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Leder
å betjene. Med de gunstige betingelsene vi har er planen å være
ferdig med nedbetaling av all gjeld om ca. 20 år uten at andelen av
kontingenten skal endres, i alle fall de første 10 årene.
Medlemsopptak
Styret har vedtatt at det skal tas inn 100 nye medlemmer fra nyttår.
Av disse fikk alle 25 som sto på familielisten tilbud om medlemskap.
Ventelisten er fremdeles lang. Syv år tar det fra man setter seg på
listen til man kan forvente tilbud om medlemskap nå.
Forberedelser til neste sesong
Nå, etter planleggingssamling er tiden inne for budsjettering. Alle
avdelinger ønsker stor aktivitet og forbedringer, men hos oss er det
som de aller fleste steder; pengene avgjør mye av hva vi kan gjøre.
Banen prioriteres, men mye annen aktivitet må også få noe. Det
legges ikke opp til noen reell kontingentøkning. Styret vil i januar
vedta sitt forslag som skal fremmes for årsmøtet i mars.

Daglig leder Niels Vik

Vinteren var på snarvisitt med mye frost og noe sne,
men i skrivende stund er det grønt igjen. Dette er ikke
bra for banen.

2020 blir nok et annerledes år. Vi skal inn i nytt hus, komme i
orden og være klare til å ta imot dere når sesongen starter en gang i
første halvdel av mai. Det er ti-tusen avgjørelser som skal tas. Fra de
små bagateller til de av mer overordnet karakter. Uansett; kjedelig
blir det ikke fremover.

Med høstmørket og banestenging kommer tiden for evaluering.
Hvordan gikk året med alle provisorier og greenutfordringer? Hva
synes dere om årets sesong? Hvor skal vi fokusere på endringer/
forbedringer?
Takk til over 500 medlemmer som svarte på medlemsundersøkelsen
i høst. Den ga oss noen gode svar som vi tok med oss inn i vår
interne evaluering- og planprosess for 2020.

		INNHOLD

Klubbhuset
Det er stor aktivitet på byggeplassen. Nå kan vi se for oss hvordan
bygget vil ligge i terrenget – det blir fantastisk.
I disse dager borres hull for jordvarme. 280 meter ned borrer de.
Det medgår utrolig store mengder betong i dette huset. Nå er det
ferdigstøpt inne i underetasjen, gulvet opp er støpt og deler av
terrassen likeså. Veggene i underetasjen er på plass. Det arbeides
med ventilasjon, rør og elektrisitet inne i bygget.
Greenprosjektet
Ulykkeligvis var rullene det nye greengresset på kom i på forskjellig
tykkelse. Dette medførte store utfordringer som banemannskapet
løste på glimrende vis. Men det tok tid. Leverandøren har
innrømmet feil og vi får kompensasjon for leveransen. Utpå
sommeren fremsto greenene med topp kvalitet.
Store nedbørsmengder og larver som spiser gressrøttene er ingen
god kombinasjon. Banen var sliten da vi stengte den medio oktober.
Spill
Totalt er det spilt drøyt 26.000 runder på banen i år. Av dem
er ca. 3.000 greefeerunder og ca. 4.400 turneringsrunder.
Medlemmene som står for 80 prosent av turneringsrundene.
Økonomi
Økonomisk får vi det trangere fremover. Banelånet betjenes
som avtalt med banken. Vi har p.t. 52,250 millioner igjen. Når
det nye huset står ferdig vil vi ha ytterligere ca. kr 35 millioner
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Styreleder har ordet
første PGA-turspiller i USA noensinne. Det er intet mindre enn en
bragd. Det må dessuten legges til at Kristoffer Reitan, som har vært
medlem og trent i kubben fra han var liten gutt, har klart cuten i 10
av de 25 turneringene han har deltatt i første året på Europaturen.
Jeg kan heller ikke unngå å fremheve Michael Mjaaseths seier i
European Young Masters med rekordresultat på – 14, at Dorthea
Forbrigd vant NM og Kongepokalen, samt at våre gutter og jenter
vant gull i NM junior for lag.
Sesongen 2020 – konsolidering
Vi må fortsatt leve noen måneder i spenning før vi kan overta
klubbhuset på ettervinteren. Alle ansatte og tillitsvalgte i
styringsgruppen gleder seg til å ønske medlemmer og gjester
velkommen til åpningen som vi håper skal skje senest samtidig med
åpningen av banen.

Styreleder Jens-Ove Hagen

Vi går da inn i en sesong med nye greener, nytt klubbhus og en
fantastisk bane. Store investeringer vil forhåpentlig være unnagjort
for mange år fremover. Vi bør da konsentrere oss om å konsolidere
stillingen og ta vare på verdiene som er skapt de siste par årene.
I følge Store Norske Leksikon betyr «konsolidere» å styrke, gjøre
solid, forene eller slå sammen. Vi må altså stå sammen om å
styrke våre verdier i alle henseender, og gjøre vårt unike «produkt»
tilstrekkelig solid til å tåle det store antall spillere og besøkende
som vil bruke vårt anlegg. Ansatte, tillitsvalgte og medlemmene må
forenes i en kraftinnsats mot et felles mål, nemlig å ta godt vare på
det som er skapt.

Så ble det slutt for i år også. Søndag 13. oktober
ble banen stengt, og nokså umiddelbart gikk
banemannskapet i gang med å gjøre de viktige
forberedelsene til at banen skal klare vinterdvalen
og gis de beste vekstmuligheter i en ny sesong med
stort trykk av spillere. Administrasjonen og trenerne
har også en travel tid for tilretteleggelse av neste års
sesong. Og i all beskjedenhet kan det legges til at en
rekke tillitsvalgte har fulle dager med å få presentert
klubbhuset, i all sin prakt og mange funksjoner, til en
åpning innenfor vår egen fastsatte tidsplan.

Skånsomt, ryddig og rent – kvalitet i alle ledd. Dette signalet er gitt fra
styret som mål for neste sesong, og tatt imot med stor entusiasme
fra de ansatte under et to dagers evaluerings- og planleggingsseminar
i november som jeg fikk anledning til å være med på. «Skånsomt»
peker bl. a. hen på at vi må behandle banen vår med varsomhet
og respekt, f. eks. med å reparere nedslagsmerker på greenene og
legge på plass divots. «Ryddig og rent» er selvforklarende, «kvalitet»
likeså. Hvis vi nå benytter anledningen med vårt nye klubbhus til å
etterstrebe ryddighet og renslighet fra første stund (også på banen
og i toalettet på banen), er jeg sikker på at det også vil inspirere
til at vi alle kan etterstrebe å høyne kvaliteten i utførelsen av våre
oppgaver.

Sesongen 2019
Vi har lagt bak oss et år som har budt på noen utfordringer på
banen som vi gjerne skulle ha vært foruten. Vårt nye dyrebare
greengress kom i ruller som var ganske varierende i tykkelsen.
Dette medførte mye ekstraarbeid for banemannskapene for å gjøre
overflatene jevne å spille på. Det ble kjørt intenst med vibratorer,
noe som hadde en god effekt. Videre var det nødvendig med veldig
mye sanddressing og tromling. For å beskytte vekstpunktene og
hindre såkalt skalpering var det uforsvarlig å klippe greenene i en
lengde som var ønskelig for optimalt spill. Det tok dessverre lang
tid før greenene nådde det mål vi hadde satt oss, men for siste
halvdel av sesongen kan det trygt slås fast at vi var i rute. Bare så
dere vet det: Det arbeides iherdig i baneavdelingen for å få bukt
med invasjonen av gjess og kråker/stankelbeinlarver. Som det eneste
miljøsertifiserte golfanlegg i Norge er det imidlertid ikke bare å
skyte fugl og sprøyte gift.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle våre ansatte
og tillitsvalgte for den innsats som er gjort i et utfordrende år.
Likeledes vil jeg takke medlemmene for utvist tålmodighet med de
provisoriske anleggene, i påvente av bedre tider!
Hilsen Jens-Ove

Vi tror og håper at medlemmene har vært tilfreds med de
provisoriske anleggene gjennom sommeren. Det ble nedlagt mye
arbeid i planleggingsfasen, parallelt med at prosjekteringen av
alle detaljene i det nye klubbhuset var tidkrevende. Det er grunn
til å takke Stephen og Jane for deres tilpasningsdyktighet i sin
midlertidige proshop-brakke, og også kjøkkensjef Magnus for hans
ferdigheter i teltet. Det er en glede å meddele at han blir med oss
videre.
Idrettslig kan vi igjen slå fast at Oslo Golfklubb ligger i en egen
klasse i norsk golf. På denne plassen begrenser jeg meg til å nevne
at vårt medlem Kristoffer Ventura i år etablerte seg som klubbens
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Avholdte turneringer
Vi var spente på om vi skulle klare å repetere fjorårets antall med
16 spillere på laget. Med meget god hjelp av årets rookie, Erik
Hagen, klarte vi til slutt å få med ett fulltallig lag.

The Plucknett Cup

For året byttet vi ut Hotell Radisson Blue med Aalborg Hvide
hus som fungerte enda bedre enn det gamle. Store rom, roligere
beliggenhet og kortere til banen.
Vi var heldige med været og deres 27 hull var i god stand. Noen
fairways bar preg av en våt sommer og fjorårets ekstremt tørre
forhold, men greenene var meget bra. AAGK tok en 2 poengs
ledelse etter fredagens foursome.
Den tradisjonelle biff-middagen på fredag ble flyttet til en fantastisk
Tapasrestaurant med navn «Pingvin».
Planen vår om revansj i fourball gikk ikke helt etter planen. AAGK
knep enda ett poeng og ledet dermed 9,5 mot 6,5. Men danskene
vet å pleie oss på lørdag aften. Fantastisk mat som vanlig og en stor
overraskelse da Erik Kiis fremført sin sang om Oslo Golfklubb.

Pokalen ble tildelt Bård Johan Tobiasson noe sent i år og derfor denne noe sene omtalen.

28 medlemmer deltok i turneringen som er oppkalt
etter pro, Brian Plucknett. The Plucknett Cup ble
første gang satt opp i 1996. De siste årene vært en del
av de sosiale turneringene med bespisning etter spill, og
i år ble den spilt lørdag 15. juni.

Søndag var det kanskje noen som følte for stor respekt for
vertskapet til AAGK siden danskene økte sin ledelse ytterligere med
seier 10 mot 6 i singlene. Totalt ble det da 19,5 mot 12,5 og Bjella
får hvile på fast plass i AAGK sine deilige lokaler før den i 2020 skal
få ny plass hjemme i Oslo Golfklubb.

Det er kun tillatt og melde seg på som enkeltperson da flightene/
lagene settes sammen tilfeldig slik at hvert lag har omtrent samme
gjennomsnittshandicap.

Oslo-laget besto av (f.v. på bildet): Ole Engstrøm, Stein Oppedal,
Christian Juell, Mogens Gad, Tim Bye, Erik Larsen, Erik Piene,
Ove Laland, Nicolaj Weiergang, Jan Kolstad.
Nede venstre: Jørn Kongsøre, Erik Hagen, Roar Gaustad, Trygg
Thu, Trygve Sundbø og Tor Eldar Hagen.

Det spilles bestball lag og de to beste stablefordscorene i laget teller
på hvert hull. I tillegg premieres beste individuelle stablefordscore
med selve Plucknett Pokalen. I år var det Bård Johan Tobiasson som
fikk navnet sitt inngravert i pokalen.
Vinnerlaget, team 5, bestod av Cecilie Ditlev-Simonsen, Per Arvid
Sveum, Bård Johan Tobiasson og Jan Erik Villersø-Viul.

Danskene er meget spente på vårt nye klubbhus og de er sikre på at
de skal kunne stille 16 mann også neste år.
Vil du delta?
Det har vist seg at det alltid er noe frafall fra stammen i laget og
vi ønsker derfor å få kontakt med flere som ønsker å stille i denne
typen turnering. For ytterligere informasjon ta kontakt med Trygg
Thu, e-post: trygg.thu@gmail.com.

Oslo–Aalborg Cup

Se forøvrig mer detaljer om denne klubbmatch’en på
http://osloaalborgcup.com/
Erik Kiis fremført sin sang om Oslo Golfklubb. Her er et utdrag
av sangen som du også kan søke opp og nyte på youtube :-)
Jeg holder virkelig af, mine norske venner. Nogle, ældre end mig.
I korte bukser, springer de op ad, op ad bjerget, som ingenting.
Bedst som man tror at, det går ned af, så går det fanemme op igen.
Det var lige der, at jeg fik åndenød, højdeangst og mine øyne sved.
Oslo Golfklubb har 18 huller. Jeg er forelsket i hul 1.
Sikken en udsigt. Men søen bagved. En fairway så bred, grøn og smuk.
At drive der, er følelse af lykke. Det går ned ad, så bolden flyver langt.
Men jeg blev narret. Skidde vær med det. 200 meter er okay.

Klubbmatchen mellom Ålborg GK og Oslo GK endte
som vanlig med hjemmeseier. Vi kan vel si at det var
planlagt siden vi ikke har noe sted å henge Bjella før vi
har våres nye klubbhus på plass i 2020. Selv vårt triks
med 2 dansker på laget holdt ikke denne gangen.

Oslo, Oslo Golfklub. Gud hvor er du smuk. Du har bjerge, du
har søer. Gjestfrihed, du er unik.

TEKST: KAPTEIN TRYGG, VICE KAPTEIN TIM
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Shakerpokalen spilt for 83. gang

Det norske laget, fv: Anders Taucher, Pål Solberg, Anders Berggren, Harald Ziegler, Jørgen Braathen, Christopher Raanaas (Kaptein), Frode Berntsen, Erik Wattne, Henrik
Hagness, Kim Holthe, Stian Lange og Christian Storm i shorts.

Den tradisjonsrike Shakerpokalen, en match
mellom Oslo Golfklubb (OGK) og Göteborgs Golf
Klubb (GGK), ble avholdt på Bogstad 31. august –
1. september. Matchen ble innstiftet i 1927, og ble i år
spilt for 83. gang.

Rundt på banen kunne man høre stillingen bli ropt fra match til
match: «to opp», «tre opp» «seks opp». Kaptein Raanaas gjorde
kort prosess av sin match, og da han gikk rundt på banen for å få
oversikt over stillingen, fant han etter hvert ut at OGK hadde gjort
tilnærmet rent bord. 10–2 i singelmatchene er uvant kost, og ga et
sluttresultat på 16–8 i OGKs favør.

TEKST: ANDERS TAUCHER

De svenske gentlemenene tok nederlaget med verdighet, og utstedte
umiddelbart en invitasjon til OGK om å stille til ny dyst på GGKs
fantastiske bane på Hovås 5.–6. september 2020. Det er bare å
legge seg i hardtrening i håp om å bli tatt ut, og å få muligheten til å
lage historie. Klarer OGK å vinne i 2020, har vi nemlig vunnet fire
på rad. Det har ikke skjedd i Shakerpokalens historie.

Spilleformen i Shakern minner om Ryder Cup. 12 medlemmer
fra hver klubb gjør opp om seieren over 54 hull der det spilles
henholdsvis fourball bestball, foursome, og singlematcher. Det
spilles annenhver gang i Oslo og i Göteborg. Statistikken viser
at det er svært vanskelig å vinne på bortebane, men i fjor klarte
OGK det (nesten) umulige i Göteborg. Dermed var det et svært
revansjelystent svensk lag som ankom Bogstad fredag 30. august
for å spille treningsrunde før de ble innkvartert hos sine norske
motstandere.

Det norske laget besto av Jørgen Braathen, Pål Solberg, Erik
Wattne, Christian Storm, Kim Hothe, Frode Berntsen, Anders
Berggren, Henrik Hagness, Stian Lange, Anders Taucher, Harald
Ziegler og Christopher Raanaas (Kaptein)

Lørdag morgen møttes lagene til den tradisjonelle flaggheisingen
før bestball-matchene tok til kl 08. De norske parene leverte bra
spill, og OGK tok med seg en oppskriftsmessig 4–2 ledelse inn i
lunsjteltet. Kanskje ble vi litt for fornøyde med oss selv, kanskje ble
svenskene oppildnet av sin kaptein. Uansett slo svenskene hardt
tilbake i foursome-matchene, og klarte å utligne matchen til 6–6
etter første dag, og ga dermed nordmennene litt å tenke på.

Følgende priser ble delt ut til enkeltspillere
Hans Österberg (GGK) vant Falk Elliots Pokal, hedersprisen
for beste bortespiller med 2 poeng. Han rundet dermed av en
fantastisk Shakerkarriere på 34 år (og 102 matcher) uten avbrudd,
i imponerende stil.
Henrik Hagness (OGK) tok hjem Georg Wendels Glas,
hedersprisen for beste hjemmespiller med strålende 3 poeng.

Shaker-banketten på lørdag kveld er en tradisjon som er nesten
like gammel som selve matchen. I år var det imidlertid en liten
utfordring: Vi har ikke noe klubbhus. Christopher Raanaas, den
norske Shaker-kapteinen, visste imidlertid råd. Han innhentet
tillatelse fra sin mor, Wenche, til å åpne barndomshjemmet på
Nesøya til fest for Shakerlagene med ledsagere, 45 personer i alt.
Maten stod OGKs eminente restauratør for. Resultatet ble en ny vri
på en flott tradisjon, og alle var fornøyde helt til lagene innså at vi
måtte hjem og sove før det avgjørende golfslaget.

Pål Solberg (OGK) vant Johan Frøshaugs Sigar for flest birdies i
singlematchene.
Hans Österberg (GGK) vant Shakerns Ærespris for tro tjeneste i 34 år.
Erik Wattne (OGK) viste sin generøsitet, og vant Thomas Wendel`s
Pokal som årets «beste svenskevenn» med færrest poeng på
hjemmebane.

Lykken står, som kjent, den kjekke bi. Mellom banketten og starten
på singelmatchene hadde himmelen over Bogstad åpnet seg, men
da lagene innfant seg på banen på søndag morgen, var regnet ferdig,
og forholdene perfekte. Om det var noen norske nerver på grunn av
uavgjort stilling etter første dag, forsvant disse med duggen i gresset.

Det norske Shakerlaget takker Oslo Golfklubb, våre svenske
motspillere, og vår kaptein Christopher Raanaas, for en
minnerik helg! Det er et privilegium å få være med på å bringe
Shakertradisjonen videre.
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Avholdte turneringer
Det var god stemning hele dagen og resultatmessig ble det også en
god dag for mange.

Matchplay: Haga - Bærum - Oslo

Vinneren av A-klassen ble Hanne Bjerke Larsen fra Grønmo
Golfklubb med 39 poeng. Vinneren av B-klassen ble Liti Bøhle
Høiness fra Oslo GK med 40 poeng og ble dermed vinner av årets
Vandrepokal.

De siste matchene ble spilt av gjengen på bildet: Tove Busch, Mette C. Bye, Inger
Anne Berge, Erica Johanne Blakstad og Ellen Juel.

Torsdag 29. august ble det klart at Oslo Golfklubb vant sesongens
Matchplay mot Haga Golfklubb og Bærum Golfklubb.
Fv. Liti Bøhle Høiness og Hanne Bjerke Larsen.

– Jubelen var stor når vi forsto at vi hadde vunnet! Stor takk til
Ellen som kaptein og innpisker, og takk til alle som er stilt på
sesongens matcher og dermed har bidratt til seieren, sa Inger
Anne Berge.

Vi gratulerer!
En stor takk for godt samarbeid rettes til Turneringskomiteen,
Damekomiteen, sportssjef Roger Bakke og frivillige hjelpere.

Vandrepokalen av 1931
Pink Cup-finalen 2019

98 forventningsfulle damer fra 24 klubber fra
Tyrifjorden i nord til Kragerø i sør møtte opp
til shotgunstart 8. september for å konkurrere
om Vandrepokalen av 1931.
Fv. Per Foseid, Inge Fjeldstad, Tove Ringnes og Erik Hagen.

TEKST: REIDUN BØHN DYBWAD

Turneringen er åpen for kvinnelige golfspillere fra hele landet og
er singleturnering fordelt på to klasser. Klasse A er for spillere med
hcp opp til 18.4, mens klasse B er for spillere med hcp mellom 18.5
og 30.0. Det spilles stableford hvor den beste scoren uavhengig av
klasse premieres med inngravering i Vandrepokalen.

Oslo Golfklubb samlet inn kr 58457,- til
brystkreftsaken under årets Åpningsturnering. Med
dette beløpet ble vi nr. 3 i landet og fikk dermed stille
lag i Pink Cup-finalen.
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Gutter 16–19 år:
1. Nikolai Moxness Smaaskjær (Oslo Golfklubb)
2. Sivert Olsen (Bærum Golfklubb)
3. Marius Tandberg (Bærum Golfklubb)

Enda mer fornøyd kunne suverene Sotra Golfklubb være som
samlet inn hele kr 211 186,- og Atlungstad GK som samlet inn
kr 67 330,-.
De åtte klubbene som samlet inn mest penger gikk videre til Pink
Cup finalen. Halvparten av lagene bestod av klubbene som har
samlet inn mest totalt, og den andre halvparten av klubbene som
har samlet inn mest per medlem.

Jenter 13–15 år:
1. Sophia Fondenær (Oslo Golfklubb)
2. Caroline Marlene Krokeide (Asker Golfklubb)
3. Henriette Spilling Gjelten (Losby Golfklubb)

I finalen som ble spilt på Atlungstad GK helgen 8. september møtte
følgende klubber til dyst; Sotra GK, Larvik GK, Atlungstad GK,
Re GK, Sandane GK, Hauger GK, Sunnmøre GK og Oslo GK.

Gutter 13–15 år:
1. Casper Solli (Kjekstad Golfklubb)
2. Ulrik Eriksen (Sandefjord Golfklubb)
3. Victor Bojsen Liland (Kjekstad Golfklubb)

Per Foseid, Inge Fjeldstad, Tove Ringnes og Erik Hagen gjorde så
godt de kunne, men nådde dessverre ikke helt til topps. Vinner
av årets finale ble Sunnmøre GK som vant ett slag foran Hauger
GK og to slag foran Sandane GK og Re GK på delt tredjeplass.
Sunnmøre GK blir dermed vertskap til Pink Cup finalen i 2020!

De aller yngste barna spilte en firehulls-klasse. I denne klassen
deltok juniorer som imponerte med flotte golfslag og ekte golfglede,
noe som lover svært godt for fremtiden.

Arild Wahlstrøms Pokal 2019

Fv. Ida Furuheim, Frederikke Thidemansen Bjørvik, Sivert Olsen,
Martin Lundquist, Marius Tandberg, Fredrick Wolff og Nikolai Moxness
Smaaskjær.

Moro!
Når en så stor turnering skal avvikles kreves det mye arbeidsinnsats
som kreves fra mange personer. Oslo Golfklubb er heldige som
har mange medlemmer og foreldre som prioriterer å sette av tid
for klubben. En av dem er Fredrik Bach som har stått på for at
turneringen skulle avvikles på en god måte for alle.

Over 130 barn og unge målte krefter i det som trolig er
Norges nest største juniorturnering for barn og unge.

– Det er veldig moro å se så mange barn og flott ungdom
konkurrere her på Bogstad. Dette er utøvere som om noen år
kanskje kan hevde seg i toppen slik som Kristoffer Ventura gjør nå,
fortalte Fredrik Bach.

Å føle mestring er viktig og deltakerne var inndelt i syv forskjellige
klasser fordelt etter alder og handicap. Utslagssted og spilleform er
også tilpasset de ulike klassene.
Resultatene i de eldste aldersklassene ble som følgende:
Jenter 16–19 år:
1. Ida Furuheim (Elverum Golfklubb)
2. Sofie Bindner Engeseth (Oslo Golfklubb)
3. Frederikke Thidemansen Bjørvik (Sandefjord Golfklubb)
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Avholdte turneringer
Turneringen er en parturnering i samlet klasse. Det spilles foursome
slagkonkurranse med 3/4 SPH. Herrer spiller fra tee 58 og damer
fra tee 49. De åtte beste parene går videre til matchspillet.

Opp to plasser fra i fjor

I finalen som ble spilt søndag 15. september var det til slutt Marie
og Ingar H. Nilsen som skulle måle krefter mot Bente Marie og
Rune Falstad.
Etter 6 hull ledet Nilsen 2 opp og Falstad trodde løpet var kjørt.
Men spillet endret seg, slik det ofte gjør. På hull 15 ledet Falstad
2 opp og det hele ble avgjort på hull 16 da Bente Marie slo ballen
flott inn på green og dermed avgjorde det hele med 3 opp.
– I alle matchene vi har spilt har vi hatt det veldig hyggelig med
alle vi har møtt og vi er kjempestolte av å ha vunnet over så mange
flinke ektepar, fortalte Falstad.

Familiematchen 2019
Vinner av årets Familiematch ble Anne-Marie Giørtz og Øystein
Giørtz Aarset. I finalen møtte de Nicoline Engstrøm Skaug og Ole
Engstrøm. Den ble spilt søndag 15. september og Giørtz/Aarset
vant 2–1.

Fra 3.–7. september ble European Senior Ladies’ Team
Championship 2019 avholdt i Bulgaria. To av klubbens
spillere, Cathrine Schrøder og Anne Line Bakkevig,
stilte på laget fra Norge.

Gratulerer!

– Vi klarte å vinne over Østerrike og Sveits, men tapte mot Italia.
Vi endte til slutt på 11 plass (av 17) – opp to plasser fra i fjor. Vi
har hatt en fantastisk tur til banen, Black Sea Rama, som ligger ved
Svartehavet, fortalte Anne Line Bakkevig.

Falstad til topps i Ekteparmatchen

Etter å ha slått ut det ene paret etter det andre var det til slutt Falstad som vant årets
Ekteparmatch.

Mandag 10. juni ble kvalifiseringsrunden i årets
Ekteparmatchen spilt her på Bogstad. 14 ektepar
møttes til kvalifisering i strålende ettermiddagssol.
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Juniormesterskap i putting

44 spillere fordelt i tre klasser stilte til start i årets
puttemesterskap. Greenen var som vanlig strøken og
preppet perfekt til årets begivenhet. Med noen hissige
flaggplasseringer ble det en utfordring selv for de mest
rutinerte i feltet.

Moritz Raanaas stakk av med seieren i den midterste klassen.
Marius Warberg tok andre plassen, mens Wilhelm Hjort sikret siste
plass på pallen.
I den yngste klassen fikk vi to strålende vinnere i Nicolai SmithMeyer og Marielle Høyer Groseth, som vi helt sikkert får se mer av
i fremtiden.

TEKST: JØRGEN SEVILHAUG

Vi er kjempefornøyd med deltakelsen og gleden alle spillerne viste i
årets mesterskap og gleder oss allerede til neste år.

I øverste klasse gikk Vincent Berggren av med seieren etter tre
runder, og endte til slutt på en over par. Cornelia Karlsson og
Sander Akeren kom på henholdsvis andre og tredje plass med to og
fire over.

Årets Per Teigen ble Henrik Hagness
Også i år har deltagelsen i torsdagsmatchen vært stor
og etter 14 Per Teigen-tellende runder ble finalen spilt
søndag 22. september.
De ni beste spillerne tok med seg snittet fra de 5 beste Per
Teigen-tellende torsdagsrundene inn i finalespillet, resultatet fra
finalerunden blir lagt til og årets vinner kåres. De ni som kom seg til
finalen var Martin Beck, Pål Berg, Henrik Hagness, Rune Holmøy,
Christian G. Moxon, Ingar H. Nilsen, Trygg Thu, Per Kristian
Winge og Terje Selmer Øverland.
Vi kan gratulerer Henrik Hagness som årets Per Teigen. Under
premieutdelingen kunne Markeds- og sportssjef, Roger Bakke,
fortelle at Henrik Hagness har jobbet i mange år for å vinne den
høyt verdsatte premien som er en sentralt plassert parkeringsplass
foran klubbhuset. I år fikk han ønsket oppfylt da han vant Per
Teigen finalen med 43 poeng. Per Kristian Winge kom på 2. plass,
mens Ingar H. Nilsen tok 3. plassen.
Per Kristian Winge, Henrik Hagness og Ingar H. Nilsen.
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Avholdte turneringer
helgen! En stor takk til radarparet Erik/Erik fra turneringskomiteen,
som var strålende vertskap for arrangementet og turen, forteller
Bent.

Member/Guest Finale på Portmarnock

Før mandagens hjemreise spilte finalistene Corballis Links Club –
en kul, tradisjonell linksbane. Med par 66 og 4600 meter var ikke
banen den lengste, men det var utfordrende nok å holde ballen i
spill. Hull 2 til 6 er en fantastisk samling med golfhull langs kysten.
Denne lille perlen av en golfbane anbefales sterkt til alle golfere som
skal til Dublin for å spille golf.
Vi takker finalistene for en særdeles hyggelig tur. Neste år gjentar vi
suksessen med Member/Guest Invitational på Bogstad i juni måned
nytt klubbhus. Kanskje venter et nytt spennende reisemål til de
beste parene.
Turneringskomiteen
Fv. Bent Hinze, Bent Ove Pedersen, Mogens Gad og Jan Martin Lyng.

Flaggturneringen

Årets finale av Member/Guest Invitational ble spilt
på selveste Portmarnock Golf Links i Irland søndag
22. september.
Før sommeren arrangerte klubben den femte utgaven av Member/
Guest Invitational, en turnering hvor medlemmer kan ta med seg en
valgfri gjest på sitt lag. Spilleformatet var best ball med parets beste
score tellende på hvert hull. 54 par kjempet om de to første plassene
som ble premiert med en reise til Irland.
På Bogstad i juni var det Mogens Gad og hans gjest Jan Martin
Lyng (Haga GK) som tok førsteplassen med imponerende
51 poeng. De ble tett fulgt av Bent Hinze og hans makker fra
Kjekstad GK, Bent Ove Pedersen. De to vinnerparene sikret seg
dermed muligheten til å spille om pokalen på Portmarnock Golf
Links utenfor Dublin i Irland.
Finalistene satt seg på flyet vestover lørdag morgen, og senere på
formiddagen innledet turen med en innspillsrunde på Portmarnock.
Finalistene benyttet anledningen til å finjustere formen til
søndagens finalematch.
Banen viste seg fra sin beste side i fint sensommervær. En del vind
hører alltid med når det spilles linksgolf langs Irlands østkyst.
Finaleformatet var best ball match (fourball) – en spennende og
kompetitiv konkurranseform på en perfekt matchspillsbane hvor
spillerne måtte tenke seg rundt med en del risk/reward inne i bildet.
Fv. Ellen Holven, Nora Sophie Johnsen, Christian Storm og Cecilie Linjee Krefting.

Mogens og Jan kom byksende ut av startblokkene med en solid
par på åpningshullet og gikk med det 1PP. Bent og Bent Ove kom
riktignok sterkt tilbake. De utfylte hverandre godt, og opparbeidet
seg etter hvert en ledelse som skulle vise seg å bli vanskelig å ta
igjen. Bent og Bent Ove vant til slutt 5 & 4 og tegner seg inn i
vandrepokalen som Member/Guest Invitational Champions 2019
– gratulerer!

Sesongens nest siste turnering på Bogstad ble
arrangert første helgen i oktober da den tradisjonsrike
Flaggturneringen gikk av stabelen i nydelig høstvær!
Selv med frost på morgenkvisten, var banen klar for spill med
løpende start fra hull 1 kl. 10.30. Nesten 80 av klubbens
medlemmer bega seg ut på ferden med mål om å beholde det gule
flagget lengst mulig.

– En golfweekend med linksgolf er alltid moro! Denne gangen
var det full klaff hele veien – vi greide å styre unna regn og vind,
hotellet og banene var i toppklasse og stemningen var på topp hele
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Det ble konkurrert i to forskjellige klasser. Klasse A for spillere med
HCP til og med 12,9 og Klasse B for spillere med HCP fra 13,0
til 36,0. Spilleformen var netto slag der alle spillerne får utdelt et
flagg ved start. Når spilleren har brukt alle sine slag (banens par 72
+ sine mottatte slag) settes flagget ned i bakken der ballen ligger, og
avstand fra hullet markeres på scorekortet.

Minst like godt mottatt som twist, glass, baller og annet til de beste
lagene var alle trekkepremiene.

Totalt fem spillere hadde slag til gode da de var ferdig med hull 18
– fire i Klasse A og én i Klasse B. Vinner av A-klassen Christoffer
Røsting som var imponerende 1 meter og 20 cm fra hull 19.
Han vant foran Andreas Forgaard (71 m til flagget) og Asbjørn
Ramnefjell (106 m til flagget). Tove Ringnes fulgte på 4. plass
(158 m til flagget).

Informasjonsmøte om klubbhusprosjektet

Erik benyttet anledningen til å takke for seg etter 8 år som leder av
turneringskomiteen. Han fikk stor applaus for innsatsen.

I Klasse B var Dag Fasmer Witussen eneste spiller ut på hull 19,
og vant da han tilslutt plantet flagget 25 meter fra flagget. Kim
Torkildsen fulgte på plassen bak da han hullet ut på hull 18.
Turneringens yngste deltaker, 10 år gamle Nora Sophie Johnsen,
imponerte med å ha med seg flagget hele veien til hull 18.
Turneringskomiteen

Avslutningsturnering og infomøte

Fv. Erica Johanne Blakstad, Stina Resen, Thilda Staubo, Jan Kolstad og Ranja
Wikström.

Da premieutdelingen var ferdig overtok Christopher Raanaas
ordet. Ca. 30 personer ble igjen for å høre om status, utfordringer,
fremdrift og økonomi i forbindelse med klubbhusprosjektet.
Christopher hadde tatt med seg eksempler på de nye stolene i bar/
kafeområdet for «prøvesitting».
Informasjonsmøte ble avsluttet med omvisning inne på
byggeplassen for de mest interesserte.

Fv. Christoffer Røsting, Tove Ringnes, Karen I. Villersø-Viul og Cato Fjeld.

Sesongen siste turnering ble spilt lørdag 12. oktober
med 100 medlemmer på deltagerlisten. Etter spill
sto informasjon om det kommende klubbhuset på
agendaen.

Takk

I nydelig høstvær stilte medlemmene opp til avslutningsturneringen
denne helgen. Med en scramble-variant hvor «den hvis slag man
bruker ikke får slå det neste» gjør dette til en meget sosial turnering
hvor alle på laget bidrar.

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

Etter en drøy 4-timers runde ble det servert en god høstgryte med
potetmos fra kjøkkenet. Et fyldig premiebord ventet og Erik Hagen
sto for premieseremonien. Best av alle lag var Team 21 bestående av
Christoffer Røsting, Tove Ringnes, Karen I. Villersø-Viul og Cato
Fjeld, de gikk på 16 under par!
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Sesongavslutninger
Damenes sesongavslutning
Noen premier som ikke hadde blitt delt ut tidligere i sesongen
skulle også finne sin eier.
Anne Riddervold vant Ladies Cup med 68 poeng på de to beste
rundene sine i juli.

Evy Otterbeck kunne dessverre ikke spille golf og overrasket alle med påfyll av energi
etter hull 11.

Tirsdag 24. september var det tid for damenes
avslutning og som vanlig bestod den av en uhøytidelig
turnering med påfølgende årsmøte og middag.
38 damer deltok i turneringen som for anledningen var av det
uformelle slaget. Spilleformen var 2 køller + putter samt et gratis
kast på hvert hull.

Fv. Anne-Lise Patt, Inger Walstad og Tove Busch.

Årets vinnere av Valkyriestatuetten ble Inger Walstad og
Anne-Lise Patt.

– Dette er en veldig morsom og uhøytidelig spilleform. Det blir
mye moro og latter underveis, forteller medlem i Damekomiteen
Heidi Lium.

Sesongens serierunder er tellende for Order of Merit og vinnerne ble:
• Klasse A: Lise Buer med 110 poeng
• Klasse B: Tove Busch med 106 poeng
• Klasse C: Lise Garvick med 93 poeng

Litt senere på dagen var det til for høstfest bestående av årsmøte,
middag og premiering.
Etter som det kan være noe kjølig i klubbteltet varmet det da
Magnus Forssell disket opp med deilig thaisuppe med påfølgende
smaksrike småkaker til dessert.

Astrids fat ble vunnet av Lise Buer med de fem beste rundene i
løpet av sesongen uansett klasse.

Senior Herrers sesongavslutning
Onsdag 25. september
var det senior herrers
tur til å markere at golf
sesong snart var over for
denne gang. Årets siste
onsdagsrunde ble spilt og
litt senere på dagen ble
årsmøtet, Magnumputten
og avslutningsmiddagen
avholdt.
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Som i 2018 var det 58 spillere som hørte skuddene fra Stephen og
dermed tok del i årets siste turnering. Mye bra score til tross for at
man hadde begynt med dressing av fairwayene den morgenen.

Premiering
Lykkelige og dyktige vinnere i forskjellige klasser ble behørlig
premiert.

Det var blide og fornøyde spillere som inntok vaffel og kaffe etter
innkomst. Sesongen var gått for fort var det generelle omkvedet, og
noen gledet seg allerede til neste sesong med nytt klubbhus.

Årets beste seniorspiller ble i år ikke en av gjengangerne. Arnfinn
Johnsen gikk av med seieren og fikk dermed Årets Seniorpokal. Han
mente at innendørstrening på Fornebu sist vinter hadde gjort susen!

Imidlertid er man meget positivt overrasket over hvor utmerket alt
har fungert i inneværende sesong med diverse provisorium, men
samtidig gleder man seg til nytt klubbhus i 2020.
Årsmøtet-Magnumputten-Årsmiddag
Som sedvanlig ble årsmøtet avholdt kl 16.00 med engasjerte og
interesserte medlemmer – 29 i tallet. Forslag til endringer og
forbedringer ble diskutert og konstruktive og gode innspill ble lagt
frem, – noe seniorkomiteen skal ta stilling til før neste sesong.
Deretter flyttet man seg ned på puttinggreenen hvor den
tradisjonelle Magnumputten ble avholdt. Treffsikkerheten var
vesentlig bedre i år enn i fjor da kun en person traff i 1 runde og
dermed sikret seg flasken uten konkurranse.
I år derimot gikk hele 7 personer videre, men det var bare Lars
Krefting som traff i annen runde og dermed kunne ta med seg
magnumflasken hjem.
Torgeir Lund, Arnfinn Johnsen og Per J. Eitzen.

Hele 36 deltagere inntok en meget velsmakende middag i teltet –
imponerende hva restauranten får til med begrensede fasiliteter. All
honnør til kjøkken og personalet.

Årets medlemsundersøkelse

Takk for svar!

Ambassadørscoren, dvs. i hvilken grad man vil anbefale klubben
til familie, venner og kollegaer, viser en positiv utvikling når
sammenligner med tallene fra 2018.

Årets medlemsundersøkelse ble gjennomført i september og vi
takker alle medlemmer som satte av tid til å gi klubben sine svar.

Totalt var svarprosenten på 29, noe som danner et godt grunnlag for
videre evaluering. Klubben er nå inne i en periode hvor vi skal sette
nye mål og tiltak basert på tilbakemeldingene vi har fått.

Områdene som evalueres er banen, klubbens sosiale miljø, kafé,
treningsfasiliteter, proshop, trening, ledelse og informasjon, samt
priser og produkter.

Trekkpremier blant deltagerne
For å motivere medlemmer til å sette av tid til å svare på
spørsmålene hadde vi i år tre trekkpremier. Vinnerne av:
• 9 hulls banespill i 2019 med Jørgen Sevilhaug ble Claus
Frimann-Dahl
• Gavekort i kafeen på kr 500,- ble Jesper Vik
• Gavekort på kr 500 i proshop ble Stein Ove Bakke-Hanssen

Medlemsundersøkelsen sendes ut til alle medlemmer i klubben, dvs.
både passive og aktive. Over 520 medlemmer evaluerte banen, mens
klubbens sosiale miljø fikk inn hele 573 tilbakemeldinger. Lavest
antall svar fikk område trening, siden det kun er de som tar pro
timer eller deltar i en treningsgruppe som svarer.
De aller fleste områdene viser en positiv utvikling. Verdt å trekke
frem er kafeen som øker med 8 poeng. Priser og produkter får
også en positiv fremgang med to poeng. Ledelse og informasjon
får samme score som i fjor, mens bane og proshop går ned med ett
poeng.

Vinnerne har blitt kontaktet og premiene levert.
Nå ser vi frem til 2020 med nytt klubbhus og mye spennende å ta
tak i.
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Tutta putta og slutta

Her avgjør Suzann Pettersen Solheim Cup 2019.

«På vegne av styret, de ansatte, alle de tillitsvalgte og samtlige
medlemmer i Oslo Golfklubb ønsker jeg deg hjertelig til lykke med
seieren i Solheim Cup, og din fantastiske avslutning for å sikre seieren!

Like etter at Suzann «Tutta» Pettersen avgjorde
Solheim Cup 2019 ved å sette ballen på hull 18
fortalte hun at hun legger opp. Det betyr at en lang og
fantastisk golfkarriere er over.

Nå når du har bestemt deg for å avslutte din svært suksessrike karriere,
benytter jeg også anledningen til å takke deg for alt du har betydd for
veldig mange unge (og gamle) medlemmer i klubben vår. Særlig har
du vært en stor inspirator for jenter som i årevis har hatt deg som sitt
forbilde. Du kan med god samvittighet ta mye av æren for at det har
ynglet bak deg, og at Oslo Golfklubb har dyktige kvinnelige spillere
«spredd utover» flere kontinenter. Du har satt klubben vår på kartet
som ikke noe annet medlem har klart.

Tutta begynte å spille golf da hun var seks år gammel og utmerket
seg tidlig som et stort golftalent. I 1993 ble hun tildelt Norges
Golfforbunds Juniorstipend på kr 5000,-.
Deretter gikk det slag i slag. Hun vant British Girls’ Open
Championship i 1999, World Amateur Championship i 2000 og
ble norgesmester fem ganger mellom 1996 og 2000. Hun vant det
norske juniormesterskapet seks ganger. I sin siste sesong som amatør
(2000) ble hun beste individuelle spiller i lag-VM, og hun ble
nummer tre i det individuelle europamesterskapet. Hun deltok på
det europeiske laget i Junior Ryder Cup Matches to ganger.

Treningsfeltet «Suzanns Corner», og ditt premieskap som fortsatt vil få
en fremtredende plass i det nye i klubbhuset, vil bidra til at ditt navn
vil være foreviget under utendørs og innendørs trening på vårt anlegg,
til inspirasjon for nye generasjoner. Vi er stolte over å ha hatt deg som
medlem siden din barndom, og som æresmedlem siden 2012. Vi håper
å få se deg mye på Bogstad i årene fremover.»

Alt dette før hun ble profesjonell 4. september i år 2000. I 2001
fikk hun sitt virkelige gjennombrudd da hun i French Open, vant
etter et tre hull langt omspill med Becky Morgan. Hun ble nummer
to på pengelisten Order of Merit og ble dessuten Rookie of the Year,
årets nykommer på LET.
I 2007 kom gjennombruddet på LPGA-touren og i 2008 vant hun
sin første turnering. Samme år ble hun hedret under Idrettsgallaen
med prisen «Årets kvinnelige idrettsutøver 2007».
Når det gjelder Solheim Cup har Suzann deltatt ni ganger. Der har
hun vunnet 18 matcher, som er tredje flest for Europa gjennom
tidene, delt med kaptein Matthew, og bare bak Laura Davies og
Annika Sörenstam.
I år fikk hun som kjent spille en helt avgjørende rolle da hun satte
putten på hull 18 og dermed sikret det europeiske laget seier i
Solheim Cup 2019.
Dette er bare noen av høydepunktene å trekke frem.
Takk!
Klubben benyttet anledningen til å takke henne for innsatsen og
styreleder Jens-Ove Hagen ytret:

Fv. Kristin Julie Klæboe, Anita Cecilie Strindberg, Inger Thorp, Hege Rønning,
Inger Anne Berge, Grethe Ekren og Inger Brit Vindegg. Sannheten bak dette bilde
var en gjeng nederlandske damer som hadde «stjålet» leaderboard skiltet, og kom
gående med Pettersen under armene. Vi fikk låne det litt før det ble med videre til
Nederland.
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Damekomiteen

Damekomiteen har konstituert seg og består av Inger Walstad, Heidi Lium, Erica Johanne Blakstad, Ellen Juel (leder) og Tove Busch.

Komiteen jobber for å legge til rette for et godt miljø og aktiviteter
for alle jenter/damer i klubben. Komiteen er allerede godt i gang
først ut er vinterputten i januar, vintertrening med oppstart i
februar og sist men ikke minst golftur til Spania 16.–23. mars.

annet kommer til å inneholde golfregler, styrke/mobilitet/balanse og
besøk av en «proff spiller».
Eksempel på hvordan en økt ser ut:
• 10.00–11.00 Gruppe 1 har golftrening
• 11.15–12.15 Gruppe 1 og 2 har teoriøkt
• 12.30–13.30 Gruppe 2 har golftrening

Vintertrening med faglig påfyll

Tema for golftreningene er:
• 28. januar: Jern – GOBBS og teknikk
• 4. februar: Drive & Hybrid – GOBBS og teknikk for disse
køllene. Hvordan øke svinghastigheten?
• 11. februar: Putting – GOBBS, teknikk og treningsøvelser
• 25. februar: Pitch – GOBBS, teknikk. Hvordan få
lengdekontroll?
• 3. mars: Chipping/Lobb – GOBBS, teknikk. Hva er forskjellen
på chip og lobb?
• 10. mars: Oppsummering – Vi oppsummerer det vi har lært, fritt
innspill
Pris per deltager er kr 2700,-.
Link til påmelding finner du på forsiden av klubbens nettside
(oslogk.no).

Damenes vinterputt 2020
Klubbens damer inviteres til vintertrening med
oppstart i slutten av januar. Det er kun 16 plasser og
første mann til mølla prinsippet gjelder.

Vinterputten finner sted tirsdag 14. januar kl. 10.00 i
treningslokalet ved driving rangen. Alle jenter/damer er
velkommen! Det blir god og enkel servering.
Ta med putter, innesko, godt humør og sist men ikke
minst kr 30,-. Det blir mulig å vippse eller betale kontant
(ta med eksakt beløp).
Påmelding i GolfBox.

Kurset går over 6 tirsdager og kombinerer golftrening med
teoretiske økter. De 16 deltagerne fordeles på Gruppe 1 og
Gruppe 2.
Kurset holdes av PGA proene Caroline Diethelm og Jørgen
Sevilhaug. I noen av øktene kommer begge to til å være tilstede,
mens andre med én av dem. Vi kan friste med at teoriøktene blant
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Siri Haugland slår et slag for tee 41
Har du noen favoritter i golfbagen?
– Ja, 5’er wood. Det var vel en opplevelse av å plutselig mestre den
og så går den langt. Ved siden av det er det 8’er jernet på innspill.
Pitchingwedge er også en kølle jeg liker godt.
Hvordan begynte du å spille golf?
– Grunnen var at jeg og min søster kjøpte en leilighet i Spania og da
var det noen venner her som sa «da må du begynne med golf fordi
det er det man gjør der nede.». Jeg begynte å ta timer med David
Lloyd og stod på driving rangen en hel sommer. Jeg gikk også på
et golfkurs i Sverige arrangert av en pro som het Jan Telle. Jeg slet
veldig i starten med å treffe ballen, holde hodet nede og unngå å få
en markkryper eller langputt.
Har du mål om å skrive deg ned i handicap?
– Mitt hcp er 21,2 og jeg har egentlig ikke noe ambisjon om å senke
det, men jeg syns det å få til en ordentlig 9 hulls runde fra tee 41 er
veldig gøy og mål nok i seg selv.

Hole in one
Onsdag 4. september var det Bernt Hanssens sin tur til
å få hole in one. Det skjedde på hull 11.

Vi fikk et tips om at du fikk eagle på hull 7 her forleden. Så utrolig
moro! Har du anledning til å bli med på et lite intervju i neste utgave
av medlemsbladet?
– Ja, jeg har visst noen medspillere som har lyst til å gjøre litt stas
ut av det! Vel, 2. slaget inn på hull 7 går jo enten i bunkeren eller
ut i ravinen. Vi lette etter ballen, men den var ikke å finne i bunker
eller på green og da trodde vi den var i ravinen og at dett var dett.
Min medspiller puttet sin ball og utbryter: her ligger det en gul ball!
Masse flaks - lykke - og jommen vant jeg 50 kr i Lotto samme uken!

– Jeg fikk ikke med meg at ballen gikk i koppen. Tom Fjeld-Nielsen
hadde slått ut før meg og ballen lå på greenen. Før jeg slo ut
kommenterte jeg «nå har han closest».
Da jeg hadde slått ut så jeg at ballen gikk i en fin bue over bunkeren
før jeg gikk av teestedet. Per Chr. Valbø som skulle slå ut etter meg
kommenterte; «der forsvant den». Neeei, sa andre i flighten. Men
vel nede ved greenen så vi ingen ball, før jeg fant den i koppen.
– Dette var min andre HIO. Den første fikk jeg det året Asker
åpnet i 1995 (?). Da var jeg en uerfaren golfer som ikke forstod at
det å få HIO er en golfers drøm. Jeg fikk navnet mitt på tavlen på
klubbhuset, men jeg husker ikke helt om jeg spanderte noe på mine
medspillere … kanskje vafler, men denne gangen ble det champagne.

Det er jo nesten hole in one. Hvor langt unna green sto du?
– Det må ha vært 90-100 meter. Det som jeg har lyst til å gjøre nå
er å slå et slag for tee 41. Det utslagsstedet har jeg brukt i sommer
og det er jo så mye morsommere for oss som ikke slår så langt. På
par 3 hullene kommer vi inn på ett slag. To slag på noen av par 4
hullene og fire slag på par 5 hull (hvis vi har gode slag da). Det er
så morsomt å merke at jeg får det til istedenfor å gå og hakke og
hakke.

PS: Den eneste lille malurten i begeret var at runden ikke var
tellende i OoM …

Spiller du alltid fra tee 41?
– Jeg spiller ofte sammen med de samme damene og noen av oss
spiller alltid fra tee 41, mens andre veksler litt mellom tee 41 og
tee 49.
Er det flere grupper som kanskje burde vurdere å spille fra tee 41?
– Nei, det tør jeg ikke uttale meg om. Da får jeg nok en bøtte kaldt
vann i hodet.
Fra spøk til alvor – når man blir litt eldre og slaglengden har gått
noe ned, da er det veldig morsomt å kjenne at man faktisk kan slå
seg inn på et par 4 hull. Jeg får jo færre slag, men det tenker jeg ikke
noe på. Det er mestringsfølelsen jeg syns er så morsom.
Hvor mange runder spiller du i løpet av sesongen?
– Jeg spiller nok tre til fire runder i uken. Unntaket er når det er
fullt med turneringer. Jeg deltar ikke på damedagen og mye av
forklaringen er nok at jeg bare spiller 9 hull. Jeg har veldig stor glede
av å spille 9 hull.
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Fastlands-Europas 55. beste bane!

Oslo Golfklubb er én av tre norske golfbaner som har fått plass på
listen. Lofoten Links i Nordland fikk en 46. plass, mens skogsbanen til
Kongsvingers GK i Hedmark tok en 52. plass. Vår parkbane fikk en 55.
plass.

Foto: Jacob Sjöman

I slutten av september lanserte golfmagasinet Golf World sin toårige
«Topp 100»-liste, over de 100 beste golfbanene på kontinentet. Totalt 16
av banene på listen var skandinaviske. Den høyest rangerte blant banene
i vår del av Europa ble Bro Hof Slott Stadium Course utenfor Stockholm
på en tiendeplass.

Klubben har aldri før blitt rangert så høyt.
– Dette er en honnør til klubben og spesielt banestaben som har lagt ned
et fantastisk arbeid gjennom sesongen, forteller daglig leder Niels Vik.

GEO-sertifisert for tre nye år
Utmerkelsen betyr at klubbens fokus på miljø innfrir GEOsertifisieringens krav og at klubben drifter etter en troverdig
miljøstandard på tvers av natur, ressurser og fellesskap.
GEO sertifiseringen er omfattende og den er utviklet spesielt på
områder i bransjen som omfatter drift og vedlikehold golfanlegg
(bane og bygninger), golfutvikling og renovering.
«Oslo GolfKlubb is a pioneer with sustainability work in the
golf sector in Norway and has bold aims, not least the genuine
collaboration with researchers concerning turf grass and biodiversity.
It will be interesting to follow the club in the future and see what
the new clubhouse will bring when it comes to the sustainability
work, such as energy, waste treatment and organic and local food at
the new restaurant.»
Mårten Wallberg
GEO accredited Independent Verifier

Oslo Golfklubb har igjen lykkes med å bli miljøsertifisert gjennom
Golf Environment Organisation (GEO).

Det er en betydelig innsats som er lagt ned fra klubbens side for
å få fornyet sertifiseringen. Mange har vært involvert i deler av
prosjektet, men en spesielt stor takk rettes til Albert Holmgeirsson
som har holdt i trådene og ledet prosjektet vel i havn.

Som første golfklubb i Norge ble Oslo Golfklubb miljøsertifisert i
2013. Sertifiseringen må fornyes hvert tredje år – første gang i 2016
og nå i 2019.
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Baneavdelingens hjørne
flytting av eksisterende SubAir-vifter, legging av nytt dreneringssystem
og vanningsanlegg, samt andre styringsenheter som ligger under bakken.
Videre skal startboden flyttes, veier skal endres og støttemurer og trapper
skal støpes rundt teeboksene på tee 1 og 10. Dette er arbeider som vil
heve førsteinntrykket rundt klubbhuset.
Utfordringene nå ligger i at telen har satt seg i underlaget og i de massene
som skal brukes. Det medfører forsinkelser og vil helt klart påvirke
tidspunktet for ferdigstillelsen. Vi får håpe dette går greit slik at prosjektet
ikke vil påvirker aktiviteten i for stor grad til våren.
For å gjennomføre prosjekter i denne størrelsesorden er vi helt avhengige
av dyktige mennesker. Det har vi. Vi har en fantastisk gravemaskinist som
opererer med en tannleges presisjon. Det er moro å følge han og hans lille
team som arbeider systematisk for å nå våre felles mål.
Forberedelser og planer for neste sesong
Vi er godt i gang med forberedelsene til neste års sesong. Årets
sesongevaluering er igangsatt, men vi er ikke helt ferdig enda. Videre har
medlemsundersøkelsen gitt oss nyttige tilbakemeldinger som vi vil ta
hensyn til når nye mål og handlingsplaner for 2020 blir utarbeidet inkl. et
behovstilpasset budsjett.

Årets sesong går over i historien som en sesong med store kontraster.
Greenprosjektet ble som kjent forsinket grunnet mangelfull leveranse.
Etter en vårsesong med ekstraordinære tiltak for å løfte greenene opp
på forventet nivå, ble høstsesongen fin og vi kunne glede oss over at
endringene vi har gjort ble oppfattet som et stort løft. Det er hyggelig å ta
med seg videre.

Jeg ønsker medlemmene en god førjulsvinter og velkommen til et
spennende år hvor nytt klubbhus blir en viktig milepæl i klubbens videre
forvaltning og historie. Klubbhuset vil gi oss en helt annen mulighet og
arena for aktivitet hele året. Det er viktig for å stabilisere økonomien på
en bærekraftig og forutsigbar måte for kommende generasjon. Vi må
sammen ta vare på denne muligheten. Videre så får vi krysse fingrene for
en god overvintring for banen.

Greenprosjektet har gitt flere og mer varierte pinneplasseringer som
igjen bidrar til at det blir lettere å spre slitasje og opprettholde en god
spillekvalitet.
Når det gjelder utfordringene med kråkene, som har endevendt
gresstorven i jakten på larver, og utfordringene med gjessene arbeides
det med tiltak for å bedre situasjonen. Vi vil redegjøre for tiltakene når
prosjektene har kommet noe lenger.

Vennlig hilsen John Riiber

Etter sesongavslutningen har vi hatt en meget travel periode med å
klargjøre banen for vinteren. Det meste har vi fått gjort, men tidsvinduet
vi har jobbet etter er stramt. Kuldegradene har skapt utfordringer i
arbeidet med å sikre en best mulig overvintring. Så langt er jeg fornøyd
med status.
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Gunnar Skrautvol – ny leder i seniorkomiteen
meg ordentlig på banen og i klubbhuset. Det var andre tider og
det var ikke minst stil. Mine to faddere var ingen ringere enn Arild
Wahlstrøm og Olaf Heyerdahl. Det var jo ganske stas på en måte,
men samtidig var det jo et helvete for en stakkars, ung 13 åring som
mer eller mindre måtte stå giv akt uansett hvor man var. Men jeg
lærte etikette skremmende fort. De var snille, varme, men veldig
strenge. Etikettereglene den gangen var noe hellig og vi som fikk
denne innføringen tuller ikke med reglene den dag i dag. De unge i
dag, de mangler nok litt av det krasj-kurset som vi fikk i etikette.
Hva gjør du dersom du ser at noen ikke reparerer nedslagsmerker på
green?
– Det er veldig enkelt – da sier jeg i fra. Det er jo sånn at den
spilleren i flighten som har lavest handicap eller eventuelt lengst
fartstid egentlig har ansvar for adferden til hele flighten. Er man
leder i flighten, så skal man si ifra. Det er ikke noe vanskelig hvis
man gjør det ordentlig. Jeg kan ikke huske at det ikke har blitt tatt
imot på en ordentlig måte.
Hva vil du si om miljøet i seniorgruppa?
– Det er generelt veldig god stemning på onsdagene. Vi har laget
litt fest over det ved at en i seniorkomiteen alltid stiller som starter
og ønsker de andre spillerne en god runde. Jeg opplever at det
settes det ordentlig pris på og jeg tror det gir en følelse av å være i et
felleskap.

Det er naturlig at en som har vært i komiteen i noen år tar
over, slik har det alltid vært, og denne gangen var det min tur,
forteller Gunnar Skrautvol, som nå tar over vervet som leder
i Seniorkomiteen.

Kommer det noen nyheter fra Seniorkomiteen i 2020?
– Nå som vi får nytt klubbhus er det naturlig for seniorkomiteen å se
på helårsdrift og en eller annen måte for oss å bruke klubbhuset på.
Kanskje blir det en vinterserie? Vi får se – dette skal vi jobbe litt med.
Ellers så kommer vi til å kjøre «business as usual», men så gjør
vi sikkert en liten justering eller to, som f. eks å introdusere en
ny konkurranseform på en av onsdagene. Vi prøvde oss med en
parturnering med trukket partner – det var vel noe som viste seg å
ikke være så vellykket. Seniorer er liksom «seg selv nok», slik at skal
man konkurrere, så skal man konkurrere for seg selv og ikke med en
eller annen tilfeldig spiller.

I de siste årene er det Per J. Eitzen som har hatt vervet.
– Per Eitzen er en drømmeperson å ha som leder i en slik komité.
Du får ikke noen bedre. Han har vært et ordentlig forbilde som
det blir vanskelig å «hoppe etter». Han er kanskje det ryddigste
mennesket jeg har opplevd. Makan skal du lete lenge etter, forteller
Gunnar, som slenger på superlativene etterrettelig og ordentlig.
Vil det bli mye jobb på deg i tiden fremover?
– Det er heldigvis mange allrighte medlemmer som er med i
komiteen. Det er engasjerte personer hvor noen allerede har lang
erfaring i Seniorkomiteen, mens andre har erfaring fra andre
klubber og verv. Det fine med Seniorkomite-medlemmene er at de
stort sett har litt tid, forteller Gunnar.

Er du sånn?
– Jeg er i alle fall litte grann sånn, må jeg innrømme. Hvis du skal
spille med partner i en foursome eller bestball så er det fint å spille
med en man velger selv og hvor man kjenner hverandres styrker
og svakheter. Jeg har et par ganger deltatt i EM for seniorer hvor
bestball og foursome en del av formatet, og da er det veldig moro,
for da fungerer vi som et lag.

Gunnar har selv lang fartstid på golfbanen.
– Jeg begynte med golf i 1959. Da bodde jeg i en liten fiskelandsby i
Nord-England som hadde en 18 hulls golfbane. Jeg fikk et gammelt
golfsett av en familevenn, Sir Basil. Køllene hadde han fått laget på
1920-tallet. Da jeg flyttet til Oslo i 1962 hadde jeg med køllene
og gikk caddy blant annet for Arild og Aasta Wahlstrøm. Arild
var formann den gangen. I tillegg så snikspilte jeg litt på banen
sammen med Erik Dønnestad. Per Teigen, daglig leder den gang,
visste vi var der, men han valgte å se en annen vei. Olaf Heyerdahl
(bestefar til æresmedlem Einar Skogstad) var tidligere formann, og
veldig engasjert i juniorarbeidet på den tiden. Jeg husker han viste
oss i film fra U.S. Open som var spilt ett år før. Det syns vi var stas.
Dette var før Golfchannels tid.

Senior Herrers vinterputt 2020
Vinterputten finner sted onsdag 15. januar kl. 11.00 i
treningslokalet ved driving rangen. Alle herrer 50+ er
hjertelig velkommen! Det blir god og enkel servering.
Ta med putter, innesko, godt humør og sist men ikke
minst kr 60 (ta med eksakt beløp).

Når ble du medlem i klubben?
– Jeg ble medlem i 1964 og den gang måtte man ha to faddere
som anbefalte deg. Fadderne hadde også ansvar for at jeg oppførte
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Nytt handicapsystem

Benkens historie

World Handicap System (WHS) 2020

Einar Skogstad og Gunnar Skrautvol.

I 2019 fikk vi en del nye golfregler, neste år trer
et nytt handicapsystem i kraft. Vi vil komme med
mer informasjon nærmere sesongstart, men vil her
informere om de viktigste endringene.

Det vare en gang et eventyr om 4 store golf-brander.
De golfet og koste seg på Bogstad dagen lang. Ofte da
de kom til hull 8 ble de litt slitne og ønsket å ta seg en
hvil. Problemet var at det slett ingen benk var å sitte
på. Det bestemte de seg å gjøre noe med.

1. All regulering av handicap skjer på bakgrunn av antall slag man
har brukt. Ikke etter hvor mange stableford-poeng man fikk på
runden.

Historien kunne har vært noe a la dette, men dessverre den gang ei.
Faktum er at «firerbanden» bestående av Gunnar Skrautvol, Einar
Skogstad, Theo Holm og Petter Dønnestad fra slutten av 1960-tallet
dannet en fast tordagsmatch-flight. De var slett ikke slitne når de
kom til hull 8, men koste seg på Bogstad.

2. Ditt handicap skal være gjennomsnittet av de 8 beste av de 20
siste spilte runder. De færreste spiller 20 runder i året så de eldste av
de 20 rundene kan gå flere år tilbake i tid.
3. Alle runder over 9 hull eller fler teller. Turneringsrunder eller
«friendly games» spiller ingen rolle. Du skal ikke lenger si fra før
spill om det er handicaptellende runde – alle runder teller.

I 40 år holdt de det gående, inntil det sommeren 2008 kom en
svært trist beskjed. Theo Holm hadde gått bort. Han døde brått
og uventet mens han var på ferie med familien. Firerbanden var
nå redusert til treerbanden. For å minnes Theo og de mange gode
stundene på Bogstad, kjøpte Gunnar på vegne av gjengen en benk
som de merket med fire skilt navnet med: Petter, Gunnar, Theo og
Einar. Om de tar seg en hvil når de passerer benken på hull 8 vites
ikke, men i tankene minnes de sin gode venn, Theo hver gang de
passerer.

4. Resultatlister fra turneringer kan fortsatt settes opp etter
stableford poeng, men du blir ikke handicapregulert etter poeng –
scoren gjøres opp etter slag.
5. Offisiell handicap starter på 54,0.
6. Ettersom de fleste av oss plukker opp av og til er systemet laget
slik at på de hull vi plukker opp vil scoren bli din netto par på hullet
+ 2 slag.
Eksempel:
Hull 12 – par 4 – index 4. Du mottar et ekstra slag på hullet fordi
ditt handicap gir deg 16 mottatte slag på banen. Du kommer
ikke over dødens dal på to forsøk og plukker opp. Systemet vil da
registrere 7 slag på det hullet (din par er 5 + 2 slag = 7).
I en stableforturnering vil du stryke hullet; 0 poeng.
Som følge av at handicap beregnes av de 8 beste av de siste 20
runder vil en 38-poengs runde ikke redusere ditt handicap med
to x 0,x (avhengig av handicapkategori). Den kan i ekstreme tilfeller
heve ditt handicap. Dette kommer vi tilbake til neste år.

Petter Dønnestad, Gunnar Skrautvol, Einar Skogstad, Suzann
Pettersen og Theo Holm.

WHS oppdaterer handicap hver natt på grunn av en justerings
faktor. Du vil derfor måtte vente til neste morgen med å se ditt
nye handicap.
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Tips til julens ønskeliste!

Viktig frist

Klubben styrer etter lover vedtatt av Årsmøtet. I lovverket står det
oppført noen frister det er viktig at du som medlem overholder.
Alle medlemmer som skal endre medlemskategori eller melde seg
ut av klubben fra og med 1. januar 2020, må gi klubben skriftlig
beskjed innen 31. desember 2019. Den enkleste måten å gjøre det
på er å sende en e-post til post@oslogk.no.

Oslo Golfklubb hjelper deg med julens ønskeliste.
Ønsk deg gavekort på protimer og banespill!
Hva med å ønske deg en gave som gir:
• lengre og rettere utslag
• bedre treff med jernkøllen
• færre putter på green

Er du junior (Aktiv Junior/Passiv Junior) i 2019 og fyller 22 år
i 2020?
I kontingentsammenheng er du junior til og med det året du fyller
21. Alle medlemmer som fyller 22 år i 2020 vil fra 1. januar 2020
bli seniormedlemmer med tilhørende kontingentsatser. Aktiv Junior
blir Aktiv, Passiv Junior blir Passiv.

Årets julepropakker er:
Pakke 1: protimer, pris for 3 x 25 minutter med:
• Jørgen Sevilhaug, kr 1080,- (verdi kr 1170,-)
• Caroline Diethelm, kr 1250,- (verdi kr 1350,-)
• Johan Elgborn, kr 1250,- (verdi kr 1350,-)

Student og i alderen 22–28 år?
Hvis du er i alderen f.o.m 22 – t.o.m 28 år, og skal studere i 2020,
kan du nyte godt av studierabatten klubben tilbyr. For å få rabatt
må du innen 20. februar 2020 sende klubben dokumentasjon
som bekrefter studietilværelsen. Det er verdt å merke seg at
studentdokumentasjon må sendes til klubben hvert år innen
20. februar.

Pakke 2: protimer, pris for 6 x 25 minutter med
• Jørgen Sevilhaug, kr 2100,- (verdi kr 2340,-)
• Caroline Diethelm, kr 2400,- (verdi kr 2700,-)
• Johan Elgborn, kr 2400,- (verdi kr 2700,-)

Gyldig dokumentasjon er:
• kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet
• kopi av studiebevis med kvittering for betalt semesteravgift
gjeldende for 2020

Pakke 3: protimer, pris for 5 x 50 minutter
• Jørgen Sevilhaug, kr 3250,- (verdi kr 3700)
• Caroline Diethelm, kr 3750,- (verdi kr 4250)
• Johan Elgborn, kr 3750,- (verdi kr 4250)

Fin, fint besøk

Pakke 4: banespill med pro kr 1400,- (uansett trener)
• Strategi
• Køllevalg
• Coaching

Denne sesongen har vi
hatt besøk av en gjest,
nemlig beveren. Den
har holdt til nede ved
vannet ved 17. tee og
som vist på bildet vest
for 12 tee.

Estimert varighet: 2 timer.
Velger du Pakke 4 kan du velge mellom følgende trenere:
Jørgen Sevilhaug, Caroline Diethelm og Johan Elgborn.
Slik bestiller du gavekort
Gavekortet bestilles ved å sende en e-post til post@oslogk.no.
Gavekortet hentes i klubbens administrasjon som i år holder til i
boligbygget ved driving rangen. Åpningstid: mandag-fredag 08.3016.30. Adresse: Ankerveien 129, 0766 Oslo.

NB! Siste bestillingsdag er torsdag 12. desember
Ønskes gavekortet sendt per post kommer porto i tillegg.
Gi beskjed om du ønsker dette ved bestilling.
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Bli med Johan og Bjørn Sindre til Alicante!
La Finca | 9. – 16. mars 2020
Inkludert i prisen:
• Flyreise med SAS Oslo - Alicante t/r
• Golfbag og 23 kg bagasje på flyet
• 7 netter på Hotel La Finca Golf & Spa i dobbeltrom
• Frokost og 6 middager på hotellet m/vin og vann
• 5 greenfees: 4 La Finca GC og 1 Villamartin GC
• Golftrening med Proene Johan Elgborn, Bjørn Sindre Skott
• Rangeballer til treningene og tralle til golfrundene
• Transport fra flyplassen til hotellet og Villamartin t/r

Pris kr 16 875,- per person
Enkeltromstillegg kr 2 495,I Alicante området finnes det flere fine golfresorts og en av de aller beste finner man 35 minutter sør for
flyplassen på La Finca Golf & Spa Resort. Hit blir det golftur i begynnelsen av mars. I løpet av uken blir det
god mat og drikke, spill på to fine baner og trening med PGA Proene Johan Elgborn, Bjørn Sindre Skott.
La Finca Golf Club ligger i et naturskjønt område hvor hullene går rundt hotellet. Banen har mange
unike golfhull som bla. hull 7 der greenen er rektangulær og beskyttet av en bunker formet som en L.
Greenen på hull 14 er som en dyp tallerken hvor ballen ruller tilbake ved for lange innspill. Det er også en
del vannhull på banen som gjør den ekstra spennende. Klubbhuset er storslagent med flott utsikt over
banen og en god restaurant. Treningsområdene er fine og ligger rett utenfor hotellet.
Villamartin Golf Club blir det også spill på i løpet av uken. Det er en hyggelig bane som ligger 15
minutter fra La Finca. Den er mer kuppert med mange oliventrær som hindringer og noen ganger står de
midt i fairway eller rett foran greenen. Banen har greenområder med velplasserte bunkere og få vannhull.
Hotel La Finca Golf & Spa er et moderne 5-stjerners hotell. Det har 120 rom hvor alle har balkong eller
terrasse med utsikt over bassenget eller golfbanen. Det blir seks middager på hotellet som serverer mat fra
det spanske kjøkken og vin til maten er inkludert. Selvfølgelig har hotellet en Spa-avdeling der man kan
slappe av etter golfrundene. Denne resorten har alt man kan tenke seg for å nyte en herlig golfuke.
Johan og Bjørn Sindre ser frem til en hyggelig golftur med dere i Spania!
Påmelding: Klikk her>>

Kontakt i Golfbreaks: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.
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Bli med Oslo Golfklubbs damer til Spania!

La Finca Golf & Spa Resort | 16 – 23. mars 2020

Inkludert i prisen:
• Flyreise med SAS Oslo - Alicante t/r
• Golfbag og 23 kg bagasje på flyet
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r
• 7 netter på Hotel La Finca Golf & Spa i dobbeltrom
• Frokost og 6 middager på hotellet m/vin og vann
• 5 greenfees: 4 La Finca og 1 Villamartin
• Golftrening med Proene Johan Elgborn, Bjørn Skott,
Caroline Diethelm og Jørgen Sevilhaug
• Rangeballer til treningene og tralle til golfrundene
• Transport hotellet til golfbanene t/r
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r

Pris kr 16 250,- per person
Enkeltromstillegg kr 2 495,-

I Alicante området finnes det flere fine golfresorts og en av de aller beste finner man 35
minutter sør for flyplassen på La Finca Golf & Spa Resort. Hit blir det tur for Oslo Golfklubbs
damer i mars. I løpet av uken blir det god mat og drikke, spill på to fine baner og trening i fem
dager med Proene Johan Elgborn, Bjørn Sindre Skott, Caroline Diethelm og Jørgen Sevilhaug.
La Finca Golf Club ligger i et naturskjønt område hvor hullene går rundt hotellet. Banen har
mange unike golfhull som bla. hull 7 der greenen er rektangulær og beskyttet av en bunker formet
som en L. Greenen på hull 14 er som en dyp tallerken hvor ballen ruller tilbake ved for lange
innspill. Det er også en del vannhull på banen som gjør den ekstra spennende. Klubbhuset har
flott utsikt over banen og treningsområdene er gode og ligger rett utenfor hotellet.

Villamartin Golf Club blir det også spill på i løpet av uken. Det er en hyggelig bane som ligger
15 minutter fra La Finca. Den er mer kuppert med mange oliventrær som hindringer og noen
ganger står de midt i fairway. Banen har greenområder med velplasserte bunkere og få vannhull.
Hotel La Finca Golf & Spa ligger 35 minutter fra Alicante flyplass og er et moderne 5-stjerners
hotell. Det har 120 rom hvor alle har balkong eller terrasse med utsikt over bassenget eller
golfbanen. Det blir seks middager på hotellet som serverer mat fra det spanske kjøkken med vin
til maten. Selvfølgelig har hotellet en spa-avdeling der man kan slappe av etter golfrundene.
Golfresorten tilbyr alt man kan ønske seg til en sosial og herlig golfuke for Oslo Golfklubbs damer.
Påmelding: Klikk her>>
Kontakt i Golfbreaks: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.
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Marita Engzelius legger opp

Tusen takk!
Marita Engzelius har bestemt seg for å legge opp. I den anledning
fikk klubben denne hyggelige tilbakemeldingen som vi har fått lov
å trykke i sin helhet.

Pro Shop’s corner
Selv om Stephen, Jayne og Anthony ikke
har et fast tilholdssted denne vinteren er de
fremdeles tilgjengelig for alle som ønsker
å kjøpe en julegave, gavekort eller få reparert
en golfkølle.

På hverdager mellom kl. 10.00–16.00
kan Stephen nås på
tlf. 22 50 54 92 eller
mob. 920 23 450.
Kjære styre, daglig leder og ansatte på Oslo GK!
Etter syv år som golfproff har jeg bestemt meg for å begynne et nytt
kapittel i mitt liv. Fra jeg var 13 år gammel har golf vært en viktig og stor
del av livet mitt. Jeg fikk mulighet til å spille mitt første lag EM fire år
etter at jeg begynte med golf og det har vært utallige minnerike stunder
siden; Tre kongepokaler, LPGA status, Symetra Tour seier og 2. plass på
Europatouren, for å nevne noen.
Det som kanskje likevel er det flotteste å se tilbake på, er alle menneskene
jeg har møtt på veien og alle de som har støttet meg på ulike måter
gjennom alle disse årene. Uten Oslo Golfklubb hadde jeg aldri spilt
golf på heltid og jeg er utrolig takknemlig for å ha hatt en så solid støtte
i klubben. Oslo Golfklubb har vært en viktig del av meg, min golf og
min satsing fra ung alder. Nå, selv om golfkapittelet som proff snart er
over, gleder jeg meg til alle de fantastiske stundene jeg skal ha i fremtiden
gjennom Oslo Golfklubb – Det er virkelig et fantastisk sted å være!
Jeg kommer til å spille min siste turnering og avslutte sesongen i Spania
på Ladies European Tour den siste uken i november. Det er på mange
måter tøft å avslutte golfkarrièren, da jeg føler at jeg ikke har fått vist alt
jeg har inne. Samtidig starter et nytt spennende kapittel som jeg ser veldig
frem imot. Jeg sitter inne med mye kunnskap og lærdom fra det å være
profesjonell utøver og jeg håper Oslo Golfklubb gir meg beskjed om det
er noe jeg kan bidra med for klubbens nye lovende både nå og fremtiden.
Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post:
siv@oslogk.no
Takk
igjen for
alt vår klubb står for og gjør for medlemmer, barn og unge!
Alt godt og vennlig hilsen,
Marita

Klubbkalender
• 31. desember 2019: Frist for innsendelse av saker
til årsmøtet
• 14. januar 2020 kl. 10.00: Damenes vinterputt
• 15. januar 2020 kl. 11.00: Senior Herrers vinterputt
• 12. mars 2020: Ordinært årsmøte
• 5. mai 2020 kl. 18.00: Informasjonsmøte for
nye medlemmer

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

