
Fore!  
 
Golfsesongen er ikke langt borte og vi ønsker å gi deg en oppdatering på hva du kan se frem til når 

du kommer til øya ved sesongstart😊 
 
STATUS BANEN 
Vi vil etter påske sende ut informasjon om hvordan vi åpner banen – det vil si om det blir full 
åpning, eller åpning med visse tilpasninger som provisoriske greener, peg på fairway, bruk av 
matter eller lignende. 

  
Vi har ettersådd alle greener og de er nå under duk. 

Klubbhuset ferdig malt av våre greenkeepers, vi har for øvrig gjort en «shining» på hotellromene,  
utemøbler, brygge, og Borka (utsatt til siste uke i april). 
 

 
PROSHOP 
Etter tilbakemelding fra medlemsundersøkelsen 2021 har proshopen har fått et ansiktsløft med ny 
lokale, rett ved siden av garderobene vil dere finne den nye proshopen. Vi lanserer også en 
«members only» logo. 
 

 
 
I tillegg til våre egne produkter vil vi også samarbeide med Golfers Scandinavia, de har et større 
utvalg av kjente golfmerker. Dette for å få et bredere utvalg av artikler i proshopen.  

Vi gleder oss til å få vise deg våre nye spennende varer😊 
 

 
TRALLEPLASSER 
I vinter har vi investert i nye låssystem for å gjøre oppbevaring av ditt golfutstyr tryggere. 
 
Vennligst klikk på linken for årets priser for garderobeskap og tralleplasser: 
https://occ.no/posts/prisinformasjon-fasiliteter-occ-2022/ 
 

 
GJESTEBILLETTER 

https://occ.no/wp-content/uploads/OCC_medlemsundersokelse-2021_medlemmer.pdf
https://occ.no/posts/prisinformasjon-fasiliteter-occ-2022/


Vi minner om at fristen for å forhåndsbestille gjestebilletter er den 21 april.  
Gjestebillettene selges i pakke, 5 stykk for 650,- eller 10 stykk for 550,-. 
 
Vi minner om regler for gjestespill.  
Som medlem i OCC kan du ha med deg inntil tre gjester per dag og du må spille sammen med dine 
gjester. Som gjest på OCC har man mulighet å spille tre runder per sesong.  
Gjestebillettene vil være tilgjengelige i klubb appen, vi arbeider imot en mer bærekraftig drift av 
klubben og vil ikke lenger ha fysiske billetter. 

 
NB: Gjestebillettene er gyldige for sesong 2022 og vil ikke bli refundert. 

 

 
DUGNAD 
Vi minner om vår årlige dugnad og dugnadsturnering, lørdag 30 april. 
Mer informasjon vil bli sendt ut etter påske. 
 

 
TURNERINGER 
Walter og turneringskomiteen har lagt ut et spennende turneringsprogram på hjemmesiden. 
Sett av datoene i kalenderen og støtte klubbens fantastiske turneringsmiljø! 
 
Vi ønsker deg en riktig god påske! 
 

Med vennlig hilsen 

Administrasjonen 

      
OUSTØEN COUNTRY CLUB 

 
 

 

 

https://occ.no/banen/#baneregler
https://occ.no/turneringer/#terminliste

