
Oslo Golfklubb

ÅRSMØTE
Tirsdag 13. mars 2018

kl. 18.00



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2018

2

 Jens-Ove Hagen  Lars Olaf Sterud Cecilie Ditlev-Simonsen
 Styrets leder  Styrets nestleder Styremedlem 

 Camilla R. Juell Markus Leandersson Einar Lyche
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

 Elisabeth Økern Resen  NielsVik
 Varamedlem  Daglig leder

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB

Ordinært årsmøte avholdes i klubbhuset –  kl 18.00 tirsdag 13. mars 2018  

Til behandling foreligger
1. Godkjenne fremmøtte stemmeberettigede medlemmer etter opptelling
2. Godkjenne innkallingen og dagsorden
3. Valg av: 

a. ordstyrer 
b. protokollfører 
c. tellekorps 
d. to medlemmer til å signere protokollen

4. Vedta forretningsorden
5. Årsberetning
6. Revidert regnskap for perioden 1.1.17 – 31.12.17 og revisors beretning
7. Forslag: 

A: Passive medlemmer betaler til klubbhusfond på lik linje med aktive medlemmer
8. Styrets forslag til kontingenter og avgifter
9. Budsjettforslag 2018
10. Behandle klubbens organisasjonsplan
11. Valg av styre. Valgkomiteens innstilling vedlegges
12. Valg av kontrollkomité
13. Valg / engasjering av revisor
14. Valg av valgkomité
15. Drøfting av saker tatt opp på årsmøtet

Oslo, februar 2018
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ÅRSBERETNING 2017

Årsmøtet: Ordinært årsmøte ble avholdt på Bogstad 7. mars 2017.

Styret: Jens-Ove Hagen (leder), Lars Olaf Sterud (nestleder), Einar Lyche,  
 Camilla Raanaas Juell, Markus Leandersson og Cecilie Ditlev-Simonsen. 
 Elisabeth Økern Resen, varamedlem

Revisor: Nitschke AS Statsautoriserte Revisorer

Komitéer valgt av årsmøtet:
Kontrollkomiteen: Jens N. Engelstad (leder) og Elisabeth Seeberg
 Axel Roll og Olav Bogstrand, varamedlemmer

Valgkomiteen: Ragnvald Risan (leder), Anette Bech og Jan Aaseth  
 Erik Hagen, varamedlem

Komiteer oppnevnt av styret:
Anleggskomiteen: Inge Fjeldstad (leder), Stein Oppedal, Jeppe B. Nielsen, 
 Erik Piene, Kristin J. Klæboe, Christian Berg, Tove Ringnes, 
 Louis Røren og Hans Kristiansen

Hedersmerkekomitéen: Einar Skogstad, Jan Aaseth og Niels Vik

Sponsorkomiteen: Jens-Ove Hagen, Cecilie Ditlev-Simonsen, Markus Leandersson,  
 Niels Vik og Marius Thorp

Idrettskomiteen: Espen Andersen (leder), Fredrik Due, Erik Woods, 
 Stine Sophie Johnsen og Fredrik Bach

Turneringskomiteen: Erik Hagen (leder), Christian Storm, Christian Staubo,
 Erik Woods, Keith Woods, Vidar Thorstensen, Bent Hinze, 
 Martin Daun, Ingegjerd M. Staubo og Reidun Dybwad

Ansatte i administrasjonen:
Daglig leder: Niels Vik
Medlems- og kommunikasjonsansvarlig: Siv Leschbrandt
Idrettssjef: Jan Wojtaszek
Turnerings- og arrangementsansvarlig: Marius Thorp
Økonomi: Suzanne von Barner
Banesjef: John Riiber
Fast ansatte i banestaben: Albert Holmgeirsson, Christoffer Jønsson,  
 Jarle Haugnæss og Carl Newey
Driftsleder: Tom Olsen

Trenere: Johan Elgborn, Caroline Diethelm, Robin Pettersson og Marie Høgmoen
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MEDLEMSSTATISTIKK

Æresmedlemmer:  Suzann Pettersen, Einar Skogstad og Terje Foss

Følgende medlemmer gikk bort i 2017:
    
Navn: Medlem fra:

Herman Mehren 1961
Ronald Allison 1968
Helge Helgesen 1972
Carl Semb 1973
Ivar Lid 1986

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Æresmedlemmer 2 2 3 3 3

Livsvarig aktive medlemmer 10 10 10 10 10

Sponsorer 46 46 51 55 72

Aktive kvinner 413 395 383 378 359

Aktive menn 967 961 954 977 983

Aktive juniorer under 22 år 169 150 140 110 94

Midlertidige medlemmer
                            

2 0 0 0 0

Totalt aktive medlemmer 1609 1564 1541 1533 1521

Tidsbegrenset medlemskap 163 182 176 174 188

Livsvarig passiv 3 3 4 4 2

Passive med stemmerett 351 446 493 513 518

Passive juniors under 22 år 74 84 89 105 104

TOTALT 2213 2200 2303 2329 2333
Venteliste:             1589
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Styrets beretning 2017

Styret har i perioden hatt 11 møter og avholdt ett møte med Rådet. Styremedlemmene har dessuten 
vært engasjert i ulike komiteer og utvalg, og i tillegg deltatt på arrangementer for klubbens 
samarbeidspartnere og møter i regi av Norges Golfforbund.

Oslo Golfklubbs virksomhet drives på et område på Bogstad, hovedsakelig leid av Oslo Kommune. 
Området ligger innenfor Markagrensen, med de lovbestemte restriksjoner som dette gir. Klubben har 
ca. 2300 medlemmer fordelt på 16 medlemskategorier. Ved inngangen til 2018 sto det 1589 personer på 
ventelisten for medlemskap, mot 1608 året før. Vi opplever stor interesse blant golfentusiaster, og banen 
rangeres som en av de beste i landet. Klubben har sunn økonomi, god drift og et godt miljø. 

SESONGEN 2017
Vi kan enda engang se tilbake på en fin sesong, med høy aktivitet i klubben. Et av målene for 2017 var 
å skape bedre tilgjengelighet for banespill blant medlemmene. Styret er tilfreds med at vi lyktes med 
dette, uten at det gikk på bekostning av klubbens inntekter. Se for øvrig spillestatistikken på side 7.

Banemannskapet jobbet iherdig gjennom høsten 2016 og vinteren 2017 for å oppnå optimale 
vekstforhold etter snesmeltingen. Så sent som 10. mai var imidlertid hele banen dekket av nysne. Hele 
banestaben og ansatte i administrasjonen og trenerstaben bidro ved flere anledninger med måking av 
greenene og tee-stedene. 

Varmen lot vente på seg, og medlemmene måtte dessverre vente helt til 17. mai før banen kunne åpne 
for spill. De første fire dagene var det påbudt å spille fra medbragte matter. Tiltaket ble møtt med 
negative reaksjoner blant noen av medlemmene, men styret og banesjefen mente dette var nødvendig 
for å spare det spirende gresset i en særlig sårbar fase. Sesongen ble avsluttet 15. oktober og varte 
dermed noe kortere enn tidligere år. I tiden etter ombyggingen har banen åpnet i tidsrommet 6. til 10. 
mai, med unntak av 2014-sesongen som åpnet rekordtidlig 28. april.

Høy banestandard
Banen representerer fundamentet for klubbens økonomi. Dette vises ved uttrykt tilfredshet 
fra medlemmene, ved opptak av nye medlemmer og gjennom stor interesse fra gamle og nye 
samarbeidspartnere. Banen er også den viktigste forutsetningen for å realisere klubbens langsiktige mål 
om en «standard høy nok til å kunne arrangere internasjonale turneringer på høyeste nivå». 

Arbeidet med etableringen av den nye 41-sløyfen ble så godt som avsluttet i 2017. Ferdiggress på tee-
stedene for hull 10, 11, 12, 14, 15 og 17 ble lagt i løpet av våren, og de nye tee-stedene ble flittig brukt 
av de aller yngste og eldste spillerne. Mange høyhandicap-spillere ga uttrykk for økt mestringsfølelse og 
golfglede fordi de kunne nå greenen på ett slag på noen av par 3-hullene. I løpet av høsten 2017 ble det 
laget nytt 41 tee-sted på hull 8. Dette vil bli lagt med ferdiggress til våren, og med det vil etableringen 
av 41-sløyfen være ferdigstilt. Tee 41 ble benyttet på hull 17 under European Young Masters så spillere 
skulle kunne ha mulighet til å nå greenen på ett slag.

Styret valgte å fordele arbeidet med etableringen av de nye tee-stedene over flere sesonger for å sikre 
tilstrekkelig arbeidsmessig og økonomisk kapasitet. Det har dessuten vært en forutsetning at tee-stedene 
skal stå i stil med resten av banen, både kvalitetsmessig og estetisk. 

På vårparten ble også arbeidene på hull 16 ferdigstilt, med oppretting av muren og bygging og 
renovasjon av ny og gammel bunker. Ny drenering til venstre for fairway 1 og til høyre for fairway 15 
ble avsluttet med legging av ferdiggress.
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Etter at banen ble stengt i fjor høst var det stor aktivitet knyttet til flere etterlengtede prosjekter. På hull 
12 ble det gjennomført viktige dreneringsarbeider, og det buklete området med fjell til høyre rett før 
greenen på hull 14 ble fjernet. Vi fikk endelig også drenert området til venstre for fairway på hull 9, der 
altfor mange gode driver har hatt en tendens til å bli liggende i fuktig område utenfor fairway. Målet er 
å ferdigstille arbeidene med å legge ferdiggress til våren. 

Vårt samvittighetsfulle banemannskap jobbet gjennom hele sesongen med å holde banen i så perfekt stand 
som mulig. Det er synd å registrere at spillere unnlater å rake etter seg i bunkre, legge tilbake oppslått torv 
med et solid fottrykk eller reparere nedslagsmerker på riktig måte. Kampanjer og stikkprøver har vist at 
det fortsatt er mange som ikke vet hvordan nedslagsmerker skal repareres. Opplæring vil bli gitt også i 
2018. Course marshall vil, i tillegg til å bidra til flyt i banespillet, også ha som oppgave å minne spillere 
om korrekt adferd på banen. Spillere som ikke følger reglene våre vil motta advarsel. 

I løpet av sesongen besluttet styret å bevilge midler til utvidet bruk av course marshall. To erfarne 
golfspillere alternerte i tjenesten, og ordningen vil bli videreført i 2018. Det hadde vært ønskelig å 
ha course marshall på jobb hele dagen og på kveldstid hver dag i uken, men det er det ikke midler til. 
Nytt i fjor var at marshallen tilbød kaffe, mineralvann og baguetter, noe som ble meget godt mottatt fra 
medlemmene og videreført kommende sesong. 

Ny instruks for starterne ble utarbeidet i 2016 og videreutviklet i 2017, noe styret mener har bidratt til 
blant annet økt bruk av bag tag og til at flere spillere har medbrakt greengaffel. Starterne skal ønske 
velkommen, følge spillere til 1. tee og orientere spillere om viktigheten av effektivt spill, reparasjon av 
nedslagsmerker, raking i bunkerne og at raken skal legges ned i bunkeren i spilleretningen.

Starterne økte fra 2017 oppfølging av «no shows» og sene avbestillinger. Det ble innført regel om at 
avbestilling av bestilt tid måtte skje senest kl. 20.00 dagen før tee-off. Starterne fikk beskjed om å melde fra 
til administrasjonen ved brudd på denne regelen, spesielt i tilfeller med «no shows» av forhåndsbookede 
firerballer hvor det var mistanke om blokkering. Regelbrudd medførte skriftlige advarsler, noe som synes å 
ha bidratt til mindre misbruk. I tillegg fikk starterne instruks om å påpeke tregt spill ved runding. 

Samtlige startere er kvalifiserte unge golfspillere som gjør sitt beste for å etterleve instruksen. Mange 
medlemmer har gitt positive tilbakemeldinger på mer aktive startere, men starterne har også opplevd 
å få kritikk fordi de har gitt samme informasjon flere ganger til de samme spillerne. Styret oppfordrer 
medlemmene til å rette forbedringsforslag og eventuelle klager til administrasjonen. Starterinstruksen 
vil bli videreført kommende sesong.

Aktivitetsnivået på banen
Aktivitetsnivået var høyt gjennom hele sesongen. Det ble gjennomført 102 turneringer, sammenlignet 
med 111 turneringer i 2016. Sosiale turneringer, dame- og seniordager og torsdagsmatcher utgjorde 81 
prosent av samtlige turneringer. Turneringer for samarbeidspartnere og bedriftsturneringer utgjorde 8,8 
prosent, mens øvrige turneringer sto for resten.

I 2016 opplevde mange medlemmer at det var vanskeligere å få spilletid på ønskede tidspunkter enn i 
tidligere sesonger. Det totale antall medlemmer har vært uendret siden baneombyggingen i 2008, men 
mange av de nye medlemmene spiller mer enn medlemmene som meldte seg ut i samme periode. Styret 
besluttet derfor i 2016 å gjennomføre en plan med mål om å frigjøre nærmere 3.000 runder i sesongen 
2017. De viktigste tiltakene var: 

•	 Begrense opptak av nye medlemmer til 50, mot 100 de foregående årene. 
•	 Oppjustering av greenfeesatsene for første gang på flere år: 1 500 kroner for full greenfee, 

1 000 kroner for medlemmers gjester, og 750 kroner for forhåndskjøpte medlemsbilletter. Det ble 
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også slutt på rabattert greenfee i juli. Med denne prisjusteringen var det styrets oppfatning at nivået 
på greenfee bedre ville reflektere kostpris, som er om lag 1 000 kroner per runde. 

•	 Tidligere start på shotgunturneringer og de ukentlige klubbturneringene for menn og kvinner.
•	 Avbestilling av bestilt tid senest kl 20.00 dagen før teeoff for å unngå oppfølging og merknad fra 

starter. Nye rutiner for å følge opp og sanksjonere flighter som var booket med fiktive navn for å 
 unngå ukjente medspillere, eller full flight. 

Det ble i 2017 spilt 29 600 runder, ned fra 35 000 i 2016, og på nivå med aktivitetsnivået i perioden 2010 
til 2013. Nedgangen skyldes en kombinasjon av kortere sesong og dårlig vær i september, 1 200 færre 
greenfee-spillere, 1 300 færre turneringsrunder og 850 færre blokkeringer enn året før.

Det ble gjennomsnittlig spilt 12,4 runder pr aktivt medlem. De ti mest aktive medlemmene spilte mer 
enn 56 runder, med høyeste antall på 102 runder. Snittalderen på de ti mest aktive var 69,4 år. Nye 
medlemmer i 2017 spilte i gjennomsnitt 7,5 runder.

Ordningen med 9-hulls booking ble innført i august. For bestilling av 9 hull fra 1. tee har ordningen 
fungert godt. Ved bestilling av 9 hull fra tee 10 fungerte ikke ordningen optimalt, blant annet fordi 
enkelte spillere opplevde at flighten de skulle gå de siste ni hullene med hadde rundet før antatt starttid. 
Styret tror ordningen vil fungere bedre når medlemmene blir vant til den. Justeringer i GolfBox hadde 
vært ønskelig, men det er foreløpig uklart om disse kan gjennomføres. Mer informasjon til medlemmene 
vil bli sendt ut før baneåpningen.

Styret besluttet å ta inn 70 nye medlemmer fra ventelisten i 2018. Av disse er 15 passive, 17 juniorer og 
38 aktive seniorer. I fjor meldte 83 medlemmer seg ut, hvorav 29 aktive.

Styret har besluttet at klubben også i 2018 skal arrangere European Young Masters, etter at Norges 
Golfforbund forpliktet seg til å dekke alle utgifter. Arrangementet finner sted fra 24. til 28. juli. For å unngå 
for stor belastning på banen i sommerukene, vil det heller ikke i år bli arrangert flere store turneringer i 
juli. Young Masters-turneringen er et meget viktig internasjonalt arrangement og gir oss mulighet til å vise 
frem banen i sin beste stand. Styret oppfordrer medlemmer til å hjelpe til som frivillige under turneringen. 

Nytt klubbhus 
Styret etablerte i 2016 en komité med oppgave å vurdere muligheter både for rehabilitering av eksisterende 
klubbhus og bygging av et nytt. Dette skjedde på bakgrunn av at klubbhusets forfatning er dårlige enn 
tidligere antatt. Basert på komiteens utredninger vedtok styret høsten 2017 å anbefale bygging av et nytt 
klubbhus som kan gi bedre arealutnyttelse, lavere driftskostnader og et helårstilbud til medlemmene.

Et ekstraordinært årsmøte på Holmenkollen Park Hotell 27. november 2017 vedtok med stort flertall 
(259 stemmer for, 33 mot eller blanke) å bygge nytt klubbhus innenfor en kostnadsramme på 57 
millioner kroner. Rammesøknad til kommunen ble sendt inn 6. desember.

Bygget vil bli ca 2000 kvm over to plan. Det vil særlig bli lagt vekt på bedre og mer effektiv 
medlemsbetjening og egnede arealer for samlinger av ulike slag. 

Relativt store arealer vil bli tilrettelagt for Golfland, med helårs innendørstrening med golfsimulatorer 
og andre aktiviteter for golfspillere på alle plan og i alle aldre. Pro Shop og kontor for administrasjon 
og trenere vil bli lagt i tilknytning til dette arealet. Likeledes vil garderobene og trallerommet bli 
plassert i samme område. Alle medlemmer som i dag har tralleplass i klubbhuset og i driftsbygget, vil få 
tralleplass i trallerommet.
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Finansiering av det nye klubbhuset skal skje ved kombinasjon av banklån på inntil 37 millioner kroner, 
støttelån fra medlemmer og samarbeidspartnere, offentlige tilskudd, gaver og medlemsbidrag gjennom 
kontingent. Årlig medlemskontingent for voksne aktive medlemmer økes med 300 kroner fra 2017-nivå. 
Samlet årlig bidrag fra denne medlemsgruppen blir med dette 1 300 kroner. Bidraget på 1 000 kroner 
per voksne, aktive medlemmer til vedlikeholdsfond vedtatt i 2017 overføres til finansiering av det nye 
klubbhuset. 

Målet er å igangsette byggingen på ettersommeren 2018, med ferdigstillelse på forsommeren 2019. 
Offentlige tillatelser må foreligge før oppstart. Anbudsinnbydelse til utvalgte entreprenører ble sendt ut 
16. februar med frist til 10. april for å innlevere tilbud. 

Byggingen vil ikke påvirke spillet på banen. Vi må imidlertid ha provisoriske løsninger for 
kontorer, proshop og kafédrift. Disse vil i hovedsak bli etablert i underetasjen i boligbygget. Ekstra 
parkeringsplasser er planlagt leid på Bogstad Camping.

Styret har nedsatt en styringsgruppe (underordnet styret), som ansvarlig for den praktiske 
gjennomføringen av klubbhusprosjektet. Denne består av Lars Olaf Sterud (leder), Jens-Ove Hagen, 
Erik Hagen, Christopher Raanaas, Elisabeth Seeberg og Niels Vik. Videre er det etablert undergrupper 
for planlegging av Golfland, Kafé og klubblokale, Interiør- og materialvalg, Finans og økonomi, 
Donasjoner, samt Kommunikasjon.

Det er også engasjert prosjektleder, byggherrerådgiver og interiørarkitekt. Disse inngår i en 
prosjektgruppe sammen med arkitekt og styringsgruppen.

Idrettslaget OGK 
Klubben har en aktiv og profesjonelt drevet idrettsavdeling og et godt trenings- og turneringstilbud til 
medlemmene. Avdelingen er viktig for å sikre rekruttering til klubben, tilrettelegge et tilfredsstillende 
aktivitetstilbud til medlemmene og ivareta et godt klubbmiljø. Avdelingen bidrar også til at klubbens 
medlemmer kan prestere på nasjonalt nivå og til å sette norsk golf på kartet internasjonalt. 

Det legges ned svært mange timer fra ansatte og frivillige for å gjennomføre aktiviteter for både bredde- 
og elitespillere. Tilbudet til voksne medlemmer ble styrket i 2017 og vil bli ytterligere utvidet i 2018 for 
å møte økende etterspørsel etter kurs og treningstilbud. Trenerne våre er blant landets beste. De bidrar 
også med holdningsskapende arbeid blant barn og unge slik at disse kan bli gode representanter for 
klubben. Styret er svært takknemlig for engasjementet og kvaliteten i arbeidet som utøves fra alle som 
er involvert i klubbens treningsaktiviteter.

Treningstilbudet krever betydelige finansielle ressurser. Av idrettsavdelingens totalbudsjett på ca 4,3 
millioner kroner, bidrar klubben med ca 1,8 millioner kroner. Resten dekkes inn av treningsavgifter, 
egenandeler, sponsorinntekter og dugnadsinnsats. Det kan nevnes at klubben er den eneste i landet som årlig 
gjennomfører den veletablerte «Golfbyttedagen». I 2017 resulterte dette i et netto bidrag på 70.000 kroner.

Per Heidenreichs fond for unge golfspillere gjør det mulig å yte ekstra støtte til norske juniorer som 
viser særlig talent og treningsinnsats. Fondet har eget styre og er ikke underlagt OGKs administrasjon. 
Inntil 500.000 kroner settes av årlig. Av disse midlene er det i år avsatt ca 350.000 kroner til spillere fra 
Oslo Golfklubb, noe styret ønsker å benytte anledningen til å uttrykke stor takknemlighet for. 

Gode resultater 
Styret ønsker å gratulere spillerne våre for den gode innsatsen i 2017-sesongen og fremhever spesielt 
følgende resultater:
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Lag NM junior: OGK tok gull i både jente- og gutteklassen.
Lag NM: OGKs damer tok gull, herrene tok sølv.
Uoffisielt Lag NM senior: OGKs damer tok gull.
Individuelt NM eldre senior dame: Anne Line Bakkevig tok 3. plass.
EM lag senior: OGK tok 5. plass.
Stina Resen fikk delt 3. plass i en av de største amatørturneringene i verden; Ladies’ British Open 
Amateur Championship. Stina vant Norges Cup-finalen på Tyrifjorden, og var i januar ranket som 
nummer 63 på WAGR-listen (World Amateur Golf Ranking), per dato som beste norske kvinne på 
rangeringen. Stina ble proffspiller i begynnelsen av februar 2018.
Kristoffer Ventura er ranket som nr 32 på WAGR-listen, per dato som nest beste norske mannlige 
utøver. Han deltok i U.S. Amateur Championship, en av de største amatørturneringene i verden, der 
han spilte 16.dels-finalen og fikk delt 9 plass. Kristoffer planlegger å bli proff i juni i år etter endt 
collegeutdanning.
Jarle Volden deltok i The Amateur Championship på Royal St Georges GC i England, en av verdens 
største amatørturneringer, hvor han fikk delt 5. plass. 
Jonas Aulie tok gull i NM individuelt i klassen U-15.

Klubben har for øvrig flere juniorspillere som hevder seg godt nasjonalt og internasjonalt, og på 
amerikanske universitetslag. 

Klubben har gjennom bred juniorsatsing bidratt til å utvikle golfengasjement og ferdigheter blant 
barn og unge som vil utgjøre stammen i klubben de neste tiårene. Over 200 barn og ungdommer 
deltok på trening og kurs i 2017, med gledelig tilvekst blant de helt yngste. Klubbens barne- og 
ungdomsturneringer opplevde igjen rekord-deltakelse. Sarah & Carls Cup og Anthony’s Minipokal, og 
den tradisjonsrike Arild Wahlstrøms pokal, hadde begge over 200 deltakere. 

Klubbmiljø og medlemsservice 
Bruk av klubbens lokaler, restauranten og ulike former for frivillig innsats bidrar til et godt klubbmiljø 
for medlemmer i alle aldre. Frivillig innsats er dessuten avgjørende for at vi skal greie å gjennomføre 
det ambisiøse programmet vi legger opp til hver sesong. Styret har forståelse for at mange medlemmer 
finner det krevende å påta seg helårsverv, og vi har hatt god erfaring med bruk av medlemmenes 
kompetanse i ressursgrupper for spesifikke oppgaver av begrenset varighet. Styret vil også fremover 
søke i medlemsmassen for å finne bidragsytere til ulike oppgaver som kan bety mye for klubbens miljø 
og utvikling. Vi håper det vil dukke opp nye ansikter blant de frivillige. Det er en fin måte for nye 
medlemmer til å bli kjent med klubbens aktiviteter og medlemmer. 

Klubbturneringene er viktige arenaer for å skape et godt miljø på tvers av generasjoner. Medlemmene 
oppfordres til å delta i våre mange tradisjonsrike pokalturneringer, de uformelle sosiale turneringene og 
torsdagsmatchene. Klubben har et svært aktivt seniormiljø blant både kvinner og menn, med ukentlig 
aktivitet og større invitasjonsturneringer gjennom sesongen. Alle over 50 år er velkommen til å delta. 

Alle enheter i organisasjonen skal yte god service til medlemmene og bidra til at OGK er et fantastisk 
sted å være, i tråd med klubbens visjon. Klubbens virksomhetsplan, som ble oppdatert i 2015, fungerer 
som en rettesnor for styret, administrasjonen, ansatte og tillitsvalgte i klubben. Planen er tilgjengelig på 
klubbens nettside og i sekretariatet. Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i den for å bli kjent med 
klubbens visjon, verdier, virksomhetsidé og hovedmål. 
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Hovedelementene i Virksomhetsplanen er:
– Visjon: Et fantastisk sted å være
– Verdier: Inkluderende – Kvalitetsbevisst – Ambisiøs – Engasjert
–  Virksomhetsidé: Oslo Golfklubb skal være ledende i forhold til andre golfanlegg vi ønsker å 

sammenlikne oss med. Intensjonen med alt vi arbeider med skal være å skape et fantastisk sted å være 
for medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og ansatte.

–  Hovedmål: Oslo Golfklubb skal ha et anlegg tilrettelagt for helårsaktiviteter og med fasiliteter og 
banestandard høy nok til å kunne arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå.

Medlemskommunikasjon
Styret og administrasjonen er opptatt av å ha god dialog med medlemmene. En egen 
kommunikasjonsplan er utarbeidet for å sikre effektiv bruk av ulike kommunikasjonskanaler. 
Informasjon fra klubben skjer i økende grad gjennom klubbens websider, i elektroniske nyhetsbrev 
og e-poster, og gjennom sosiale medier. Klubbens side på Facebook hadde ved årsskiftet mer enn 
1500 «følgere». I tillegg til å være en tidsriktig informasjonskanal, åpner Facebook for enklere deling 
av informasjon og synspunkter blant medlemmene, og fra medlemmene til klubbens administrasjon. 
Damegruppen og juniorgruppen har etablert egne Facebook-grupper for deling av informasjon og bilder.

Styret la også i 2017 vekt på å informere om viktige sider av driften som vi vet at medlemmene er 
opptatt av. (I ulike sammenhenger mottar vi forespørsler og synspunkter på kostnader forbundet med 
banedriften og generell pleie av banen.) Det ble derfor gjennomført et informasjonsmøte i peisestuen 
for medlemmene den 21. juni. Banesjef John Riiber orienterte om forutsetninger og måldokumenter 
som ligger til grunn for banedriften. Han redegjorde for arbeidet gjennom hele året, herunder oppgaver 
som utføres mens banen er stengt. Banestabens oppgaver ble gjennomgått i detalj. Riiber forklarte 
viktigheten av ulike tiltak som gjøres gjennom året for å forebygge skader og slitasje. Det var relativt få 
deltakere på møtet, men engasjementet blant de fremmøte var stort.

Det ble i 2017 gjennomført flere informasjonsmøter om det nye klubbhuset, alle med stort oppmøte. 
Innspill fra medlemmene var viktige i arbeidet med å komme frem til endelig forslag om nytt klubbhus. 

En del medlemmer ønsker fremdeles å motta informasjon i papirformat. OGK-Nytt vil derfor bli 
videreført i 2018, med fire utgaver i året.

Den årlige medlemsundersøkelsen ble gjennomført i november 2017. Deltakelsen var på 32,5 %, samme 
nivå som året før, og det var også i fjor flest aktive som svarte. Blant deltakerne var det 75% menn, 49% 
som hadde hcp 15 eller lavere, 70% som var 50 år eller eldre og 59% hadde vært medlem i mer enn ti år. 
Undersøkelsen bekreftet fortsatt stor tilfredshet blant medlemmene. Kvinnelige medlemmer er de mest 
fornøyde. Baneopplevelsen fikk igjen høyeste score. Undersøkelsen viste også stor grad av tilfredshet 
med servicenivået i administrasjonen, medlemspublikasjoner, restaurantdriften og course marshalls 
bevertningstilbud. 

Langt færre medlemmer enn i 2016 klaget på dårlig tilgang på spilletid. 

Styret setter pris på at vi har mange engasjerte medlemmer som kommer med konstruktive forslag til 
forbedringer, som styret og administrasjon kan ta med seg i arbeidet med å utvikle klubben videre. 

Bogstad Vinterparadis (BVP)
Det har vært stor aktivitet fra barn og ungdom på kunstisbanen fra november og gjennom vinteren. 
Røa Bandy er ansvarlig for den organiserte treningen og avvikling av turneringer. Etter golfsesongens 
slutt igangsatte BVP arbeidet med nytt garderobebygg og varmestue på ca 650 kvm i forlengelsen av 
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bygget som er der fra før, under våre utslagsmatter. Bygget kom under tak før jul, og arbeidet skal, 
med unntak av en del innvendige arbeider, ferdigstilles før påske. Oslo kommune har gitt støttemidler 
til prosjektet. Styret er fornøyd med at en lang prosess nå kan avsluttes, og at klubben har kunnet bidra 
til at skøyteinteresserte barn og ungdommer i nærområdet er gitt et flott tilbud. Da vil vi endelig få en 
driving range med utslagsmatter i to etasjer.

Miljøsertifisering 
OKG ble første gang miljøsertifisert i 2013, fortsatt som den eneste golfklubb i Norge. Sertifiseringen 
gjennomføres av det europeiske miljøsertifiseringsorganet for golfbanebransjen, Golf Environment 
Organization. Miljøsertifiseringen gis for tre år av gangen, og vi fikk sertifiseringen fornyet med glans i 
2016. Styret mener det er viktig at klubben viser at den er miljøbevisst og at vi forvalter banen og anlegget 
etter bærekraftige prinsipper. Arbeidet og sertifiseringen skaper tillit i klubbens nærmiljø og i samfunnet 
for øvrig. Satsingsområdene er innen energiforbruk, leverandør/forsyning, forurensing, vann, nærmiljø og 
natur. Miljøvennlig byggeskikk og utførelse er viktig også i prosjektarbeidet med nytt klubbhus.

ØKONOMI 
Økonomien i klubben har høy prioritet, og styret er opptatt av å opprettholde tradisjonen med god 
økonomistyring. Klubbens kostnadsnivå reflekterer styrets fokus på banens kvalitet, videreutvikling av 
servicetilbudet til medlemmene og fortsatt høyt aktivitetsnivå for barn og unge.

Styret har vært opptatt av å sikre god tilgjengelighet på banen for medlemmene. Økte greenfeepriser var 
ett av tiltakene. Til tross for 1 200 færre greenfeespillere, ble totale greenfeeinntekter på 2,5 millioner 
kroner, omtrent det samme som i 2015 og 2016.

Konkurransen om sponsorinntektene er fortsatt tøff. Bedriftene krever stadig mer i form av gjenytelser 
og kommersiell verdi. Vi registrerer at våre samarbeidspartnere har vært fornøyd med det de får 
tilbake, og det er særlig kvaliteten på banen og gjestenes spilleopplevelser som blir fremhevet i 
tilbakemeldingene. Man ser det åpenbart som verdifullt å bli assosiert med OGKs merkevare. Vi har 
ikke opplevd frafall av samarbeidsavtaler. Samlede inntekter fra avtaler med samarbeidspartnere og ad 
hoc bedriftsturneringer ble på ca 4,4 millioner kroner, ned fra 5 millioner kroner året før. Dette skyldes 
færre bedriftsturneringer, hvilket har vært bevisst fra styrets side.

Styret er svært fornøyd med administrasjonens arbeidsinnsats for å bevare og selge inn avtaler som 
generer slike viktige inntekter for klubben. Vi klarer å opprettholde prisen på våre samarbeidsavtaler som 
er vesentlig høyere enn det andre klubber i vår region oppnår. Dette skyldes åpenbart kvaliteten på banen. 
Det er derfor naturlig å rette en stor takk også til banesjefen og hans mannskaper i denne sammenheng. 

Gullsponsoravtalene, som klubben har tilbudt siden ombyggingen i 2008, har gitt gode bidrag til 
klubbens økonomi. Avtalen innebærer at man betaler totalt kr 300 000 for en spillerett i ti år og deretter 
mottar tilbud om medlemskap ved betaling av innmeldingsavgiften som gjaldt på tidspunktet for 
avtaleinngåelse. Vi har en selvpålagt begrensning på inngåelse av maksimalt fem ti-årsavtaler per år. I 
2017 ble det inngått fem avtaler og totalt har klubben nå 38 løpende avtaler.

Styret ønsker at frie midler i størst mulig grad skal benyttes til å nedbetale klubbens gjeld. Lånet 
i Nordea er avdragsfritt, men styret besluttet også i fjor å foreta en nedbetaling av lånet med 1,25 
millioner kroner. Klubbens gjeld var kr 52,75 millioner ved utgangen av 2017.

Lånet er rentesikret i henhold til mandatet om langsiktig forutsigbarhet som ble gitt på det 
ekstraordinære årsmøtet da baneombyggingen ble vedtatt. En fastrentebinding på 7,68 prosent for 30 
millioner kroner av lånet utløper i april 2018. Rentebindingsavtale for nye ti år fra samme tidspunkt 
ble i desember inngått med 4,58 prosent i rente. En fastrentebinding på 7,19 prosent for 10 millioner 



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2018

12

kroner utløper i 2021. Siste del av lånet på 12,75 millioner kroner løper med en rente på 3,39 prosent. 
Gjennomsnittlig rente på hele lånet var ved årsskiftet ca 6,5 prosent, inkludert en lånemargin på 2,5 
prosent. Lånet forfaller i 2039. Styret og administrasjonen innhenter jevnlig konkurrerende tilbud 
fra andre leverandører for å sikre at vi har konkurransedyktige betingelser til enhver tid. Styret har 
foreløpig valgt å avslå gunstigere lånetilbud fordi det vil medføre økt refinansieringsrisiko. 

Styret er meget takknemlig for at vi i fjor oppnådde tilsagn fra samarbeidspartnere og medlemmer 
for støttelån på til sammen 17 millioner kroner for delfinansiering av klubbhuset. Støttelånene er 
avdragsfrie med løpetid på ti år fra utbetalingstidspunktet med en fast rente på 3,5 prosent. Vi håper 
at flere støttespillere melder seg på i løpet av sesongen og når byggingen av det nye klubbhuset 
forhåpentlig starter til høsten.

Under årsmøtet i fjor tok et medlem opp spørsmålet om avskrivninger på baneanlegget følger gjeldende 
regnskapsstandarder, sett i lys av nedbetalingstakten på klubbens pantegjeld i Nordea og varigheten 
på festekontrakten. Avskrivningen på anlegget skjer med en sats på 1,25 prosent, altså med en 
avskrivningstid på 80 år. Restlånet i Nordea har en gjenværende nedbetalingstid på 21 år. Gjenværende 
tid etter feste- og leieavtalene er 31 år. Disse avtalene hjemler fortrinnsrett for klubben til å forlenge 
dersom området skal leies ut for samme formål. 

Det vil formodentlig være regnskapsmessig korrekt å endre nedskrivningstiden til 31 år, i overensstemmelse 
med resterende leietid. Hvis det blir gjort nå, vil de regnskapsmessige avskrivningene øke med 1 117 000 
kroner pr år. Styret har imidlertid funnet det mer hensiktsmessig å igangsette arbeid med å forhandle med 
kommunen om forlengelse av avtalene nå, selv om det fortsatt er lang tid igjen av løpetiden.

Oslo Golfklubb har som kjent ikke et økonomisk formål, og det viktigste er at vi har tilfredsstillende 
kontantstrøm for å drive klubben på en forsvarlig måte. Vi har alltid klart å dekke våre forpliktelser med 
grunnlag i medlemskontingenter og sponsorinntekter. Kontantstrømmen er stabil og det synes ikke å 
være noe tegn til at dette ikke skal fortsette. Det vil ikke ble gjennomført noen endring i inneværende år 
før vi ser resultatet av forhandlingene om en forlengelse. 
 
Gjennom tilknytning til Norges Idrettsforbund er Oslo Golfklubb akseptert som berettiget mottaker 
av økonomisk støtte som gir fradrag i skattepliktig inntekt for giveren. Dette gjelder uavhengig av om 
giveren er en person eller en bedrift. Fradrag gis for beløp over 500 kroner. I 2017 var det en grense for 
fradrag på beløp inntil 30 000 kroner. I 2018 er grensen hevet til 40 000 kroner. Klubben mottok i fjor 
73 500 kroner som i sin helhet vil tilordnes det nye klubbhuset. Styret uttrykker håp om at beløpet øker 
vesentlig i inneværende år. 

Klubbens årsregnskap ble gjort opp med et overskudd på kr 771 396. 

ORGANISASJON 
Styrets oppgave er å utarbeide strategi og legge føringer for drift og videreutvikling av klubben, herunder 
å treffe prinsipielle beslutninger i saksområder som kommer opp gjennom henvendelser fra ansatte og 
medlemmer. Foruten våre vanlige gjøremål, har det vært brukt mye tid på planleggingen og finansieringen 
av det nye klubbhuset, herunder gjennomføringen av det ekstraordinære årsmøtet i november.

Administrasjonen, sammen med de ansatte i Idrettsavdelingen og Baneavdelingen, herunder komiteer 
og ressursgrupper, skal gjennomføre strategi og planer i tråd med styrets vedtak. Styret setter stor pris på 
innspill fra engasjerte og ressurssterke medlemmer. Alle forslag vurderes opp mot hensynet til helheten 
og klubbens langsiktige mål. Det var derfor positivt at medlemsundersøkelsen også for 2017 bekreftet 
at det er bred støtte for de prioriteringer som gjøres, og at medlemmene er fornøyde med de ansattes og 
frivilliges utførelse av sine oppgaver.
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Styret ønsker å takke alle i administrasjonen for meget god innsats i året som gikk. Styret er også svært 
takknemlige for at vi har en så dedikert og kompetent banestab som med sin solide innsats gjennom 
hele året greier å skape en bane av topp internasjonal kvalitet på alle spilleflater, en kvalitet som er selve 
bærebjelken i klubbens økonomi. Styret vil også takke vår head pro og viktige miljøskaper Stephen 
Newey, de ansatte i proshopen og restauranten, samt klubbens meget dyktige trenerteam som utfører et 
meget viktig arbeid med barn og ungdom.

Oslo Golfklubb er svært heldig som har så mange engasjerte medlemmer som bidrar til at klubben 
er et fantastisk sted å være. Styret ønsker å rette en stor takk til alle de frivillige ved turneringer og 
arrangementer, alle deltakere i komiteene, våre samarbeidspartnere, og ikke minst brukerne av banen 
som er daglige bidragsytere til klubbens kultur og miljø. I år er det også grunn til å fremheve den store 
innsatsen som er lagt ned fra medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for at det nye klubbhuset forhåpentlig 
skal bli en realitet. Tusen takk til alle for en flott sesong!

Styret har oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2018:

Turneringskomité:  Erik Hagen 
Anleggskomité: Bent Hinze 
Idrettskomité:  Espen Andersen

Av klubbens heltidsansatte ved årsskiftet var det fire kvinner og elleve menn. Styrets sammensetning 
følger Idrettsforbundets krav til likestilling. Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Sykefraværet var på  
3,8 %, hvorav én ansatt var 50 % langtidssykmeldt. 

Det var i 2017 ikke skader eller ulykker av nevneverdig art blant ansatte og frivillige. Informasjonen 
om forsikringsordninger ved ulykker ligger på klubbens nettsider. Klubben har oppmerksomhet rettet 
mot sikringstiltak på steder hvor spillere kan være spesielt utsatt for å bli truffet av golfballer. Klubben 
forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.

Oslo Golfklubb, februar 2018

 Jens-Ove Hagen  Lars Olaf Sterud Cecilie Ditlev-Simonsen
 Styrets leder  Styrets nestleder Styremedlem 

 Camilla R. Juell Markus Leandersson Einar Lyche
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

 Elisabeth Økern Resen  NielsVik
 Varamedlem  Daglig leder
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2017

ANLEGGSKOMITEENS RAPPORT 

Komiteen har bestått av: Inge Fjeldstad, leder, Jeppe Nielsen, Stein Oppedal, Tove Ringnes, Kristin 
Klæboe, Christian Berg, Erik Piene og Louis Røren. Videre har Fuglegruppas leder Hans Kristiansen 
vært tilsluttet komiteen. 

OGKs styre har i komiteens møter vært representert ved styreleder Jens-Ove Hagen. 
Banesjef John Riiber har deltatt i komiteens møter.

Mandat: Komiteen har ikke økonomisk ansvar, men fungerer som en ressursgruppe for baneavdelingen, 
og fremmer medlemmers synspunkter for banesjefen og styre. Endringer / ombygging av banen 
skal forelegges komiteen, som skal være med på å bestemme utformingen. Komiteen arbeider med 
utgangspunkt i det måldokument for banen som til enhver tid er vedtatt av Årsmøtet, i tillegg til oppsatt 
baneplan. Komiteen gjennomgår budsjettforslag utarbeidet av banesjefen og foreslår prioritering av 
oppgaver innen nyanlegg og vedlikehold. Komiteen kommer også med anbefalinger som gjelder 
klubbens eksisterende bygningsmasse. Komiteens leder skal sammen med styrets leder bestemmer 
tidspunkt for åpning og stenging av banen, etter innstilling fra banesjefen.

I Baneavdelingens stab er det fem heltidsansatte (inklusive banesjef), i tillegg til 8–9 deltidsansatte fra 
15. april til 1. november, og 4-5 deltidsansatte fra 1. juni til 1. september.

Status og tiltak i 2017: 
Dugnad ble avholdt lørdag 22. april. Banen ble åpnet for spill onsdag 17. mai.
Banen ble stengt for spill etter 16. oktober, på samme tid som de siste seks årene. Det ble spilt 29.600 
runder på Bogstad i 2017. 
Banen var også i 2017 i meget god stand. Vi fikk mye ros fra medlemmer og gjester.
Når det gjelder bygningsmassen, ble kun et minimum av vedlikehold i 2017 i påvente av beslutning om 
bygging av nytt klubbhus.
Banesjef John Riiber oppdaterte medlemmene jevnlig om banens status gjennom året, både via OGK-
nytt og nettsidene. Banestaben gjorde etter komiteens mening også i 2017 en formidabel jobb med 
banen. Tusen takk!

Komiteen takker også for mange gode innspill og ideer fra medlemmene.

Av tiltak utover ordinær banepleie kan for 2017 nevnes:
• En del ferdiggress ble innkjøpt og skiftet også i 2017.
• Nye teested «41»på siste ni ferdigstilt, og tee 41 på hull åtte påbegynt. 
• Forskningsprosjekt ved hull 10 og hull 15 ble igangsatt i samarbeid med Norsk institutt for 

bioøkonomi. Prosjektet skal gå over tre år og måle biologisk mangfold i harmoni med golf.
• Hull 16: Stenmuren har holdt bra, og gresset er klippet kort så baller kan risikere å trille ned i 

Bogstadvannet – en ønsket vanskelighet.
• Fuglegruppa har reparert, renset og hengt opp fuglekasser som hadde falt ned. 
• Drenering av stadig nye våte områder på banen (en årlig kamp).
• Fremtidig dataverktøy for banen ble diskutert, men det ble ikke tatt en beslutning.
• Hull ni: Utbedring av dalgangen på venstre side av fairway.
• Trimming, felling og utskifting av en del trær også i 2017.
• Rough ble klippet kort flere steder (hull 1, 3 og 10), og ny rough ble etablert andre steder.
 
Inge Fjeldstad
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HEDERSMERKEKOMITEEN

Komiteen har bestått av Einar Skogstad, Jan Aaseth og Niels Vik. Komiteen vurderte i 2017 flere 
kandidater til hedersmerke.

Komiteen synes det er gledelig at flere av våre medlemmer fikk gode sportslige resultater i 2017, selv 
om ingen oppnådde de etablerte poenggrensene for merke.

Blant tillitsvalgte vurderte komiteen flere kandidater og vedtok å tildele hedersmerke i sølv til

Jeppe B. Nielsen for sine år som medlem i Anleggskomiteen. Jeppe er genuint opptatt av banen og har 
bidratt mye med sine reflekterte innspill og gode tanker om forbedringer av vegetasjon og spillets gang. 
Han har bl.a. laget et elektronisk kart av banen som banestaben bruker i sitt arbeid med oppgraderinger 
og forskjønnelser. 

Vi gratulerer!

Niels Vik
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TURNERINGSKOMITEEN

Komiteen har bestått av: Erik Hagen, leder, Reidun Dybwad, Bent Hinze, Martin Daun, Christian 
Storm, Vidar Thorstensen, Christian Staubo, Inggjerd Staubo og Erik Woods. 
Turneringsansvarlig Marius Thorp har vært sekretær for komiteen.

Komiteen startet sitt arbeid i januar 2017, med gjennomgang og evaluering av erfaringer fra sesongen. 
Komiteen var opptatt av at Klubbturneringer legges til rette for alle medlemmer.

I løpet av sesongen hadde vi tre komitemøter og diverse diskusjoner via e-post. Turneringsopplegget ble 
tilpasset styrets beslutning om endrede startavgifter. Komiteen mener de nye avgiftene fungerte godt og 
er positiv til at disse videreføres. 

Under vårdugnaden merket vi banen med god hjelp fra Banemannskapet. Nye rutiner ble innført for å 
sikre korrekt merking gjennom hele sesongen.

Klubbturneringene utgjorde 67,7 prosent av turneringsrundene i 2017. Samarbeidspartnernes turneringer 
utgjorde 12,1 prosent, mens idrettsturneringer sto for de resterende 20,3 prosent av totalt 6729 spilte 
turneringsrunder.

Member’s Guest ble en igjen en stor suksess. Turneringen ble gjennomført 17. juni med fullt startfelt og 
Shot Gun start. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne og tror dette blir en tradisjonsrik 
turnering fremover.

European Young Masters, International Trophy og Old Boys Championship var de største turneringene 
i 2017. Samtlige ble gjennomført på en måte som høstet ros fra European Golf Association og Norges 
Golfforbund.

Juniorturneringene nådde nye rekorder. Sarah & Carls Cup og Anthony´s Minipokal trakk hele 300 
barn i alderen x – y fra hele landet. Turneringen er blitt en av de største èn-dagsturneringene i Europa. 
Forsøket med «junior tees» og utradisjonelle golføvelser for de yngste ble en suksess. NRK laget 
en flott reportasje fra arrangementet som profilerte både klubben og sporten på en fin måte. Også 
Wahlstrøms Pokal ble en suksess med ca 200 deltakere i alderen x -y.

Klubbmesterskapet ble gjennomført 26. og 27. august. Det ble spilt 18 hull både lørdag og søndag 
(shot-gun). Vi hadde fullt startfelt, og det var spesielt hyggelig å se at flere av klubbens nye medlemmer 
deltok. I 2018 skal vi arbeide for å få med flere kvinnelige deltakere.

Komiteen berømmer Marius Thorp for hans engasjement og kunnskap innen golfturninger på alle 
nivåer.

Komiteen kåret Petter Dahl til Årets Frivillig etter stor innsats under EYM.

Vi har ambisjoner om et fortsatt høyt aktivitetsnivå og vil i 2018 trenge økt frivillig innsats fra 
medlemmene. Spesielt er det potensial blant «yngre voksne». 

Planlegging av 2018-programmet er godt i gang. Vi skal blant annet arrangere European Young Masters 
også i 2018. Vi er en engasjert gjeng som gleder seg til turnerings sesongen 2018. 
 
Erik Hagen
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TRENINGSKOMITEEN (TK)

Komiteen har bestått av: Espen Andersen, leder
Fredrik Bach (fra 17.11.17), 
Fredrik Due, 
Stine Sophie Johnsen, 
Erik Woods. 
Styret har i komiteens møter vært representert ved Camilla Raanaas Juell. Det ble avholdt fire 
komitemøter og flere mindre arbeidsmøter blant medlemmer i komiteen. 

Mandat: Komiteens medlemmer skal sette seg inn i og forholde seg til klubbens vedtatte dokumenter, 
slik som virksomhetsplan og årlige planer for junioravdelingen. Komiteen skal gjennomgå 
budsjettforslag fra administrasjonen og komme med innspill, og i tillegg legge til rette for både bredde- 
og elitesatsing i klubben. 

Status og tiltak i 2017 
Sesongen 2017 ble gjennomført med fortsatt styrking av sportslig satsing og et økt fokus på treningstilbud 
til medlemmene. Systematisk satsing på miljøskapende aktiviteter, gode trenere og organisering av 
arbeidet bærer frukter. Prioriterte tiltak i 2017 var bedre kommunikasjon med hver enkelt spiller, og 
struktur og forutsigbarhet i drift av avdelingen gjennom kontinuerlig evaluering av måloppnåelse. 

Juniorer 
Det var stor aktivitet i junioravdelingen også i 2017. Hele 250 juniorer deltok på trening i løpet av 
sesongen. Det ble lagt ned en del arbeid for å møte hver enkelt spillers behov, blant annet gjennom 
inndeling i nye grupper, bl.a. grupper for sosial trening, jente- og guttegrupper, satsings- og elitegrupper.
 
Det ble gjennomført flere Golf Camper i skolens sommerferieuker.  

Komiteen ønsker spesielt å trekke frem den sosiale treningsgruppen, som fortsetter å vokse i antall spillere. 
For kommende sesong har vi definert konkrete tiltak for å få opp andelen jenter som deltar på trening. 

Medlemstilbud 
Komiteen har i de to siste årene lagt ned tid og ressurser på å øke treningstilbudet til klubbens 
medlemmer i form av kurs og reiser. Oppslutningen har vært god. Basert på erfaringer med fullbooket 
medlemstur i 2016, den første på mange år, og fullbooket dametur i mars 2018, ønsker komiteen å 
utvide og videreutvikle tilbudet. Flere medlemsturer planlegges i 2018 og 2019. Også blant voksne 
medlemmer er det et mål å øke andelen kvinner som deltar på kurs- og trenignstilbud. 

Region Østlandet Vest 
Regionen består av 21 klubber fra Oslo til Drammen og opp mot Hemsedal og Geilo. Komiteen har god 
kontakt med de største klubbene innen vår region og samarbeider godt om felles arrangementer. 

Turneringer 
Komiteen har tatt ansvar for gjennomføring av klubbens to største turneringer, Sarah & Carls Cup og 
Wahlstrøms Pokal. Antall deltakere i Sarah & Carls Cup økte fra 60 i 2013 til 282 i 2017, mens antall 
påmeldte i Wahlstrøms Pokal i samme periode økte fra 50 til 165. 

TK legger ned mye arbeid for å sørge for god gjennomføring av disse turneringene. Det er krevende å 
arrangere turneringer med så mange deltakere, og vi er opptatt av å forbedre opplegget hvert år. 
I 2017 arbeidet vi mye med å motivere egne juniorspillere til å delta i turneringer. Det var en positiv 
utvikling på dette området, og arbeidet vil bli videreført i 2018. 
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Narvesen Tour er navnet på de regionale turneringene som mange av våre juniorer deltok på i 2017. De 
aller yngste kunne delta på Nabogolf-turneringer og nyvinningen Narvesen Minicup, et regionalt tiltak 
som Oslo GK har vært pådriver for. Minicupen ble gjennomført på Nordhaug GK med to samlinger før 
sommeren og to etter ferien. Tilbakemeldingene fra spillere og foreldre var meget positive. 
 
Klubbens beste juniorer deltok også i 2017 på Srixon Tour, som besto av åtte turneringer. På det meste 
var vi hele 20 spillere på reise. Oslo GK oppnådde hele 16 pallplasser! 

Norgesmesterskap med gode resultater.
Lag-NM junior ble gjennomført i Stavanger i slutten av juni. Både Oslo GK`s jente- og guttelag vant gull.
 
Lag NM ble avholdt på Drammen GK. Der ble det gull til Oslo GKs damelag og sølv til herrene.  

U15 NM individuelt ble arrangert av Nøtterøy Golfklubb. Jonas Aulie tok gull. 

Trenere 
Trenerstaben besto i 2017 av Johan Elgborn (hovedtrener), Caroline Diethelm, Robin Pettersson og 
Marie Høgmoen. Vi leide i tillegg inn hjelpetrenere, noe vi også vil gjøre i 2018. Tusen takk til trenerne 
våre for god innsats. Vi føler vi er godt rustet for kommende sesong. 

Økonomi 
Kostnadsoppfølgingen og arbeid for å skaffe sponsormidler hadde høy prioritet i 2017 og blir viktig 
også i 2018. Nytt klubbhus vil gi mange muligheter for å bedre medlemstilbudet, og bør også gi 
grunnlag for nye inntektskilder. 
Komiteen retter en stor takk til idrettssjef Jan Wojtaszek for godt samarbeid og bistand gjennom 
sesongen 2017! 
Fra og med 1. januar 2018 har vi fått nytt navn - Idrettskomiteen 

 
Espen Andersen 
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SENIOR HERRER

Komiteen har bestått av Per J Eitzen, leder, Sjur Galtung, kasserer, Jan Kolstad, Petter Brandt,
Torgeir Lund, Gunnar Skrautvol og Ole A. Engstrøm. 

Seniorkomiteen har avholdt fire møter i løpet av året. Enkelte forenklinger og endringer i rutiner ble 
iverksatt. Disse vil bli gjennomgått i vårt årsmøte.

Første runde ble spilt fredag 19. mai med hele 66 deltakere.
Det ble gjennom sesongen spilt totalt 1012 runder, hvilket er rekord for Seniorgolfen på Oslo GK. Totalt 
125 spillere deltok, og det ble i snitt spilt 7,6 runder pr spiller. Antall runder varierte fra kun én runde 
opp til 18 runder for den mest ivrige. Det deltok gjennomsnittlig 53 spillere pr runde, marginalt høyere 
enn i 2016.

Klasse D - Upper Nine spilte 23 runder fordelt på sju spillere. 
Ved to anledninger måtte vi stenge startlisten før påmeldingsfristen på grunn av stor interesse. Målet er 
å unngå slike situasjoner i 2018. Ved løpende start vil klubben vurdere å utvide starttiden vår dersom det 
er mulig. Moralen må være å melde seg på så tidlig som mulig og ikke vente til tirsdag kl 09.00!

Tre onsdager hadde vi shotgun etterfulgt av kaffe og vafler på terrassen og premiering for 
klassevinnere og «closest to the pin». Vi gjennomførte for første gang en runde med tee-off fra 49, og 
tilbakemeldingene var positive. 

Nytt i 2017 var at det ikke ble delt ut premier til closest to the pin på hull 11 og 16 på ordinære 
onsdagsturneringer. Vinnerne ble i stedet premiert på Årsmøtet. Videre ble «Birdie potten» utdelt kun 
i shotgun-konkurransene, noe som medførte vesentlig høyere utbetalinger til dyktige birdie-vinnerne 
disse dagene.

Starterfunksjonen ble noe endret i 2017, og ordningen synes å ha fungert tilfredsstillende. Vi takker for 
velvillig assistanse fra klubbens startere og Proshopen ved Stephen Newey.

Siv Leschbrandt og Marius Thorp bidro med meget god støtte i forbindelse med turneringene våre, 
spesielt med informasjon og oppdatering av nettsidene.

Matchplay Senior i to klasser ble gjennomført for fjerde år på rad. Det var 26 deltakere i klasse 1 og ti 
deltagere i klasse 2, en nedgang fra tidligere år. Konkurransen bør markedsføres bedre i fremtiden.

Upper Ten-konkurransen trakk ni spillere på valgdagen, noen færre enn året før.

Old Boys Championship i regi av klubben ble en suksess. Seniorkomiteen bidro med to medlemmer i 
planlegging og gjennomføring. Også denne turneringen hadde noe lavere deltagelse enn tidligere år.

«Vinterputten» i januar hadde imidlertid god deltakelse, 27 personer.

Komiteen takker alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i 2017.

Per J. Eitzen 
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DAMEKOMITEENS RAPPORT

Komiteen har bestått av: Anita C. Strindberg, leder, Anne Riddervold, Rita Ek, Lise Fjeldstad og  
Inger Anne Berge

• Damekomiteen har hatt 6 styremøter, Anita C. Strindberg og Inger Anne Berge ett arbeidsmøte med 
planlegging av turneringssesongen.

• Vinterputten ble avviklet 10. januar, 32 damer deltok.
• Mandag 2. mai var 67 damer på informasjonsmøtet på Bogstad hvor sesongens turneringer ble 

presentert og mannekengoppvisning med årtes nyheter fra Proshopen.
• Nytt turneringsopplegg med serierunder i 3 klasser, hvor de 5 beste scorene teller.
• Vanlig serierunder også om ettermiddagen.
• Vi økte startkontingenten fra kr. 50,- til kr. 60,-
• Det ble også spilt serierunder i juli, for første gang.
• Vi startet egen Facebook side, [Oslo GK damegruppe]
• Sommerfesten ble avholdt 20. juni, 41 deltagere.
• Årsmøte med middag og premieutdeling.

ÅRETS TURNERINGER;

Det har vært satt opp 13 turneringer i Serierunden denne sesongen.
3 Nettoslaggolf turneringer (inklusiv Karin Westblads fat) m/ klasseinndeling. Texas Scramble, 
Foursome og Valkyrien med god oppslutning. Ved Shotgun start, ble det servert kaffe og vafler på 
terrassen.

Naboturnering, Stableford på Haga GK
Sesongmatch (tidligere Garderobematch) med god deltagelse 
Vinterputten, 32 deltakere.
Avslutningsturnering, 2 køller, putter og kast
GC pokalen, 12 deltagere fra Oslo GK deltok på Hovås GK.  
Vinnere; Gøteborg GK 
Matchplay Haga – Oslo – Bærum. 8 deltagere fra Oslo til hver match.  
Haga GK 12,5 poeng, Bærum GK 7,5 poeng, Oslo GK 7 poeng.  

Generelt bra fremmøte, spesielt på våren. 75 medlemmer har deltatt på turneringene på OGK, og noen 
ekstra på de eksterne turneringene. Få eller ingen problem med færre turneringer med klasseinndeling. 
Den tidligere starttiden OGK har gitt oss på tirsdager, har skapt få eller ingen problem, starttidene på 
ettermiddagen blir for lite brukt og her har vi en jobb å gjøre. Serierundens 2 første turneringer på våren 
ble avlyst pga. sen åpning av banen, og en turnering i september grunnet for mye regn og dermed stengt 
bane.

Gjennomsnitt fremmøte på turneringene; mai 49 stk., juni 43 stk., juli 19 stk., august 24 stk. og 
september 20 stk.
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Bogstad, den 6. februar 2018
for Oslo Golfklubb
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 Jens-Ove Hagen  Lars Olaf Sterud Cecilie Ditlev-Simonsen
 Styrets leder  Styrets nestleder Styremedlem 

 Camilla R. Juell Markus Leandersson Einar Lyche
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

   NielsVik
   Daglig leder
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET 
 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 
Note 1 Regnskapsprinsipper 

 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og 
består av følgende: 

 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap 
 Balanse  
 Noter til årsregnskapet 

 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: 

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler.  Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning.  Dersom virkelig verdi 
av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi.  

 Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den 
økonomiske levetid. 

 Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives 

når verdifall forventes ikke å være forbigående. 
 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost. 

 Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

 Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

  

 Inntekter: 

Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene 
bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet. 

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt.  Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke 
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner. 

Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.  
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er  kr 1.513.088  .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og 
2012/13 kr  1.190.205. 

 

 Kostnader: 

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  I de tilfeller det ikke er en 
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.  Øvrige 
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. 

  

 Konsernregnskapet:  

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.  

Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i 
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert. 

Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende. 
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 Konsernregnskapet:  
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Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende. 
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Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene 
bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet. 

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt.  Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke 
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner. 

Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.  
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er  kr 1.513.088  .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og 
2012/13 kr  1.190.205. 

 

 Kostnader: 

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  I de tilfeller det ikke er en 
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.  Øvrige 
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. 

  

 Konsernregnskapet:  

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.  

Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i 
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert. 

Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende. 
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET 
 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 
Note 1 Regnskapsprinsipper 

 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og 
består av følgende: 

 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap 
 Balanse  
 Noter til årsregnskapet 

 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: 

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler.  Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning.  Dersom virkelig verdi 
av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi.  

 Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den 
økonomiske levetid. 

 Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives 

når verdifall forventes ikke å være forbigående. 
 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost. 

 Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

 Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

  

 Inntekter: 

Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene 
bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet. 

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt.  Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke 
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner. 

Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.  
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er  kr 1.513.088  .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og 
2012/13 kr  1.190.205. 

 

 Kostnader: 

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  I de tilfeller det ikke er en 
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.  Øvrige 
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. 

  

 Konsernregnskapet:  

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.  

Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i 
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert. 

Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende. 
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET 
 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 
Note 1 Regnskapsprinsipper 

 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og 
består av følgende: 

 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap 
 Balanse  
 Noter til årsregnskapet 

 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: 

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler.  Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning.  Dersom virkelig verdi 
av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi.  

 Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den 
økonomiske levetid. 

 Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives 

når verdifall forventes ikke å være forbigående. 
 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost. 

 Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

 Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

  

 Inntekter: 

Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene 
bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet. 

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt.  Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke 
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner. 

Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.  
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er  kr 1.513.088  .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og 
2012/13 kr  1.190.205. 

 

 Kostnader: 

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  I de tilfeller det ikke er en 
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.  Øvrige 
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. 

  

 Konsernregnskapet:  

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.  

Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i 
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert. 

Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende. 

Avdragsprofil: Lånet løper med avdragsfrihet til 30. oktober 2020. Avtalt nedbetalingstid er så over 19 år.
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Regnskap  Bogstad Golfbane AS m/noter



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2018

33

Bogstad Golfbane AS
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Bogstad Golfbane AS
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Bogstad Golfbane AS



Bogstad Golfbane AS
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Bogstad Golfbane AS

NOTER TiL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017
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REVISJONSBERETNING



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2018

39



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 13. mars 2018

40

Kontrollkomiteens rapport
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FORSLAG:

Forslag A. Passive medlemmer betaler til klubbhusvedlikeholdsfondet på lik linje med aktive 
  medlemmer – fremmet av Per Kristian Winge

Jeg mener det blir mest rettferdig at passive medlemmer er med å betale til vedlikehold av klubbhuset. 
Det blir ikke riktig at et passivt medlem kan komme tilbake til et «nytt flott klubbhus» som de aktive 
medlemmer har betalt for.

Styrets innstilling – begrunnet: 

Styret finner ikke å kunne støtte dette forslaget. Styret fremmet forslag overfor det ekstraordinære 
årsmøtet med følgende innhold:

Årlig medlemskontingent for voksne, aktive medlemmer økes med kr. 300 fra 2017-nivå. Samlet årlig 
bidrag fra denne medlemsgruppen blir med dette kr. 1.300. Bidrag på kr. 1.000 per voksne, aktive 
medlemmer til vedlikeholdsfond vedtatt i 2017 overføres til finansiering av nytt klubbhus.

Forslaget til nybygg innenfor den rammen som lå i innkallingen til årsmøtet ble vedtatt med stort 
flertall. Begrensningen som ligger i at klubbhusavgiften  er forbeholdt aktive, voksne medlemmer, kan 
ha vært bærende for mange medlemmers stemmegivning under årsmøtet. Styret mener dessuten fortsatt 
at denne begrensningen er mest rettferdig når man sammenligner nivået på kontingenten mellom aktive 
og passive, og hva de får igjen.
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KONTINGENTER OG AVGIFTER 2018

  2017 2018
1. Aktive damer og herrer 22 år og eldre 10 100  10 100
2. Aktive damer og herrer hvor summen av alder  
 (min. 70 år i 2001 eller tidligere) og medlems år var min. 90 år  
 
 2001 var siste år for å oppnå denne kontingent 6 900  6 900
3. Aktive studenter etter søknad innen 20. februar (t.o.m 28 år) 4 500  4 500
4. Aktiv junior 1 – 21 år + TM 1 (Elite + Jr A og B) 3 500  3 500
5. TM 2 (Jr C + Eagles/Birdies 3) *  1 800 1 800
6. TM 3 ( Eagles/Birdies 1+2 og Mandagsbarn) *  500 500
7. Midlertidige medlemmer (corps diplomatique) 21 000  21 000
  
8. Passive voksne 22 år og eldre, tidligere aktive   2 800   2 800
9. Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år  1 800  1 800
10. Passive juniorer 1 – 21 år 1 800  1 800
11. Passiv utland 2 900  2 900
12. Støttemedlem 300 300
    
13. Innmeldingsavgift ** 50 000 50 000 
  
14. Skapleie for små skap i damegarderobe (inkl. mva) 300 300
15. Skapleie for vanlige skap i dame- og herregarderoben (inkl. mva) 600 600
16. Bur i trallerom (inkl. mva) 600 600
17. Tralleplass for elektriske traller (inkl. mva) 800 800
18. Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre 300 300
19. Klubbhusavgift *** 1000 1300
20. Finansibidrag hhv voksne/junior 2000/400 2000/400

 Finansbidraget som i forbindelse med baneoppgraderingen ble vedtatt på det ekstraordinære
 årsmøtet 17.04.07 kommer i tillegg til kontingenter og avgifter som nevnt over.
 Dette utgjør for alle voksne (ikke passive studenter)  medlemmer kr 2 000,- pr år.
 Dette utgjør for alle aktive medlemmer t.o.m. 21 år kr 400,- pr år.

 * Disse barna betaler ikke Finansbidrag
 ** Juniorer som blir medlemmer betaler kr. 7 000,- nå og resten det år de fyller 22 år 
 (blir voksne).
 ***  I ekstraordinært årsmøte 27.11.2017 ble det vedtatt å bygge nytt klubbhus. Det ble også  
  vedtatt at voksne medlemmer skal betale kr 1 300 som klubbhusavgift. Medlemsbidraget på  
 kr 1 000 som ble  vedtatt på årsmøtet 2017 vil bli videreført som en del av klubbhusavgiften.
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Budsjett  2018
 Noter Budsjett Resultat Budsjett 
  2018 2017 2017

Driftsinntekter B1 -38 529 000 -36 634 664 -35 693 000

Driftskostnader
Lønnskostnader  14 960 000 14 697 253 14 502 000
Ordinære avskrivninger B3 2 900 000 2 849 150 1 952 000
Andre driftskostnader B2 17 077 000 14 820 788 15 584 000
Sum Driftskostnader  34 937 000 32 459 268 32 035 000
Driftsresultat  -3 592 000 -4 175 396 -3 658 000

Finansinntekter og utgifter
finansinntekter.  -100 000 -214 561 -200 000
Finanskostnader  2 850 000 3 618 561 3 600 000
Sum Finansposter  2 750 000 3 404 000 3 400 000

Årsresultat B4 -842 000 -771 396 -258 000
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Noter

B1 Driftsinntekter:   Bud 2018 Res 2017
 Kontingenter  15 798 000 15 284 000 
 Innmeldingsavgift  2 650 000 2 557 000  
 Banefinansieringsavgift  3 500 000 3 563 000  
 Klubbhusavgift  1 690 000 1 277 000  
 Treningsavgifter  1 045 000 1 078 000  
 Div avgifter  915 000 930 000  
 Annonser  75 000 211 000  
 Leieinntekter  450 000 609 000  
 Dekkskift  792 000 827 000  
 Tilskudd  470 000 609 000  
 Andre inntekter  11 144 000 9 689 664  
 Sum  38 529 000 36 634 664  

B2 Driftskostnader:  Bud 2018 Res 2017 
 Frø/gjødsel/sand  2 797 000 2 589 000 
 Leie bane av eget selskap  1 450 000 1 605 000 
  Rep. og vedlikehold bane  868 000 1 170 000 
 Sponsorkostnader  600 000 866 000 
 Vedlikehold utstyr  591 000 778 000 
 NGF-avgift  720 000 699 000 
 Leie bane Oslo Kommune  675 000 652 000 
 Datakostnader  465 000 530 000 
 Renhold  365 000 515 000 
 Lys/Varme  320 000 483 000 
 Rep. og vedlikehold bygninger  442 000 421 000 
 Bensin/ diesel/oljer  400 000 405 000 
 Andre kostnader  7 384 000 4 529 000 
   17 077 000 15 242 000 
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B3 Avskrivninger  Investering: Bud 2018 
 Maskinkjøp bane  2 500 000  
 Nyinvesteringer bane  1 500 000  
 Ny 6-seter Idrettsavdelingen            150 000  
 Alt avskrives over 5 år  4 150 000 830 000 
 Fra tidl. års investeringer  
 fra bane  1 800 000  
 fra idrett  50 000  
 fra spill  90 000  
 fra klubbhus  50 000  
 fra boligbygget  80 000  
 sum  2 070 000         2 070 000 
    2 900 000 

   Bud 2018 Res 2017 Bud 2017
B4 Sammendrag avdelingsvis     
 Administrasjon *  8 090 000 6 558 000 6 321 000
 Idrett  1 775 000 1 667 741 1 800 000
 Turnering / Spill  1 066 000 1 007 647 995 000
 Banen  14 569 000 15 044 368 14 112 000
 Klubbhus  1 080 000 1 035 492 1 550 000
 Boligbygg  240 000 269 590 100 000
 Publikasjoner  95 000 5 016 80 000
 Bidrag  -225 000 -327 281 -250 000
 Inntekter  -27 532 000 -26 032 049 -24 873 000
 Sum  -842 000 -771 396 -165 000

 * Heri ligger kr 1.690.000 til bruk i klubbhusprosjektet (nytt jfr tidl. år)
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VALG

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I OSLO GOLFKLUBB 2018

I henhold til lover for Oslo Golfklubb § 19, jfr. § 15 (11), er valgkomitéens innstilling:

a) Styreleder og nestleder for ett år:
Styreleder: Jens-Ove Hagen (tidl. valgt leder 2017, nestleder 2015–2016,  
     styremedlem 2013–2014, varamedlem 2012)
Nestleder: Lars Olaf Sterud (tidl. valgt nestleder 2017, styremedlem 2014–2016)

b) Fire styremedlemmer for ett år og ett varamedlem for ett år:
Styremedlem: Cecilie Ditlev-Simonsen (tidl. valgt styremedlem 2015–2017 varamedlem 2014)
Styremedlem: Camilla Raanaas Juell (tidl. valgt styremedlem 2013–2017)
Styremedlem: Markus Leandersson (tidl. valgt styremedlem 2017)
Styremedlem Einar Lyche (tidl. valgt styremedlem 2016–2017)

Varamedlem: Elisabeth Økern (tidl. valgt varamedlem 2017)

c) Representasjon
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Golftinget.

d) Kontrollkomitéen bestående av to medlemmer og to varamedlemmer: 
Medlem Jens Engelstad  gjenvalg, velges for ett år (tidl. valgt: 2010–2017)
Medlem Axel Roll ny, velges for ett år, tidl. valgt varamedlem 2010–2017
1. varamedlem Tore Bergfjord ny, velges for ett år 
2. varamedlem Inger Anne Berge ny, velges for ett år 

Oslo, januar 2018

Ragnvald Risan  Anette Bech   Jan Aaseth
Leder  

Styret innstiller følgende valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem:
Leder:  Ragnvald Risan Gjenvelges for ett år (tidl. valgt: 2012–2017 medlem og leder) 
Medlem:  Anette Bech  Gjenvelges for ett år (tidl. valgt: 2007–2017 medlem og leder) 
Medlem:  Jan Aaseth  Gjenvelges for ett år (tidl. valgt 2017) 
 
Varamedlem: Erik Hagen  Gjenvelges for ett år (tidl. valgt: 2016–2017)
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