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Leder 

Daglig leder Niels Vik 

Golfbanen er grønn – midt i februar! Dessverre, 
med mye tele i bakken er det likevel langt frem til 
baneåpning selv om den kan bli tidlig i år hvis vinteren 
fortsetter som til nå.

Klubbhusprosjektet er inne i en avsluttende fase fra entreprenørens 
side. (Jeg har bygget hus en gang og alle som har vært med på det 
vet at det er tusen saker som må bestemmes. Det er ingenting i 
forhold til antall avgjørelser i dette prosjektet!) Vi overtar i disse 
dager og planlegger flytting i løpet av mars. 2000 kvadratmeter 
bygg skal innredes med alt fra møbler og kontorutstyr til data 
og AV-utstyr. Fordeling av garderobeskap, store og små bur til 
golfbager og elektriske tralleplasser skal også utføres. Men dette er 
positivt arbeid og vi som har sett hvor flott dette bygget blir gleder 
oss til det blir klart før sesongen starter.

Selv om klubbhusprosjektet får mest oppmerksomhet er det 
likevel mye annet som må på plass på denne tiden av året. Vi 
har planlagt sesongen, regnskapene er avsluttet, budsjettene lagt, 
årsmøtedokumentene forberedes, partneravtaler reforhandles og 
nye tegnes, banen passes på og vedlikeholdes for å unngå skader, 
ungdommen og barna er i vintertrening, de nye medlemmene skal 
tas vel imot og økonomien følges nøye.

Årsmøtet den 12. mars byr ikke på de store sakene, men jeg 
oppfordrer alle til å lese styrets beretning. Der står mye bra om 
det som skjedde i året som gikk. Kontingenten foreslås hevet med 
kr 350 for de aktive voksne, ellers er det kun få kategorier som får 
noen justeringer.

Med det stor løftet klubbhusprosjektet gir klubben må vi også følge 
økonomien nøye. Vi har nå kommet så langt i klubbhusprosjektet 
at vi med sikkerhet kan si at vi holder oss innenfor årsmøtets 
vedtak i så måte. Med andre ord: medlemmenes klubbhusbidrag 
på kr 1.300/år er nok for å betjene gjelden vi påtar oss. Banelånet i 
Nordea ble nedbetalt med kr 500 000 i fjor og vil slås sammen med 
lånet vi opptar i banken ifm. klubbhuset når prosjektet er ferdig.

Styret tok inn 100 nye medlemmer ved nyttår. Ventelisten er 
nå på ca. 1.100 personer og de nye hadde ventet i ca. 7 år før 
medlemstilbudsbrevet kom i innboksen. Vi skal gjøre vårt beste for 

at de nye skal føle seg velkommen og ber dere gjøre det samme.
Mange har fått med seg at Christan Aronsen er ansatt som 
«Golfansvarlig». Med hans blide åsyn og lange erfaring fra 
proffgolfen skal golfspillet være ivaretatt på best mulige måte 
fremover. Christian skal også ha ansvaret for innendørsgolfen 
om vinteren. Det betyr at Roger får frigitt tid til å ivareta våre 
partnere, reforhandle og selge inn flere nye partneravtaler og 
bedriftsarrangement. Han skal også være vår ansvarlige for alle 
arrangementer i klubbhuset – det være seg salg av golfarrangement, 
møter eller selskap. Ingen får reservere noe uten at Roger har gitt 
grønt lys.

Vi gleder oss over at Magnus skal være «kjøkkensjef» i år også. 
(Medlemmene har gitt klart uttrykk for at maten han lager er god.) 
Til alle dere som ikke har spist mat i klubbhuset: Gjør det i år, 
enten etter spill eller ta med familien og spis en lunch/middag på 
klubben en gang i blant. Det skaper miljø, liv og røre og aktivitet. 
Huset bygges for at dere skal trives her, bruke det og fasilitetene som 
tilbys. Da er det viktig at omsetningen i kafeen kommer opp på et 
godt nivå, det tjener klubben også på. Ukene til baneåpning går 
fort. Vi sees snart.
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Styreleder Jens-Ove Hagen

Jeg ønsker alle medlemmer velkommen til et nytt år på 
Bogstad. I de siste årene har jeg i første utgave av OGK 
Nytt varslet om kommende utfordringer i sesongen. 
I år vinkles det litt annerledes: Nå er det en stille 
forventingsglede, ispedd ganske mye spenning, som 
preger oss. Vi dristet oss i fjor til å skifte greener. Vi 
får i år ferdigstilt et nytt klubbhus – før eller samtidig 
med baneåpningen.

Nytt klubbhus
I løpet av en snøfattig vinter har vi sett på grønne greener og fulgt 
med på arbeidene med klubbhuset i et klima som har vært fjernt fra 
tradisjonell norsk vinter. Hvis været holder seg kan vi drømme om 
en tidlig åpning av banen. Når dette leses, har vi mest sannsynlig 
overtatt klubbhuset fra J. I. Bygg AS. Prøvedriften i et teknisk 
avansert bygg er påbegynt, og det jobbes med innflyttingens mange 
utfordringer. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår i form av 
innredning og utsmykning før huset kan åpnes for medlemmer, 
gjester og andre som har lyst til å se hvordan vi har fått det.

Styreleder har ordet

Utomhus gjenstår det arbeid som vil fortsette i mars og april. Endelig 
planering av arealet skal gjennomføres med riktig drenering, det 
skal pyntes med kantstein, arbeidet med murene og nye trapper ved 
teested 10 og 1 skal avsluttes. Ikke minst skal treningsgreenene få 
sin endelige utforming. Asfaltering blir gjort til slutt, før utearealet 
overtas i slutten av april.

Ny virksomhetsplan
Styret har utarbeidet en ny virksomhetsplan for perioden 2020–2023, 
etter innspill fra ansatte og komiteer. Også tilbakemeldinger fra 
medlemmer, gitt blant annet gjennom medlemsundersøkelsen, er 
hensyntatt. Den nye planen bygger på tidligere planer og er oppdatert 
i tråd med endringer som har funnet sted, og med mål som er 
oppnådd i planperioden.

Også årets virksomhetsplan har en visjon. Styret har dristet seg til å 
fornye den. Begrunnelsen er at en visjon skal være noe å strekke seg 
etter, noe som inspirerer til utvikling og fremgang, og fortrinnsvis 
noe som handler om noe større enn egen virksomhet. Det siteres fra 
punkt 2 i den nye planen: 

«Golfglede hele livet» er klubbens nye visjon og erstatter «Et 
fantastisk sted å være». Den nye visjonen fanger opp klubbens 
engasjement for golfentusiaster i alle aldre, og favner ambisjonen om 
å utvikle et åpent, inkluderende og positivt klubbmiljø for spillere 
på alle nivåer. Visjonen signaliserer også at Oslo Golfklubb vil bidra 
til rekruttering til golfsporten generelt, i tillegg til å utvikle tilbudet 
til egne medlemmer. Med Norges beste bane og nytt klubbhus på 
plass, er Oslo Golfklubb et fantastisk sted å være. Med dette som 
utgangspunkt skal vi arbeide for å skape golfglede hele livet.

Hovedelementene i den nye virksomhetsplanen er:
Visjon: Golfglede hele livet
Verdier: Inkluderende – Kvalitetsbevisst – Ambisiøs – Respekt
Medlems- og serviceløfte: Oslo Golfklubb skal være ledende 
i forhold til andre golfanlegg vi ønsker å sammenlikne oss 
med. Alt vi gjør skal bidra til å skape golfglede for medlemmer, 
samarbeidspartnere, gjester og ansatte.
Hovedmål: Oslo Golfklubb skal ha et anlegg tilrettelagt for 
helårsaktiviteter med standard på klubbhus og bane som 
tilfredsstiller høyeste internasjonale nivå.

Planen vil bli fremlagt på årsmøtet 12. mars og vil også være 
tilgjengelig på klubbens nettside og i sekretariatet. Alle medlemmer 
oppfordres til å sette seg inn i den. 

Jens-Ove

Ordinært årsmøte
avholdes torsdag 12. mars kl. 18.00 på 
Persbråten videregående skole.

Sakspapirene til årsmøtet finner du på 
klubbens nettside. Papirutgaven kan hentes 
i administrasjonen (ved driving rangen). 

Ønsker sakspapirene tilsendt per ordinær post, send en melding 
til post@oslogk.no.
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Forhåndssalget  Turneringer

Nytt system for kjøp av medlems gjestebilletter

Eksempler på hvordan billettene vil se ut.

Aktive medlemmer kan hvert år, før banen åpner, 
kjøpe medlems gjestebilletter til rabattert pris. I år vil 
aktive medlemmer motta en e-post med en unik link til 
forhåndssalget.

Hvis du er aktivt medlem i 2020, og ønsker å ta med deg gjester 
på banen, kan du kjøpe inntil 10 rabatterte medlems gjestebilletter. 
Forhåndssalget varer frem til banen åpner og prisen er kr 750,- per 
billett (ordinær medlems gjestepris pris er kr 1000,-).

Nytt av året er at alle aktive medlemmer, som er registrert med 
e-postadresse i GolfBox, vil motta en invitasjon i form av en e-post. 
Invitasjonen inneholder en personlig link til forhåndssalget. Når du 
klikker på linken sendes du videre til et bestillingsskjema hvor navn 
og medlemsnummer er forhåndsutfylt. I skjema velger du ønsket 
antall billetter (max. 10) og går så videre til betaling. Kvittering og 
billetter sendes deretter til deg per e-post. 

Ta vare på e-post invitasjonen
Dersom du i første omgang kjøper færre enn 10 billetter, kan du innen 
salget avsluttes, bestille flere ved å klikke på linken i invitasjonen igjen. 
Vi anbefaler derfor at du tar vare på e-posten. Du kan når som helst 
kontakte klubben for å få invitasjonen tilsendt på nytt.

Er du ikke registrert med e-postadresse i GolfBox kan du ta kontakt 
med klubben ved å sende en e-post til siv@oslogk.no. Du kan da 
velge om du vil få invitasjonen tilsendt per e-post eller om billettene 
skal klargjøres for henting og betaling i administrasjonen.

Hver enkelt billett merkes med kjøpers navn og en QR-kode som 
skal scannes ved registrering i Pro Shop før spill. 

Det er verdt å merke seg at: 
• kjøper av billettene må registrere sin gjest i greenfeeboken i 

Pro Shop før spill. 
• billettene er personlige og kan ikke overdras til andre
• ubrukte billetter refunderes ikke og kan ikke byttes i fremtidige 

års billetter
• hvert medlem kan ha med seg inntil 3 gjestespillere per runde
• det stilles et ferdighetskrav til at gjestespilleren må spille til et hcp 

på maks. 36

Vinterputten 2020

Damenes vinterputt med rekorddeltagelse

Tove Busch og Ellen Juel.

I år var det ekstra mange som hadde funnet frem putteren og stilte 
opp for å teste putteformen tirsdag 14. januar. Hele 41 spillere stilte 
til start - noe som må være ny deltakerrekord. Mye av æren for det 
skal nok iherdig innsats fra Damekomiteen ha. Kanskje spilte det 
også en rolle at det i år var påmelding i GolfBox? 

Den ene spilleren etter den andre ble slått ut. Til slutt var det Aud 
Voss Eriksen som skulle møte Ellen-Margrethe Scheie i kampen om 
tredjeplassen. I finalen var det Tove Busch som skulle måle krefter 
mot Randi Viksjø. Det hele endte med Tove Busch på toppen 
av pallen, mens Randi Viksjø og Aud Voss Eriksen tok andre- og 
tredjeplass.
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Asbjørn Ramnefjell tok revansj herrenes vinterputt

Asbjørn Ramnefjell og Lars Musæus.

Onsdag 15. januar kl. 11.00 gikk startskuddet for senior herres utgave 
av Vinterputten. Det ble en hyggelig formiddag med bra fremmøte.

Asbjørn, som i 2019 måtte se seg slått av Einar Røang, møtte Kaare 
Engebretsen i den ene semifinalen. I den andre målte Lars Musæus 
sine putteferdigheter mot Jan Kolstad.

Finalistene ble Asbjørn og Lars. Med god og kompetitiv innsats i 
årets utgave av Vinterputten viste Asbjørn nok en gang at putting er 
noe han mestrer. 

Vi gratulerer Tove og Asbjørn med seier!

Vant Nations Cup i Portugal

Fra venstre Herman Wibe Sekne, Bård Skogen og Michael Mjaaseth.

Det norske laget med Herman 
Wibe Sekne, Michael Mjaaseth 
og Bård Skogen (Haugaland 
GK) vant den internasjonale 
lagseieren under Portuguese 
Amateur.

Herman endte på sterke 13 
under par noe som holdt til 
6. plass individuelt. Gratulerer 
med strålende innsats gutter.
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Ny golfpresident i Norge

Intervju med Egil Hatling

I november i fjor valgte golf-Norge Egil Hatling til ny 
golfpresident. Han har vært medlem i Oslo Golfklubb 
siden 1990 og brenner for rekruttering til golfsporten.

Både presidenten, visepresidenten og fire av styremedlemmene er helt 
nye i NGF-styret. Hvordan har den første månedene som Norges nye 
golfpresident vært?
– Det har vært veldig hektisk, spennende og gøy. I november, like 
etter valget, ble jeg kastet ut i det og deltok på møter blant annet 
med Norges Idrettsforbund og European Golf Association i Paris. 
Jeg har ikke sittet i styret i NGF tidligere så jeg opplever på mange 
måter en bratt læringskurve. Heldigvis så kjenner jeg noen i NGF 
fra før, men det stilles store krav til oss som er nye for å komme oss 
raskt opp i fart.

Hvordan har responsen vært etter at du ble valgt? 
– Det er et veldig stort engasjement i golf-Norge. Da det ble klart 
at jeg ble innstilt som president fikk jeg veldig mange hyggelige 
e-poster og telefoner. Jeg har hatt mange møter og truffet mange 
mennesker fra forskjellige klubber. Min grunntanke er å snakke 
med flest mulig som mener noe om norsk golf. Til sammen så 
er vi i 95 000 golfere her i landet, noe som gjør NGF til Norges 
femte største særidrettsforbund – bare slått av fotball, håndball, ski 
og turn. Selv om vi er en liten golffamilie så bør vi virkelig ha en 
markant stemme i norsk idrett i tiden som kommer.

Medlemstallet i norske golfklubber er redusert med 25 prosent siden 
2009. I talen på Golftinget nevnte du at det er nødvendig å prioritere 
enkelte saker for å stoppe frafallet. Hva vil du prioritere?
– Den aller viktigste arbeidsoppgaven for alle som jobber i golf-
Norge er rekruttering. Nå er Oslo Golfklubb i en privilegert 
situasjon med venteliste for medlemskap, men det er ikke slik i 
resten av landet. 

NGF og klubbene har litt forskjellige roller i forhold til 
rekruttering. Det er i klubbene som må gjøre jobben, men NGF må 

legge forholdene til rette og gi gode råd. Det er en utfordring når 
klubbene er så forskjellige. Menyen vi tilbyr skal være variert. NGF 
skal levere et produkt som både Oslo Golfklubb, mellomstore og 
små klubber vil ha glede av. 

Rekruttering har lenge vært et viktig fokusområde i golf-Norge uten at 
lekkasjen av medlemmer har stoppet. Hva vil du gjøre annerledes?
– Det må NGF og klubbene i felleskap jobbe for å finne ut av. Det 
er et faktum at andelen barn, unge og kvinner som spiller golf går 
ned. I tillegg så øker gjennomsnittsalderen på golfspilleren i Norge, 
noe som betyr frafall også på sikt. Klubbene må derfor jobbe for å 
rekruttere barn og unge. Men kanskje like viktig, de må bli bedre 
på å beholde de seks til syv tusen nye golferne som faktisk kommer 
til hvert år. Noen klubber er veldig flinke til både å rekruttere og 
ivareta. Andre klubber har ikke vært like flinke, og da må vi kanskje 
se på hvem som styrer golfklubbene. Sitter det menn i alderen 
50–70 og styrer golfklubbene med tanke på likesinnede, eller 
har man vært flinke til å få inn medlemmer uavhengig av etnisk 
bakgrunn, alder og kjønn?

I norsk idrett er man veldig opptatt av alders- og kjønnsbalanse. 
Styret i NGF består nå av fire kvinner og fire menn hvor den yngste 
er Marie Simonsen på 29 år. Det er jo ganske bra, men man kan 
også spørre seg hvor 18-åringen er? 

Egil gjør det han kan for å rekruttere i egne rekker. 
– Dagen etter at min datter, Helle, ble født ringte jeg fra sykehuset 
til daglig leder Niels Vik og meddelte stolt at jeg ville føre henne 
opp på ventelisten for medlemskap. Jeg trodde det var en ny 
opplevelse for klubben, men den gang ei. Niels kunne fortelle at 
jeg egentlig var litt sent ute og at det fantes enda ivrige pappaer 
enn meg. 

I tillegg til rekruttering har du pekt på toppidrett, samarbeid og 
klubbkultur som de områdene dere vil å fokusere på. Hva legger du 
i klubbkultur?
– Nå som Oslo Golfklubb får et kjempefint klubbhus gir det en ny 
mulighet for å skape et fantastisk sted å være. Min drøm er å kunne 
kjøre opp til Oslo Golfklubb etter jobb uten å måtte ha med køllene 
i bilen, for å oppleve naturen og utsikten over Bogstadvannet, at 
det er en fin miks av barn, voksne og eldre som skaper liv og røre 
i klubbhuset – i treningssenteret og på banen. Champions League 
vises på tv og det spises mat i kafeen. 
Klubbhuset må brukes og det må brukes av alle. Dette krever at 
vi som er voksne ikke hysjer på små barn når de kommer løpende 
gjennom klubbhuset. På dette området tror jeg vi har mye å hente 
og får vi til det tror jeg at rekrutteringen blir litt lettere også. Her er 
det en stor mulighet til å skape en god klubbkultur og ledelsen og 
vi medlemmer i Oslo Golfklubb et stort ansvar for å gjøre det nye 
klubbhuset til et godt sted å være for alle.

Hvordan kan vi bedre golfens omdømme og gjøre idretten mer populær?
– Det har jeg tenkt en del på. Jeg var på idrettsgallaen i januar. Der 
så vi Tutta sitte side om side med Viktor Hovland. To idrettsutøvere 
på svært høyt nivå i en verdensidrett. Det var et stolt øyeblikk og en 
anerkjennelse av golf som en ordentlig sport. For Oslo Golfklubb 
kan det ikke bli bedre – Tutta med hederspris og Kristoffer Ventura 
på PGA turen. 
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  Gratulerer med hedersprisen

Etter Idrettsgallaen ble det vist et program om Tutta og hennes 
golfkarriere. Det inneholdt blant annet et kjempegammelt innslag 
hvor Kjell Kristian Rike intervjuet to voksne damer på første tee 
sammen med Karsten Solheim, grunnleggeren av Ping. Nok en 
gang fikk vi dessverre se et innslag hvor det etterlatte inntrykket er 
at golf ikke er en ordentlig sport sammenlignet med f. eks ski og 
friidrett. Jeg tror også at vi må erkjenne at samfunnet forandrer seg. 
Vi skal ikke miste tradisjonene i golfen, men skal vi bli relevante 
må vi også tåle litt rock and roll, hettegensere og musikk for å endre 
folk oppfatning av idretten vår. 

Til slutt, hva er for deg det beste med en runde golf?
– Jeg gleder meg til å være sammen med venner, til selve golfspillet, 
konkurransen, utfordringen og prestasjonen. Uavhengig av 
resultatet så trigger en golfrunde den neste. Har jeg spilt dårlig får 
jeg lyst til å spille bedre, har jeg spilt bra har jeg lyst til å gjenta det.
 
Da OGK Nytt møtte ham i DLA Piper’s lokaler på Aker Brygge 
viste han entusiastisk vei ned i det «aller helligste» hvor herligheten 
i form av en puttematte var plassert godt synlig og tilgjengelig for de 
ansatte – med ønske om å rekruttere nye til idretten.

Fakta om Egil
Alder: 52 
Gift med Mona, to barn; Even (18) og Helle (14) 
Hcp: 12,1
Favoritthull på Bogstad: 13 
Favorittkølle: En god gammel Taylor Made femmer 
resque, men fra 2020 blir det Srixon!
Personlig golfmål: «Egil single handicapper 2020». 
Skal oppnås med bistand fra pro Johan Elgborn. Han er 
som alle andre spent på det nye handicap-systemet …

Bilde fra Oslo GK’s arkiver.

Årets Idrettsgalla ble avhold på Hamar lørdag 4. januar 
og det var en svært overrasket Suzann «Tutta» Pettersen 
som fikk tildelt hedersprisen av statsminister Erna 
Solberg.

– Vinneren er respektert og beundret av et stort idrettspublikum 
både nasjonalt og internasjonalt. Hun har vært banebrytende og en 
sterk profil i en idrett med sterkt internasjonalt nivå. Hun er eneste 
norske som har nådd verdenstoppen, og hun ble værende der i 
nærmere 20 år, leste statsministeren.

– Dette hadde jeg aldri i min villeste drøm trodd at jeg noen gang 
skulle klare, sa Tutta i takketalen.

Her er et utdrag av takketalen
«Tusen, tusen, tusen hjertelig takk, nå fikk jeg helt hjertet i halsen 
her. Nå ble jeg tatt skikkelig på senga her. Dette hadde jeg aldri i 
min villeste drøm trodd at jeg noen gang skulle klare.

Jeg er så stolt av å være norsk, jeg er så stolt av å få lov til å ha drevet 
med det jeg har elsket, i nesten 20 år. Jeg har hatt en fantastisk 
oppvekst med sunne verdier og et miljø der det bare var sunne og 
gode verdier. Det har jeg tatt med meg på reisen gjennom så mange 
år. Jeg har hatt så mange enorme store forbilder av norske utøvere 
på veien.

Jeg vil takke for all hjelp og support gjennom alle år med alle jeg har 
jobbet med som har vært en del av denne reisen. Dette trofeet her 
tror jeg at jeg skal sette på Herman sin bokhylle. Det betyr enormt 
mye. Tusen takk for meg. Tusen, tusen takk for denne prisen. Jeg 
tror det å følge Norge og norsk idrett i årene som kommer blir 
fantastisk, og OL i Tokyo tror jeg kommer til å ta helt av. Tusen 
hjertelig takk!».

Oslo Golfklubb gratulerer
– Det er veldig hyggelig og fortjent heder til Suzann. Flott at 
juryen anerkjenner hennes innsats og resultater over lang tid i en 
verdensidrett, sa daglig leder Niels Vik, da utdelingen var over.
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Spill- og turneringsstatistikk 2019

Alt i alt må vi kunne si oss fornøyd med sesongen 2019. Tross 
alle provisorene vi hadde på banen ble den meget godt besøkt. 
Uforutsette utfordringer med de nye greenene gjorde at det ble spilt 
på provisoriske greener frem til 2. juni. 12 dager på normale forhold 
gir cirka 2400 bestilte starttider fra medlemmer og gjester. 

Aktive medlemmer i ulike kategorier har i år spilt ca. 11,5 runder 
i snitt basert på bestilte starttider. Det var 12 dager med spill på 
provisoriske greener i mai og juni.

Turneringskomiteen, i samråd med sportssjef, besluttet å avlyse 
flere turneringer i fjorårets sesong. Beslutningen ble tatt med 
medlemmers tilgang på banen i tankene, samt de provisoriske 
forholdene vi hadde på anlegget vårt. De fleste av disse turneringene 
vil være tilbake på skjema i 2020.

I 2019 ble det spilt ca. 25 500 runder, oppgang på rundt 2800 fra 
2018. Som vi kan se av tabellen under er det oppgang i kategorien 
«medlemmer» som gir økningen. Tallet på blokkeringer er som 
i 2018 trukket fra turneringer og basert på 3 baller, da det er 
gjennomsnitt av hvor mange spillere som er i en blokkert flight.

Bestilte starttider i 2019, 2018 i parentes
21. mai–13. oktober 2019 – 146 dager.  (142)
Totalt tilgjengelige starttider:  48 472 (47 144)

Bestilte starttider
Medlemmer: 16 080  (13 331)
Greenfee/Gjester: 2 970 (3 135)
Turneringer: 4 394 (4 257)
Blokkeringer: 2 044 (1 928)
TOTAL: 25 488 (22 651)

Tiltakene med økte priser for tre år tilbake, samt tilgjengelighet på 
banen, setter sitt preg på antall spillere som betaler full greenfee på 
banen vår. Antallet går stadig nedover. I 2019 var antallet 190, mens 
tallet i 2018 var 223. 

Det var flere av klubbens medlemmer som tok med gjester, 
475 i 2019 mot 430 i 2018. I 2018 var det 86 juniorer som 
betalte greenfee, mot 115 i 2019, størstedelen her med junior 
gjestegreenfee. Twilightprisene våre, som gir spillere en mulighet til 
å spille 9 hull på kvelden før mørket setter inn, er det i overkant av 
100 spillere som har benyttet seg av i 2019-sesongen. 

Her er en oversikt over antall greenfeerunder fra sesong 2014 til 
sesong 2019:
• 2014: 4766 runder
• 2015: 4026 runder
• 2016: 5087 runder
• 2017: 3799 runder
• 2018: 3135 runder
• 2019: 2970 runder

Stabilt i antall «No Shows» 
Antall «no show» på banen er uendret sammenlignet med tall 
fra 2018. Medlemmer husker stort sett å registrere seg før spill. 
Klubben har likevel ambisjoner om å redusere antall «no-shows» til 
et minimum. Det er derfor fortsatt veldig viktig at man respekterer 
avbestillingsreglen som krever at bestilte starttider senest kan 
avbestilles kl. 20.00 kvelden før og at man aldri bruker andre 
spillere sitt navn for å oppta plasser. 

Turneringsstatistikk
Det er gledelig å se at vi i 2019 også har så stor deltagelse i store 
turneringer som klubben har satset på; OGK Ladies Vandrepokal, 
Klubbmesterskapet og Member/Guest Invitational. 
Turneringstall:
• Damedag (tirsdagsrunden), antall runder totalt: 581, utgjør 

13,2 % av alle klubbens turneringsrunder. Oppgang på 
117 runder.

• Senior Herrer (onsdagsrunden), antall runder totalt: 903, 
utgjør 20,6 % av alle klubbens turneringsrunder. Oppgang på 
74 runder. 

• Torsdatsmatch, antall runder totalt: 659, utgjør 15 % av alle 
klubbens turneringsrunder.

• Klubbturneringer (eks. Avslutningsturneringen), 1388 runder, 
utgjør 31,6 % av alle klubbens turneringsrunder. 

• Samarbeidspartnere, antall runder totalt: 305, utgjør 6,9 % av alle 
klubbens turneringsrunder.

• Eksterne bedrifter, antall runder totalt: 142, utgjør 3,2 % av alle 
klubbens turneringsrunder.

• Andre (5 stk. eks. Norsk Seniorgolf og MidAm), antall runder 
totalt: 416, utgjør 9,5 % av alle klubbens turneringsrunder.

Totalt ble det gjennomført 98 turneringer fordelt som følger:
• Mai: 4
• Juni: 27
• Juli: 14

• August: 25
• September: 25
• Oktober: 3

Gjennomnsnittlig antall turneringsdeltagere er: 45,8.
Til slutt vil jeg takke alle golfere for tålmodigheten og forståelsen for 
de utfordringene vi har hatt i 2019 med tanke på alle provisoriene 
vi har hatt på anlegget. Vi har forsøkt å ivareta medlemmene, 
samarbeidspartnere og gjester så godt som mulig og gjort det vi kan 
for å legge til rette for alle.

Ønsker alle en riktig god vår og så gleder vi oss til en ny golfsesong 
med nytt klubbhus.

Hilsen Roger
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Nytt handicapsystem trådte i kraft 1. mars

Søndag 1. mars 2020 ble et helt nytt handicapsystem 
innført i Norge – World Handicap System (WHS). 
De seks store handicapsystemene i verden blir i løpet av 
2020 til ett verdensomspennende handicapsystem.

Som golfspiller blir du påvirket av dette på ulik måte. Blant annet 
får du et nytt handicap beregnet ut ifra de nye reglene i WHS. 
Ditt nye handicap kan være det samme, høyere eller lavere enn det 
du hadde før 1. mars. For å se ditt nye handicap kan du logge inn 
i GolfBox.

Registrer alle handicaptellende runder – både gode og dårlige
Det nye handicapsystemet er basert på et gjennomsnitt av de 
åtte beste av dine siste 20 runder. Dette betyr at ditt handicap vil 
gjenspeile din spillestyrke bedre enn før. Men, uansett hva slags 
handicapsystem som benyttes, må systemet ha data å jobbe med. 
Det er derfor viktig å registrere alle handicaptellende runder, og 
så mange som mulig, i GolfBox. Både gode og dårlige runder må 
registreres for at handicap skal bli riktig. Handicaptellende runder 
kan spilles både i Norge og ellers i verden.

Det grunnleggende i WHS
Maks handicap er 54,0. Den tidligere sperren for høyning over 36 
er borte. De samme forutsetningene og reglene gjelder for alle, og 
handicap beregnes likt for alle, uansett handicap.

Ingen handicapkategorier. Alle golfere, uansett handicap, kan registrere 
handicaptellende selskapsrunder og runder på 9 eller flere hull.

To måter å registrere score i GolfBox. Velg mellom å fylle inn brutto 
slag hull-for-hull eller din totale justerte bruttoscore for runden.

Ingen forhåndsregistrering. Du behøver ikke meddele eller 
registrere en handicaptellende runde på forhånd. Har du spilt en 
handicaptellende spilleform og spilt etter golfreglene skal runden 
registreres, uansett resultat.

Handicaptellende spilleformer. For å kunne registrere runden må 
du ha spilt individuelt slagspill med fullt spillehandicap og ha spilt 
etter golfreglene for slagspill. Du kan spille brutto-slag, netto-slag, 
Maksimum score eller Stableford. Det er antall slag, ikke Stableford-
poeng, som avgjør om ditt handicap blir endret.

GolfBox beregner. Akkurat som før beregner GolfBox ditt 
handicap, så du behøver ikke lære handicapreglene i detalj. Hvis 
det er hull du har plukket opp ballen, eller hull du ikke har spilt, 
vil du få veiledning i GolfBox hvordan disse hullene fylles ut når du 

registrerer runden. Høyeste hullscore for handicapformål er netto 
dobbel bogey (samme antall slag som null Stableford poeng).
Noen av fordelene med WHS
Riktigere. Et gjennomsnitt system reagerer raskere på endringer og 
gjenspeiler din spillestyrke bedre enn det tidligere handicapsystemet, 
som i stor grad baserte seg på din beste prestasjon.

Kortere runder. Alle golfere kan registrere runder på 9 eller flere 
hull. Det gjør det mulig å kunne registrere flere handicaptellende 
runder hvis du ikke kan eller har mulighet til å spille 18 hull.

Globalt. Ditt handicap kan sammenlignes med spillere fra hele 
verden. Når du spiller utenlands kan du spille mot andre spillere på 
like vilkår, uansett land.

Tre vanlige spørsmål
«Hva kommer til å skje med mitt handicap ved overgangen 1. mars?»
Det er et vanskelig å forutse hva ditt nye WHS handicap blir 
sammenlignet med ditt gamle EGA handicap. Det kan bli høyere, 
lavere eller bli det samme. Spillere hvis handicap er på vei opp får 
generelt et høyere handicap.

Et handicapsystem er alltid avhengig av hva du registrerer. Har du 
hatt som vane å registrere alle runder, både gode og dårlige, har du 
mest sannsynlig et EGA handicap som gjenspeiler din spillestyrke. 
Det bør derfor ikke bli så store endringer i ditt nye handicap.

«Jeg har ikke 20 runder registrert i GolfBox, hvordan får jeg nytt 
handicap da?»
Ditt nye handicap blir beregnet som et gjennomsnitt, men da blir 
gjennomsnittet beregnet ut ifra et færre antall runder. Det finnes 
en beregningstabell som tar hensyn til hvor mange runder du har. 
Eksempel: Har du 9 runder baseres gjennomsnittet på dine beste 3.

Systemet fungerer også om du ikke har noen runder registrert 
i perioden 1. januar 2017 – 28. februar 2020. Da blir ditt nye 
handicap ved overgangen det samme som ditt nåværende EGA 
handicap.

For at en runde skal kunne bli med i beregningen av nytt handicap 
må runden inneholde informasjon om enten bruttoscore eller 
Stableford-poeng, og i tillegg par, baneverdi og slopeverdi. Runder 
som bare er registrert med en Stableford-poengsum blir ikke med i 
beregningen.

«Hvorfor gikk jeg opp i handicap etter en god runde?»
Dette kommer du nok til å oppleve, og dette kunne ikke skje i det 
gamle systemet.



10

Christian Aronsen er et kjent navn for mange golfere. 
I flere år har han vært profesjonell golfspiller. I januar 
2020 startet han som Golfansvarlig i Oslo Golfklubb. 

Christians golfkarriere startet i 1988 på Grorud – ved en ren 
tilfeldighet. 12 år gammel var han ute på en runde med familiens 
hund og passerte driving rangen. Han fikk jobb som ballplukker og 
kort tid etter var han «ballplukkersjef». Cathrine Schrøder, som for 
øvrig er et velkjent medlem i Oslo Golfklubb, drev proshoppen på 
Grorud. Hun så potensialet i gutten og ga han etter hvert også jobb 
i shoppen og golfinteressen var tent.

Fire år senere befant Christian seg på landslaget og deretter gikk 
det slag i slag med deltagelse i EM i 1993 og VM i 1994, 1996 og 
1998. I 1998 spilte han også på Europa-laget ved to anledninger. 

Den beste golfopplevelsen hadde han da han vant uoffisielt 
verdensmesterskap som 15 åring i Skottland. Formatet var 
to-manns lag.
– I «gamle dager» da jeg var på landslaget hadde jeg ikke med meg 
en trener da jeg dro på samlinger. Jeg dro rundt omkring mer eller 
mindre alene og oppholdet ble svært minnerikt.

Christians proffkarriere startet i 1999 og varte i to år. Etter fem års 
pause, nærmere bestemt i 2005, startet han opp igjen og i perioden frem 
til 2018 vant han fem proffturneringer. 
– I 2010 vant jeg det åpne svenske mesterskapet i matchspill. Jeg 
var den eneste utenlandske spilleren som deltok og det er den 
prestasjonen er den jeg er mest stolt av. 

Christian er ansatt som Golfansvarlig i klubben for å ivareta alle sider 
ved spillet. Vi spurte ham hva han mener er det mest positive med 
golfidretten.
– Golf er veldig sosialt. Sundt er det også, både for kropp og sinn. 
Å spille en runde krever mer energi enn de fleste tror. I tillegg er man 
alltid ute i frisk luft og i fin natur. Sosialt sett så blir man ofte godt 
kjent med de andre i flighten. Som golfer må man jobbe mentalt, 
lære å fokusere og takle nederlag og bli den beste utgaven av seg selv. 

Den mentale styrken en golfer må ha bruker du den i andre 
sammenhenger også?
– Ja det gjør jeg nok. Spesielt når det gjelder barna mine. Jeg er 
veldig åpen for at de skal våge å feile. Jeg syns det er feil å si «ikke» 

Årsaken er at ditt handicap er beregnet ut ifra et gjennomsnitt som 
ser på dine 20 siste runder. Det handler derfor ikke bare om den 
nyeste runden du akkurat har registrert, men også den runden som 
«gikk ut» og ble din 21. runde.

Hvis den runden som gikk ut var enda bedre enn den nyeste blir 
gjennomsnittet av dine åtte beste runder høyere, til tross for at 
det handicapet du spilte til i din nyeste runde var lavere enn ditt 
handicap. Derfor kan du få et høyere handicap til tross for at du har 
registrert en god runde.

Spørsmål?
Har du spørsmål om WHS eller ditt handicap, nå eller etter 
overgangen til WHS, kan du kontakte klubbens handicapansvarlig: 
Christian Aronsen, aronsen@oslogk.no, 938 44 985

Nye scorekort

Det blir i år nye scorekort som vil bli printet ut via 
GolfBox i Pro Shop, Startboden eller i Administrasjonen.

Bli kjent med Christian Aronsen
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og «nei». Vil heller foreslå hva de kan gjøre. Barn blir jo født med 
hundre prosent selvtillit, men så blir de etter hvert fortalt at det de 
gjør ikke er bra nok. Har du en skoleprøve, svarer riktig på 97 av 
hundre spørsmål, så fokuseres det på de tre feilene. Mental trening 
handler mye om å snu dette og velge den positive vinklingen.

Hvilken golfer beundrer du mest?
– Tiger Woods, uten tvil. Det er ingen som kan sammenligne 
seg med ham. Jeg spilte sammen med ham i VM i 1994. Da 
stod han foran meg på driving rangen uten at jeg visste hvem 
han var. I ettertid er det litt spesielt å tenke på. Ellers beundrer 
jeg også Suzann. Hun er også en god venn av meg. Golf er en 
stor verdensidrett så jeg mener det var vel fortjent at hun fikk 
hedersprisen under årets idrettsgalla.

I 2018 avsluttet du proffkarrieren. Hvorfor det?
– Det var mest av familiære grunner. Med kone og to gutter på seks 
og åtte følte jeg for å prioritere familien. Men det satt veldig langt 
inne å gi seg, men det tar så mye tid og koster så mye penger at jeg 
valgte å gi meg.

Overtakelse av de innvendige arealene har funnet sted, 
men noe arbeid innendørs gjenstår. Klubben er nå inne 
i en periode hvor innflytting og testing står i fokus. I 
mai når klubbhuset åpner vil det by på helårsdrift og 
mange nye muligheter.

Overtakelsen av innvendige arealer fant sted mandag 2. mars. Vi er 
nå inne i en flytte- og testperiode. I uke 13 skal de ansatte flytte fra 
bolighuset og etablere seg i klubbhuset. Det innebærer også opplæring 
og testing av tekniske systemer som lås- og ventilasjonsanlegg.

Utvendig er en del arbeider utsatt i påvente av at telen i bakken skal 
bli borte. Dette gjelder f. eks legging av kantstein rundt veier og 
blomsterbed. Asfaltering på parkeringsplassen starter 14. april og 

Klubbhuset – fremdrift og nye muligheter

Hvordan tror du det blir å jobbe i Oslo Golfklubb?
– Nå som jeg har blitt Golfansvarlig, har jeg fått ansvar for 
alt som har med golf i klubben å gjøre. Det er en spennende 
jobb for meg som liker å ha orden på ting. Jeg er kanskje litt 
perfeksjonist og trives best når jeg har kontroll og alt fungere bra. 
Med så mange forskjellige baller i lufta må jeg nok prøve å senke 
ambisjonsnivået litt av og til. Etter å ha fått litt opplæring i GolfBox 
så føles det bedre og jeg tror jeg ligger godt an. Heldigvis har jeg 
golferfaring og vet en del om hvordan klubbens medlemmer og 
samarbeidspartnerne vil ha det. 

Fakta
Alder: 43 år
Bosted: Godlia
Favorittkølle: Driver
Hvor langt slår du? På en god dag 280 meter
Favoritt hull på Bogstad: Hull 16
Kaffe eller te: Kaffe
Kjøtt eller fisk? Fisk

overtakelse av utvendige arealer er avtalt tirsdag 21. april.
Fra mai 2020 vil klubbhuset være i drift med kafé og sportsbar. 

Selskapslokale med egen terrasse
I tilknytning til kafeen disponerer klubben et flott selskapslokale 
som klubben ønsker å leie ut til store og små arrangementer. 
Selskapslokalet har en egen inngang fra parkeringsplassen og utgang 
til en adskilt del av terrassen. 
Lokalet vil egne seg svært godt til lukkede selskaper, møter, 
workshops, julebord, konfirmasjoner og minnestunder. 

Lokalet, som er adskilt fra kafeen med en skyvedør i glass, er 
på ca. 115 kvm med sitteplass til ca. 80 personer (varierer med 
bordoppstilling) i golfsesongen. I vintersesongen kan skyvedøren åpnes 
og hele etasjen kan benyttes. Det vil da være sitteplass til ca. 110 gjester.
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Møterom til 10 eller 20 personer
Klubbhuset kan også by på to møterom som hver har plass til 10 
personer. Disse rommene kan lett gjøres om til ett rom med plass til 
ca. 20 personer. Møtelokalene har fullt AV utstyr. 
For mer informasjon om selskapslokalet og møterom kan Roger 
Bakke kontaktes, roger@oslogk.no.

Kafe hele året for golferne, familier og turgåere
Med helårsdrift kan vi tilby golferne, lokalbefolkningen og alle 
andre som ferdes i området et nytt og nært kafétilbud hvor vi alle 
velkommen hele året enten for en kopp kaffe, vaffel, kanelbolle, 
is, pølse, hamburger eller en bedre middag. Kafeen vil ha alle 
rettigheter. Magnus Forssell og Fabian Løvseth vil stå for kafé og 
kjøkkendriften. (Bli bedre kjent med Magnus på neste side.)

Trallerommet

Golfrelaterte funksjoner i underetasjen
I underetasjen er golfrelaterte funksjoner samlet på ett plan på 
banenivå. Treningssenteret åpner først til høsten og vil by på 
aktiviteter hele året med golftrening og spill på simulatorer, 
turneringer, fysisk trening og gruppetreninger. 

Trallerom med el. tralleplasser og låsbare bur er samlet i 
underetasjen. Klubben disponerer 90 store bur (60 x 60 cm) og 70 
små bur (60 x 40 cm). Her er det plass til golfbag og køller. Om det 
er plass til trallen varierer med trallestørrelsen. I trallerommet er det 
også 82 el. tralleplasser, noe som er en økning på 42 plasser.

I underetasjen finner du også administrasjonen, Pro Shop og 
trenerkontor, toaletter og garderober.

Møterom
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En prat med Magnus

Magnus Forssell og Fabian Løvseth skal til medlemmers 
begeistring stå for kjøkkendriften i det nye klubbhuset. 
OGK Nytt har tatt en prat med Magnus for å høre mer 
om planene de har fremover.

Å drive golfkafe er ikke en dans på roser. I alle fall ikke når vi 
ser på tilbakemeldingene golferne på landsbasis gir sine respektive 
klubber. Kanskje er golferne kresne eller kanskje leverer kafeene under 
forventning. I årets medlemsundersøkelse kom det klart frem at kafeen 
har tatt noen riktige grep. På alle områdene i undersøkelsen pekte pilene 
oppover. Matens kvalitet var det området i hele medlemsundersøkelsen 
som endret seg mest i positiv retning. Magnus vet hva som skal til for 
å lykkes.
– Det er viktig at alle får noe de liker. Vi som jobber i kafeen må 
alltid ha et lurt smil på lager, være blide og hyggelige og sist men 
ikke minst være løsningsorienterte og oppmerksomme.

Det provisoriske året er et tilbakelagt kapittel. Nå jobbes det for å få alt 
klart i nytt klubbhus til baneåpning.
– Det er mye arbeid som gjenstår og mange detaljer å ta stilling til. 
Akkurat nå er vi i ferd med å velge ut tallerkener, asjetter, skåler 
og glass vi skal ha i kafeen. Vi jobber også med å utarbeide en 
profesjonell nettside som skal presentere kafeen, lokalene og maten 
vi skal tilby.

Nå skal klubbhuset by på helårsdrift i kafeen og utleie av lokaler 
året rundt. 
– Vi drømmer nok dersom vi tror at gjestene renner ned dørene om 
vinteren. Personlig tror jeg det kan bli tøft og litt av en utfordring, 
men vi må bare jobbe knallhardt for å få det til. Et triks er å bruke 

flinke folk som kan bistå oss i markedsføringen av tilbudet. Vi må 
finne hvilken nisje vi skal rette oss inn mot. Det blir spennende 
og vi har et fantastisk lokale å servere i og som er perfekt til små 
og store begivenheter som bryllup, jubileer, dåpsfester, møter og 
minnestunder. Utleielokalet får egen skjermet del av terrassen og 
utsikten er jo prikken over i’en. 

Klubbhuset tar mål av seg å tilby en sportsbar. Hva er viktig for 
å lykkes med det?
– Når man går på en sportsbar så spiser man burger, drikker øl og 
ser på sport på flere forskjellige skjermer. Det skal være sport for alle 
og det må selvsagt vises golf, men det må også f. eks vises champions 
league. Går man lei av å se på sport så forventer man kanskje å 
kunne spille dart, snooker eller shuffle board. Jeg tror vi må gjøre 
en jobb for å komme frem til hvor mye eller hvor lite sportsbar det 
skal være. 

Hva vil den jevne golfer ha?
– Alle vil vel ha noe som smaker godt. Vafler, kaffe, baguetter, 
pølser, hamburger er jo vanlig, men vi kommer til å ha et bredere 
utvalg enn det. (Hva med buffet?) Vi kan lage buffet enkelte dager. 
De dagene hvor man vet at det kommer svært mange personer som 
vil ha det, f. eks under Junior Lag-NM. Men å tilby det hver dag er 
risikosport og ikke lønnsomt. 

Hva er god service for deg?
– God service er for eksempel hvis du har vært ute og spilt en 
runde golf og kan komme inn i kafeen, setter deg ved et bord, og 
kafépersonalet raskt henvender seg til deg og spør hva du vil ha. 
Bestillingen bør også være på bordet kort tid etter. Det er kanskje en 
mer internasjonal standard, enn det vi er vant med her. Det koster rett 
og slett for mye å ha så mange ansatte for kunne tilby den slags service.

Fakta om Magnus
Favorittkølle: 8’er jern
Handicap: 8
Beste hull på Bogstad: hull 16 
I skammekroken: grillkrydder og tacokrydder* da det 
inneholder monosodium glutamat (msg) 
Favorittredskap: en søt liten mikser med en liten kniv i 
som jeg bruker til å lage en god tomatsaus** veldig raskt
Spiser ikke: kokt egg og lakrids

Nam:
*Alternativ oppskrift på tacokrydder: varm hel spisskummin 
(cumin på engelsk) i en panne, knus dem i en morter og mos 
dette sammen med røkt paprikapulver, fersk raspet hvitløk, 
salt, pepper og en bitte liten dash sukker.

**En boks med polpa tomater, ett fedd hvitløk, salt, pepper, 
cayennepepper, oregano, en liten klype råsukker, god 
olivenolje, halv ansjosfilet (NB! salt middelhavsansjos), mix alt 
sammen i en morter.
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Baneavdelingens hjørne

Status overvintring
Historisk sett har værforholdene før nyttår vært veldig avgjørende 
for hvordan utfallet av overvintringen for banen kan forventes å bli. 
Vi har hatt en snøfattig vinter og mer regn enn normalt. Det at vi 
nå har sluppet måneder med is føles godt etter flere år med til dels 
store vinterskader. 

Det er fortsatt ca. 30 cm med tele i bakken. Det bidrar foreløpig 
til stabilitet og tilnærmet ingen biologisk aktivitet som kan sette 
gressveksten i gang. 

Telen vi har nå vil bidra positivt til at forekomstene av neste 
generasjons myrstankelbeinlarver, som livnærer seg på gressrøttene 
og svekker gressets tetthet og immunforsvar, vil bli redusert til 
et lavere nivå enn sist sesong. Det vil hjelpe mye i arbeidet med 
å gjenskape gode og bærekraftige spilleflater på spesielt fairwayene. 

P.t er vi fortsatt bare i midten av februar og mye kan fortsatt skje i 
perioden frem mot sesongstart. Den største faren nå er at gresset blir 
utsatt for frysetørking. Blir dette en utfordring i perioden fremover 
vil nødvendige tiltak iverksettes.

Greenene ser fine ut så langt. Det har blitt jobbet gjennom hele 
vinteren for å forebygge sopp. Teestedene og fairwayene har noen 
soppskader, men vi har tro på at det vil løse seg når varmen kommer. 

På fairwayene vil vi hjelpeså i håp om å kunne redusere skadene fra 
fjorårets vinter og skader forårsaket av kråker.

Forberedelser til sesongen
Ved siden av å følge opp spesifikke oppgaver rundt klubb hus-
prosjektet, og alle administrative oppgaver som planlegging, 
personal arbeid, bestilling av varer etc., går alle de rutinemessige 
oppgavene som planlagt. 
Vi har hatt gode prosesser på ting som er blitt avdekket som 
«forbedringspotensialer» ref. gjennomgang av den årlige 
spørreundersøkelsen, samt momenter fra vår egen sesongevaluering 
som ble gjennomført for alle klubbens avdelinger.

Basert på dette har vi avdelingsvis utarbeidet handlingsplaner 
med konkrete satsningsområder for sesongen 2020. Selv om det 
meste er bra vil det alltid være rom for utvikling. Det er det som 
skaper motivasjon og inspirasjon til stadig å søke forbedringer til 
fellesskapets beste. Det å gjenskape gode spilleflater etter de siste års 
vinterskader er et nitidig arbeid som vil ta tid. 

Baneavdelingen har bidratt litt ifb. med at virksomhetsplanen skal 
revideres i år. Dersom vi skal fortsette å være en foregangsklubb 
og ledestjerne i norsk golf, som sikrer oss en sunn og bærekraftig 
økonomi, må vi kontinuerlig søke utvikling i alle ledd. Det sikrer 
vi best gjennom å sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
hvor alle er motiverte og dedikerte. Først da kan man si at man 
har lyktes. Vår misjon er å levere kvalitetsopplevelser til våre 
medlemmer, samarbeidspartnere, gjester samt neste generasjons 
golfere. 

Når det gjelder igangsatte prosjekter på banen sist høst har det stort 
sett vært treningsgreenene rundt klubbhuset og tilgrensende områder 
som har vært i fokus. I tillegg har vi anlagt en ny nærspillsgreen ved 
Stevens Corner. 

Det gjenstår fortsatt en del arbeider med greenprosjektet ved 
klubbhuset. Det ferdigstilles til våren. Nøyaktig tidspunkt for 
ferdigstillelse er litt vanskelig å tidfeste da vær og vind styrer 
mye av finisharbeidet i sluttfasen. Prosjektet har vært krevende å 
gjennomføre da utenomhusplanen har vært litt diffus å forholde 
seg til på en del områder, samtidig som arbeidene skal koordineres 
parallelt med fremdriften på det nye klubbhuset. Det som gjenstår er 
først og fremst justeringer av terreng, samt tilpasning av arealene inn 
mot veggene på det nye klubbhuset. Til slutt skal det rulles ut nesten 
4000 kvm gress. Videre skal det beplantes i mingleområder rundt 
hele klubbhuset. Alt dette vil ta tid og realistisk sett vil dette ikke 
være ferdig i sin helhet til baneåpningen.

Status personal
Kontinuiteten på de som er fast ansatt og de som er deltidsansatte 
i baneavdelingen er bra. Vinteren er også brukt til videre skolering 
og påfyll av kunnskap gjennom deltagelse på diverse fagseminarer 
og gresskurs. Vi har som målsetting å ligge foran i utviklingen 
både på kunnskap og på leveranse av gode golfopplevelser for våre 
medlemmer og gjester.

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt 
god vinterperiode uten snø i vårt nærområde, men det finnes gode 
muligheter innen rimelig avstand. Våren kommer snart med nytt 
klubbhus som sesongens desidert store begivenhet. Mye arbeid er 
lagt ned for at det skal bli så bra som mulig. All honnør til de som 
legger ned all sin fritid til å forme en ny helårsmøteplass for mange 
generasjoner fremover.

Vi går en spennende vår i møte.

Vennlig hilsen John Riiber
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Turneringsprogram

Damedag: Hver tirsdag kl 09:06-11:03 Påmeldigsfrist fredagen før kl 12:00
Senior Herre: Hver onsdag kl 08:12-10:54 Påmeldigsfrist fredagen før kl 12:00
Torsdagsmatch Hver torsdag (booking av egne tider)

FOR FULL OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE, EKSTERNE TURNERINGER OG EVT. ENDRINGER FØLG MED I GOLFBOX

HUSK NYE PÅMELDINGSFRISTER!

MAI START PÅMELDINGSFRIST TURNERING
Søndag 10. 10:00-13:36 Mandag 4. Åpningsturneringen 
Søndag 17. ca 11:00 Mandag 11. 17. mai Golf/Bunadsgolf
Tirsdag 19. 15:30-17:00 Onsdag 13. Ekteparmatch Kvalifisering
Onsdag 20. Onsdag 20. Frist for påmelding til Bogstadpokalen
Onsdag 27. 15:30-17:00 Torsdag 21. Familiematch Kvalifisering

JUNI
Onsdag 3. 16:00-18:00 Torsdag 28.5 Ladies Vår Scramble
Mandag 8. 16:00-17:03 Tirsdag 2. Dame Match
Lørdag 13. 09:06-10:54 Søndag 7. Sankthanspokalen
Fredag 19. 11:03-13:54 Lørdag 13. Old Stars 2020
Lørdag 20. Hele dagen Søndag 14. Plucknet/Vi under 45
Fredag 26. 19:00-19:36 Lørdag 20. Midnight Cup
Lørdag 27. 07:36-13:54 Søndag 21. Member/Guest Invitational

JULI
Lørdag 4. og Søndag 5. Hele dagen Søndag 28.6 The International Trophy

Lørdag 18. 09:06-13:54 Søndag 12. Old Boys Championship
Søndag 19. 07:36-13:54 Old Boys Championship
Fredag 24. 09:15-10:27/14:30-15:15 MidAm Tour
Mandag 27. 09:00-12:00 NSG Tour

AUGUST
Onsdag 5. til Fredag 7. Lag NM junior

Søndag 9. 09:00-14:00 Mandag 3. OGK Ladies Vandrepokal
Fredag 14. Lørdag 8. Vikingpokalen kvalifisering / GC Damer
Lørdag 15. Vikingpokalen  / GC Damer
Søndag 16. Vikingpokalen / GC Damer
Mandag 17. 10:00-11:00 Tirsdag 11. "Vi Over 80"
Lørdag 22. Søndag 16. Klubbmesterskapet / Klubbmesterskap jr
Søndag 23. Klubbmesterskapet
Fredag 29. 13:54-15:06 Aalborg Match
Lørdag 30. 11:57-13:09 Aalborg Match
Søndag 31. 08:00-10:09 Aalborg Match

SEPTEMBER
Onsdag 2. SEB
Søndag 6. Hele dagen Mandag 31.8 Wahlstrøms Pokal
Søndag 20. Per Teigen Finale
Lørdag 26. Søndag 20. Flaggturneringen

OKTOBER
Lørdag 10. 10:00-15:00 Søndag 4. Avslutningsturneringen 

TURNERINGSPROGRAM 2020
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Endring i påmeldingsfrist Klubben blir bedre og bedre 

Det jobbes kontinuerlig for å øke tilgjengeligheten for medlemmene 
på banen. Når det spilles turneringer blokkeres det som kjent for 
booking av starttider på det tidspunktet hvor turneringene spilles. 
For å få åpnet turnerings-blokkeringene som ikke blir brukt, blir det 
innført nye påmeldingsfrister. Dette gjelder også for påmelding til 
damenes tirsdagsrunder og senior herrers onsdagsrunder.

Generelt vil det si at ny frist blir seks dager før turneringsstart, med 
noen unntak.

Turnering på mandag Påmeldingsfrist 
mandag tirsdag uken før kl. 12.00 
tirsdag onsdag uken før kl. 12.00
onsdag torsdagen uken før kl. 12.00

torsdag fredagen uken før kl. 12.00 
fredag lørdag uken før kl. 12.00
lørdag søndag før kl. 12.00
søndag mandagen før kl. 12.00

For onsdagsrunden for Senior Herrer så betyr det at påmeldings-
fristen blir på fredagen før kl. 12.00. Turneringen blir da satt opp 
med tre spillere per flight, så skulle noen glemme å melde seg på 
så må de møte opp på onsdag morgen, ta kontakt med dagens 
turneringsleder/starter som vil utvide til noen 4 flighter. 

For tirsdagsrunden for damene blir påmeldingsfristen også på 
fredagen før kl. 12.00. På samme måte som beskrevet over så settes 
det som hovedregel opp 3 flighter, med mulighet for å utvide til 
4 flighter ved behov. 

Både Damekomiteen og Seniorkomiteen har diskutert dette med 
administrasjonen og har forståelse for at endringen må innføres for 
å øke tilgangen på spilletider for medlemmer for øvrig.

«Golfklubben utvikler seg stadig og blir etter min mening 
bare bedre og bedre, hyggeligere og hyggeligere. Det er 
blitt et veldig åpent og varmt miljø hvor vennlighet og 
imøtekommenhet råder. Jeg blir glad bare jeg kommer inn 
på banen og koser meg glugg ihjæl!»
Finn Wang i medlemsundersøkelsen 2019

Denne fantastiske tilbakemeldingen fikk 
Oslo Golfklubb av Finn Wang i fjorårets 
medlemsundersøkelse. OGK Nytt måtte bare dvele litt 
ved uttalelsen og inviterte ham til en prat.

Klubben får mange hyggelige tilbakemeldinger i den årlige 
medlemsundersøkelsen, men det er ikke alle som er så positive. 
– Jeg har vært medlem lenge og miljøet var helt annerledes tilbake på 
1970-tallet. Den gang var miljøet lite inkluderende og hvis man ikke ble 
ordentlig presentert så ble man holdt utenfor. Jeg vil si det var et ganske 
rått, elitistisk miljø. Det ble faktisk til at jeg ikke spilte her på noen år.

Ja, ja. Så var det den negative og triste opplevelsen Finn fikk i starten 
som medlem som dannet bakteppet for den någjeldende begeistringen. 
Det kunne jo bare gå oppover. Hva skjedde?
– Det var et markant skille som ble initiert av Per Teigen. Han 
var en fantastisk fyr. I min opplevelse av dette så var det han som 
tok tak. Han mente antagelig at en holdningsendring og en bedre 
oppførsel var på sin plass dersom flere skulle få lyst til å spille 
golf. Etter det har det forandret seg og det blir bare hyggeligere og 
hyggeligere. Uansett hvem du møter her nå, ung som gammel, så er 
det hyggelig her nå.

Hva er det som skal til for at klubben skal få like fine tilbakemeldinger 
fra deg i tiden fremover?
– Jeg tror det er veldig enkelt, det er at medlemmer fortsetter å utvise 
en ganske alminnelig høflighet. Det er ikke verre enn det. Miljøet må 
være åpent, vennlig og inkluderende. Er det noen man ser som tusler 
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alene – går bort og si hei. Det er ikke verre enn det. Vi er nok litt 
private i Norge, vi skal ikke forstyrre noen og ikke bryte inn i andres 
private sfære. Det resulterer i at folk blir ensomme. 

Finn er en «early bird». Når han spiller er det vanligvis på morgenen 
for å få påfyll og en fin start på dagen. 
– En gang etter at jeg kom inn fra en runde, kom det en hyggelig 
fyr bort til meg og sa; «Deg har vi ikke sett før. Velkommen til 
seniorturneringen!» Jeg måtte fortelle at jeg akkurat var ferdig med 
morgenrunden. Det var veldig hyggelig. Når jeg tenker tilbake så 
har det virkelig vært en markant endring til det bedre. 

Hva er det du setter mest pris på ved en golfrunde?
– For det første så er det deilig å være ute og gå tur mens hjernen 
fokuserer på noe helt annet. Det å tre ut av den vanlige hverdagen, 
ta en pause – det er ikke så dumt, uansett om det er å lese en bok, 
høre på musikk, gå på jakt eller spille golf. I tillegg er det gøy og 
lærerikt å spille sammen med andre. Selvfølgelig blir det snakk om 
golf, men ofte blir det også til at vi snakker om helt andre ting og 
samtaleemnene kommer trillende. 

Har du en golfopplevelse du vil trekke frem?
– Den underligste opplevelsen jeg har hatt fant sted her på Bogstad. 
Gjessene som ofte er å se på banen lever tidvis veldig farlig. Vi kom 
over en fugl som dessverre hadde fått en golfball i hodet – a birdie 
that prevented a birdie - og den hadde det vondt. Jeg hadde ikke 
noe annet valg enn å avlive den på stedet. Som jeger var ikke det 
noe problem og jeg mener det var en barmhjertig ting å gjøre.

Når og hvordan ble du introdusert til golfidretten?
– Jeg studerte på Handelshøyskolen i Bergen og der hadde jeg en 
studiekamerat som het Gunnar Skrautvol. Han tok meg med på 
golfbanen i Bergen. Etter eksamen i 1974 begynte jeg å spille golf 
på Bogstad. Jeg tok pro timer hos Brian Plucknett og i løpt av 
relativt kort tid ble jeg medlem. Så det er helt og holdent Gunnars 
skyld at jeg spiller golf.

Hvem spiller du golf sammen med?
– Jeg spiller mye alene siden jeg ofte går ut tidlig om morgenen. 
Når jeg spiller sammen med andre er det litt tilfeldig hvem det 
er. Nå som jeg har funnet ut at det er et veldig aktivt og hyggelig 
seniormiljø så har jeg lyst til å ta del i det. Jeg har rett og slett tenkt 
å involvere meg aktivt i å ikke spille så mye alene.

Har du lyst til å prøve å spille fra Tee 41?
– Ja, hvorfor ikke. I alle fall når jeg blir gammel og skrøpelig. Når 
det er sagt så er det veldig hyggelig å spille sammen med noen som 
velger et annet tee-sted. Det er selve opplevelsen og mestring som 
er viktig og ikke det å slå langt. Og så er det jo sant at golfere i 
gjennomsnitt lever fire år lenger enn andre. Biler går seg jo ikke i 
stykker, de står seg i stykker - sånn er det med mennesker også.

Hva er en drømmedag på Bogstad?
– Det hadde vært moro med hole in one en dag. Jeg har vært nære, 
men aldri rett i koppen. Jeg syns banen i seg selv er så fin og vakker 
at hvert eneste besøk på Bogstad er litt av en drømmedag. 

Har du noe mål for golfen din fremover?
– Jeg har lyst til å spille mer. 

Hva syns du om det nye klubbhuset?
– Det tror jeg blir helt magisk, blant annet fordi klubben får 
mulighet til å drive på helårsbasis. Det er flott at det investeres 
for fremtiden og at klubben åpner opp for at flere skal spille golf; 
familier og barn. Vi som allerede er medlemmer vil få mye mer ut 
av medlemskapet. Det blir kjempespennende å se huset når det er 
ferdig.

Du spiller golf og går på jakt, men du er også musiker.
– Ja, jeg skal opptre i Ibsenhuset 26. april med blant andre 
Paal Flaata. Vi har fortsatt det samme banden som startet opp i 
russetiden. Hver mandag møtes vi for å spille og det går i mye 
forskjellig, blant annet låter av Erik Bye, Ricky Nelson, Beatles, 
Everly Brothers, Burl Ives og Creedence. Jeg hadde også gleden av 
å bidra i låta «Det e’kke meg, det er deg» av Erik og Kriss. Det ble 
den mest spilte norske låta i 2008 og det var veldig morsomt å få 
være en del av det sirkuset.

Fakta om Finn Wang
Hcp: 17
Beste hull på Bogstad: det har jeg ikke, jeg liker hele 
banen
Beste golfbane: Firestone i Akron
Favorittkølle: Jeg tror det må være wedger. Jeg syns det 
er morsomt med presisjon

Fugl på banen

Nytt tiltak kan hjelpe på gåseproblemet
Banen vår ligger vakkert til, ikke minst fordi flere av 
hullene grenser til Bogstadvannet. Det er ikke bare 
golfspillere som liker seg her, også flere hundre gjess, av 
forskjellig type, synes dette er flotte og relativt trygge 
omgivelser. Det fører til problemer, spesielt store 
mengder ekskrementer på fairwayer, teesteder og greener. 

I 2019-sesongen var det til tider 200–300 gjess på banen, mest 
grågås, fulgt av hvitkinngås og kanadagås. For noen få år siden var 
det mest kanadagås, men dette er en art som er innført til Norge og 
den søkes redusert, bl.a. ved eggpunktering på hekkeplassene ved 
Oslofjorden. Grågåsbestanden er i kraftig vekst.

Oslo Golfklubb ønsker å redusere antall gjess som bruker golfbanen 
som beiteområde, men det er ikke så enkelt, beliggenheten ved 
vannet er ideell, sett fra gjessenes side. I slike områder er det ingen 
kjente tiltak som løser problemet uten betydelig innsats gjennom 
sesongen, ifølge Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Det største problemet er avføringen fra gjessene, som kan medføre 
smittefare for mennesker (diaré). Problemet er spesielt på badeplasser, 
men også golfbaner, for eksempel ved at golfballer blir tilgriset 
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og spillerne kommer i kontakt med bakterier. Gjess produserer 
ekskrementer omtrent hvert 5. minutt, i løpet av et døgn kan en gås 
produsere 600–700 gram avføring. På Bogstad kan det ofte være rundt 
250 gjess, det kan resultere i 150–200 kilo ekskrementer per døgn!

Forvaltningsplanene for gjess i Oslo og Akershus har bl.a. som mål 
at «Bestanden av grågås og hvitkinngås bør tilpasses et nivå 
hvor beiteskader på innmark, sanitære problemer, tilgrising av 
badeplasser/friluftsområder er lavest mulig. Bestanden av kanadagås 
bør reduseres til et minimum».

Det er ikke mulig å redusere grågås og hvitkinngås vesentlig ved jakt 
i Oslo/Akershus. Oslo kommune har en egen handlingsplan for gjess 
og driver aktiv forvaltning. Kommunen kan gi tillatelse til felling 
av kanadagås og grågås når disse gjør skade. For hvitkinngås ligger 
denne myndigheten hos Fylkesmannen.

Hva kan gjøres?
Gjessene er mest skeptiske i den tiden de har unger. Da kommer de 
svømmende og gående fra vann. Enkle gjerder eller tett vegetasjon 
mot vann, vil hindre ferdsel inn på banearealene i denne perioden 
av mytende (ikke flyvedyktige gjess), men dette er vanskelig 
å få til siden både hull 13, 14, 16, 17 og delvis 15, grenser til 
Bogstadvannet. Oppsetting av lave gjerder mellom gressarealet og 
vannspeil er prøvd med godt resultat på viktige friluftsområder, bl.a. 
Kalvøya og Bygdøylund. 

Alle fugler må regelmessig, minst en gang i året, fornye fjærene 
(dette kalles å myte). De fleste skifter de store vingefjærene gradvis, 
slik at de beholder evnen til å fly. Ender og gjess skifter alle de store 
vingefjærene samtidig og er 3–4 uker om sommeren ikke i stand til 
å fly. Da søker de ikke-hekkende seg til steder der de kan føle seg 
trygge. Golfbaner er slike områder, særlig hvis de ligger ved vann. 

Vår og høst kommer gjess ofte flyvende, de er mer mobile og bruker 

større arealer. Det betyr at de kommer mer uforutsigbart, men er 
samtidig lettere å skremme.

Gjentatt og systematisk skremming med ulike metoder som hund, 
drone eller laser, vil kunne gi god effekt. Men det forutsetter 
planmessig og hyppig oppfølging over lenger tid. Skremming vil 
ofte ha større suksess hvis det finnes områder i nærheten hvor 
gjessene får være i ro og det er tilgang til beite. Det beste hadde 
vært om områder på golfbanen, nær vannet, eller et tilgrensende 
område, kan være områder hvor fuglene får være i fred, mens det 
jages og skremmes systematisk på resten av banen. Skremming må 
følges opp daglig og er arbeidsintensivt. Gjessene venner seg raskt 
til de fleste tiltak og blir mindre sky. Haukene vi kjøpte inn for 
noen år siden er lite effektive hvis de ikke flyttes ofte, ellers venner 
fuglene seg til dem.

Det er nå mest grågås på banen, som her på 15. fairway.

Hvitkinngjess er det blitt flere av i de senere år, her på et av favorittsstedene, ved 
17. backtee.
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Gjess er naturlig redd for hunder og da det ble åpnet for mulighet 
til å ta med hund på banen i fjor høst, kunne vi se at det hadde 
effekt, men gjessene flyttet seg ofte bare til nærmeste ledige fairway.

Det er ikke bare på Bogstad det er gjess på banen, svært mange 
andre golfbaner har det samme problemet. Derfor skal vi nå, 
sammen med noen andre skandinaviske golfklubber, teste ut et nytt 
hjelpemiddel, fugleskremmeren BirdAlert. Så snart uønskede fugler 
nærmer seg området, identifiserer BirdAlert hvilken type fugler det 
er snakk om, og sender ut forskjellige skremmesignaler tilpasset 
fuglearten. BirdAlert lærer og lagrer informasjon om hvilke signaler 
som virker best i det aktuelle området. 

Produsenten forventer at 75 prosent av gjessene vil forsvinne, det 
viser iallfall erfaringer fra landbruket. Spørsmålet er om det vil virke 
på sikt og hvor langt gjessene vil flytte seg?

Hans Kristiansen

På treningsleir i vinterferien

Kristoffer Ventura på PGA Tour

Denne gjengen fra Oslo Golfklubb deltok på treningsleir i 
vinterferien på Mar Menor i Spania. I samarbeid med Norges 
Golfforbund har Premium Golfreiser invitert til åpen samling. 
De fire første dagene var det spill og trening før uka ble avsluttet 
med en todagers turnering.

Kristoffer Ventura har til nå spilt 12 turneringer på PGA Touren, 
og har klart cutten på fire av disse der beste plassering er 18. plass i 
Shriners Hospital For Children Open. 

Puerto Rico Open ble spilt 20.-23. februar hadde han en opptur 
igjen med en fin 20. plass. Vi håper og tror han har funnet tilbake 
formen og at de gode resultatene vil fortsette og komme.

Han ligger nå på 170 plass på Fedexcup med 76 poeng og 132,000$ 
innspilt. 

Oslo Golfklubb følger med og heier!
Foto: NGF

Blinkskudd fra banen

Man skal tidlig krøkes om man god golfer 
skal bli. Bildet er innsendt av Lila Grevstad 
og gutten på bildet er hennes sønn, Carspar 
Grevstad Kracht, som den gang var 3 år 
gammel. 
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Klubbkalender
• Tirsdag 5. mai kl. 18.00 

Velkomstmøte nye medlemmer
• Onsdag 10. juni  

Offisiell åpning av klubbhuset
• Uke 11:  

Forhåndssalget av medlems gjestebilletter starter

Mer golfglede som senior
Pro Shop’s corner

Familien Newey har dratt på en velfortjent 
vinterferie, men mandag 9. mars vil de igjen 
være tilgjengelig på tlf. 22 50 54 92. Selv om 
selve butikken foreløpig er «borte» kan de 
fremdeles bistå med både golfprodukter og 

club fitting.

På hverdager mellom kl. 10.00–16.00

kan Stephen nås på 

tlf. 22 50 54 92 eller 

mob. 920 23 450.

Oslo Golfklubb 
– miljøsertifisert siden 2013.

Fra året du fyller 50 kan du smykke deg med 
hedersbetegnelsen «Senior» i golfsammenheng. 

Dette krevende og engasjerende spillet er i høyeste grad et 
erfaringsspill, og det å bli med i senioraktivitetene i Norsk Senior 
Golf (NSG) både beriker og gir utløp for erfaringer.

Hold deg i form og ha det mer moro med turneringsspill på et stort 
antall baner i hele landet gjennom NSG. Se https://seniorgolf.no

Fordeler for deg:
• NSG arrangerer Sissener Classic Tour i 7 hcp-inndelte klasser 

hvor de beste kan kvalifisere seg til ulike representasjonsoppgaver 
og NSG Landsfinale.

• Du kan også delta i Lagserie Match og NSG Lagmesterskap 
sammen med dine venner og/eller venninner i klubben. 

• Med det nettbaserte medlems- og lojalitetskortet kan du få 
hyggelige «hverdagspriser» på over 80 norske baner. Oversikten 
på tider og tilbud finner du på https://seniorgolf.no/
demo-fordelskortet/

«Golf tar så mye tid», sier mange

Feil; golfen gir deg tiden din tilbake
Med «faste» spilledager, trening og turneringer  

får du dessuten bedre oversikt på alt annet  
du også må sette av tid til

Bli med NSG - mye moro i et trivelig miljø for både damer 
og herrer. For mer informasjon besøk: seniorgolf.no 


