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Leder 

Nå er banen i topp stand – nyt det før høsten og 
de mørke kveldene kommer snikende på oss. Store 
nedbørsmengder de siste ukene har satt sine spor, men 
banestaben jobber iherdig for å holde banekvaliteten 
på topp.

Det er mye provisorisk i år, ikke på banen, men «klubbhus», pro 
shop, kontorer, møterom, bag- og el.tralleoppbevaring og parkering.  
Alle tilbakemeldinger vi får tyder på at det fungerer godt med telt 
og pro shop. Mange skulle gjerne sett at vi hadde flere plasser til 
elektriske traller og bager, men det tar vi igjen neste år. Det blir 
vesentlig flere plasser både når det gjelder bur til bagoppbevaring 
og elektriske tralleplasser. 

Parkering har vært trøblete på de travleste dagene da det ikke har 
vært nok P-plasser tilgjengelige for oss. De plassene vi hadde på vår 
gamle P-plass forsvant tidligere enn forventet og skolen tillot ikke 
parkering i hele sommerferien. På den positive siden får vi fortsatt 
parkere langs skolebygget (på driving range siden) i helgene. Det 
hjelper. Fra 27. august har vi også fått leid et større areal, til ca. 
30 flere biler, på campingplassen. Det skal nå være plass til omtrent 

120 biler der oppe, noen flere enn hva vår gamle P-plass hadde. 
Dette vil bedre situasjonen betydelig, men fortsatt vil det være dager 
hvor det ikke er nok. Vurder å parkere i gatene på den andre siden 
av skolen (Bjerkebakken og Golfstubben). Det er kort vei å gå opp 
til driving rangen fra den andre siden. Ankerveien har parkering 
forbudt. Alltid. Der gis forelegg over en lav sko.

Magnus på kjøkkenet har levert så god mat vi håpet han ville. Jeg 
håper medlemmene verdsetter hans retur og kjøper maten han lager. 
Det er noe variasjon i menyen og alltid gode smaker. 

Klubbhuset omtales i andre artikler. Her nøyer jeg meg med å si at 
det ser bra ut og at fremdriften er som den skal innenfor vedtatte 
budsjettrammer. Det er utrolig mye som skal gjøres / bestemmes det 
neste halvåret. Vi gleder oss til å komme inn i nye lokaler. 

Det er mange turneringer på banen vår, har alltid vært det og 
turneringskomiteen har den samme utfordringen hvert år; ha 
turneringer for alle kategorier, men uten at det tar opp for mye plass 
på banen. En nesten umulig oppgave med så mange ivrige golfere. 

Et tips: Hvis banen i GolfBox er stengt for turnering med shotgun-
start, ta kontakt med Roger og spør om hele banen er opptatt. Ofte 
er det plass og dermed mulig for medlemmer å starte samtidig, men 
da fra et hull ute på banen. 

Bogstad på 4 timer er et kjent uttrykk og noe vi ønsker for spillet 
på Bogstad. Mange av dere klarer dette utmerket, men det er en del 
som ikke er vant til å holde tempo i spillet. Det skal ikke så mye 
til, men hvis man ikke er klar til å slå når det er sin tur, eller ikke 
ser hvor ballen går ut i roughen, eller ikke benytter «ready golf» 
(den som er klar spiller – spesielt på tee og green), eller tar flere 
prøvesvinger, ja da går tiden unødvendig fort. For alles trivsel og 
glede: vær bevisst hva dere holder på med. Bogstad skal spilles på 
4 timer.

Det er fortsatt flere gode golfuker igjen. Benytt anledningen til 
å spille, om ikke 18 hull så prøv 9. Mosjon for noen, frisk luft 
i nydelige omgivelser for oss alle.

Daglig leder Niels Vik

 
  

Banemannskapet får stadig brudd i arbeidet for å legge rakene korrekt i bunkerne. Med noen enkle grep 
kan du være med å bidra til en optimal bane og en mer effektiv utnyttelse av klubbens ressurser. 

 

Feil  

Raken ligger ikke  
i spilleretningen  
og delvis utenfor  

bunkeren 

Riktig  

  Hele raken ligger  
i bunkeren og i 
spilleretningen  

Rakeplassering i bunker 

 



3

Styreleder Jens-Ove Hagen

«Et fantastisk sted å være» - for alle?
Noen episoder og tilbakemeldinger det siste året har 
fått meg til å reflektere over om vi alle yter våre bidrag 
til at Bogstad og Oslo Golfklubb skal være et fantastisk 
sted å være, slik klubben har en visjon om. Det krever 
at alle drar i samme retning, og at vi har respekt for at 
det er mange grupperinger som det skal tas hensyn til, 
ikke bare deg og dine venner og faste medspillere. Men 
også alle andre spillere, medlemmer, barn i trening, 
gjester og ansatte med sine mange oppgaver.

Idrettslaget Oslo Golfklubb
Vi må ikke glemme at vi er et idrettslag med alt hva det innebærer. 
En naturlig del av klubbens aktiviteter er å drive organisert 
trening for barn og unge, i likhet med alle andre idrettslag. Vi er 
uten sammenligning den golfklubben i Norge som har bredest 
juniorsatsing, noe som blir lagt merke til hos myndigheter når 
vi søker om støtte til våre ulike aktiviteter, f. eks. byggingen av 
det nye klubbhuset. Det er derfor egnet til å forundre når noen 
seniorspillere uttrykker irritasjon over at banen er stengt en 
lørdag vår og høst for å arrangere Norges største golfturneringer 
for de yngre. Likeledes at banen er blokkert noen timer for 
gjennomføring av golf-camp for de små noen timer i tre uker i løpet 
av sommerferien.

For en aktiv spiller som deltar i turneringer der banen er stengt 
til fordel for senior herrer og damer i mange timer hver tirsdag og 
onsdag (ofte halve dagen), vil man kunne ha banen til sitt eksklusive 
bruk for sin gruppe en halv dag gjennom hele sesongen i til sammen 
ca. 20 dager. Statistikken viser dessuten at en stor andel av de mest 
aktive seniormedlemmene finner anledning til å spille mellom 40 og 
80 runder hver sesong. Da bør det være rom for en viss forståelse for 
at andre grupperinger slipper til med sin trening. 

Gode prestasjoner
Som det fremgår et annet sted i dette bladet, kan vi igjen vise 
til meget gode resultater for våre medlemmer i ulike mesterskap 
og turneringer. En rekke medaljer i NM individuelt og lag i alle 
aldersklasser, gull i European Young Masters. I tillegg har vi fire 
medlemmer som spiller på Europaturen for damer og herrer. Og så 
har Kristoffer Ventura, som første spiller fra klubben kvalifisert seg 

Styreleder har ordet

for PGA-touren i USA. Idrettslaget Oslo GK viser seg frem etter 
langsiktig og planmessig trening for våre unge spillere.

Banen og banemannskapet
De fleste av oss er stolte av banen vår. Vi liker å tro og mene at den 
er blant de beste i Skandinavia. Men kvaliteten kommer ikke av 
seg selv. Igjen er jeg forundret over at noen – formodentlig ganske 
ureflektert – uttrykker irritasjon over at våre flinke banemannskaper 
må jobbe så mye med bråkete maskiner på banen midt i 
åpningstiden når medlemmet er ute og spiller (!).

Til det vil jeg si: Vi har heldigvis en arbeidsmiljølov som setter 
skranker for både arbeidstid og overtid. Nattarbeid er tillatt i meget 
begrenset utstrekning. Ikke desto mindre begynner banemannskapet 
hver morgen, lørdag som søndag, kl. 06.00 (ved visse turneringer 
og shot-gunturneringer kl. 05.00) med å klippe samtlige greener, 
skifte hullplassering og blåse vekk fugleskitt. Av øvrige faste 
oppgaver som skjer tre ganger i uken kan nevnes klipping av tee-
steder, forgreener og fairwayer, sanddressing, børsting og blåsing av 
fairwayer og semiruff, samt bunkerraking og reparering av divots. 
To ganger i uken gjennomføres dressing, blåsing og sandbørsting 
av greenene og teestedene, klipping av bunkerkanter, vedlikehold 
av gang- og kjøreveier, finisharbeider med Flymo. Klipping av 
ruff, soppbekjempelse, gjødsling med flytende produkter er 
behovstilpasset.

Vedlikeholdsbehovet for vår bane, med 30 – 34 000 registrerte 
spillerunder pr år, er usammenlignbart med alle andre baner i 
Norge. Jeg avslutter med å takke for innsatsen!

Hilsen Jens-Ove

Gi oss svar og vinn flotte premier
Torsdag 19. september sendes årets medlemsundersøkelse ut 
til alle medlemmer.

Du som medlem er veldig viktig for klubben. Vi bygger vår 
virksomhet på våre verdier: inkluderende, kvalitetsbevisst, 
ambisiøs og engasjert. For å lykkes med dette trenger klubben 
din tilbakemelding på hvordan du som medlem opplever å bli 
ivaretatt og inkludert i klubben.

Svarene fra medlemsundersøkelsen gir et verdifullt innblikk 
i hvordan du opplever forhold ved klubben som miljø, bane, 
treningsfasiliteter, priser og produkter, informasjon, og hva 
som skal til for at klubben skal utvikle seg i positiv retning.

Klubben ønsker så mange svar som mulig og alle som deltar 
blir med i trekningen av følgende premier:

• 9 hulls banespill i 2020 med PGA-pro Jørgen Sevilhaug, 
verdi kr 1300,-

• Middag for 2 i kaféen sesong 2020, verdi kr 500,-
• Gavekort i Pro Shop på kr 500,-

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter og svarfristen er to uker.

På forhånd takk for dine svar.
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En fantastisk uke

For første gang arrangerte Oslo Golfklubb «Damenes 
uke», en uke fylt med aktiviteter og gode tilbud 
til damene.

TEKST: INGER ANNE BERGE

Mandag 3. juni: Første dag i Eclectic turneringen og spillerne kunne 
spille hvor mange runder de ville i løpet av uken og med valgfri 
markør. Samme ettermiddag hadde Cleveland og Taylor Made 
kølledemo på driving rangen med fokus på riktige køller og ikke 
minst riktige skaft på damekøller.

Tirsdag 4. juni og Women’s Golf Day: 44 damer stilte opp på 
shotgun-start kl. 09.00.  Det ble spilt Slaggolf i klasse A og B og 
Stableford i kalsse C. Scoren talte også i ukens Eclectic. Etter spill 
spanderte Damegruppen lunsj på alle spillerne før premieutdelig.

Turneringskomiteen og Damegruppen arrangerte årets Ladies 
Vår Scramble samme ettermiddag. Det ble servert en hyggelig 
og velsmakende middag etter turneringen, med påfølgende 
premieutdeling.

Mer om denne turneringen kan du lese annet sted i bladet.

Hver dag gjennom hele uken ble det spilt tellenede runder i ukens 
Eclectic. Deltakerne bestilte selv starttid i GolfBox, meldte seg på 
i Pro Shop og sørget for å ha en markør. Kari Tobaisson spilte hele 
4 runder og vant sammenlagt og fikk en flott premie fra Kjus.

GolfCamp med 49 deltagere
Barne- og ungdomssatsingen i klubben er en viktig arena for 
rekruttering til golfsporten og fremtidige medlemskap i klubben. 
GolfCamp i sommerferien er intet unntak. I uke 33 var det hele 
49 barn som tilbragte noen fine og varierte dager ved klubben. 

GolfCamp
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Ladies Vår Scramble 

Vinnerlaget bestod av: Elin Einarsdottir Thornér, Liti Bøhle Høiness, Tove Busch og 
Dorthea Forbrigd.

Ladies Vår Scramble ble avholdt tirsdag 4. juni, på 
selveste «Women’s Golf Day». Turneringen, som i 
år ble spilt som en del av «Damenes uke», trakk 26 
glade golfdamer med på uformelt og morsomt spill. 
Spilleformen var som vanlig Texas scramble og alle så 
til å kose seg på en grønn og fin bane. 

TEKST: INGJERD M. STAUBO

Til og med solen var med oss og vi kunne ikke tilbrakt 
ettermiddagen et bedre sted. 

Etter endt spill samlet vi oss i teltet og ble servert et nydelig måltid 
av Magnus, med crew. 

Stemningen var på topp og vi gleder oss til å samle golfglade damer 
til flere uformelle turneringer i fremtiden. Ønsker bare at flere 
melder seg på, da dette er sosialt og en meget hyggelig og fin måte 
å treffes på. Spesielt hyggelig var det at de yngre damene; Dorthea 
Forbrigd, Stina Resen og Thea Elise Wakeford-Wesmann stilte opp 
og kastet glans over turneringen.

Resultater:
1. plass:  Elin Einarsdottir Thornér, Liti Bøhle Høiness, Tove Busch 

og Dorthea Forbrigd
2. plass:  Stina Resen, Nina Merete Wendt Skaugen, Bente 

Hofgaard Nilsen og Marianne Palm
3. plass:  Thea Elise Wakeford-Wesmann, Kathrine Døscher 

Anonsen, Marit Rønsen og Sidsel Engebretsen

 
Det var bare fargeglade baller i flighten som bestod av Ellen Holven, Reidun Bøhn 
Dybwad og Ingrid Forbrigd.

Old Star Cup

Ola Dybwad-Olsen

Det ble en knallhard batalje i årets Old Star Cup. 
Fotballens, Ola Dybwad-Olsen, stakk av med den gjeveste 
pokalen og han vant med intet mindre enn 41 poeng.

TEKST OG BILDER: THOMAS SE LBEKK

Asbjørn Ramnefjell (basket) ble nummer to med 39 poeng, foran 
Asbjørn Villa (motor) Elisabeth Seeberg (alpint) og Stein Oppedal 
(seiling) også de med 39 poeng.

Dameklassen ble vunnet av Elisabeth Seeberg (alpint) med 
39 poeng, tre poeng foran debutant Ellen Holven (basket).

Avholdte turneringer
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Bruttoprisen gikk i år – som i fjor – til toppgolfer Asbjørn 
Ramnefjell (basket) han fikk 35 bruttopoeng, som tilsvarer 73 slag, 
ett foran Rune Kristiansen (alpint).

Lagpokalen netto ble også en ekstremt jevn affære. Hopp og fotball 
sto igjen med 108 poeng på de tre beste utøverne, alpint og motor 
landet på 107 poeng. Hopplaget, som besto av Thomas Selbekk, Jan 
Helge Friling og Vegard Opaas ble vinnere med lavere antall tildelte 
slag enn fotball.

Hopp stilte mannssterke.

Bandy, med Nikolay Hauger, Erik Nordbrenden og Håkon Sletta 
vant lagpokalen brutto med 73 poeng foran hopp med 68.

Old Star-general, Thomas Selbekk (hopp), stakk av med 
birdieprisen etter å ha bokført tre birdies, samme antall som Asbjørn 
Ramnefjell, men oppnådd på vanskeligere hull.

Årets mest tallrike lag var igjen hopp, som i år hadde med ikke 
mindre enn 15 (!) mann.

Søhoel og Moe vant Midnight Cup

Elisabeth Søhoel og Per Moe.

Midnight Cup ble spilt fredag 21. juni i både regn og sol. 
Vi gratulerer Elisabeth Søhoel og Per Moe med seieren.

TEKST: ERIK HAGEN

10 par spilte Midnight Cup denne fredagen. Været så litt skummelt 
ut, men vi fikk kun en liten regnskur i starten og avsluttet etter 
9 hull i strålende sol.

Spillet var faktisk godt og jevnt. Kun handicap skilte de 3 parene 
som kom på pallen. Vinnerparet ble Elisabeth Søhoel og Per F. Moe. 
De avgjorde på hull 8 hvor Per chippet i koppen fra ca. 30 m!

På 2. plass kom Anne Riddervold og Hans Fredrik Harbitz. Nr. 3 
ble fjorårets vinnerpar Randi Elisabeth Viksjø og Einar Røang.

Etter spill ble vi servert en fantastisk buffe.

Sarah & Carl’s Cup og Anthonys Minipokal

Sarah & Carl’s Cup ble søndag 23. juni avholdt for 
34. gang med 170 barn til start! Magnus Kreken 
Randsted (Larvik) stod for dagens prestasjon med en 
fantastisk 62-runde i eldste gutteklasse!

TEKST: ERIK WOODS 

Det ble spilt i åtte forskjellige klasser fordelt på alder og handicap. 
Utslagssted og spilleform var tilpasset de ulike klassene.

Klassene for de eldste spillerne har de siste årene vært en del av 
Narvesen Tour, som er nivået under Srixon Tour. I disse klassene ble 
det spilt netto slag, og vinner av Sarah og Carl’s Cup ble søskenparet 
fra Larvik GK, Andrea og Magnus Kreken Randsted! Andra vant 
eldste jenteklasse med en imponerende nettoscore på 62 slag (–10). 

Broren til Andrea, Magnus, stod utvilsomt for dagens prestasjon på 
Bogstad. Magnus leverte en kanonrunde av de sjeldne da han klinket 
til med 62 slag BRUTTO – den beste turneringsrunden som er spilt 
fra tee 58 på Bogstad noen gang. Han gikk på 29 slag på back nine, 
og hadde en imponerende rekke med birdie – birdie – eagle – birdie 
– birdie fra hull 13 til 17. På plassene bak Magnus i nettoklassen 
fulgte Thomas Tollefsen (Nøtterøy) og Rune Bøkeid (Oppegård).

I klassen for Gutter 13–15 år vant Jonas Kristiansen (Borregaard). 
OGK-spiller Oscar Bach leverte beste bruttoscore på 68 slag (-4). 
I klassen for Jenter 13–15 år vant Guro Bolstad Melby (Ballerud). 
Beste bruttoscore ble levert av Beatrice Riisnes (Bærum).
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I klassen Mixed 9–12 år spilte deltakerne to forskjellige tilpassede 
baner på back nine. Dette var mange sitt første møte med slaggolf. 
Det tilpassede formatet sørget for gode opplevelser på golfbanen!

Ett-hulls og Fire-hulls klassene i Anthonys 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. De har utvilsomt mange flotte golfår foran seg.

Old Boys Championship

Sigurd Thinn og Lars Egil Nygård.

Nesten 90 seniorer stilte til start i årets utgave av 
Old Boys Championship. Helgen 13.–14. juli ble 
turneringen spilt for 70. gang på Bogstad.

Tilnærmet halve startfeltet var gjester fra andre klubber – noe som 
var gledelig å se.

Bogstad viste seg fra sin beste side i nydelig sommervær.

Etter at spillet var avsluttet lørdag inntok spillerne den tradisjonelle 
laksemiddagen etterfulgt av jordbær til dessert.

Søndag morgen var det klart for andre og siste runde hvor spillerne 
startet samtidig i en shotgun-start. Seniorene fulgte opp lørdagens 
gode scorer, og det ble svært jevnt i alle klassene.

I klasse 1 med handicapgrense på 11,4, ble det spilt stableford uten 
handicap. Etter 36 spilte hull var Sigurd Thinn (Hauger) og Asbjørn 
Ramnefjell helt likt – og omspill måtte til. Sigurd avgjorde med par 
på første omspillshull, og vant dermed Josef Treiders Old Boys Pokal.

I klasse 2 og 3 ble det spilt stableford med handicap. Klasse 3 ble 
vunnet av Ove Thorsheim med 73 stablefordpoeng, ett poeng foran 
Christian Sommerfeldt og Erik Karstensen (Mørk). 

Klasse 2 leverte Lars Egil Nygård (Losby) to kjemperunder, begge 
på 42 stablefordpoeng, og vant med suverene 84 poeng. David 
Burley (Tyrifjord) og Olaf Loly fulgte på plassene bak. Lars Egil 
hadde også den beste stablefordscoren (med handicap) av samtlige i 
turneringen, og vant dermed Inez og Tom Høyers Pokal. Vinneren 

hadde en hyggelig melding etter runden; «En fantastisk flott bane, 
som innbyr til god golf. Takk for en fantastisk helg».

– Turneringskomiteen –

Hovedstadsmatchen

Årets Hovedstadsmatch ble spilt på Oslo Golfklubb  
3.–4. august i strålende vær og under gode 
spilleforhold. Vinnerlaget ble Stockholm GK med 
7,5 poeng. 

TEKST: PER KRISTIAN WINGE

Med 6,5 poeng tok Oslo GK 2. plass, Helsinki GK endte på 3. plass 
med 5,5 poeng og København GK tok 4. plass med 4,5 poeng.

Turneringsformatet er slik at herrene spiller uten HDC, men er delt 
inn etter 3 ulike ferdighetsnivåer slik at man møter en spiller på 
omtrent samme ferdighetsnivå. Damene spiller med HDC. Dette 
var litt synd da Oslo GK sin beste spiller på laget er Thilda Staubo. 

Resten av Oslo GK laget bestod av Lars Sande, Henrik Haukeland 
og Per Kristian Winge.

Sammendrag: 
Første match lørdag var mot Helsinki GK og Oslo GK klarte å få 
2 seiere etter bra spill av Henrik Haukeland og Lars Sande. Thilda 
Staubo og Per Kristian Winge tapte sine matcher. Thilda tapte dog 
selv om hun var 2 under banens par etter 17 hull.

Per Kristian fikk bank av den finske seniormesteren over 50 år etter 
svakt spill.

Andre match lørdag var mot København GK og Oslo GK vant 3 av 4 
matcher, her fortsatte Henrik Haukeland og Lars Sande sitt glimrende 
spill og vant sine respektive matcher lett, samtidig vist Thilda Staubo 
styrke og vant sin match selv om hun måtte gi bort mange slag. Per 
Kristian spilte mot fjorårets Danske mester i lag og tapte på hull 16.

Søndag spilte vi mot Stockholm GK, igjen viste Henrik Haukeland sin 
styrke i matchspill da han vant på hull 18. Thilda Staubo delte sin match 
og fikk ½ poeng. Det gikk litt tråere for Lars Sande på søndagen selv om 
han kom tilbake på siste 9 så ble det tapt match på hull 17. Per Kristian 
Winge tapte igjen mot golfproen på Stockholm GK etter svakt spill.

Selv om det ikke ble seier i denne tradisjonsrike lagmatchen i år 
så har vi som ble tatt ut hatt en veldig fin helg under gode spille 
forhold. En stor takk til John Riiber og hans team samt Magnus 
Forssell og hans mannskap for god oppvartning gjennom helgen.
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Maten og drikken som ble servert – både tidlig og sent – var meget 
god! En ekstra takk til Erik «Maler`n» Jacobsen for at han spredte 
sitt gode humør til våre gjester både sent og tidlig.

Viking Pokalen

Anthony Newey og Inge Fjeldstad

I år levde turneringen virkelig opp til sitt navn 
– med svært vekslende vær og til dels betydelige 
nedbørsmengder ble dette en test for vikinger. 

Viking Pokalen er en av våre mest tradisjonsrike turneringer og går 
helt tilbake til 1955. 11 lag var med i kvalifisering fredag 9. august – 
8 lag gikk videre til match play – Foursome fra tee 63. 

Jevne matcher i semifinalen – den ene helt til hull 20 for å avgjøre hvem 
som skulle møte Inge Fjeldstad og Anthony Newey i finalen. Det ble til 
slutt Kristian Wensell og Henrik Hagness som trakk det lengste strået.

Finalen ble som nevnt jevnspilt – Henrik/Kristian 1 opp etter hull 
8 – så smeller Henrik et bunkerslag O.B. på 9 érn og inviterer Inge/
Anthony inn i matchen igjen – all square!

Hull 10 – solid par til Inge/Anthony – en opp. Hull 10 – Nervøs 
putt av Inge – Henrik/Kristian vinner hullet – likt igjen. Hull 11; 
nydelig utslag av Anthony fulgt opp av et presist innspill av Inge – 
lett par og 1 opp. Slik svingte matchen frem og tilbake helt til det 
var likt etter hull 17. Kristian slår en drive som plugger seg i roughen 
– Anthony i bunker på venstre side. Henrik slår en lav draw (venstre 
spiller) rundt et tre som sperrer sikten til hullet – triller fint oppover 
fairway – 80 meter til flagget. Inge slår en hybrid nydelig ut av 
bunkeren – 50 meter til hullet for Inge/Anthony. Kristian velger feil 
kølle – 10 meter kort av green – kjempe mulighet for Inge/Anthony. 
Anthony med nydelig innspill to meter til pinnen – Henrik chipper 
til 30 cm fra pinnen - gimmi til Henrik/Kristian. Hvis Inge setter sin 
to meters putt vinner han og Anthony Viking pokalen. Inge sikter – 
putter – i hullet for par – vi har et vinnerpar!

Grattis til Inge/Anthony som vinnere av årets Viking Pokal – og for 
en kamp de fikk av Henrik og Kristian.

Mvh Christian Storm/Turneringsleder og ivrig tilskuer de siste 
9/10 hullene!

Vi over 80

Torgrim Rolfsen vant med 20 poeng.

Årets utgave av «Vi over 80», stablefordturnering over 
9 hull, ble avgjort mandag 12. august. 19 av klubbens 
mest erfarne og sporty medlemmer stilte til start og 
fikk for det aller meste gå i fred for regnværet.

Scoren ble regnet ut av sports- og markedsansvarlig, Roger Bakke, 
som også stod for premieutdelingen i klubbteltet. Med 20 poeng 
var det nykommeren Torgrim Rolfsen som i år stakk av med den 
gjeveste prisen. Han var fornøyd med seieren og ga damene i 
flighten noe av æren.

– Det var jo ikke noe rart at det gikk bra når jeg fikk spille med 
Lillian og Sidsel. Jeg traff ballen alle ganger bortsett fra to. Jeg blir 
med neste år også, fortalte Torgrim.

 
De neste plassene fordelte seg som følger:
2. Knut Andreas Elde
3. Arne Ramstad
4. Alf Grieg Astrup
5. Erik Gubbe Tandberg
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Selvsagt var det servering av kaffe og den tradisjonelle 
sjokoladekaken etter spill.

Turneringen ble i sin tid satt opp av Ebba Busch-Christensen og hvert 
år får et nytt medlem navnet sitt inngravert i Vi over 80-pokalen.

GC Pokalen

Gøteborg GK og Oslo GK (Inger Anne var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt.)

GC Pokalen kan trygt sies å være en av Oslo 
Golfklubbs mest tradisjonsrike turneringer, og helgen 
16.–18. august var det duket for den 69. utgaven av 
turneringen. Turneringen spilles annethvert år på 
Bogstad i Oslo og Hovås i Göteborg.

TEKST: KRISTIN JULIE KLÆBOE

I år var det vi som skulle reise til Gøteborg og kjempe oss 
gjennom tre runder med matchspill. Forventningene, humøret 
og motivasjonen var stor etter fredagens innspill, og ikke minst 
forberedte vi oss på MYE regn den første turneringsdagen.

Men først var det velkomstmiddag hjemme hos en av de svenske 
damene fredag kveld. Gjensynsgleden og en nesten elektrisk 
stemning minnet mye om 24 småjenter på sommerleir. Slik blir det 
når 24 damer med golfglede som fellesnevner møtes. 

Lørdag morgen møtte oss, som forventet, med øs pøs regnvær og 
vind. Det våte været fulgte oss gjennom hele første rundes Fourball 
matcher og økte ytterligere utover i ettermiddagens Foursome 
matcher. Da besluttet kapteinene at banen og forholdene ikke lenger 
var spillbare. Matchene ble derfor avsluttet etter hull 12 på runde 2. 
Det kan nevnes at alle da hadde bestått svømmeknappen med glans.

Etter dag 1 var det svenskene som hadde samlet flest poeng med 
sine 8 poeng mot våre 4. 

Hvert år tildeles en egen Shakerpokal til den beste spilleren fra gjestelaget, og med to 
seire og en deling gikk den til Erica Blakstad. Gratulerer!

Søndag morgen hadde alle blitt tørre, vi hadde spist en hyggelig 
festmiddag i klubbhuset kvelden før og fått en god natts søvn før 
vi til stor glede møtte solen på Tee 1. Det var klart for «Sunday’s 
Singles». Her gjorde Oslo damene en fantastisk innsats, og vi 
vant flest singlematcher med seier i 6 og deling i 1 match. Totalen 
gikk dermed til Gøteborg, som det så ofte gjør for laget som har 
hjemmebane, men i år ga vi virkelig hjemmespillerne en tøffere 
match enn sist gang vi var på Hovås. Pokalen ble derfor ikke med 
oss hjem, men blir værende hos Gøteborg GK til neste år. Da spilles 
turneringen på Bogstad igjen, og det blir stor stas å ønske svenskene 
velkommen til vårt nye klubbhus og feiring av 70 års jubileum.

 
En ekstra stor takk til Reidun Dybwad, Inger Anne Berge og Anne E. Bryn 
som strikket superfine headcovers i mariusmønster både til de norske og de 
svenske spillerne. En hyggelig og fin gest, som alle satte stor pris på. Takk kjære 
strikkedamer!!

Takk 
til alle som bidrar med

tekst og bilder til bladet!
Redaktør: Siv Leschbrandt

E-post: siv@oslogk.no
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På laget fra Oslo GK spilte: Elisabeth Økern Resen, Hege Kristin 
Rønning, Ellen Holven, Christina Langaard Kjellevik, Kari 
Tobiasson, Reidun Bøhn Dybwad, Anita Cecilie Strindberg, Evy 
Therese Otterbeck, Erica Johanne Blakstad, Anne Sofie Askeland, 
Inger Anne Berge og Kristin Julie Klæboe (kaptein).

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

Klubbmesterskapet 2019

156 av klubbens medlemmer stilte til start i årets 
Klubbmesterskap på Bogstad – noe som må være ny 
klubbrekord!
TEKST: TURNERINGSKOMITEEN VED ERIK WOODS

Banen viste seg fra sin beste side i strålende sensommervær under årets 
Klubbmesterskap som ble spilt 24.–25. august på Bogstad. Helgen ble 
innledet lørdag morgen av klubbens yngste. 23 spillere under 15 år 
stilte til start med spill over 18 og 9 hull. I de øvrige klassene ble det 
konkurrert over 36 hull brutto slagspill. Hele 133 spillere startet fra 
tidlig morgen til sent på kveld. Grunnet det høye antall påmeldte var 
det en cut før søndagens runde i tre av herreklassene.

Etter spill søndag var det servering på terrassen med god mat fra 
restauranten, og en hyggelig premieutdeling for alle klassene. En fin 
avslutning på helgen!

I dameklassen ble juniorspiller Julia Myklebust klubbmester på fem 
over par totalt etter runder på 73 og 76 slag. Julia vant seks slag 
foran Emilie Marceliussen-Dahl. Jannicke Nielsen Bakken hamlet 
godt opp med juniorjentene og fulgte like bak på en tredjeplass. 
Julia og Emilie tok også de to første plassene i juniorklassen.

I herreklassen ble det spilt mye god golf. To spillere skilte seg ut, Jarle 
Volden og Herman Sekne, som var feltets to eneste spillere med en 
totalscore under par. Jarle vant på imponerende 10 under par. Særlig 
søndagens runde på 66 slag (-6) var imponerende. En runde som 
kunne vært enda bedre hadde det ikke vært for en dobbelbogey på hull 
15. Herman fulgte på andreplass på 5 under par totalt. 

Det som er kult er at Jarle i sommer avsluttet sin collegekarriere 
ved Purdue University, som er samme universitet som Herman skal 
begynne på neste høst.

Aksel Foss Stene ble nummer tre i klassen, seks over par. Herman 
vant juniorklassen foran Aksel og Waldemar Webster på tredjeplass.

I klassen Senior Herrer var det svært jevnt. Nils Grønningsæter vant 
på syv over par, ett slag foran Martin Beck. Ragnvald Risan fulgte 
på tredjeplass.

Anne-Marie Giørtz forsvarte klubbmestertittelen i klassen Senior 
Damer, hvor hun vant foran Ellen Holven og Kaia Means.

I klassen Eldre Senior Herrer ble Asbjørn Ramnefjell klubbmester 
for tredje året på rad etter to solide runder på par. Tom Kristensen 
og Fredrik Syberg fulgte på plassene bak.

Anne Line Bakkevig ble klubbmester i klassen Eldre Senior Damer 
foran Anniken Bruusgaard og Tove Ringnes.

I klassen 75+ Senior Herrer ble nytt medlem for året Jan Erik Evensen 
klubbmester foran Olav Marcussen og Lars Karsten Musæus.

Oslo Golfklubb takker samtlige deltakere for flott innsats. 
Gratulerer til alle klubbmestere. Takk til banemannskapet som 
har gjort en iherdig jobb med å få banen i best mulig stand til 
denne helgen – topp jobbet. Takk til Turneringskomiteen for fin 
gjennomføring av arrangementet, og til Restauranten med Magnus 
i spissen for god mat etter søndagens runde.

Vi håper på minst like mange påmeldte neste år. Takk for i år.

VARSKU HER!!
Alt morgenspill frem til kl. 07.30 skal skje fra 10. tee. Spill 

etter kl. 07.30 gjøres fra tee 1. 

«Hullhopping» er ikke tillatt.

Dette er regler innført grunnet sikkerhet, effektivitet  
og trivsel for både ansatte og spillere.
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Norgesmesterskapene

Seier i NM senior

Fv. Ingrid Martens (Holtsmark GK), Jannicke Bakken (Oslo GK) og Elin Malde 
(Stavanger GK).

Norgesmesterskapet for seniorer gikk av stabelen på 
Nøtterøy Golfklubb helgen 22.–23. juni. Det ble 
mange gode plasseringer og helt til topps gikk Jannicke 
Bakken og Tom Kristensen.

For 2. året på rad stakk, Jannicke Bakken, av med seieren i klassen 
Senior Dame. Det måtte omspill til før det ble en avgjørelse.

– Ingrid Martens og jeg måtte spille hull 9 to ganger. Vi paret begge 
første gang. Ingrid med en monsterputt på 20 m, jeg med en 2 m 
etterpå. Så satte jeg en 22 m wedge 30 cm fra pinnen over venstre 
bunker- birdie, fortalte Jannicke.

Cathrine Schrøder som også spiller med Oslo GK logoen på brystet 
tok en hederlig 4. plass.

I klassen Eldre senior dame endte Anne-Marie Giørtz på 4. plass, 
mens Anne Line Bakkevig tok 5. plassen.

En annen Oslo GK spiller som kunne heve trofeet var Tom 
Kristensen. Med runder på 75 og 77 stakk han av med seieren 
i klassen Eldre Senior herre. Asbjørn Ramnefjell tok 2. plass 
i samme klasse.

Asbjørn Ramnefjell og Tom Kristensen er nr. 3 og 4 på bildet. 

Vi gratulerer vinnerne og alle de andre Oslo GK spillerne med flott 
innsats.

NM Match 2019

 

Garmin NM Match 2019 ble spilt på Stavanger GK 
27.–29. juni. Oslo GK var godt representert i dame- og 
herreklassen. 

I herreklassen ble Michael Alexander Mjaaseth nummer to og 
Herman Wibe Sekne nummer tre. 

I dameklassen ble Marita Engzelius slått ut i semifinalen og endte til 
slutt på 4 plass. 

Lag NM junior

Lagene flankert av Johan Elgborn og Caroline Diethelm.

Jentene og guttene vant gull i årets Lag NM Junior på 
hjemmebane på Bogstad! 

Oslo Golfklubb stod i år vertskap for Lag NM Junior fra 2.–4. juli. 
Til sammen var det 100 spillere, fordelt på 7 jentelag og 16 guttelag, 
som konkurrerte på Bogstad. Det ble noen spennende dager med 
golf på Norges høyeste juniornivå! 

Spillerne som representerte Oslo Golfklubb var:
På jentelaget ble følgende spillere tatt ut til å representere Oslo 
GK: Emilie Øverås, Anna Krekling, Cornelia Karlsson og Emilie 
Marie Marceliussen-Dahl. OGK’s guttelaget besto av Herman Wibe 
Sekne, Michael Mjaaseth, Haakon Mathiesen, Sander Akeren og 
Fredrik Mangset.
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Det ble noen flotte dager med mye bra golf. Selve finaledagen 
startet jentene i angrepsposisjon 11 slag bak Sola og 8 slag bak Fana. 
De angrep fra første hull og vartet opp med et knallsterkt singlespill 
i utfordrende spilleforhold med skiftene vær og mye vind. Anna 
Krekling ledet an med en fantastisk runde på 67 slag (-5). Emilie 
Øverås, Cornelia Karlsson og Emilie Marceliussen-Dahl fulgte opp 
på henholdsvis 71-, 76- og 77 slag med de tre beste som tellende.
En fantastisk avslutning med blant annet to eagles på hull 17 (tee 
41) av Anna og Emilie tok OGK helt til topps på resultatlisten, fem 
slag foran Fana og seks slag foran Sola. Et imponerende comeback 
og en skikkelig lagseier hvor alle jentene var delaktige hele uken.

På guttesiden la OGK grunnlaget med solide fourballer onsdag 
ettermiddag. Gutta ledet med 9 slag på Nøtterøy, og så seg ikke 
tilbake under singlerundene. Nøtterøys Alexander Settemsdal leverte 
torsdagens beste score på 67 slag (-5). OGK-holdt likevel unna og 
tok gullet med en totalscore på 33 under par, fem slag foran gutta 
fra Nøtterøy. Moss & Rygge tok bronsemedaljen.

Takk til turneringsledelsen fra Oslo Golfklubb som gjennomførte 
arrangementet med stø hånd sammen med NGFs representant. 
I tillegg rettes en spesiell takk til John Riiber og banegutta som 
gjorde en outstanding jobb med å få banen og greenene best mulig 
til denne uken.

Sølvmedaljer i Lag NM

Dame- og herrelaget tok sølv i årets Lag NM bak 
hjemmelagene fra Stavanger Golfklubb.

Vi gratulerer Dorthea Forbrigd, Emilie Øverås, Anna Krekling, Julie 
Hovland, Sander Akeren, Michael Mjaaseth, Herman Wibe Sekne, 
Espen Kofstad, Kristoffer Reitan og kapteinene Johan og Erik 
med sølv!

Dorthea vant NM-gull!

Dorthea Forbrigd avsluttet årets Norgesmesterskap på 
Losby med fire strake birdies og tok et suverent NM-gull!

TEKST: ERIK WOODS

Dorthea startet finalerunden med to slags ledelse. Det var stor 
spenning store deler av runden, før en knallavslutning med fire 
strake birdies sikret henne en suveren seier. Etter runder på 73 – 72 
– 69 – 68 slag og en totalscore på -6 var Dorthea eneste damespiller 
under par for turneringen, åtte slag foran konkurrentene.

– Det er helt fantastisk. Dette var et mål og en drøm som går i 
oppfyllelse. Spillet var veldig stabilt. Det var det samme som det 
pleier å være, med mange fairway- og greentreff. Jeg fikk puttene til 
å rulle i litt på slutten. Det var på tide! Jeg hadde mange bra putter 
som jeg bommet med veldig lite, så det var deilig at det løsnet, sa 
Dorthea til Norsk Golf etter seieren.

Gratulerer så mye med et fortjent NM-gull. Få i klubben legger ned 
så hardt arbeid som du gjør, og det er fantastisk å se at hardt arbeid 
og dedikasjon gir resultater. Ekstra moro er det at du vinner sammen 
med trener Caroline Diethelm som caddie – dere er et «dreamteam» 
som har jobbet sammen helt siden starten for 14 år siden. 

Sandra Nordaas (Drøbak) og Maiken Bing Paulsen (Drammen) tok 
henholdsvis sølv og bronse. Begge to på to over par for turneringen, 
men førstnevnte foran på bedre sisterunde.

På herresiden tok Kevin Andre Wright et fortjent NM-gull foran Jørgen 
Winther Johansen (Moss&Rygge) og Carl Didrik Fosaas (Miklagard). 
Kristoffer Reitan avsluttet med en glimrende 66-runde (-6), og ble beste 
OGK-spiller på en 4. plass. Espen Kofstad fulgte på plassen bak.

Årets NM var en del av nyoppstartede Garmin Minitour sammen med 
NM Match, med totalt 330 000 kroner i premiepotten fordelt på de to 
turneringene, med mål om økt interesse for norgesmesterskapene. OGKs 
Marita Engzelius tok hele bonusen på 90 000 etter topp lasseringer i begge 
turneringene. Hun ble nummer 10 denne NM-helgen.
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Norgesmestere i NM junior

Oscar Bach og Sofie Bindner Engesæth

Sofie Bindner Engesæth og Oscar Bach kan begge juble 
for seier i Norgesmesterskapet for juniorer. Gratulerer!

Norgesmesterskapet for juniorer ble spilt på Arendal og Omegn GK 
fra 7.–9. august.

Sofie Bindner Engesæth, eneste Oslo GK spiller i klassen Jenter 
U15, hadde sitt livs runde dag én i mesterskapet da hun for aller 
første gang leverte en runde under par! Runden bestod av hele 
7 birdies. 2. og 3. dag i mesterskapet leverte hun runder på 80 og 75 
vant dermed med 7 slag.

Oscar Bach, som har hele 2 år igjen i klassen for gutter under 15 år, 
stakk av med seieren med runder på 74-73-73. Han vant med 4 slag 
foran neste spiller. 

Det har vært mange Oslo GK spillere i aksjon i mesterskapet og det 
har blitt levert mye god golf. Dette lover godt for fremtiden.

Gull i Lag NM Senior!

Cathrine Schrøder, Anne Marie Giørtz, Jannicke 
Bakken og Anne Line Bakkevig gikk helt til topp i Lag 
NM senior!

Lag NM Senior ble spilt på Drammen Golfklubb 17.–18. august og 
det i særdeles dårlig vær.

Jannicke Bakken, Anne-Marie Giørtz, Cathrine Schrøder og Anne Line Bakkevig.

– Jeg tror ikke jeg har spilt under så vanskelige forhold noen gang. 
Vi kom oss igjennom, og ledet etter 1. dag. Det skal sies at Jannicke 
på det ene foursomelaget storspilte. Andre dag beholdt vi ledelsen 
med god score, og vant over neste lag som var Bærum GK med 
17 slag totalt, fortalte Anne Line.

Vi gratulerer damene med seier!

Herrelaget fra Oslo GK, som bestod av Knut Skabo, Ragnvald 
Risan, Johan Elgborn og Asbjørn Ramnefjell, tok 3. plass.

Sistnevnte rapporterte:
«Ragnvald Risan og Knut Skabo gikk på 79 i bestball. Asbjørn 
Ramnefjell og Johan Elgborn hadde 77. De måtte ta med en 
trippelbogey på et par 4-hull som tellende på den bestballrunden. 
Laget var nr. 7 etter første dag.

Søndag var været bedre med sol og vind. Laget spilte seg opp til 
bronseplass og var ett slag bak sølvet som Miklagard vant. Gullet 
gikk til Losby som var 4 slag foran Oslo GK.  Søndagens scorer i 
laget var Ragnvald Risan (78), Knut Skabo (83), Asbjørn Ramnefjell 
(75) og Johan Elgborn (73). Johan fikk premien som beste 
individuelle score på søndagens singelspill.»
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Klubbhusprosjektet

Mange er interesserte og vi får ofte spørsmål om 
prosjektets fremgang. Her følger en kort statusrapport.

Aktiviteten på byggeplassen er god selv om det er lite aktivitet på 
fredager og i helgene. De fleste underentreprenører jobber lange 
dager slik at de tar fri fredagen. 

Et ødelagt veggelement i sommer medførte en forsinkelse på et par 
uker på en del av arealet. Nytt element kom på plass tidlig i august 
og entreprenøren har snart tatt igjen den tapte tiden. Prefabrikkerte 
vegger er på plass nesten over alt. De siste elementene er like rundt 
hjørnet. Sålen på gulvene er støpt, armeringsjern lagt ut. Det 
gjenstår likevel en del støping av gulv som kommer de nærmeste 
ukene. Taket over underetasjen er på plass.

Våre byggherrekonsulenter er «på» og følger opp entreprenøren tett. 
I tillegg holder styringsgruppen med Christopher Raanaas i spissen 
byggemøter med J.I.Bygg hver 14. dag. Det er ti-tusen avgjørelser 
som skal tas. Mange av disse fattes i undergruppene nedsatt av 
golfklubben.  Takk til alle som bidrar.

Vi har dessverre måttet gi fra oss all parkering på den gamle 
P-plassen tidligere enn ønsket, men skjønner også at transport inn 
til anlegget krever sin plass. Den nye parkeringsplassen skal etableres 
delvis oppå fløyen som går parallelt med Sørkedalsveien så det skal 
store mengder masse inn for å fylle opp til nødvendig høyde.

Vi er fortsatt «on budget» i forhold til årsmøtevedtaket og «on time» 
i forhold til å overta bygget 1. mars neste år. Fra da skal vi komme 
inn med møbler og annet for å klargjøre til full drift i perioden frem 
til banen åpner neste vår.  Alle interesserte medlemmer kan følge 
fremdriften ved å gå inn på hjemmesiden og se web-kamera fra 
byggeplassen.

Rapport fra klubbhusundersøkelsen

Vi fikk nesten 50 prosent svarrespons på utsendelsen 
før sommerferien. Meget bra, og takk til alle som 
svarte. Og hva fikk vi ut av svarene?

Ganske mange vil benytte seg av de innendørs golffasiliteter vi 
bygger. Noen bare en gang eller to i måneden mens andre ser for 
seg flere ganger i uken. Treningsrommet vil bli brukt av de aktive 
golferne, men ikke av de som har andre hobbyer om vinteren. 

Vi har en jobb å gjøre for å få folk til å bruke kafeen vinterstid. 
Denne planlegges riktignok også være åpen for turgåere og 
befolkningen i nabolaget så aktivitet tror vi det vil bli. 

Restaurantforskudd er et «kanskje», og skal det være må beløpet 
ikke være høyt og man må kunne bruke pengene i kafeen hele året.

«Klubbrommet» som tilsvarte den gamle peisestuen vil i stor grad 
bli benyttet til private arrangementer forutsatt at kvaliteten på 
lokalene er innbydende og maten er god skal vi tro undersøkelsen. 
Det lover godt.

Ladeplasser for el-biler er noe vi må ha, men det virker ikke å være 
stort ønske om mange ladeplasser.

Garderobeskapene blir leid ut ifølge undersøkelsen og bur og 
tralleplasser får vi ikke nok av.

Takk igjen for mange svar. Vi tar dem med oss i den videre 
planleggingen av byggets bruk.
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Generøst, koselig og ikke for stivt 

Hilde Eckhoff og Cornelia Thrane-Steen.

I mars 2020 skal klubben overta et nytt og moderne 
klubbhus. En viktig og svært utfordrende oppgave er 
den som interiørdesignerne gjør for å skape harmoni 
og funksjonalitet – og det for svært mange forskjellige 
målgrupper. Denne oppgaven jobber interiørdesigner 
Cornelia Thrane-Steen og prosjektleder Hilde Eckhoff 
i Divine Design Oslo med.

Når nytt klubbhus står ferdig skal det være et klubbhus for 
fremtiden, men også et identitetsskapende bygg hvor klubbens lange 
historie får sin velfortjente plass. Dette er en spennende utfordring 
for interiørdesignerne som har fått i oppdrag å innrede klubbhuset.

–  Vi prater mye om hvordan vi på en moderne måte skal kunne 
bevare historien og det unike ved klubben. Det er viktig at medlemmer 
fortsatt har tilgang på elementer som f. eks klubbmestertavlene. De vil 
kanskje ikke komme i samme form, men bli presentert på en ny måte 
slik at medlemmer fortsatt har tilgang på historien. 

Det nye bygget skal legge til rette for golferne i sommerhalvåret og 
innendørs golfaktivitet om vinteren. I tillegg skal det drives kafé, 
sportsbar og utleie av lokaler. Over det hele hviler klubbens visjon 
«Et fantastisk sted å være».

– Det er en veldig fin visjon, men det er et ganske vidt begrep. Det 
gjelder å finne løsninger som favner flest mulig samtidig som vi har 
tiltro til at vi som profesjonelle velger løsninger som både passer til 
bygget, funksjonen, de forskjellige menneskene og behovene.

Klubbhuset i seg selv vil ha stramme linjer, og bestå av store åpne 
flater og mange vinduer mot fantastisk natur.

– Vi er kjent for at våre interiør er generøse og hyggelige. Jeg tror 
med det at vi har et fint utgangspunkt til å skape en fin balanse 
i bygget som består av betong og glass. Vi vil bruke elementer i vårt 
interiør konsept som gir stofflighet og mykhet.  Det er veldig viktig 
at vi underordner oss den rammen som allerede er der.

Prosjektet er delt inn i 3 faser. Første del i prosjektet har bestått av 
å få oversikt over blant annet ønsker/preferanser, funksjonalitets- 
og kvalitetskrav og budsjetter. Deretter har det blitt utarbeidet 
et helhetlig designkonsept med vekt på ankomstsone, bar/kafé, 
møterom, toaletter, gangarealer, garderober og terrasse. 

– Sistnevnte, terrassen, er en utfordring, men vi har mange ideer 
for den. Vårt mandat er i første rekke å fokusere mest på arealene 
innendørs. Det henger litt sammen med størrelsen på budsjettet. Det 
betyr at vi kanskje må gjenbruke det gamle utemøblementet – i alle 
fall i første omgang. Kanskje det dukker opp noen veldig generøse 
medlemmer som har lyst til å bidra litt her? spøker de to damene.

– Fra spøk til alvor, det hadde vært flott om vi fikk muligheten til å 
smykke det nye klubbhuset med et kunstverk, noe som kunne danne 
prikken over i’en. Kanskje dette er noe som kan komme senere, men 
det hadde jo vært flott om det var klart til åpningen av bygget.

«Dere har jo over 2000 medlemmer og alle har sin 
mening – vi vil jo at flest mulig skal trives og bli 

fornøyd med det nye klubbhuset.»

Interiøradesignerne jobber i tett samarbeid med klubben på den ene 
siden og arkitekten på den andre.

– Vi har hatt mange arbeidsmøter og konstruktive samtaler.  
Arkitekten, klubben og vi i Divine har alle våre innfallsvinkler. 
Gjennom hele prosessen avstemmes det mot prosjektgruppen slik at 
vi er samstemte før vi går videre til neste steg i prosessen.

Divine Design Oslo AS er et av landets ledende interiørkontorer 
med bred erfaring og kompetanse spesielt fra det private markedet. 
De har også hatt en del prosjekter som i størrelsesorden kan måle 
seg med det nye klubbhuset. Den 3. fasen i prosjektet består av 
tilbudsarbeid og bestillinger basert på designkonseptet.

– Sammenlignet med private prosjekter skiller dette klubbhus-
prosjektet seg mest ut med tanke på størrelsen på bestillingene vi 
etterhvert skal gjøre og oppfølgingen av disse. Plassering og til slutt 
en avsluttende styling hører også med i denne siste fasen. 

Flere aktører i markedet var interessert i å påta seg interiøroppgaven, 
men etter en utvelgelsesprosess ble Divine Design Oslo AS valgt ut.

– Dette er et veldig spennende for oss og det betyr mye at det blir 
bra. Vi legger nok ned en ganske stor innsats sammenlignet med det 
timeantallet vi er engasjert for. Dere har jo over 2000 medlemmer 
og alle har sin mening – vi vil jo at flest mulig skal trives og bli 
fornøyd med det nye klubbhuset.

Cornelia Thane-Steen
Cornelia Thane-Steen er siviløkonom fra St. Andrews i Skottland. Hun 
vokste opp i London, og etter endte utdannelse arbeidet hun i et 
internasjonalt konsulentfirma med headhunting og rekruttering.  Siden 
2005 har Cornelia jobbet som interiørdesigner og innredet hus, leilighe-
ter, fritidsboliger, kontorer og restauranter. Flere av hennes prosjekter 
er representert i boligmagasiner og tidsskrifter. I dag er hun partner i 
Divine Design Oslo.

Hilde Eckhoff
Hilde Eckhoff er diplommarkedsfører fra Norges Markedshøyskole. Hun 
har bred erfaring fra prosjektledelse og markedsføring både fra kunde 
og byrå. De siste 10 årene har hun arbeidet med administrasjon og pro-
sjektledelse innenfor arkitektur og entreprise /byggeledelse sammen 
med Siv. Ark. Jo K Eckhoff. I dag er hun partner i Divine Design Oslo. 
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Costa Dorada heter kysten sør for Barcelona og det er reisemålet for golfturen i november.  
Trenere på reisen er PGA Proene Johan Elgborn og Bjørn Sindre Skott som vil gi undervisning 
fem dager i løpet av uken. Hotellet ligger en time sør for Barcelona i den lille kystbyen Salou.

Lumine Golf har to 18-hullsbaner og en 9-hullsbane. De to 18-hulls banene Hills og Lakes er 
veldig forskjellige. Hills er en kuppert bane med mange spennende hull, samt flott utsikt over 
middelhavet. Lakes ligger nede på en slette og som navnet tilsier er det mye vann i spill der. 
Lumine har flotte treningsforhold for å forbedre alle deler av spillet. I tillegg blir det spill på 
Costa Daurada Golf Club siste dagen. Det er områdets eldste golfbane og ligger i en gammel 
skog der også vann kommer i spill på noen av hullene.  

Hotel Magnolia er et fint 4-stjerner pluss hotell i byen Salou bare 100 meter fra stranden og 
med gangavstand til restauranter. Det er et moderne design hotel som serverer buffet frokost og 
á la carte om kvelden. Det fine bassengområdet er hyggelig for å nyte de spanske kveldene. 
Hotellet er kun for voksne og har det meste man har trenger for en avslappende golfuke. Det er 
fire 3-retters middager inkludert på Corcega Restarant kun 1 minutt fra hotellet. De andre 
dagene kan man velge mellom alle de hyggelige spisestedene i Salou.

Johan og Bjørn Sindre ser frem til en hyggelig uke med dere på Costa Daurada!   

Påmelding: Klikk her>>

Kontakt i Golfbreaks: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.

Bli med Johan og Bjørn Sindre til Salou i Spania!             
Lumine & Costa Daurada | 1 – 8. november 2019

Inkludert i prisen:
• Flyreise med Norwegian fra Oslo - Barcelona t/r
• Golfbag og 20kg bagasje på flyet 
• 7 netter i delt rom på Hotel Magnolia ****+ 
• Frokost på hotellet 
• 4 x 3-retters middag på Corcega Restaurant i Salou 
• 4 greenfees på Lumine GC (2 Hills, 2 Lakes Course)                 
• 1 greenfee på Costa Daurada Golf Club
• Golftrening med PGA Proene Johan og Bjørn Sindre
• Rangeballer til treningene
• Transfer fra flyplassen til hotellet og golfbanene t/r 

Pris kr 15 655,- per person
Enkeltromstillegg kr 2 095,-
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Ventura klar for PGA Tour

Til topps i European Young Masters

Det skjer noe i Norsk Golf om dagen. I en stund nå 
har vi kunne glede oss over at Viktor Hovland har satt 
Norge på golfkartet, men nå kan vi i Oslo Golfklubb 
også glede oss over at vår egen Kristoffer Ventura har 
klart det som ingen normann har klart på 9 år – nemlig 
å kvalifisere seg til spill på PGA-touren. Det er stort!

I juli spilte Kristoffer seg inn i golfens gjeveste selskap da han 
søndag 21. juli deltok i Pinnacle Bank Championship og tok sin 
andre seier på Korn Ferry Tour (tidl. Web com Tour) – nivået under 
PGA. Vi må helt tilbake til 2010 for en finne en nordmann som har 
klart den samme bragden. Den gang var det Henrik Bjørnstad alle 
snakket om.

Det har vært en lang reise for Kristoffer som spilte sin aller første 
golfturnering allerede som 3 åring.  Deretter har det vært golf på 
nasjonalt og internasjonalt nivå, først i Mexico før han flyttet til 
Norge som 12-åring. 

4 år tilbragte han på College i USA, nærmere bestemt Oklahoma 
State og i fjor kunne han sammen med laget løfte NCAA-trofeet 
i sin siste collegeturnering.

Seieren søndag 21. juli tok Kristoffer opp til en femteplass på Korn 
Ferry Tours poengliste og han fikk dermed, som tidenes yngste 
normann noensinne, fast kategori på PGA-touren. Gratulasjonene 
lot ikke vente på seg.

– Igjen må jeg få lov til å gratulere deg på vegne av alle medlemmene, 
ansatte og styret i Oslo Golfklubb med din seier, denne gang i 
Pinnacle Bank Championship. Og dermed også med deltakelse i 
PGA-touren fra neste år. Du setter Oslo Golfklubb på kartet for 
store idrettsbragder, noe du også fortjener honnør for. Vi er alle 
veldig stolte av deg og den innsats du har gjort gjennom mange år, 
skrev styreleder i Oslo GK til Kristoffer da seieren var i boks.

Foto: Oklahoma State University (OSU)

Michael A. Mjaaseth (16) gikk til topps i en av Europas største 
juniorturneringer, European Young Masters!

European Young Masters er en av EGA sine mest tradisjonsrike turneringer 
og regnes som Europamesterskap for spillere under 16 år.  Det er i både en 
individuell og en nasjonsturnering. I tidligere år har spillere som Suzann 
Pettersen, Rory McIlroy og Sergio Garcia representert sine land i denne 
turneringen.

I år ble turneringen spilt 25.–27. juli på Golf & Spa Kunětická Hora i den 
Tsjekkiske Republikk.  

Michael A. Mjaaseth satte scoringsrekord på 14 under par ved 36 hull og 
ledet dermed med to slag før finalerunden skulle spilles. Et uventet uvær med 
lyn, torden og pøsregn gjorde at finalerunden måtte innstilles. Det betød at 
resultatet etter 36 hull ble stående.

Gratulerer til Michael A. Mjaaseth med en fantastisk prestasjon. 
Oslo Golfklubb er veldig stolte!
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Baneavdelingens hjørne

Ny treningsgreen er under oppføring og rykter skal ha det til at den skal hete Jaynes Corner.

Håper alle har fått noen fine ferieuker før høstsesongen setter i gang 
for fullt. Vi har brukt ferieukene godt og fått gjennomført litt tyngre, 
mekaniske lufte- og toppdressingsarbeider på alle banens arealer, noe 
som ofte oppfattes som litt forstyrrende på spilleopplevelsen. 

Greenprosjektet
Vi har arbeidet målbevisst videre med greenene for å ta nye steg 
i prosessen med å gjenskape gode putteflater for våre medlemmer og 
gjester. Greenene fremstår nå mer bærekraftige enn hva tilfellet var 
rett før sommerferien.

Greenene er blitt jevne og ærlige. Ballrullen er blitt mye bedre 
selv om det fortsatt varierer litt fra dag til dag i takt med været 
og da spesielt nedbør og temperatur. Vedvarende nedbør trekker 
hastigheten ned og det må vi akseptere. 

Hastigheten på greenene har på de beste dagene uten nedbør 
ligget opp mot 9,3 på stimpmeteret og det er godt innenfor de 
kvalitetsnormer vi arbeider etter.

Vi kommer ikke til å redusere klippehøyden ytterligere i år. Til det 
er risikoen fortsatt for stor både faglig og økonomisk. Den største 
risikoen er at greenene pådras skalperingsskader. 

Alt lå til rette for at greenprosjektet skulle bli en suksess. 
Vi valgte Europas fremste gressleverandør som har kjente baner 
som Valderrama på sin kundeliste. Vi gjorde et godt forarbeid, 
gjennomførte gode prosesser og hadde en lidenskapelig innsats. 
Likevel sitter vi igjen med blandede erfaringer.

Historien forteller oss at det er vanskelig å ha fullt herredømme 
over alle prosesser vi selv ikke kan ha full kontroll på hele tiden.  
De mangelfulle leveransene når det gjelder greengresstykkelsen 
har gitt mye merarbeid. Vi føler nå at vi endelig har klart å snu en 
vanskelig periode til noe positivt og det er jeg stolt av. Nå er det 
lettere å glede seg over de endringene re-shapingen har gitt i form 
av enda bedre spilleopplevelser ved å skape flere, bedre og varierte 
pinneplasseringer. Vi sprer den generelle slitasjen noe som vil bidra 
til økt kvalitet, selv med samme antall spilte runder. 

En bonus er også at overflatevannet renner fortere av greenflaten 
ved store nedbørsmengder. Dette er spesielt viktig om våren da 
smeltevann kan gi store skader ved liten eller ingen avrenning.

Vi har høstet viktige erfaringer som vi forhåpentligvis kan dra nytte 
av ved neste korsvei. 

Personlig så tror jeg at vi kommer til å måtte gjennomføre tilsvarende 
prosjekt også i fremtiden, forhåpentligvis ikke før det har gått noen år.

Vi har likevel vist at vi har vært i stand til å gjennomføre et logistikk 
prosjekt med krav til tid, kvalitet og tildelte økonomiske rammer. 

Prosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten klubbens 
mange dyktige medarbeidere.

Hull 9 – banens vanskeligste hull
Vi har fått flere henvendelser vedrørende skråningen mellom øverste og 
nederst fairwayplatå på hull 9 og hvilke tanker som lå bak arkitektens 
layout på dette hullet. Jeg skal prøve å svare på dette fra mitt ståsted.

Det er mye som kan sies om den etter hvert så omtalte skråningen 
på dette hullet. Vi er nok enige om at den ofte kan gi spillerne en 
utfordrende spilleopplevelse. Den er ikke sandcappet som resten av 
fairwayen, hvilket er en stor utfordring. Skråningen består av stedlige 
masser, det vil si leirholdig jord som holder lenge på fuktigheten.

En fullgod løsning og permanent forbedring er ikke mulig uten en 
betydelig investering, hvilket vi ikke har anledning til å prioritere 
i disse tider. Vi er helt enige i at et mål uansett må være at ingen 
baller som treffer skråningen skal plugges uten at vi kan gi noen 
form for garanti for det. Dersom den plugges på grunn av fuktighet 
er det fri dropp da dette er en del av spillefeltet.

Skråningen kan ikke klippes med effektivt utstyr uten fare for 
gjentatte stygge kjøreskader. Den må derfor klippes manuelt med 
Flymo-klippere. Dette tar ca. én – to arbeidstimer pr. gang og skal 
utføres to ganger i uken. Ved normalt sommervær bør et slikt tiltak 
begrense muligheten for plugging i skråningen. Men baller som 
lander på øvre platå og som ruller over kanten mot skråningen, vil 
nok fortsatt kunne risikere å bli liggende i skråningen. Dette skyldes 
at gresset som er sådd her fordres klippet på en høyde på tre til 
fem cm noe som er tilpasset gressplantens særegenhet. 

Når det gjelder banedesignet på dette hullet burde nesten 
banearkitekten Steve Forrest ha svart på dette spørsmålet. Han har 
tegnet hullet slik han ønsket gitt de rammebetingelser som lå til 
grunn for baneombyggingsprosjektet i 2007.
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Slik jeg husker prosjektprosessen var hull 9 en stor utfordring 
pga. de store høydeforskjeller og hellende terreng mot venstre. 
Ekstreme masseforflytninger ble utført for å bedre det spilletekniske 
og sikkerheten på hullet. I dag ser man greenflate fra det øverste 
platået. Det var ikke tilfelle før ombyggingen.

Å fylle opp nederste platå til samme nivå som det øverste, 
for å skape én fairwayflate, var og er helt urealistisk grunnet 
høydeforskjellen. Rammetillatelsen ga oss kun anledning til å endre 
eksisterende terreng med +/– 1 meter. 

Hull 9 er rangert som banens vanskeligste hull med index 1. Det 
gjenspeiler vanskelighetsgraden på hullet og naturligvis vil hullet 
skille mye basert på ferdighetsnivå. Det skal det jo også når man 
snakker om banens vanskeligste hull. Banearkitekten har designet 
banen basert på risk and reward prinsippet. 

Jeg håper forklaringen om hullets layout og vanskelighetsgrad gir et 
svar som alle kan akseptere i frustrasjonens beste forståelse. Bonusen 
er at de fleste av oss har minst et til to tilleggsslag på dette hullet 
basert på vårt handicap. Da smiler livet til de fleste av oss igjen selv 
om øyeblikkets frustrasjon er vanskelig å fordøye i kampens hete. 

Bunker vedlikehold og riktig plassering av rakene i bunkerne
Jeg vil på vegne av baneavdelingen be om hjelp til å bidra til en mer 
effektiv hverdag for oss når vi klipper semirough og rough rundt 
bunkerne. I dag er vi nødt til å gå av og på klippemaskinene for 
å flytte raker som ligger helt eller delvis utenfor bunkerne. Dette 
skaper irritasjon og er helt unødvendig bruk av felleskapets resurser. 
Vi bruker nærmere et dagsverk på dette i løpet av en uke noe som er 
helt unødvendig. Jeg ber pent om at alle bidrar med å rake pent etter 
seg og legger hele raken ned i bunkeren i spilleretningen. Dette vil 
bidra til mer effektivitet og et langt bedre og flottere estetisk bilde av 
bunkerne og hullet i sin helhet. Som en takk for hjelpen vil vi snart 
gjøre noen suppleringer av antall raker i de største bunkerne.

Fuglenes rasering på fairwayene
Vinteren 2017/2018 ga som kjent store skader, ikke bare på green, 
men også på fairwayene. Store deler av det flerårige fairwaygresset 
ble da erstattet av det ettårige gresset, poa annua.

Det har skapt ytterligere utfordringer i form av en oppblomstring 
av noen larver som først og fremst livnærer seg på gressrøttene til 
det ettårige fairwaygresset. I takt med larvenes vekst og utvikling 

har problemet eskalert. Gressplantene evner ikke å vegetere 
grunnet svekket rotsystem. Resultatet er en tynnere og ujevn 
gressplantebestand på deler av fairwayområdene. 

Noen år er verre enn andre. Larvene blir til innsekter i månedsskifte 
august/september og innsektene legger nye egg som igjen blir til neste 
generasjons larver. Eggene klekkes senhøstes og små larver er under 
utvikling. Dersom vi er heldige med vinteren og får dyp tele i bakken 
(noe som ikke var tilfelle i år) før snøen faller, dør majoriteten av de 
små larvene og den påfølgende golfsesongen får en bedre forutsetning 
med tanke på plantehelse og forhåpentligvis tettere spilleunderlag. 

Sekundærskadene som vi ser ute på spilleflatene er at kråkene 
hakker opp gressflatene i jakten på disse larvene.  

I dag finnes det ingen lovlige tilgjengelige sprøytemidler for å fjerne 
denne utfordringen. Vi gjør de tiltak vi kan. Skadene etter kråkene 
vil bli reparert, enten gjennom at flekkene blir sådd på nytt eller ved 
å torve inn nytt gress senhøstes eller på våren.   

Jeg håper at svarene dere har fått på gir dere et lite innblikk i våre 
utfordringer. Ønsker forøvrig alle medlemmer og gjester mange 
gode golfopplevelser resten av sesongen. 

Vennlig hilsen John Riiber

Kanskje vi burde ha ringt birøkterlaget?

Flere medlemmer fikk se 
denne biesvermen som satt på 
150-meterstokken på hull 9 
tidligere denne sesongen. 

Dette bildet ble tatt av Tor 
Linaae søndag 16. juni og sendt 
inn til klubben med følgende 
kommentar «Jeg tenkte at jeg 
burde ha ringt til bi-røkterlaget. 
De ville sikkert betalt oss 
finnerlønn.»
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Det er hysterisk morsomt

«De skal bare skjønne at de skal bli en del av oss.  
Sånn er det!»

Sitatet kommer fra Inger Anne Berge som i noen år har kjempet 
for å få flere yngre damer, som gjerne er i jobb, til å innse at 
damegruppen også er til for dem. 

Inger Anne Berge ble medlem i klubben i 2015 og har siden den 
tid rukket å inneha vervet som leder i Damekomiteen i to år. I den 
perioden har hun jobbet for at trenden med stadig færre aktive 
damer i klubben, skal snu. I 2014 var det 413 aktive damer. I 2019 
var det sunket til 331. 

– Vi har en utfordring med å få flere og yngre damer til å søke seg 
til klubben. Det at klubben har venteliste for medlemskap er jo bra, 
men mange velger nok heller å bli medlem et annet sted enn å stå 
på ventelisten i mange år. Det er også trist å høre at damene velger 
Grini GK eller Haga GK med begrunnelse at det er et mye mer 
aktivt damemiljø der enn det de forestiller seg at det er på Oslo GK, 
sier Inger Anne.

Medlemsmassen består av litt over 500 damer totalt sett. Da er 
ikke de som er registrert med juniorstatus (opp til og med 21 år) 
medregnet. 331 er aktive.

– Vi har jo flere habile golfere i alderen 30-50 år, men vi i 
damegruppen får liksom ikke tak i dem. De har sine egne små celler 
hvor de møtes. Det er i og for seg veldig hyggelig, men damegruppen 
i Oslo Golfklubb er egentlig et sted for alle jenter og damer. Det er 
ikke noe senior-damegruppe, slik det faktisk står i årsberetningen. 

De årene hvor Inger Anne har vært leder i komiteen så har det blitt 
gjort en hel del for å skape et godt miljø og et godt helårstilbud. 
Det har resultert i mer aktivitet på tvers av alder og flere damer 
i klubben har tatt sjansen og kommet seg aktivt inn i miljøet. 

– Jeg ringer alle nye damer som blir medlem og forteller dem om 
tilbudet vi har til dem. De jeg ikke får tak i sender jeg et hyggelig 
brev til. Dette har blitt godt mottatt av de nye medlemmene og 
dette har resultert i at vi har fått «tak» i mange av de nye.

«Det er ikke noe senior-damegruppe, 
slik det faktisk står i årsberetningen.»

I to år har det også blitt arrangert vintertrening og golfturer for 
klubbens damer. Etter hvert som tilbudet har blitt mer kjent så øker 
også interessen.

– I fjor og i år har vi fått damer med som har vært medlem lenge, 
men som ikke har vært en del av noe her ved klubben, til å delta på 
golftur. De kaster seg ut i det og tilbakemeldingene har vært svært 
gode. Interessen for turene taler for seg selv. 

Vintertreningene har også vært populære. Vi kombinerer treningen 
med faglig påfyll. Når sesongen kommer er vi allerede varme i trøya 
– har kanskje blitt bedre i golf og kjenner noen man kan spille med. 
Når Golfland åpner i 2020 vil klubben ha kapasitet til kurstilbud 
på kveldstid og det har vært etterspurt lenge. I Golfland vil tirsdager 
bli Damedag både formiddag og kveld med simulatorturneringer, 
treninger og temakvelder – dette blir kjempefint.

Selv om det krever planmessig arbeid å få også voksne damer til 
å bli mer aktive, så er den største utfordringen å nå frem til de yngre 
damene som er i arbeid.

– Det er veldig viktig å bygge opp et tilbud som passer både tidsmessig 
og som er spennende nok for de yngre golferne. I to sesonger har vi i 
forbindelse med tirsdagsserien hatt starttider på ettermiddagen. I år er 
det blokkert 3 tider fra kl. 17.03 til dette formål. Noen benytter seg av 
dette, men det er plass og ønskelig med flere. 

Damene kan faktisk sitte på søndag ettermiddag, sjekke været på 
yr.no, og melde seg på spill på tirsdag. Man kan velge å delta på 
formiddagen eller ettermiddagen. Alle andre må booke 5 dager før 
siden det ofte er trangt om plassen. DET syns jeg er en mulighet 
som damer i klubben bør benytte seg av, oppfordrer Inger Anne.

Andre tilbud som Damekomiteen er involvert i er f. eks er den 
tradisjonsrike GC Pokalen. Turneringen som skal feire 70 års 
jubileum på Bogstad i 2020. Det spilles 2 dagers Matchplay mot 
Gøteborg GK, 36 hull lørdag og 18 søndag.  I denne turneringen 
kan alle damer med handicap 26 eller lavere melde sin interesse for 
å være med og kapteinen tar ut laget etter hcp og tidligere meritter.  

– Det er så gøy. Det er altså så hysterisk morsomt å delta og få være 
en del av denne begivenheten. Den gleden som oppstår når vi gjør 
ting sammen. I år var gjennomsnittsalderen lavere enn tidligere og 
da blir jeg ekstra glad, for da får vi med oss de yngre, de som er i 
jobb og som ofte har lavere handicap. De skal bare skjønne at de 
skal bli en del av oss. Sånn er det! forteller Inger Anne.
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 Lokale regler 2019

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 10, er hull 9, definert med hvite staker, utenfor 
banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av 
hull 10. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (regel 16) (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)

a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med 
hvit linje.

b. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann 
som har medført dype furer.

c. Steinfylte dreneringsgrøfter.
d. Maurtuer

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare 
spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene 
b–c.

Uflyttbare hindringer
a. 100, 150 og 200-metersmerker og eventuelt andre 

avstandsmerker.
b. Anvisningsskilt.
c. Alle deler av/utstyr til vanningsanlegget samt kumlokk og 

dreneringsrør.
d. Alle benker, sikkerhetsnett og søppelkasser.
e. Mur av steiner i gressvegg ved utslagsstedet på hull 16.

Spilleforbudområde på hull 16 (E-8)
Nursery green på hull 16 er et spilleforbudområde som skal 
behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra 
spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1.f.

Droppesoner for spilleforbudområde (nursery green) på  
hull 16 (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for nursery green på hull 16, kan en 
spiller droppe en ball i nærmeste droppesone. Droppesonen er et 
fritaksområde etter regel 14.3.

Nyplantede trær (E-10)
Nyplantede trær merket med støttepinner er spilleforbudområder:
Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et 
straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt 
tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må 
spilleren ta fritak etter regel 16.1.f.

Om ikke annet er angitt, er straff for brudd på lokal regel 
generell straff:
Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

All avstandsmerking angir distanse til midten av green. Sprinkellokk 
angir både fremkant og senter.

– En annen turnering er Nabomatchen mellom Haga, Bærum og 
Oslo. Matchplay er kjempegøy og en virkelig spennende spilleform. 
I år så har vi spilt veldig bra og etter 2 av 3 turneringsdager så 
leder Oslo GK. Det har vært en god bredde i alder og alle har vært 
veldig dedikert forteller Inger Anne, som håper at flere vil melde sin 
interesse til å delta i årene fremover.

Når sesong 2019 er over går Inger Anne av som leder i 
Damekomiteen. Det er heldigvis flere i Damekomiteen som står 
klare til å ta over stafettpinnen. 

– Det er sånne stå-på-jenter så det kommer til å gå så fint at. Men 
vi må tenke nytt og se fremover istedenfor bakover. For ellers blir 
det bare færre damer som spiller her og det er jo vært veldig trist, 
avslutter hun.

Inger Anne forsetter sitt arbeide for økt jente- og damegolf gjennom 
arbeid i Oslo Golfklubbs arbeidsgruppe «Idrett og prosjektgruppen 
Golfland».

Far og sønn på driving rangen

Torsdag 22. august utspilte denne sjarmerende scenen 
seg på driving rangen. Flaks at Einar Skogstad var der 
og både filmet og tok bilder.

Calle Staubo trente med sønnen Christian tilstede. Calle som snart 
fyller 97 år slo tilnærmet 100 meter og det med jernkølle!

En liten filmsnutt fra treningsøkten ble lagt ut på 
klubbens facebookside (facebook.com/oslogolfklubb). 
Sideinnlegget ble godt tatt imot med over 200 likes. 

Har du tatt et blinkskudd på banen eller opplevd noe verdt 
å formidle i medlemsbladet? Send et tips til administrasjonen, 
e-post: siv@oslogk.no.
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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.

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,-
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Vil du spille med et familiemedlem?
Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo Golfklubb 
anledning til å ønske inn ett nært familiemedlem basert på egen 
ansiennitet i klubben.  

Innen den 1. november 2019 kan aktive medlemmer på vegne av et 
familiemedlem søke om medlemskap i Oslo Golfklubb. Listen blir 
rangert etter det aktive medlemmets ansiennitet i klubben. 

Familieventelisten settes opp som følger
Aktive medlemmer (ordinære aktive medlemmer, ikke 
samarbeidspartnere eller sponsorer) må innen 1. november sende 
skriftlig beskjed til klubben om at de ønsker å føre ett nært 
familiemedlem opp på listen. Et nært familiemedlem defineres 
som forelder, besteforelder, ektefelle, samboer etter lovens forstand 
(samme adresse i minst to år), barn eller barnebarn.

Det er kun i direkte nedadgående og oppadgående linje i familierelasjon 
som teller. Et medlem kan ikke få inn sin tante eller onkel. Likeledes er 
ikke svigerdøtre/sønner eller nevøer ansett som nært familiemedlem i 
denne sammenheng. Det kan bare søkes for ett familiemedlem i året.

Familielisten slettes etter opptak, så ønsker som ikke blir innfridd 
må eventuelt sendes inn på nytt året etter.

Kriterier for rangering av listen 
Det aktive medlems ansiennitet (medlemskap i 40 år teller mer 
enn medlemskap i 20 år). Det gis tilleggsansiennitet for deltakelse 
i styreoppnevnt komité (4 år i anleggskomiteen gir 4 års tillegg til 
medlemsansienniteten).

Begrensning
Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års 
karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem (forutsatt 
at familiekvoten fylles opp av andre). Uten slik begrensning vil ett 
og samme medlem få inn 2-3-4-5 familiemedlemmer før andre får 
inn sitt første familiemedlem.

Det anses som en selvfølge at alle som setter seg på 
familieventelisten takker ja til medlemskap hvis medlemskap 
blir tilbudt. Kostnadene ved innmelding i klubben finner du på 
klubbens nettside: oslogk.no-klubben–medlem.

Slik går du frem for oppføring på familieventelisten
Send en e-post til siv@oslogk.no. Vi trenger følgende informasjon 
om aktivt medlem:

Aktivt medlem:
• Navn og medlemsnummer
• Antall komitéår
• Adresse
• Familierelasjon til den person det søkes for

Familiemedlem som skal føres opp:
• Navn og adresse
• E-post
• Mobilnummer
• Info. om vedkommende er oppført på administrativ venteliste
• Medlemskap i annen klubb

Trygghet 
på jobben

Lønnsomt 
for alle

Best på 
kundeservice

Stor 
miljøgevinst

Alt på 
et sted

MIDT I BLINKEN!

Familieventelisten
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Pro Shop’s corner

«News from the 
BRAKKE»

• Under Armour fortsatt 50 prosent rabatt

• ECCO sko 50 prosent rabatt 

For mer informasjon,  
kontakt Pro Shop på tlf. 22 50 54 92.

Klubbkalender
• 19. september: Medlemsundersøkelsen sendes ut 

til alle medlemmer per e-post
• 24. september kl. 18.00: Damenes årsmøte og middag
• 25. september kl. 16.00: Senior Herrers årsmøte, 

 Magnumputten og middag
• 12. oktober, etter avslutningsturneringen:  

Informasjonsmøte klubbhusprosjektet

Hole in one

Å få hole in one er en stor begivenhet for alle golfere. 
Vi vil gjerne høre fra alle som får oppleve det her på 
Bogstad. Uansett om det er flaks eller dyktighet som 
ligger bak – send et tips til siv@oslogk.no når hellet 
er ute.

Rasmus Fack slår ofte ut tidlig om morgenen før alle andre. Onsdag 
10. juli fant vi følgende melding i innboksen: «Hadde hole In one 
på vannhullet i dag morges! Etter 50 år med golf var det skikkelig 
gøy! Hilsen Early bird».
 
Mandag 26. august fikk Nicoline Engstrøm Skaug full klaff på hull 8.

– Man tenker jo aldri at ballen kan gå rett i koppen. Men de andre 
ropte at det vare et bra slag og så forsvant ballen plutselig, fortalte 
Nicoline.

Rasmus tok dette bildet da han fikk hole in one.


