

• Pique kr 699,
• Vgenser kr 1099,
• Pakkepris kr 1099,

Åpningstid: er alle dager fra kl. 08.00–19.00 – Epost: snewey@online.no, tlf. 22 50 54 92


