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Stem på den beste
annonsen
og vær med i trekningen av et luksuriøst dusjkabinett med massasje og steamfunksjon til
en verdi av kr. 17 245.- gitt av Jackpot AS.
www.jackpot.no

Se side 20

-opplevelse
lek og
moro!
50 min. fra Oslo S
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Beste alternativet nær Oslo
ÅPNINGSTIDER:
Mandag .............. 15-21
Høstferien
mandag ...fra 10.00
Tirsdag/torsdag ....6-21
Onsdag ............... 10-21
Fredag.................10-22
Lørdag/søndag ... 10-19

Vi holder ditt neste bursdagsselskap!
Tlf.: 69 81 99 00 – midt i Askim
www.ostfoldbadet.no

MESSEPRISER

–på peiser og ovner
ut september
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Besøk oss nå – det
kan lønne seg!

Sørkedals

Golfklubben startet opp på Bogstad
i 1924 med spilleren Ragnar Halle som
primus motor.
Klubben har totalt 2300 medlemmer.
I tillegg står 1300 personer på venteliste for å bli medlem. Man må regne
med å stå på venteliste i 15 år for å bli
medlem.
Hele området er skilt ut fra Bogstad
Gård og eies av kommunen.
Etter krigen manglet golfklubben
penger til å drive videre. Dette ble løst
ved å åpne et eget «chapter» blant
nordmenn i USA som betalte hver
gang de spilte i Norge.

Lysakerelva

sporten:
– Det var en britisk trener på
besøk her for mange år siden.
Han sa at han ikke synes de
trente nok her. Da fortelles det
at de tilstedeværende ble så forskrekket at sigarettene falt ut
av munnvikene deres! ler Engelstad. Golf er absolutt blitt en
folkesport, mener han. Ventelistene er lange for å spille på
Bogstad. Nå viser det seg også
at første sesong etter oppgraderingen har vært en suksess.
– Vi mener at vår bane er bedre enn noen annen bane i Norge, sier Skogstad.

