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Ideen til klubbhusets utforming kom veldig fort, 
kanskje allerede første dagen jeg begynte  
å skisse på det. 

Intervju med arkitekt Tim Resen, s. 10
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Leder 

Daglig leder Niels Vik 

Koronaepidemien har gitt oss mange utfordringer, men golferne 
har respondert glimrende på våre pålagte begrensinger. Tross 
utfordringene har vi et trøkk av en annen verden. Fra sesongstart 
til nå har det vært usedvanlig vanskelig å få reservert starttid. 
Vi har i år, for første gang, dessverre sett oss nødt til å begrense 
medlemmenes antall gjeldende reservasjoner til to per 5-dagers 
periode.  Likevel spilles det nå ca. 270 runder daglig i gjennomsnitt. 
Det er ekstremt mye golf. Medlemmer får ha med sine gjester, men 
ordinært greenfeespill utsettes «inntil videre». Hvis spilletrykket 
fortsetter slik kan vi ikke anbefale nye medlemmer inn i klubben 
neste år.

Vi åpnet det nye klubbhuset før banen åpnet og «bor oss inn» i den 
første perioden. Alt er nytt, også for oss. Alt skal læres, systemer 
skal innarbeides og plassering av alt er nytt – så ha tålmodighet 
med alle ansatte i sesongens startfase. Etter fire ukers drift har både 
administrasjonen, pro shop og kafé kjent på hvordan det nye livet 
på Bogstad vil bli. Gøy og utrolig travelt!

Har koronapandemien påvirket klubben negativt? Både ja og nei. 
Fra 12. mars og i en måneds tid fremover så det mørkt ut. Ingen 
planlagte golfreiser kunne gjennomføres, trenerne ble permittert 
og sesongarbeidere på banen fikk ikke komme til Norge. Det 
så ikke lyst ut, men så snudde det. NGF hadde laget forslag til 
«koronaregler for golfspill» og myndighetene aksepterte disse. 
Siden medio april har golfen opplevd en boom vi ikke har sett 
siden 90-tallet. Våre medlemmer har kjøpt greenfeebilletter før 
baneåpning for ca. kr 1,9 millioner – 80 prosent mer enn tidligere. 
Trenerne melder om nesten like mange barn i sommertrening 
som før. Golfcampene i sommer er fulltegnet. Uoffisielle tall fra 
NGF sier det er flere enn 6000 nye medlemskap i golf-Norge 
hittil i år. For vår del ser vi at interessen for å stå på venteligste for 
medlemskap øker. Ca. 150 nye på listen hittil i år.

Turneringsdeltagelsen er rekordhøy. Damedag har ca. 80 prosent 
økning, senior herre ca. 50 prosent og i torsdagsmatchen er det 
opp mot 100 prosent økning fra i fjor. Veldig hyggelig. Christian 
Aronsen har som golfansvarlig fått mye å henge fingrene i fra start, 
og klarer dette på en forbilledlig måte. Som gammel proffspiller 
kan han det meste som er verd å vite om golfspillet. Det nye 
handicapsystemet inklusive.

Som en prøveordning har vi avsatt 45 min. starttid hver mandag 
formiddag forbeholdt våre eldste medlemmer (+75 år) da de har 
hatt størst problem med å få starttid via internett. Disse tidene 
kan bare reserveres ved å ringe inn til Roger Bakke eller Christian 
Aronsen. 

Driving rangen er et problem. Mange av golferne klarer å slå ballen 
over gjerdet, enten i enden, eller på venstre side av rangen. Dette 
er farlig og i HMS sammenheng uholdbart. Det må være trygt for 
nabolagets beboere og turgåere å ferdes på Ankerveien. Klubben 
vil sette opp et enda høyere sikkerhetsgjerde, og vi har også sett 
oss nødt til å innføre strenge represalier når spillere blir observert i 
å slå ballen over gjerdet. Utestengelse fra rangen resten av året samt 
4 ukers spillenekt på 18-hulls banen. 

Parkering er et tilbakevennende problem. Reguleringsplanen sier 
maks 120 P-plasser hos oss. Vi søkte Plan- og bygningsetaten om en 
utvidelse med 30 plasser i forbindelse med klubbhusprosjektet, men 
fikk avslag. Vi har derfor leid P-plass på campingen hele sesongen. 
Når det er fullt hos oss er det alltid ledig plass der vi parkerte i fjor.
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Styreleder Jens-Ove Hagen

Sesongen 2020 er i gang – og hvilken start det ble! 
Flunkende nytt klubbhus sto ferdig og ble åpnet etter 
planen 2. mai. Tidlig baneåpning 7. mai, en bane 
stappfull av spillere fra første stund. Det har selvsagt 
vært gledelig å registrere at våre medlemmer har 
tilbrakt mye av sin fritid (og arbeidstid?) på vårt flotte 
anlegg, men også utfordrende for administrasjonen og 
styret som etter beste evne forsøker å fordele spilletiden 
mest mulig rettferdig.

Koronasituasjonen har preget driften av anlegget 
I noen lange uker i våres led norske golfbaner ved at landet var 
stengt ned som følge av pandemien. Ingen baner fikk åpne. Oslo 
Golfklubb var imidlertid i den «lykkelige» situasjon at den totale 
nedstengingen ikke berørte oss fordi myndighetene lettet på de 
mest inngripende restriksjonene før det ble aktuelt å åpne vår bane. 
Imidlertid må vi fortsatt tåle ganske omfattende begrensinger i 
bruken av banen og vårt nye klubbhus.

For kafeens del ble det en litt haltende start. Smittefaren gjorde det 
nødvendig å sørge for store avstander mellom gjester og betjening, 
noe som førte til at vi ikke fikk tatt lokalene og terrassen i bruk med 
den møblering som vi hadde planlagt for. Forbudet mot servering 
av alkohol den første uken var også litt hemmende for omsetningen 
til våre dyktige drivere i startfasen. Det er dessverre også på det rene 
at alle sluttede selskaper i mai, juni og juli er blitt avbestilt, noe som 
vil merkes når omsetningen for året skal telles opp.

Koronasituasjonen har preget vårt atferdsmønster
Nedstengningen av landet vårt har medført endringer i folks 
oppførsel som vil bli gjenstand for spennende studier i lang 
tid fremover. Også aktiviteten og atferdsmønsteret til klubbens 
medlemmer vil være et studium verdt. Alle med vinteropphold i 
sydlige breddegrader kom seg hjem vesentlig tidligere enn vanlig 
på vårparten. Ingen av oss har fått reise utenlands, selvfølgelig 
heller ikke på golfturer. Så å si alle med kontorjobb må holde 
seg hjemme, mange er permitterte. Min private observasjon er at 
gjennomsnittsalderen på de som spiller på dagtid er gått dramatisk 
ned i lys av hjemmekontor-regimet. Aldri har jeg sett så mange unge 
og yrkesaktive utøve vår idrett på dagtid. Våre dyktige profesjonelle 

Styreleder har ordet

spillere må også holde seg hjemme, og ungdommen får ikke lov 
å møte opp på skolen. Våre pensjonistmedlemmer har fått hard 
konkurranse om spilletiden på formiddagen. Trøsten får være at 
disse er tilgodesett med blokkerte starttider på tirsdager og onsdager, 
og litt på mandager for de eldste.

Følgene av koronarestriksjonene er at vi alle ønsker å spille golf - og 
gjør det. På en bane som ikke kan ta imot flere enn 300 pr dag, og 
da er det fullstendig sprengt.  Er det så rart at banen er stappende 
full? Når man da legger til at vi (i all beskjedenhet) har et klubbhus 
og en bane som vi kan være usedvanlig stolte av, og som gjør at man 
ønsker å tilbringe tiden der.

Vårt nye klubbhus – takk for mottakelsen
Jeg har ved noen anledninger i det siste rettet en varm takk til 
alle medlemmer og ansatte som har bidratt til å gjennomføre 
det spennende og tidkrevende prosjektet det har vært å bygge et 
nytt klubbhus. Denne gangen vil jeg få rette den samme takk til 
alle medlemmene som har tatt imot det nye anlegget vårt med 
positive tilbakemeldinger og hyppig bruk av kafeen. Det har vært 
veldig inspirerende for fortsettelsen i vårt arbeid for å bli kvitt 
utfordringene i møtet med et nytt og teknisk avansert bygg. Vi 
håper at pandemien kan dø ut, slik at vi i nær fremtid kan ta i bruk 
vårt anlegg på normal måte.

Det blir innvielsesfest
For å si det veldig forsiktig, var det ganske vemodig når vi på grunn 
av koronarestriksjonene måtte avlyse innvielsesfesten 10. juni. Etter 
tre års intens innsats med planlegging, ekstraordinære årsmøter, 
tigging av støttemidler, utallige prosjekterings- og byggherremøter, 
hyppige og sene kveldsmøter i styret og i styringsgruppen, måtte vi 
innse at vi ikke kunne gjennomføre innvielsen for medlemmene. 
Men trøsten er at det blir fest etter sommeren! I skrivende stund vet 
vi ikke eksakt tidspunkt, fordi det avhenger av når restriksjonene 
blir sluppet opp. 

En liten sluttappell
Mine betraktinger i dette innlegget har i stor grad vært preget av 
tanker knyttet til koronasituasjonen, og den virkning den har hatt 
for vår utfoldelse på vårt fantastiske anlegg. Jeg drister meg til å 
understreke at golf ikke er det viktigste her i livet. Vårt land er 
(forhåpentlig) i sluttfasen av pandemien, men det er viktig at vi alle 
respekterer innskrenkningene i vår livsutfoldelse også på Bogstad. 
Jeg uttrykker sterkt håp om at landet vårt kommer seg gjennom 
krisen uten evige skadevirkninger, og at også livet på vårt fine 
golfanlegg etter hvert normaliseres.

Hilsen Jens-Ove

Redaktør: Siv Leschbrandt
e-post: siv@oslogk.no

Oslo Golfklubb 
– miljøsertifisert siden 2013.
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Årets første spillere på Bogstad

Årets første flight

Torsdag 7. mai åpnet banen for spill. Forskriftene for regulering 
av vår adferd under koronapandemien forhindret at det 
kunne gjennomføres noe sosialt arrangement for markering av 
baneåpningen. 

For å redusere belastningen i den første tiden, og for å gi 
banemannskapet bedre mulighet til å jobbe effektivt ble det 
besluttet noen spillebegrensninger. Det var kun anledning til å 
bestille starttid fra kl. 10.00 og siste starttid per time ble blokkert 
for spill. Medlemmer ble også oppfordret til ikke å spille mer enn to 
runder den første uken. 

Årets første flight på Bogstad bestod av Christian Fr. Sommerfeldt, Per Arntzen, 
Bjørn Inge Kristvik og Per Arvid Sveum.

Årets andre flight bestod av fire damer med verv i Damekomiteen; 
Erica Blakstad, Inger Walstad, Ellen Juel og Tove Busch. 

 

Vårslipp for seniorene i drømmevær
 

  
Fv. Oddvar Sten Rønsen, Arild Musæus Backer, Olav Marcussen og 
Guttorm Bjerkeli Johansen.

Den første onsdagsturneringen for Senior Herrer ble 
avholdt under praktfulle forhold 20. mai. 

– En bedre sesongstart kunne vi ikke ha fått. Hele 80 av klubbens 
godt voksne medlemmer var påmeldt – og 79 stilte til start i 
aller beste Corona-tids presisjon og med en beundringsverdig 
etterlevelse av alle formaninger fra Folkehelseinstituttet og Norges 
Golfforbund. Antallet spillere var ny rekord med stor margin, og det 
hele gikk utrolig knirkefritt for seg, og i solskinn fra skyfri himmel. 
En stor takk til alle for en fantastisk flott dag, på en fantastisk 
bane! En bedre sesongstart kunne vi ikke fått, sa turneringsleder 
Gunnar Skrautvol etter endt spill.

Ladies Vår Scramble

37 golfglade damer stilte til start i årets første 
klubbturnering på Bogstad, Ladies Vår Scramble!

Banen og været viste seg fra en god side da et fullt startfelt av 
damer spilte 9 hulls scramble på ettermiddagen onsdag 3. juni. 
Et morsomt format som innbyr til gode scorer. 

Etter golfen var unnagjort ventet kyllingsalat og et glass drikke på 
terrassen. En hyggelig sosial samling og felles premieutdeling. 

Vinnerlaget med nettoscore på åtte under par på front nine 
bestod av Stina Resen, Bente Hofgaard Nilsen, Helle Aanesen 
og Marianne Palm. Kun ett slag bak på andreplass fulgte Thea 
Wakeford-Wesmann, Liti Høiness, Karin Arnesen og Ellen 
Holthe. Tredjeplassen tok Dorthea Forbrigd, Elisabeth Resen, 
Eva Christiansen og Grete Thorstensen. 
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Vinnerlaget: Marianne Palm, Helle Aanesen, Bente Hofgaard Nilsen og Stina Resen.

Entusiasmen, golfgleden og innsatsen var upåklagelig. Hyggelig å 
se et bredt spekter av klubbens damer stille til start i turneringen. 
Spesielt sporty at elitespillere Stina, Dorthea og Thea stiller opp. 

 
På andre plass: Thea Wakeford-Wesmann, Karin Arnesen, Liti Høiness og Ellen 
Holthe.

Takk til restauranten for god mat og drikke – og ikke minst 
god service. 
Tilbakemeldingene tilsier at dette er en populær turnering, hvor 
man møtes til uformelt spill og hvor det sosiale står i fokus. 
I fremtiden er det mulig vi åpner opp for en shotgunstart slik 
at enda flere kan være med og tilrettelegge for en sosial samling 
etter spill. 

Dette var en fin start på årets turneringssesong! 
Vi gleder oss til fortsettelsen.

Turneringskomiteen

Sommerfest og premieutdeling

Tirsdag 16. juni kl. 18.00 arrangerer damegruppen 
sommerfest i vårt nye flotte klubbhus. Det vil bli servert 
en velkomstdrink og en to-retters middag.

Det blir premieutdeling både for åpningsturnering, 
eclectic i «damenes uke» og andre turneringer.
På formiddagen 16. juni arrangeres greensome, der alle 
spiller fra tee 49. 

Påmelding i GolfBox både til turnering og sommerfest.  
De som bare vil være med på sommerfesten skriver seg 
på listen som finnes på oppslagstavlen i klubbhuset, 
eller sender en sms til  Ellen Juel, mob. 996 97 470 
innen 12. juni.

Startkontingent og/eller sommerfesten betales i 
Pro Shop, turnering kr 60,-  + sommerfest kr 250.-

Hjertelig velkommen! 

Årsmøte

Innkalling til  
årsmøte i klubbhuset
Vi minner om årsmøtet i Oslo Golfklubb 
som skal avholdes mandag 22. juni kl. 
18.00. Møtet finner sted i klubbhuset 
på Bogstad.

Årsmøtet som var planlagt 12. mars ble utsatt på grunn av 
koronakrisen. Basert på informasjon fra Folkehelseinstituttet 
har klubben funnet det forsvarlig å gjennomføre møtet etter 
den 15. juni. 

Med tanke på koronasituasjonen understreker vi at hver enkelt 
har ansvar for sitt eget valg, og at man ikke må føle noen 
forpliktelse til å møte. Klubben vil følge med på myndighetenes 
anbefalinger og følge retningslinjene for å begrense 
koronasmitte under avviklingen av årsmøtet.

Årsmøtedokumentet finnes på nettsiden og papirutgaven er 
tilgjengelig i administrasjonen.
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Sesongens turneringshøydepunkter

Årets turneringssesong er i gang på Bogstad med 
rekorddeltakelse i flere av klubbturneringene. Her er en 
gjennomgang av sesongens turneringshøydepunkter.

Bogstadpokalen 2020
Hele 128 spillere stiller til start i årets Klubbmesterskap Matchspill 
– Bogstadpokalen, hvor spillerne er godt i gang med første 
matchrunde. Fem nye runder med utslagsmatcher venter, før to står 
igjen i finalen som spilles i september. Progresjonen i turneringen 
kan følges via matchtablået i klubbhuset eller i GolfBox. 

Ekteparmatchen og Familiematchen
Både i Ekteparmatchen og Familiematchen er det rekorddeltakelse 
med rundt 40 par i hver av turneringene. Den store interessen 
har resultert i noen tilpasninger. Vi utvider antall lag videre 
fra kvalifiseringen til 16. I tillegg arrangeres kvalifiseringen i 
Ekteparmatchen som en shotgun på ettermiddagen med felles 
rekemiddag i klubbhuset etter spill. 

Sarah & Carls Cup, 21. juni
Klubben arrangerer i samarbeid med Narvesen Tour en av Norges 
største barne- og ungdomsturneringer søndag 21. juni på Bogstad. 
Turneringen er åpen for barn i alle aldre med tilpasset spillformat. 
Spilleoppsettet blir noe annerledes i år grunnet koronasituasjonen, 
men vi gleder oss til å ta imot alle barna. 

Sarah & Carls cup 2019.

Member/Guest Invitational, 27. juni
Suksessturneringen Member/Guest Invitational spilles på Bogstad 
lørdag 27. juni. Ta med deg en gjest og spill om en reise til Lofoten 
Golf Links. Det vil være flotte premier og grillbuffet etter spill. 

International Trophy, 4.–5. juli
Tradisjonsrike International Trophy er tilbake på 
turneringsprogrammet etter et par år med avlysning. Vi ønsker 
medlemmer og andre velkommen til årets utgave. Vi arrangerer 
turneringen i samarbeid med Østlandstour, og håper å få på plass et 
sterkt startfelt.

Old Boys Championship, 18.–19. juli 
I midten av juli arrangeres den 71. utgaven av Old Boys 
Championship på Bogstad. Turneringen går over to runder med 
løpende start lørdag og en felles shotgunstart søndag. Etter spill 
lørdag arrangeres den tradisjonsrike middagen i klubbhuset. 

 
Lag NM Junior i 2019.

Lag NM Junior, 5.–7. august
For andre året på rad arrangerer klubben Lag NM Junior på 
Bogstad. Fjorårets arrangement i provisorisk klubbhus gikk 
fint. Vi gleder oss til å arrangere Norgesmesterskapet i de nye 
klubbhusfasilitetene. Dette er for øvrig en fin anledning for 
medlemmene til å se Norges beste juniorspillere på nært hold. 

Klubbmesterskapet, 22.–23. august
Klubbens beste spillere skal kåres i slutten av august over 36 hull 
slagspill. Klubbmesterskapshelgen har de siste årene kombinert 
den kompetitive konkurransegolfen med en fin sosial ramme, og 
er en av klubbens mest populære turneringer. Vi håper på mange 
påmeldte i år også. 

 
Vinnere i Klubbmesterskapet 2019.

Turneringsinformasjon og påmelding
Turneringsprogrammet i sin helhet finnes på klubbens hjemmeside. 
Her finner man også turneringsinformasjon og påmelding.

Turneringer og Covid-19
Vi arrangerer årets turneringer på Bogstad i henhold til gjeldende 
Covid-19 føringer fra FHI, NIF og NGF. Detaljer om hva slags 
praktiske konsekvenser disse føringene vil ha for gjennomføringen 
av turneringer vil informeres fortløpende. Minner alle om å holde 
avstand til hverandre, sørge for god håndhygiene og ta øvrige 
forholdregler i henhold til gjeldene retningslinjer.

Vi ser frem mot en fortsatt fin turneringssesong på Bogstad.
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Alt om Torsdagsmatch

Hver torsdag gjennom hele golfsesongen spilles det 
Torsdagsmatch på Bogstad. Her er en gjennomgang av 
turneringen og hvordan den fungerer.

Turneringen er forbeholdt klubbens aktive medlemmer. Selve 
navnet i seg selv er misvisende da det ikke spilles match-format, 
men netto slag og stableford avhengig av klasse.

Som deltager i en Torsdagsmatch bestiller man starttid i GolfBox 
og bestemmer selv hvem man skal spille sammen med. I år kan de 
som ønsker det betale startkontingent i GolfBox og ta i bruk mobil 
scoreinntasting. Alternativt melder man seg på i Pro Shop som 
vanlig og leverer scorekort i scorekassa som henger på startboden. 

Her følger en veiledning dersom man ønsker å ta i bruk de digitale 
løsningene: 
• Meld deg på Torsdagsturneringen i GolfBox. Velg hvilket teested 

du vil spille fra (se tabell lenger ned i artikkelen) og betal samtidig 
startkontingenten (obligatorisk). Ved å gjøre dette slipper du 
å registrere deg i Pro Shop før runden.

• Har du meldt deg på og betalt startkontingent i GolfBox får du 
muligheten til å taste din egen score på mobilen. 

• Torsdag morgen får hver spiller som har meldt seg på i GolfBox 
en link til mobil scoreinntasting. Det er valgfritt å gjøre dette, 
man kan føre scorekort som vanlig å levere i «scorekassa».

• Dersom man ikke spiller fra teested valgt ved påmelding må man 

gi beskjed om dette. Aller helst gjennom å levere et scorekort 
i «scorekassa».

• Det er mulig å taste scoren underveis i runden på banen, men du 
kan like gjerne føre inn alle scorene etter runden.

• Når man har tastet 18 hullscorer er man ferdig, og kan gå ut av 
den mobile scoreinntastingen. Minner om at det er totalt antall 
slag som til enhver tid skal føres.

• Det er ikke nødvendig å levere scorekort i scorekassa dersom 
scoren er registrert via mobil scoreinntasting.

• Vi gjør også oppmerksom på at starttiden oppgitt på 
scoreinntastingen er fiktiv og korresponderer ikke med booket 
starttid i GolfBox.

Så lenge koronasituasjonen varer skal spillere selv registrere sine egne 
hullscorer på scorekortet – markør skal ikke gjøre dette. Markør 
skal ikke fysisk signerer for spillerens hullscorer, men noen form for 
muntlig bekreftelse må benyttes, ref. covid-19-modifiseringer av 
golfreglene.

Premier hver torsdag
Det deles ut premier etter hver torsdagsrunde. Golfballer er fast 
innslag, men ved enkelte runder vinner man flotte premier levert 
av klubbens samarbeidspartnere. Resultatlisten med premieoversikt 
finner du i ankomstsonen - på tavlen som henger på heissjakten 
like utenfor luken til administrasjonen. Listen henges opp den 
påfølgende fredagen.
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 Sørkedalsveien er blitt forkjørsvei

Per Teigens pokal
Hver torsdagsmatch registreres i det som kalles Per Teigens Pokal. 
De ni beste på OoM tar med seg gjennomsnittet av sine fem beste 
scorer inn i finalerunden som spilles i september. Finalerunden 
legges til gjennomsnittet og vinner av Per Teigens Pokal kåres. 
Vinner mottar pokalen pluss en gunstig plassert parkeringsplass for 
sesongen 2021.

 
Pallen i Per Teigens Pokal 2019: Per Kristian Winge (2), Henrik Hagness (1) og Ingar 
H. Nilsen (3).

Det spilles i følgende klasser:
• Klasse A: Hcp opp til 9,3
• Klasse B: Hcp 9,4 – 16,5
• Klasse C: Hcp 16,6 – 36,0

Spilleform:
• Klasse A: Netto slag (Per Teigen: stableford resultatet registreres)
• Klasse B: Stableford
• Klasse C: Stableford

Tee:
Hver enkelt spiller velger selv hvilket teested man spiller fra. Det er 
viktig at teested markeres tydelig på scorekortet. Vi viser for øvrig til 
anbefalte teesteder for ulike handicapnivå: 

Teested Damer Herre

63 HCP < 0

61 HCP < 5

58 HCP < 20

54 HCP < 5 HCP < 30

49 HCP < 25 HCP < 36

41 HCP < 25 HCP < 36

Vi gjør oppmerksom på at alle som kjører fra klubben 
og ut i Sørkedalsveien har vikeplikt, også for kjørende 
fra venstre.

I fjor ble det gjennomført omregulering av Sørkedalsveien til 
forkjørsvei i sin helhet. Tidligere var det slik at noen sideveier 
ble regulert etter høyreregelen, mens andre hadde vikeplikt for 
innkjørsel til Sørkedalsveien. Et vikepliktskilt kom raskt opp i 
Ankerveien i retning fra Bogstad camping, mens tilsvarende skilt fra 
vår retning ikke har vært satt opp før inntil ganske nylig.

Engasjert medlem tok affære
Styreleder Jens-Ove Hagen ønsker å takke Jens N. Engelstad, 
leder i klubbens kontrollkomité, for en flott innsats for 
trafikksikkerheten. Jens har prisverdig tatt tak i en sak som – hvis 
det ikke hadde skjedd noe – åpenbart ville ha resultert i mange 
trafikkfarlige situasjoner. Ved utallige henvendelser til ulike 
kommunale og private instanser har han forgjeves forsøkt å få hjelp 
til å sette opp vikepliktskilt også fra vestsiden av Ankerveien, slik at 
sjåfører i biler som kommer fra skolen, bandybanen og vårt anlegg 
kunne bli bevisste på vikeplikten. Da han ikke fikk noen respons 
hos noen instans, tok han kontakt med Jens-Ove med forespørsel 
om fullmakt til å gå til innkjøp av et vikepliktskilt for klubbens 
regning, noe han fikk aksept for.

Kjøpt, hentet og montert
Jens bestilte et vikepliktskilt hos Euroskilt. Han reiste egenhendig 
og hentet skiltet på Furuseth og fikk deretter velvillig bistand av 
banesjef John Riiber og hans mannskaper for å få det montert og 
satt i bakken. Vår leder i kontrollkomiteen har gått litt utenfor 
sine vanlige oppgaver for klubben, men jeg ønsker å applaudere 
denne prisverdige form for sivil ulydighet, finansiert av klubben for 
et relativt beskjedent beløp til et godt formål, sier Jens-Ove. Det 
hører med til historien at tiltaket har mottatt moralsk støtte fra 
bydelspolitikere, Røa Vel og personale på Bogstad skole.
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Flotte lokaler til leie

Oslo Golfklubb har et flott selskapslokale til leie, sommer som 
vinter. Lokalet egner seg svært godt til lukkede selskaper, møter, 
workshops, julebord, konfirmasjoner og minnesamvær. Det har en egen 
inngang fra parkeringsplassen og utgang til en adskilt del av terrassen. 

Lokalet er på ca. 115 kvm og har sitteplasser til ca. 80 personer i 
golfsesongen. I vintersesongen kan hele overetasjen benyttes og det 
vil da være sitteplasser til ca. 120 gjester. 

Kjøkkenet har alle rettigheter og bruker i stor grad råvarer fra lokale 
leverandører. Magnus Forssell og Fabian Løvseth som sammen 
driver kafeen er kjent for å levere mat av høyeste kvalitet. 
Åpningstiden kan tilpasses det enkelte arrangement.

 
Foto: Kim Holthe

Møterom til leie
I klubbhuset er det også to møterom døpt Ragnar Halle og Suzann 
«Tutta» Pettersen, som egner seg til ca. ti personer. Møterommene 
kan slås sammen og har da plass til ca. 20–25 personer avhengig av 
oppsettet i rommet. 

Begge møterom er utstyrt med komplett AV-utstyr.

Frokost, lunch eller middag? I kafeen kan det bestilles mat og drikke 
som kan leveres i møterommet eller inntas i kafeen.

 
Foto: Kim Holthe

Booking
For mer informasjon og booking av selskapslokale eller møterom 
kontakt markedssjef Roger Bakke, roger@oslogk.no,  
mob. 482 42 428.

Hvem var Ragnar Halle?
Ragnar Halle var initiativtakeren til Oslo Golfklubb, og er med rette 
kalt norsk golfs far. Sitt møte med golf beskriver han slik i et notat:

«Den store fascination for golf oppdaget jeg høsten 1907 i Aberdeen 
i Skotland, men først da jeg kom til London i begynnelsen av første 
verdenskrig 1914–18 fikk jeg ordentlig anledning til å dyrke denne 
altoppslukende interesse. All den tid jeg kunne avse ble benyttet til 
golf, så det var ikke mange dager i årets løp jeg ikke spilte.»

Oppholdet i England ga Halle ideen til å introdusere golf i Norge. 
Han forberedte seg bl. a ved å «gå i lære» hos Storbritannias ledende 
golfarkitekt på den tiden, Mr. Abercrombie. I tillegg besøkte han 
mange engelske golfbaner for å se hvordan de var anlagt. Da Ragnar 
Halle kom hjem til Norge 1921 startet han arbeidet med å opprette 
landets første golfklubb. Han kontaktet venner og bekjente i håp om 
å finne areal til en bane, men møtte liten forståelse og oppmuntring. 

Ragnar Halle og hans venn og forretningspartner, R.M. Peterson, 
hadde sett seg ut et lite jorde på østsiden av veien vis a vis Nordre 
Huseby, nedenfor Røa. Eiendommen var forpaktet bort av staten, 
men det ble gitt tillatelse til å etablere tre korte hull så lenge det 
ikke sjenerte forpakteren.

Den første virkelige oppmuntringen fikk Halle da han ble kontaktet 
av den amerikanske generalkonsul, Mr. Snyder, som var en ivrig 
golfspiller. Han visste at det ikke fantes noen golfbane i Norge, og 
ble derfor nysgjerrig da han en dag høsten 1922 så to menn med 
golfbager på Majorstuen. Han kontaktet de to, som viste seg å være 
Peterson og Halle. Snyder ivret for at de straks skulle kalle inn til 
et møte for å finne andre som kunne være interessert i å starte en 
golfklubb. Som sagt så gjort, og ca. 25 interesserte møtte frem. 
I tiden som fulgte ble det foretatt mange befaringer for å finne en 
passende tomt. Dette viste seg å være meget vanskelig fordi det 
krevdes store investeringer. Halle tok initiativet til noe som ble kalt 
Den store arbeidskomité. Den ble opprettet 8. mai 1923 og hadde 
13 medlemmer. Halle ble vinteren 1924 tipset om et område ved 
Bogstadvannet, der banen nå ligger. Etter en litt treg start reagerte 
eieren av Bogstad Gård positivt. Leiekontrakt ble inngått med 
grunneieren, Nini Egeberg, i juni 1924.

Kristiania Golfklub ble stiftet på konstituerende generalforsamling 
med ca. 40 deltagere 13. juni 1924 ved den gamle Bjerkoddlåven, 
som lå på kollen ved greenen på nåværende hull 5. Låven ble 
klubbens første klubbhus. Som formann ble A.F. Klaveness valgt. 
Ragnar Halle ble valgt til viseformann og formann i banekomiteen.

Halle gikk umiddelbart i gang med å legge planer for en 9-hulls 
bane. Arbeidene ble startet så snart skissene var ferdige. 20. august 
1924 ble det gitt beskjed om at banen var spillbar: «9 hull med 
sandgreens var i orden, dog uten teesteder og bunkere, – man 
ventet på økonomien». 

Ragnar Halle hadde, sammen med andre ildsjeler, nådd sitt 
mål. Han var klubbens formann i perioden 1926–1929 og 
fortsatte sin innsats for klubben i påfølgende år. Han ble 
utnevnt til æresmedlem i 1948. Han var også engasjert i arbeidet 
med å utarbeide planer for golfbane på Borregård og ved 
Høsbjør Turisthotell.

April 2020, Jens-Ove Hagen
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Tim Resen – arkitekten bak klubbhuset

PULS arkitekter as med Tim Resen i spissen er hjernen 
bak det nye klubbhusets utforming, karakter og 
funksjon. Vi treffer Tim utenfor klubbhuset en vakker 
solfylt vårdag. Det er fortsatt noen uker til banen 
og klubbhuset på Bogstad er klar for storinnrykk av 
forventningsfulle golfere.

Da du fikk i oppgave å tegne det nye klubbhuset hvordan gikk du 
til verks?
– Hele prosessen startet med kartlegging, både av klubbens behov 
og de økonomiske vilkårene. Vi har en tomt i flotte omgivelser og 
et lovverk som vi må forholde oss til. Alt dette setter rammen for 
prosjektet. Deretter er det å finne ut hvordan vi skal løse prosjektet 
innenfor disse forutsetningene. Når vi gikk i gang med å planlegge 
det nye klubbhuset ble det fokusert på at bygget skulle passe godt 
inn i omgivelsene som består av et åpent, bølgende kulturlandskap, 
golfbane, utsikt til Bogstadvannet og Bogstad Gård, fornminner 
og den gamle Ankerveien. Gjennom analyser fant vi fremt til 
det vi mente var den riktige måte å angripe tomten på og fikk en 
formening om hva slags prosjekt som skulle stå her i ettertid.

Det er også en estetisk analyse som gjøres og her står man ovenfor 
flere valg. Skal bygget være en kontrast eller skal det underordne 
seg? Skal det være i stil med Bogstad Gård eller modernistisk og 
noe strammere? Vi landet tidlig på at det i dette flotte og åpne 
kulturlandskapet skulle settes opp et bygg som ikke ville bli for 
dominerende, men likevel «ta litt plass». Nivåforskjellene på 

tomten tillot oss å gjemme mange funksjoner under bakken og ved 
å utnytte dette ville bygget bli mindre fremtredende. Det resulterte 
i at 2/3 deler av klubbhusets areal ble lagt under bakken.

Kan du fortelle litt om materialvalget som er gjort?
– Bygget består av to hovedelementer, den tunge steinkledde 
sokkeletasjen og den lette toppetasjen med den transparente 
utkragete rammen. På sokkelen syns jeg vi har valgt en veldig flott 
stein – argentinsk skifer. Vi hadde tanker om at det kunne være 
betong, men det er nok slik at mange syns at betong er litt røft 
og at stein kanskje er lettere for flere å assosiere seg med. Den er 
veldig hard, skåret i fallende lengder og murt på nesten tilsvarende 
måte som vanlig teglstein. Som materiale er stein tungt og hører til 
bakken. Det passer veldig bra til en sokkel i dette naturlandskapet. 
Stein er et svært bestandig materiale og holder seg godt over tid. 
Den vil kanskje få en patina etter hvert, men den er såpass hard og 
lite porøs, så den vil holde seg veldig fin over tid. 

Mange vil kanskje oppfatte den lette toppetasjen hvor kafé, 
møterom og kjøkken ligger som den mest synlige delen av 
prosjektet. Vi har laget en konstruksjon i form av en lett horisontal 
ramme som krager ut over sokkeletasjen. Denne presise hvite 
rammen ønsket vi skulle være godt synlig og formelig sveve over 
landskapet. Glass og mørke fasadematerialer er benyttet mellom 
rammen og sokkelen for å gi toppetasjen inntrykk av å være mest 
mulig transparent. Den er kanskje ikke blitt så transparent som vi 
opprinnelig planla, da det ble behov for tettere vegger ved møterom 
og kjøkken, men det er flott å kunne se gjennom bygget fra 
parkeringsplassen ved inngangssonen.

Opprinnelig tenkte vi å bruke hvitpigmentert betong på den hvite 
rammen. Det ville ha lignet på hvit, matt marmor. Det viste seg at 
det var for dyrt og for tungt. Vi jobbet derfor for å finne et annet 
materiale og landet på hvite fibersementplater som heter cembrit. 
Det er et vedlikeholdsfritt materiale hvor platene er skrudd fast 
med skult innfesting. Jeg syns det har blitt veldig fint med den hvite 
rammen som gjør at bygget syns og får tar den plassen det skal ta.

Hvor lang tid tok det å komme frem til ideen om klubbhusets 
utforming?
– Ideen til klubbhusets utforming kom veldig fort, kanskje allerede 
første dagen jeg begynte å skisse på det. Jeg kjenner jo stedet veldig 
godt og det var på mange måter veldig opplagt. 
Når vi etter hvert også fikk kontroll på at vi kunne heve 
parkeringsplassen og at den ikke ble for høy i forhold til 
Sørkedalsveien og Ankerveien, samt at vi også fikk en hel 
etasjeforskjell i forhold til området foran Pro Shop, ble hele 
løsningsforslaget klart i løpet av få dager.

Har du hatt medlemmene i tankene underveis i prosessen?
Jeg vet jo at vi har en stor medlemsmasse hvor mange har 
synspunkter og kan være kravstore. Styret var veldig bevisste på 
at man ikke ønsket et for røft prosjekt og var tydelige på at vi 
måtte ha en balanse i materialbruken som kunne falle i smak for 
de fleste. F. eks som i kafeen hvor totalinntrykket blir myket opp 
med eik på veggen og i taket. Under hele prosessen har det vært 
viktig for meg å tegne noe som var fremadrettet i stil og form, 
og ikke tilbakeskuende. Foreløpig har det bare vært hyggelige 
tilbakemeldinger. Så langt virker det som om medlemmene er 
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veldig fornøyde og jeg tror kanskje at valget av skifersteinen er en av 
suksessfaktorene.

Hvilken betydning tror du det nye klubbhuset vil ha for klubben?
Banen har vært fantastisk i mange år og nå får vi en komplett 
golfopplevelse på Bogstad hvor bane og klubbhus står i stil til 
hverandre. Det har blitt et flott sted å arrangere selskaper eller å 
ta med seg venner for å spise middag, og man trenger ikke være 
golfspiller for å gjøre det. Klubben har fått store og differensierte 
utearealer, som også kan deles inn slik at det kan avholdes et lukket 
selskap i en del, samtidig som medlemmene har god plass til 
vanlig bruk. Arealene i underetasjen legger til rette for innendørs 
golftrening og sørger for aktivitet hele året.

Nærheten til byen og kvalitetene i området gir klubben et 
stort potensiale med tanke på kafé/restaurant drift og utleie av 
selskapslokaler. Jeg håper at det slår til og at det blir et sted som folk 
kommer til å bruke mye og at vi får et levende klubbmiljø.

Hva skiller dette prosjektet fra andre prosjekter du har gjort?
Et hvert arkitektprosjekt handler om skreddersøm for å dekke 
et bestemt behov, så ingen prosjekter er like. Oppgaven i dette 
prosjektet har vært helt annerledes enn noe annet jeg har tegnet. 
Mange vil kanskje kjenne igjen det presise og den moderne stilen, 
de knappe detaljene og presisjonen, f. eks i overgangen mellom 
materialer. 

Hva vil du si har vært det mest givende med dette prosjektet?
I utgangspunktet er jeg ydmyk i forhold til å ha fått lov til å tegne 
dette bygget. Det er noen ikoniske tomter og steder i Oslo som er 
veldig synlige og tydelige, som f. eks Ekebergrestauranten, så det 
å få anledning til å tegne et bygg som dette i løpet av karrieren er 
veldig moro. 

Det har til tider vært en litt utfordrende prosess, men når jeg se 
hvordan det har blitt og erfarer at folk er fornøyde er jeg veldig 
glad og takknemlig for å ha fått lov til å være med på det. Det har 
heldigvis vært en god stemning i prosjekteringsfasen og gjennom 
hele byggefasen. Det har blitt et flott bygg som jeg jeg er veldig 
fornøyd med. Det er viktig å påpeke at det ikke hadde vært mulig 
å gjennomføre et så bra prosjekt uten den fantastiske innsatsen 
mange frivillige har bidratt med, som bl. a. styringsgruppen med 
Christopher Raanaas i spissen.

Hva liker du best med jobben din?
Det er at jeg kan «leke» gjennom å være kreativ, tegne og løse 
oppgaver, og til slutt se bygget stå der. Det er veldig varierte 
oppgaver og fantastisk at man kan leve av å gjøre dette. 

Fakta om Tim

Handicap: 15,9

Favorittkølle: wedger og jernkøllene generelt 

Favoritt hull eller sted på banen: hele back nine  

Andre hobbyer: ski og vindsurfing

Golf i koronatider – fase 2

Over noe tid har det sakte, men sikkert blitt lempninger på den 
nødvendige og strenge dugnaden som var i første fase av kampen 
mot koronapandemien. Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene 
for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i 
karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk 
håndhygiene og hosteregler etc.).

Både som enkeltpersoner og som organisasjoner har vi et ansvar for 
at dette ivaretas og smittetallene ikke øker igjen. Som golfer er du 
ansvarlig for dine handlinger og følg retningslinjene.

!

Vær bevisst hvilke praktiske betydninger myndighetenes 
smittevernregler har for deg, også i golfsammenheng. 
Bli hjemme om du er syk eller i karantene.

Opptre på en måte som gjør at du ikke smitter andre. 
Vær nøye med håndvask og hostehygiene, unngå å ta direkte på gjenstander 
og flater som også andre vil berøre. Bruk papir, jakkeerme e.l.

Ta forholdsregler så du ikke selv blir smittet. 
Hold avstand, unngå ansamlinger av mennesker, f.eks. på driving rangen, 
treningsområder etc.

Forbered deg hjemme før du reiser til golfbanen. 
Ha med antibac, evt. vann etc.

Ikke belast klubbens rutiner og ressurser mer enn nødvendig. 
Kan du bruke egen tralle og ha den hjemme så er det fint, ta gjerne med 
søppel hjem etc.

Er du usikker på om din deltakelse kan innvirke negativt – for 
deg selv eller andre – avstå.

Følg for øvrig klubbens angivelser.

 Synlige brudd på smittevern, påvist  
 smitte påført på golfbanen, eller  
 negativ utvikling i smitteutviklingen, 
 kan medføre bortvisning fra,  
 og i verste fall stengning  
 av anlegget.

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE
KORONASMITTE VED BRUK AV

GOLFANLEGG 
Norges Golfforbund (NGF) og interesseorganisasjonene for administrativt ansatte (GAF) 

banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.]

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene!

Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte 
forhold på eget anlegg.

Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne.

På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne.

Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates
etter dette å holde åpent fra [dato].

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG

FØR SPILL
! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 

symptomer på forkjølelse.

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE
KORONASMITTE VED BRUK AV
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banearbeidere (NGA), profesjonelle trenere og spillere (PGA) og baneeiere (FNG) mener at bruk av 
golfanlegg kan sammenlignes med bruk av turområder, parker o.l., og at golf som aktivitet har få

berøringspunkter med fare for smitte. Derfor har man utarbeidet retningslinjer for bruk av
golfanlegg som ivaretar ansatte og spillere, der det er lagt opp til ytterligere minimering av 

smitterisiko. Retningslinjene, slik de fremgår av dette dokumentet, er utformet slik at aktivitet kan
foregå innenfor helsemyndighetenes restriksjoner. [Retningslinjene er også godkjent av NIF.]

Alle klubber som ønsker å holde åpne anlegg skal gjøre alle ansatte og spillere 
kjent med disse retningslinjene!

Retningslinjene i dette dokumentet legger til rette for at golfanlegg kan holde åpent med moderat
aktivitet for å kunne tilby brukerne et godt aktivitetstilbud med lav smitterisiko i denne vanskelige
perioden. Retningslinjene tar som utgangspunkt å begrense kontakt mellom mennesker, samt å 
minimere berøringspunkter for å forhindre overføring av smitte. Retningslinjene gjelder for alle åpne
golfanlegg og skal ikke fravikes, men hver klubb må selv vurdere ytterligere tilpasninger til særskilte
forhold på eget anlegg.

Det åpnes nå for spill på golfbaner, under forutsetning av at retningslinjene i dette dokumentet
følges. Merk at det i første omgang kun åpnes for bruk av bane, ikke treningsområder og driving 
range. For å kunne ha kontroll på trafikken tillates spill på bane kun basert på booking i Golfbox. 
Det betyr at det ikke skal benyttes ballrenne.

På et golfanlegg, som alle andre steder, er det personlig bevissthet og tillit som er avgjørende for at 
vi skal kunne ta anleggene i bruk. Alle Brukere av golfanlegg i Norge forventes å sette seg inn i, og
respektere, disse retningslinjene slik at man kan fortsette å holde mulighetene for spill åpne.

Disse retningslinjene er klarert med Norges Idrettsforbund (NIF) [dato]. Norske golfanlegg tillates
etter dette å holde åpent fra [dato].

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG

FØR SPILL
! Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 

symptomer på forkjølelse.

  GOLF OG KORONA: 

 DU ER SELV ANSVARLIG FOR 
 DINE  EGNE HANDLINGER! 
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Baneavdelingens hjørne

Etter en snøfattig vinter i lavlandet på Østlandet var 
banen stort sett fri for snø i slutten av mars. Vi fikk 
en varmere april en normalt noe som bidro positivt 
til at kvaliteten på banen var på et høyere nivå ved 
baneåpning en på flere år. Vi må helt tilbake til 2014 
for tilsvarende forhold.  

Vi har fått et godt utgangspunkt som jeg håper vi kan dra nytte av 
i tiden fremover. Mai måned var kald helt frem til den 24. Sett i lys 
av det var det fornuftig at vi hadde en gradvis og tilpasset aktivitet 
de første par ukene etter baneåpning for å forebygge unødvendig 
slitasje grunnet liten eller ingen tilvekst. Flere av de banene som 
åpnet tidlig på Østlandet har fått et tilbakeslag pga. slitasje.

Å rigge opp banen for spill etter vinteren har tatt noe lengere tid 
i år grunnet et stort aktivitetsnivå i prosessen med å flytte inn i nytt 
klubbhus samtidig som uteområdene rundt klubbhus skal sluttføres. 
Omtrent halve arbeidsstokken har bidratt i denne prosessen i tillegg 
til at tre sesongarbeidere, som normalt fases inn i midten av april 
ble sittende i karantene til begynnelsen av mai. Samlet sett har 
dette begrenset fremdriften på mange områder ute på banen. Vi har 
prøvd og løste det etter beste evne og vi håper alle er fornøyd med 
det vi likevel har fått til.

Det er fortsatt arbeider som skal gjennomføres før spilleopplevelsen 
blir 100 prosent. Vi er på god vei, men vi trenger fortsatt litt mer 
stabil varme for at vi kan ta de neste stegene. Greenene har klart 
seg bra den første vinteren og er uten sopp og isbrannskader. Det 
var nok noen som var litt skeptiske til om gress dyrket i Spania ville 
overleve i vårt klima. I utgangspunktet skal dette ikke være noe 
problem da gressarten og genetikken er tilpasset et vidt spekter av 
klimasoner ute i verden. 

Etter et radikalt værskifte i slutten på mai kom varmen og banen 
har utviklet seg raskt og fremstår nå med gode spilleflater på både 
greener, teesteder og faiwayer.
 

Greenhastigheten (stimpen) ligger nå stabilt på rundt 8,5 og det er 
vi godt fornøyd med på dette tidspunkt av året.

Vi har fortsatt noen lange dager igjen med å få ferdigstilt noen av 
uteområdene rundt klubbhuset inklusive de to nye puttinggreenene. 
Gjennom mai måned har det blitt rullet ut ferdiggress. Gresset har 
ikke noe rotsystem og er således sårbart og tåler svært lite belastning 
i form av tråkk og annen maskinell slitasje, herunder golfbiler. 
Vi ber derfor alle om å unngå å ferdes på disse områdene. 

Gresset representerer store verdier og det er således av felles interesse 
at dette blir ivaretatt på en best mulig måte. Områdene blir delvis 
inngjerdet og merket med GUR pinner. Golfballer som havner i 
områdene merket med GUR skal hentes ut og droppes utenfor. Så 
lenge det ikke kommer naturlig nedbør må området med nylagt 
gress kontinuerlig dagvannes. Vi beklager ulempene dette medfører.

Ved siden av de normale vedlikeholdsrutinene som klipping, 
gjødsling og dressing har vi blant annet utført følgende arbeider før 
og etter baneåpning.

• Bistått ifb. med bygging av trapper opp til teested 1 og 10 og 
putting greenen foran terrassen. 

• Fikset stolper og nett på driving rangen som ble skadet etter 
stormen tidligere i vår.

• Supplert noe sand i diverse bunkere.  
• Torvet diverse områder i fairway som ble hakket opp av kråkene 

høsten 2019.
• Hjelpesådd alle fairwayer og rougharealer. 

Jeg er stolt av den mobilisering og innsats banepersonalet som har 
lagt ned mye tid i arbeidet med å forsere frem banekvaliteten til en 
tidlig baneåpning samtidig som det har blitt gjennomført betydelig 
arbeid på arealene rundt klubbhuset.

Ønsker med dette alle en riktig fin golfsesong.

Vennlig hilsen John Riiber
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Vandrefalk på banen

No show

Det er ekstrem stor pågang av spillere på banen og viktig 
at alle reserverte starttider blir benyttet. Vi minner om at 
avbestillingsfristen er senest kl. 20.00 kvelden før. Det gjelder 
uansett hvilket klokkeslett som er booket påfølgende dag.  
Når dette blir respektert sikrer det at andre spillere kan få reservert 
starttid på den ledige plassen.

Enhver spiller som har reservert starttid skal registrere seg 
hos starter.

No show defineres som en ikke-bekreftet starttid. Det er derfor 
viktig å registrere seg hos starter senest 10 minutter før start. 

Alle «no show» blir registrert ved endt dag og fulgt opp av 
administrasjonen. Vi er åpne for at vi kan ha foretatt en 
feilregistrering og vil i første omgang be vi om en forklaring. 

Hvis vedkommende ikke gir noen tilbakemelding, legger vi til grunn 
at man er uteblitt uten gyldig grunn. Navn og medlemsnummer vil 
bli registrert. Hvis manglende oppmøte uten en plausibel årsak skulle 
gjenta seg i inneværende sesong, vil du bli nektet starttid på Bogstad 
i de nærmeste tre ukene.

David McGregor som jobber i baneavdelingen har sendt inn dette 
bidraget til OGK Nytt:

For tre uker siden jobbet jeg på damenes 14th tee og jeg så to 
Vandrefalker jakte fugler sammen over Bogstadvannet. Onsdag 
27. mai fant jeg en måke som ble drept og spist på 4th fairway.  Jeg 
antok at det var rovfuglen som hadde drept den. 

Torsdag den 28. mai gjorde jeg meg klar til å klippe den 14th green 
og en av Vandrefalkene jaget en fugl over trærne fra den 13. fairway 
og passerte bare noen meter fra meg og videre ut over vannet. Den 
fikk ikke tak i byttet og fløy helt opp i trærne ved siden av skiløypa 
på Tryvann før jeg mistet den ute av syne.

Senere samme dag så den igjen da den fløy over den 15th fairway og 
over til klubbhuset. 

Fuglene må hekke høyt oppe i åsene nær oss, og de jakter antagelig 
over golfbanen og Bogstadvannet. Jeg antar at de vil være her hos 
oss i en annen måned eller to.

Fakta om Vandrefalken

Typisk byttedyr inkluderer blant annet ender, måker, 
duer og sangfugler. Vandrefalken spiser også flaggermus, 
og kan tidvis stjele byttedyr, inkludert fisk og gnagere fra 
andre rovfugler. 

Vandrefalken hekker på klipper i opptil 1300 fots høyde 
og noen ganger høyere. Den kan leve til den blir 12 
til 15 år gammel. Dødeligheten for unge falker er på 
omtrent 60 prosent.

Ser du etter Vandrefalken kan du finne den sitte eller 
hekke på skyskrapere, vanntårn, klipper, kraftlinjer og 
andre høye strukturer. 
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Jeg fant! Jeg fant!

Oslo Golfklubb ble etablert i 1924, og de første årene 
hadde klubben en bane med ni hull. I 1932 ble banen 
utvidet til en fullverdig 18-hullsbane med hull 15, 16 
og 17 anlagt på den andre siden av Sørkedalsveien, 
nærmere bestemt på Himstadjordet. Nå har Jens N. 
Engelstad, sammen med Egil Kjos i Røa Vel og med 
god hjelp av John Riiber, funnet ut nøyaktig hvor de 
3 hullene lå.

– Jeg har i flere år vært nysgjerrig på de tre hullene, og har ofte 
gått tur i området, men inntil i år uten særlig målrettet søk, 
forteller Jens.  

Området det er snakk om befinner seg i nordenden av Bogstad 
Camping og videre ned mot parkeringen for badeplassen ved 
Bogstadvannet, på oversiden av Sørkedalsveien. I dag vokser det tett 
skog her, men før var det et åpent beiteområde og del av Bogstad 
Gård. Området er nå fredet. 

I 1930 leide klubben Himstadjordet av 
Bogstad gård og i 1932 ble 15., 16. og 
17. hull ferdigstilt der. Fra det året, med 
unntak av krigen, har banen hatt 18 
hull.

I 1940/41 overtok tyskerne hele området 
på østsiden av Sørkedalsveien, da også 
området der hull 15, 16 og 17 befant 
seg. 

På et møte om trafikksikkerheten i 
krysset Ankerveien/Sørkedalsveien, med 
representanter fra Røa Vel og Bogstad 
skole, kunne Røa Vel fortelle om sitt 
spennende arbeid med Bogstad Ring – 
en plan for utvikling av Peder Ankers 
plass og omkringliggende områder helt 
ned til parkeringsplassen ved badeplassen 
ved Bogstadvannet. 

– På møtet fikk jeg anledningen til å fortelle om de tre hullene, 
noe de ikke kjente til fra før. Dette oppildnet Egil Kjos og Jostein 
Refsnes fra Røa Vel, og førstnevnte trålte deretter området der 
hullene lå og mente etter hvert å kunne identifisere green nr. 16. 
Han skaffet også tillatelse fra Byantikvaren til å bore der man 
antok greener og teer for alle de tre hullene hadde ligget. Sammen 
med ham ble området befart med avstandsmålere og kartet fra 
1936. Etter dette bidro John Riiber med å bore i bakken for å få 
grunnforhold frem i dagen, og resultatet bestyrket vår vurdering 
at vi hadde funnet greenene for hull 15 og 16 samt teen for 16. og 
17. hull, forklarer Jens. 

– Endelig bevis for hvor greenen på 16. hull befant seg, forelå da 
John Riiber og jeg utrolig nok fant hullkoppen, rusten men hel, 
fra 1930-årene. Den lå helt løst på bakken, skjult mellom og under 
kvister, trær og løv, og der har den ligget i 75 år, sier Jens.

Det gamle kartet fra 1936 viser de tre hullene. Vi ser krysset ved Peder Ankers plass 
nede til høyre på bildet og Bogstadvannet øverst på tegningen. Etter krigen fikk ikke 
klubben lenger glede av de tre hullene. I stedet leide man mark som ligger midt på 
nederst på kartet, av Bogstad Gård. Dette området utgjorde deler av dagens 9. hull, 
samt hele driving rangen og i all hovedsak dagens 7. og 8. hull.
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 Blinkskudd fra banen

12. mai ble det avholdt en befaring i området hvor representanter 
fra Røa Vel, Bymiljøetaten, Byantikvaren og Oslo GK drøftet den 
videre utviklingen av området. Byantikvaren ga da tillatelse til at det 
også kunne graves forsiktig for å bekrefte lokaliseringen av greener 
og teer en gang for alle.

Ved en senere befaring, denne gangen med metalldetektor, ble det 
gravet i greenen på 15. hull for å se om hullkoppen faktisk satt 
igjen i bakken der. Vi fant ingen hullkopp, men utrolig nok lå det 
10 cm. under bakken en «koppstopp som man den gang benyttet 
for å hindre at hullkoppen sank ned i bakken. Senere søk etter en 
koppstopp i greenen på 16. hull var resultatløst.

– Vi antar at Byantikvaren vil gi noen føringer for hva som 
kan gjøres med de tre hullene som er Norges så langt eldste 
dokumenterte golfkulturminner til forskjell fra mer vanlige 
kulturminner på og ved golfbaner. Mitt mål er blant annet at vi 
i forbindelse med klubbens 100 års-jubileum den 13. juni i 2024 
kan presentere og synliggjøre et golfkulturminne i et landskap slik 
det var da klubben inngikk leieavtale med Bogstad Gård i 1930, 
avslutter Jens.

Noen som kan hjelpe en metallsøkingsentusiast?
For å lokalisere greenene på andre siden av Sørkedalsveien har 
Jens. N. Engelstad fått bistand fra metalldetektorentusiast, 
Harald Hasner. Som takk for hjelpen har klubben tilbudt seg 
å publisere hans ønske om å finne nye områder hvor hobbyen 
kan utøves.

Dersom det er noen medlemmer som har tilgang til åkrer, 
husmannsplasser eller annet, ønsker han å komme i kontakt. 
Områder som kan være interessante er: 
• Oslo / Asker / Bærum
• Vestfold fylke
• Oppland/Innlandet fylke

Vi kan også nevne at alt av avfall som graves opp, og funn deles 
med grunneier. 

Henvendelser sendes til e-post post@oslogk.no, som vil 
formidle videre til Hasner.

Mandag 11. mai haglet det mildt sagt på Bogstad. Vi fikk følgende 
bilder og kommentarer fra Morten Andvig:

«Første runde i år endte med snøkapsel på forhjulet (uten pigger!) 
og litt lite rull på fairway. Det ble en runde med alle 4 årstider – 
kun sommervarmen uteble!»

 

Klubbhuset tar seg godt ut i vinterdrakten!



Oslo Golfklubb
Ankerveien 127, 0766 Oslo
Tlf. 22 51 05 60

E-post: post@oslogk.no
www.oslogk.no
Facebook: www.facebook.com/oslogolfklubb
Instagram: Oslo Golfklubb

Sikkerhet på driving rangen

Pro Shop’s corner

Onsdag 10. juni

er det Cobra demodag  
på driving rangen fra kl. 14.00.

For club fitting send en bookingforespørsel til 

snewey@online.no eller  
ring 22 50 54 92. 

På grunn av koronasituasjonen  
må time bookes på forhånd.

Benytt anledningen  
og få 10 prosent avslag på  

demoprodukter denne dagen!

Av sikkerhetsmessige 
årsaker er det STRENGT 
FORBUDT å slå ballen 
over gjerdet (ca. 210 
meter i enden – mye 
kortere på siden).

Overtredelse av dette 
forbud medfører 
utestengelse fra rangen 
resten av sesongen og 
fire ukers spillenekt på 
18-hulls banen.

Takk 
til alle som bidrar med

tekst og bilder til bladet!

Redaktør: Siv Leschbrandt
E-post: siv@oslogk.no


