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  MEDLEMSSTATISTIKK  
      
 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Æresmedlem 1 1 1 1 2 
Livsvarig aktiv 11 11 11 11 11 
Sponsorer 31 24 25 23 26 
Aktive damer 341 375 355 374 385 
Aktive herrer 818 865 884 946 960 
Aktive juniors under 22 år 9 21 21 23 40 
Midlertidige medlemmer 4 4 3 2 1 
Totalt aktive 1215 1301 1300 1380 1425 
      
Passive med spillerett 81 69 84 68 64 
Tidsbegrenset medlemskap 632 524 485 81 171 
Livsvarig passiv 7 6 5 5 5 
Passive uten stemmerett 632 524 485 347 231 
Passive med stemmerett 364 370 387 376 358 
Passive juniors under 22 år 186 154 141 123 84 
      
TOTALT 2485 2424 2402 2380 2339 
      
      
Æresmedlem: Karin Westblad    
 Terje Foss     
      
Følgende medlemmer er under året avgått ved døden 
(alfabetisk rekkefølge):    
      
  Medlem fra      
Magnus Aanestad ” 1987     
Arvid Berthelsen ” 1953    
Wanda Ditlev-Simonsen ” 1970    
Nic Fougner ” 1982    
Theo Holm ” 1972    
Odmund  Jensen ” 1982    
Kåre Svendsen ” 1965    
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Styrets beretning 2008  
 
 
Styret i Oslo Golfklubb har i perioden bestått av: 
 
Formann:  Einar Skogstad 
Viseformann:  Inge Fjeldstad 
Styremedlem:  Jan Aaseth Jr. 
Styremedlem:  Vibeke Stensrud 
Styremedlem:  Tove Ringnes 
Varamann:  Harald Ziegler 
 
Styret har i perioden hatt 11 styremøter og ett møte med Rådet.  Det enkelte styremedlem har 
dessuten vært engasjert i ulike komiteer og utvalg, samt deltatt på møter i regi av Norges 
Golfforbund. 
 
Oslo Golfklubb er en idrettsklubb med mange medlemmer. Virksomheten drives for det meste 
på et område på Bogstad leid i hovedsak fra Oslo Kommune. Klubben har tradisjon for å ha 
sunn økonomi og god styring. 
Med den gjennomførte oppgraderingen av banen har vi de beste forutsetninger for videre 
drift. 
 
Strukturendring 
Arne Ramstad, med assistanse fra Botolf Botolfsen, har på oppfordring fra styret utført et stort 
arbeid for å finne mulige løsninger på et system hvor medlemmene får muligheten til å kjøpe 
spilleretter slik at disse kan overdras til andre familiemedlemmer. Dette arbeidet er komplisert 
og kan tidligst settes i verk etter at vi har avviklet §22 med ufrivillige passive. Vi regner med 
at denne avviklingen er fullført innen få år. Styret har besluttet å ikke fremme noen forslag på 
årsmøtet i år, men vil fortsette arbeidet i samarbeid med Arne Ramstad og Botolf Botolfsen i 
året som kommer for å komme med et forslag til årsmøtet i 2010. Vi takker Arne og Botolf 
for innsatsen og oppfordrer til videre arbeid slik at dette kan fremlegges neste gang. 
 
TK 
Styret vil berømme Lars Olaf Sterud og hans medhjelpere i TK for en formidabel innsats i 
2008. Til tross for at vi ikke har hatt et golfanlegg i året som gikk, har det vært en markert 
fremgang for våre juniorer. Det å arrangere juniortrening for ca 200 ivrige barn og ungdom på 
forskjellige baner har vært en enorm oppgave. Lars Olaf har arbeidet knallhardt for å få i 
stand samarbeide med en rekke av våre naboklubber slik at våre juniorer kunne opprettholde 
treningen på et høyt nivå. Det var ingen i TK som hadde erfaring i å spre våre 200 juniorer 
rundt omkring i Oslo-området, men med et utmerket samarbeid med Ballerud, Innesvingen og 
Lommedalen GK, samt en rekke andre, har dette gått bra. Kostnadene med logistikk og 
trening på andre baner ble vesentlig større enn vi hadde budsjettert. 
TK engasjerte Caroline Diethelm og Fredrik Due som faste trenere for juniorene i samarbeid 
med Stephen og Julian. Disse har gjort en kjempejobb som har resultert i at OGK nå har flere 
av våre juniorer på NGF’s lag. 
 
Mathias Lynne Schølberg vant i desember Junior Orange Bowl Championship. 
Han vant over 59 mann fra rundt 40 land. Det var imponerende! Det må nevnes at det på 
trofeet som han holder i hendene, står navn som Tiger Woods, Phil Mickelson og Camillo 
Villegas. 
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Mathias sa i sin  
takketale at mest  
av alt takket han  
verdens beste 
trener, Carro Diethelm,  
fra OGK. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vi glemmer ikke våre voksne medlemmer og gratulerer både Anna Dønnestad og Trond Haug 
med Norgesmestertitler i sine respektive klasser. 

Anna Dønnestad mottok på Norges Golfforbunds Golfforum i høst NORSK GOLFs høyeste 
utmerkelse; NGFs hederstegn, for det fantastiske arbeid hun har utrettet for Norsk Golfsport 
gjennom en årrekke. Vi slutter oss til de mange gratulantene. HURRA ! 

Klubbmesterskapene ble vunnet av: 
Piker                Eline Askeland 
Damer              Eline Askeland 
Sr Damer          Jean Campbell 
Gutter               Jens Birkeland 
Herrer               Vilhelm Bogstrand 
Sr Herer           Alex. Bruusgaard 
 
Styret har, etter søknader, innvilget 3 ungdommer aktivt medlemskap i klubben med virkning 
fra 1.1.09. Dette er ungdommer som er eller har vært med TK treningsopplegg i mange år. 
 
Det er nedfelt i våre lover § 22 at styret aktivt skal arbeide for å avvikle køen av passive og 
opptaket av 100 ekstra som en prøveordning har bidratt sterkt til dette.  
  
Banen 
Banen tok form gjennom året og mange av OGKs medlemmer har fulgt nøye med. 
Styringsgruppen for hele prosjektet ble ledet av Arne Ramstad som sammen med 
prosjektlederen Hans Hiorth har gjort en utmerket jobb. I løpet av 2008 har det vært uttallige 
møter med banebyggeren M/S Golf og arkitekten Steve Forrest. Daglig har det vært 
nødvendig å ta stilling til en rekke problemer, finne ut hvilke økonomiske konsekvenser disse 
problemene medfører, vurdere viktigheten av å foreta forandringer, etc etc. Styringsgruppen 
har vist god handlekeraft og sent i oktober stod banen ferdig for overlevering fra M/S Golf til 
OGK. 
 
Været var med oss i 2008, lite snø gjorde sitt til at vi fikk dekket fairways og greener med 
sand gjennom hele vinteren. Vi bestemte oss for å grave ned et permanent SUB-AIR system 
på samtlige greener + 2 treningsgreener etter informasjon til årsmøtet i februar 2008. Dette 
arbeidet ble utført av M/S Golf og medførte en del tid som skulle ha vært brukt på å bygge 
teesteder. Teestedene ble derfor ferdige flere uker etter tidsskjema. Fairway og greenen på 
hull nr 7 ble sådd 14. mai, og som kjent snødde det på Bogstad den 17. mai, slik at det tok noe 
tid før det ble optimale groforhold. Augustregnet stengte mange av våre nabobaner og  
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resulterte i store ”wash outs” på en rekke av våre nye fairways. Istandsetting etter disse ”wash 
outs” var veldig arbeidskrevende. Såingen på resten av banen fortsatte utover sommeren og 
høsten. Faiways, greener, greenområder og semirough etablerte seg godt, slik at de var 
spillbare i slutten av oktober. En rekke teesteder ble dessverre sådd noe sent og var ikke fullt 
etablert for et vanlig spilletrykk da frosten kom.    
  
Styret har bedt John Riiber og MS/Golf finne løsninger med de teesteder som ikke er fullt 
etablerte slik at vi kan starte spill for medlemmer så snart greener og fairways er klare for fullt 
spill. Styret legger opp til Åpningsturnering lørdag 6/6, men åpner banen for spill for 
medlemmene tidligere hvis forholdene tillater dette. 
 
Styret berømmer John Riiber for hans fantastiske engasjement og lidenskap under hele 
byggeperioden. Johns store kunnskaper om Bogstad har vært uvurderlige. Hans iherdige 
pågangsmot og sans for detaljer har til tider drevet banebyggeren til vanvidd, men dette har 
resultert i en golfbane få har sett maken til. Riiber og hans stabs arbeid må nærmest kunne 
kalles forsknings- og utviklingsaktiviteter innen gressdyrking. Vi må også berømme samtlige 
av våre banearbeidere for en fantastisk arbeidsinnsats. De har vært ansatt av M/S golf og 
utført arbeidene med stor interesse for at kvaliteten på arbeidet skulle være av høyeste klasse. 
Vi tror at deres iherdige innsatts under M/S Golf har gjort banen til den beste i Norge og også 
en av banene med høyest kvalitet i Europa.  
 
Etter at banen ble sådd har vi hatt store utfordringer i å holde både 2-bente og 4-bente borte. 
Det er ikke vanskelig å forestille seg hva en løpende hund kan gjøre av skade på greener eller 
fairways rett etter at disse er sådd. Styret engasjerte Bob Gibb til å passe på banen. Bob er en 
meget streng person og det er ikke få som har måttet lufte sin hund på andre steder når han 
var i nærheten. Da støvet stoppet Bob fra å kjøre golfbil rundt på banen, anskaffet vi oss en 
dertil egnet bil som ble brukt som vakt- og ”guided tour” bil. Utpå høsten tillot han noen få 
utvalgte å forlate kjøretøyet et par minutter for å ”kjenne på” en egnet fairway. Vi takker Bob. 
 
Styret er glad for å presentere et prosjektregnskap innen de gitte rammer. Styret brukte mye 
tid på budsjetteringen av baneprosjektet, og håpet at dette skulle holde. Det er alltid lett å 
prissette de kjente elementer i et prosjekt, men det finnes så uendelig mange ukjente faktorer 
som det er vanskelig å ta høyde for. Det viste seg at elektrikerarbeidet var langt større enn 
forventet og vi var nødt til å anskaffe et helt nytt trafohus i skogen ved siden av hull 17. Alle 
eksisterende kabler var ikke dimensjonert for et nytt vanningsanlegg og sub air systemet, slik 
at disse måtte skiftes og graves ned. Styret vil berømme elektriker Paul Fagersand for et 
utmerket arbeide. Paul er medlem av klubben og bidro sterkt til at denne delen ikke forsinket 
prosjektet, samt til å finne løsninger som OGK er tjent med. Sprengningsarbeidet på hull 6,13 
og 14 ble vesentlig større enn forventet og pukkingen av steinen tok lang tid. Styret synes vi 
har fått en meget flott bane med utfordringer for alle medlemmene på Bogstad. 
 
NGF har slopet banen og de fleste får 2-3 slag mer per runde enn tidligere ettersom banen er 
blitt noe mer krevende. Slopingen justeres etter erfaringer med spill på banen de nærmeste 
årene. 
 
Spill på andre baner.   
Niels og styret hadde før 2008 sesongen arbeidet mye med hvilket tilbud vi skulle gi våre 
medlemmer i den tiden Bogstad var stengt. Vi ønsket å legge forholdene til rette for at alle 
grupper i OGK kunne utøve sin sport så nært Oslo som mulig og inngikk derfor forskjellige 
avtaler med forskjellige klubber i nærområdet. Det er ingen tvil om at Grini var den mest 
populære, for det ble av OGKs medlemmer spilt over 4400 runder på denne banen. Så langt vi 
har klart å registrere har OGKs medlemmer spilt 8-10 tusen runder på de banene vi hadde 
gjort avtaler med. For damene fungerte ”damedags-touren” med sin spesielle bussjåfør meget 
bra, dog var deltagelsen noe lavere enn en damedag på Bogstad. Herrene hadde tilsvarende 
”tour” på onsdager på 11 forskjellige baner, men her var deltagelsen mindre enn forventet. 
Styret håper at medlemmene er fornøyd med hvordan dette ble tilrettelagt. 
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Samarbeidspartnere     
Oslo Golfklubb har gjennom en årrekke hatt lojale samarbeidspartnere, og flere av dem 
fortsatte i 2008, hvor vi arrangerte turneringer på andre baner. Vi takker samarbeidspartnerne 
våre for at de i et år uten bane også støttet OGK. 
Noen av avtalene går inn i 2009 og 2010 men en rekke avtaler skulle gjøres på høsten 2008 
for 2009 sesongen. Finanskrisen har gjort det svært vanskelig å få våre samarbeidspartnere til 
å akseptere prisøkning på avtalene i takt med den ombyggingen vi har foretatt. Vi ser i media 
at samtlige idretter sliter pga. mangel på sponsormidler og dette gjelder også OGK. Enkelte av 
våre samarbeidspartnere ser seg tvunget til å kutte sine avtaler med OGK, enten helt, eller 
redusere prisen. Styret arbeider kontinuerlig med disse oppgavene og vil gi årsmøtet en 
redegjørelse om status på dette arbeidet.  
 
Kunstisbane på drivingrangen. 
Røa Bandy henvendte seg til OGK tidlig på året og foreslo at de skulle arbeide med å få 
bygge om drivingrangen til en kunstfrossen isflate som skulle dekke hele driving range 
området. Styret ble informert om saken og stilte seg velvillig til å utrede dette prosjektet på 
basis av at det ville være forenlig med driften i OGK. Mange har spurt oss om hvilke fordeler 
dette vil ha for OGK?  Vi ser følgende positive sider: 

1) OGK skal drive isproduksjon, brøyting og vedlikehold av isflaten. Dette gjør at vi kan 
øke våre heltidsansatte med 2 personer som igjen sikrer oss en varig banestab. Bogstad 
Vinterparadis vil betale oss for dette. 

2) OGK vil kunne benytte en opplyst driving range fra slutten av mars til tidlig 
november. Det vil gjøre at medlemmene og våre treningsgrupper slipper å betale store 
summer på innendørstrening andre steder. 

3) En flat kunstgressflate vil gjøre arbeidet med å samle inn baller på rangen vesentlig 
lettere, og en moderne driving range vil øke inntjeningen for Stephen. 

4) Vi vil få flere utslagsmatter ettersom det etableres matter på nivå med kunstgressflaten 
i tillegg til de eksisterende utsalgsmattene. Derved kan vi ha flere barn i trening. 

  
Økonomien i Oslo Golfklubb   
Klubben har fortsatt en akseptabel økonomi, men all vår egenkapital er bundet opp i fast 
eiendom og maskiner. Dette resulterer i at likviditeten er meget stram i perioden desember – 
mars. Regnskapet viser et underskudd for 2008 stor kr 862.000,-. Våre avgiftsrådgivere 
utreder fremdeles den mest hensiktsmessige strukturen rundt håndtering av mva mellom 
baneselskapet og golfklubben. Dette vil avklares i løpet av våren. 
 
Administrasjon 
Linn og Niels har også i år arbeidet til det beste for klubben og medlemmene med alles behov 
og ønsker, foruten de vanlige driftsoppgavene. Tusen takk. Dessverre har Linn vært sykmeldt 
i store deler av året og noen arbeidsoppgaver har beklageligvis blitt lidende av det. I 
september ansatte vi Elin S. Pettersen for å håndtere all TK-administrasjon samt klubbens 
utfaktureringer og innbetalinger av disse. Juniorarbeidet er nå så omfattende og krever mye 
mer enn vi kan forvente av tillitsvalgte. Vi er meget fornøyd med Elins arbeid så langt. I siste 
del av november begynte Kristin J. Klæboe i stillingen som sport- og markedssjef. Hennes 
oppgaver vil først og fremst involvere samarbeidspartnerne og klubbens egne turneringer. 
Kristin har kommet godt i gang og vi forventer mye av henne. 
 
”OGK - Et fantastisk sted å være” 
Etter initiativ fra Niels Vik gikk samtlige personer ansatt og tilknyttet driften av OGK i gang 
med en IDE DUGNAD. Hvor formålet var å samle administrasjonen, banearbeiderne, proer, 
proshop drivere og restauranten for å utarbeide tiltak og målsettinger slik at forholdene for 
medlemmene skulle forbedres i stil med banen. Dette var et meget positivt stykke arbeid som 
resulterte i at samtlige var enige om en rekke punkter. De viktigste er: 
- Oslo Golfklubb, et fantastisk sted å være. 
- Målet er å bli en av Europas topp 10 golfbaner. 
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Styret håper at medlemmene allerede ved åpningen til våren skal merke dette. Det legges ned 
et stort arbeide i at medlemmene skal føle seg vel fra ankomst på parkeringsplassen, før start, 
i restauranten, ute på banen helt til man igjen forlater parkeringsplassen på den ene eller andre 
måten. Styret gleder seg til å se resultatet. 
 
Klubbhus 
Styret hadde håpet å kunne finne penger til å pusse opp klubbhuset noe før åpningen våren 
2009. Vi har ikke tatt sjansen på å sette i gang noen større oppussing før vi så regnskapet for 
2008 og hvordan økonomien i baneprosjektet utviklet seg. Finanskrisen og et meget vanskelig 
sponsormarked har gjort at vi ikke gjør særlige forandringer utenom noe malerarbeide og 
skifting av gulvet i restauranten. 
  
Stephen er klubbens største miljøskaper, og klubben har tatt vare på Stephen og hans 
medhjelpere i en sesong uten bane og spillere. Styret takker Jayne og Stephen for at de har 
holdt pro-shopen åpen og at Stephen har møtt alle skuelystne med sin entusiasme for alle 
forandringene og for prosjektet i sin helhet. Styret oppfordrer alle medlemmene til å kjøpe sitt 
golfutstyr fra Stephen. Det er viktig å støtte opp om Stephens proshop. 
 
Ved årsskiftet har Styret oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2009: 
 
Turneringskomité:  Sven-Erik Sjøberg 
Banekomité:  Mikkel Haug 
TK:   Lars Olaf Sterud 
    
Av klubbens helårsansatte er det 4 kvinner og 6 menn. Likestilling mellom kjønnene er og blir 
en rettesnor. Styrets sammensetning følger Idrettsforbundets krav til likestilling. 
Arbeidsmiljøet må betegnes som godt, og det har gjennom året blant alle ansatte vært 
gjennomført et grundig strategi- og målsettingsarbeid som har munnet ut i en visjon om å bli 
blant de 10 beste golfklubber i Europa og et fantastisk sted å være.  
Sykefraværet var på ca 7,5 %. To langtidssykemeldte drar dette tallet opp.  
Det har i 2008 ikke vært skader eller ulykker av nevneverdig art. 
 
Vi forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.  
 
Vi takker til slutt alle våre mange, dyktige tillitsvalgte i komiteer og utvalg. De står på i 
fritiden til det beste for medlemmene, gamle som unge. Mange år etter år. Tusen takk! 
 
Vi sees på Årsmøtet! 
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KOMITEENS RAPPORTER FOR 2008 
 
HEDERSMERKEKOMITEENS RAPPORT.                              
   
Komiteen har bestått av: Terje Foss, Elisabeth Seeberg og Niels Vik 
 
Etter drøftelser har komiteen besluttet ikke å tildele noen hedersmerker i år. 
 
Etter gjennomgang av klubbens medlemmers sportslige resultater i 2008 blir det i år ikke 
utdelt noen bragdmerker. 
 
 
TRENINGSKOMITEENS RAPPORT 
  
Det andre fulle året med omlegging av treningsarbeidet er gjennomført. Det har vært satset 
på økt kvalitet i treningen samt mere banespill og turneringseltakelse. Trenerene har jobbet 
hardt med fokus på golf som idrett. Systematikk og treningsplaner er på plass. Oslo 
Golfklubb har blitt en av de mest attraktive juniorklubbene i Norge. 
 
Med over 200 juniorer i trening og uten egne treningsfasiliteter og bane, har utfordringene 
vært mange. Trenere og ledere har gjort en innsats det står stor respekt av. Våre juniorer er 
blitt godt kjent på naboklubbene, og vi er stor takk skyldig til Ballerud, Lommedalen og Grini 
for gjestfriheten. Nå gleder vi oss til å komme ”hjem”. 
 
Rekruttering og treningsarbeid 
Nesten alle spillere som ble rekruttert i 2007 har fortsatt å være med på trening gjennom 
2008. Vedtatte retningslinjer for rekruttering innebærer at dette i hovedsak er spillere med 
geografisk tilhørighet til klubben. Samtidig ble rekrutteringen primært rettet mot familie til 
eksisterende medlemmer. I 2008 er det, på grunn av treningsforholdene, kun tatt opp enkelte 
nye spillere. Søkningen har imidlertid vært meget stor. De som er tatt opp supplerer 
eksisterende treningsgrupper. Målet er å ha en jenteandel på 50% samt riktig 
sammensetning av spillere på alle ambisjonsnivåer.  
 
Det har i 2008 ikke vært gjennomført nybegynnertrening. Treningene har foregått på Bogstad 
og Fornebu i januar-april, på Ballerud, Jonsrud i Lommedalen og Grini i mai-september og 
inne på Bogstad samt i mindre utstrekning på Innesvingen og Fornebu i november og 
desember. Banespill er gjennomført med anslagsvis 3000 runder på en rekke forskjellige 
baner der det har vært mulig å få tilgang. Ca. 200 juniorer har vært i trening og ca. 100 av 
disse, som er en økning på 20,  i helårs trening. Planer er lagt for å komme tilbake til 250 
juniorer når treningsforholdene på Bogstad tillater. 
 
Trenerteamet 
Caroline Diethelm og Fredrik Due er engasjert som hovedtrenere for juniorene. Fredrik som 
sportslig ansvarlig og Carro som eliteansvarlig. Samarbeidet med Stephens proshop er 
meget bra. Julian King er engasjert som trener for mange av gruppene og arbeidet i 2008 
omlag 70% for juniorene. Stephen har ansvaret for trening av 2 Birdiesgrupper og bistår der 
det trengs. En svært viktig faktor har vært å få administrative rutiner på plass. Vi er svært 
glade for at Elin Pettersen er ansatt i klubben med ansvar for oppfølging av TKs virksomhet 
og 50% av sin tid allokert til dette.  
 
Våre 4 trenere arbeider i et samkjørt team med felles treningsfilosofi og planer. 
Nøkkelbegrepet for alle er GUBBS. Det er ulike nivåer avhengig av alder og ferdighet med 
sjekklister for alle elementer som påvirker svingteknikken. Mer om GUBBS kan du lese på 
klubbens hjemmesider. Et organisert opplegg for fysisk trening er satt igang for alle 
elitespillere. Styrke, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet trenes opp og testes 4 
ganger årlig. Alle vet hvor de står og hva som kreves. Etterhvert vil dette tilbys på alle nivåer. 
Opplegget egner seg ypperlig for enhver golfspiller, uavhengig av alder og ferdighet. 
Oppsummert gir Carro en god beskrivelse av situasjonen; ” Bland juniorena har det skapats 
en otrolig glød och en träningskultur är skapad! 
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Idrettskultur 
TK har fått et større ansvar for sportslig arbeid i klubben. Hensikten er å skape en 
idrettskultur fra de yngste til de eldste. I henhold til TKs mandat gis det tilbud om trening og 
oppfølging til spillerne er tilbake fra studier og etablerer seg. Enten som toppidrettsutøvere 
eller som habile klubbgolfere. ”Topp krever bredde, og bredde gir topp”. Golfspillere når ofte 
toppen senere enn andre idrettsutøvere, og det er derfor spesielt viktig med langsiktig 
oppfølging. Vi vil gjerne rekruttere juniorer i 6-7 års alderen og ha dem i trening til godt forbi 
juniortiden i 18 års alder. I Team Bogstad for topp konkurransespillere eller vårt nyetablerte 
Team X for de som ikke vil satse 100% på golf. Dette er god idrettspolitikk og det er god 
klubbpolitikk. Det gir resultater sportslig og miljømessig, som er det vi jobber for. 
 
Turneringssesongen 2008 var meget bra. Det var en betydelig økning i antall spilte 
turneringsrunder. Over 1.200 spilte turneringsrunder ga mange en første smak på hva en 
golfturnering kan gi, og det ble oppnådd flotte resultater på alle nivåer. Det kanskje mest 
positive er den store bredden og den formidable økningen i turneringsdeltakelse. Målet for 
2008 var å øke turneringsdeltakelsen og gjennom dette dreie fokus over mot golf som idrett.  
 
Det er etablert et tydeligere skille kravmessig mellom toppsatsingen og breddegolfen. Målet 
er at alle skal finne sin plass der de ønsker med ett stort, godt miljø som fellesnevner. Det 
gode miljøet skapes på tvers av alle grupper, men kravene må være ulike. Spilere skal vite 
hva som tilbys og hva som kreves. De som krever mest skal få det beste treningstilbudet 
som finnes, men de vil også måtte gjøre en innsats som fortjener en slik oppfølging. 
 
Økonomi 
Økonomisk nådde TK ikke sine mål i 2008, og TK er ikke tilfreds med 2008 resultatet 
økonomisk. Samlet omsetning innenfor TKs virksomhet var på nær 3 millioner. Det er 
etablert en organisasjon som er riktig dimensjonert for virksomheten som ligger i TKs planer, 
men det var ikke budsjettert korrekt og regnskapsmessig godt nok fulgt opp mht. enkelte 
viktige forhold i 2008. Enkelte av disse lot seg vanskelig forutse. Trening utenfor Bogstad 
ble vesentlig mer komplisert og kostbar enn planlagt. Økningen i banespill og ikke minst 
betydelig økt turneringsdeltakelse var sportslig gledelig, men økonomisk ugreit. Flytting av 
trening til Lommedalen og Ballerud ga ikke mulighet for nybegynnertrening og førte også til 
ca. 10% reduksjon i treningsdeltakelse. Ikke budsjettert merforbruk ble på ca. 550.000,-, 
hvorav trening og spill på andre anlegg innebar en merkostnad på  ca.  400.000,-. Bortfall av 
treningsavgifter grunnet færre spillere i trening, primært nybegynnertrening, utgjorde nær 
150.000,-. 
 
Av samlet omsetning dekkes ca. 1,4 millioner av egenandeler og treningsavgifter mens gaver 
og sponsormidler dekker 200.000,-. Klubbidrag var i budsjettet fastsatt til 850.000,-. 
Underdekning i forhold til budsjett er dermed på noe over 550.000,-. Medlemsavgift for 
juniorer i treningsgrupper utgjør til sammenligning ca. 400.000,-, mens hodestøtte fra staten 
utgjør noe over 50.000,-. Netto kostnad for klubbens juniorer i trening ender med det på 
950.000,- eller noe over 400,- pr. voksne medlem. Det er allerede iverksatt nye rutiner for 
budsjettering og oppfølging av kostnader. Kostnader er i revidert budsjett for 2009 redusert 
for å ta høyde for en vanskeligere økonomisk virkelighet. Flere tiltak vil sørge for et 2009 
regnskap i balanse for TK.  
 
Turneringsresultater 
Resultatmessig ble 2008 sesongen som planlagt og da med bedring i alle klasser. Som de 
foregående år vant OGK landsfinalen i Jentegolf scramble og reiste til Sverige for å forsvare 
en flott 4. plass fra året før. Resultatet for Ingrid Hagen, Thea Buck, Thea Ølstad og Emilie 
Ølstad ble like godt 2. plass i det 32 lag store feltet. I landsfinalen i Suzann Junior Challenge 
ble det seier i såvel eldste jente som gutteklasse ved Thea Buck og Mathias Lynne 
Schjølberg. Thea Buck og Stina Resen ble også i år tatt ut til Tinius Cup og har representert 
for NGF ved flere andre anledninger. Axel Woxholth ble TO mester i Oslo og Akershus, 
mens Oslo Golfklubb i jenteklassen hadde 4 spillere blant de 6 beste. På de øverste nivåene 
i Norge, AMA-tour, Titleist Tour og B-tour, hadde våre spillere en rekke topplasseringer både 
i jente- og gutteklassene. Etter at våre beste juniorspillere gikk over i collegetilværelse eller 
forberedelse til dette, var det svært gledelig å se de flotte prestasjonene til de som kommer 
bak. 
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Klubben hadde i 2008 fire spillere med i NGFs ungdomssatsing. Dette er en svært gledelig 
utvikling og ledd i strategien om en tettere knytning mot NGF og landslagene. 2. plass i lag-
EM for Mathias Lynne Schjølberg ble bare overgått av hans seier i den prestisjetunge 
turneringen Orange Bowl International Championship i Florida. Med tidligere vinnere som 
Tiger Woods og Camilo Villegas er Mathias i godt selskap etter rundene 67-68-69-64. En 
fantastisk prestasjon av 16 årige Mathias som nå også har rykket inn på Team Future under 
NGF. Sammen med de 19 andre spillerne i A-gruppene og 13 spillere i Team Bogstad er 
klubben godt rustet resultatmessig for 2009 sesongen.  
 
Med den vekten som legges på rekruttering blant de yngste er det utrolig positivt at Oslo 
Golfklubbs spillere ”tapetserte” resultatlisten på enkelte C- og D-tour turneringer. Vi vil 
fortsette å motivere til deltakelse. Mye av grunnlaget for golfglede legges gjennom 
turneringsspill i ung alder. Det skal være like naturlig å spille en golfturnering som en 
håndball- eller fotballturnering. Og gjerne begge deler. 
 
Golfcamp 
I sommerferien ble det nok en gang arrangert en vellykket golfcamp. Et initiativ som er 
kommet for å bli. Egne jentesamlinger har bidratt til å stimulere rekrutteringen mot vårt 50% 
mål om jentedeltakelse. Sammen med oppstart av SFO-golf skal vi sikre tilveksten i de yngre 
aldersklassene. Golf Grønn Glede prosjektet har vært videreført for barn med ADHD, og flere 
av barna fortsetter i ordinære treningsgrupper. Etter sommeren var det igjen tid for deltakelse 
for 2 av våre mest fremgangsrike og ivrige juniorer i det skotske juniormesterskapet på Royal 
Dornoch. Med Stephen som reiseleder er dette en stor opplevelse og en motivasjon for 
målrettet trening.  
 
www.oslogk.no/junior 
Juniorsidene på internett er nå blant de beste, og all informasjon skal finnes her. Der det er 
nødvendig benyttes epost og SMS for påminnelser. I 2008 tok vi også i bruk et nytt 
påmeldingssystem. Dette gir bedre mulighet for å nå ut med all relevant informasjon for 
deltakelse samt bedre rutiner for fakturering og oppfølging.  
 
Frivillig innsats og veien videre 
Treningsarbeidet hadde ikke kunnet gjennomføres uten store mengder frivillig arbeid fra 
svært mange engasjerte resurspersoner i og rundt treningskomiteen. Nesten 30 personer har 
verv av ulik art i regi av TK, og disse bidro med over 8.000 timer frivillig innsats. Tusen takk 
til alle. Foresattes oppfølging og positive backing av juniorene er svært viktig, og lederes 
innsats på gruppenivå er helt avgjørende. Det er ønskelig med 2 ledere for hver 
treningsgruppe og i tillegg et samarbeid i faggrupper for viktige satsingsområder. Flere tiltak 
for å styrke miljø og samhold vil se dagens lys i 2009. Først ute er ”golfbruktmarked” 25.-
26.april på Bogstad i samarbeid med bla. Stephens pro-shop. Her gjør du best årets 
anskaffelser på utstyrsfronten.  
 
Våre trenere skal primært være nettopp trenere. De skal arbeide med det sportslige, 
herunder planer for treningsarbeidet, gruppene og den enkelte spiller samt kontakt med 
andre fagmiljøer. De legger ned en fenomenal innsats og skal ha stor honnør for det. 
Operativt vil de få den støtte de behøver fra administrasjonen i klubben. TKs rolle fremover 
vil i større grad være å følge opp, videreføre og justere vedtatt strategi og besluttede planer. 
Arbeidet med planer er betydelig styrket i 2008, og alt ligger til rette for en vellykket 2009 
sesong på Bogstad.  
 
 
For TK  
Lars Olaf Sterud 
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 STYRINGSGRUPPEN 
 
 
Etter det ekstraordinære Årsmøtet i mai 2007 ble det opprettet en styringsgruppe med 
følgende mandat: 
 

Hovedmålet for styringsgruppe er å koordinere, og kontrollere, gjennomføringen av Oslo 
Golfklubbs oppgradering av golfbanen på Bogstad. 
Styringsgruppen har ansvaret for at oppgraderingsprosjektet holdes innenfor de oppsatte 
rammebetingelser, Anbudsdokumentene og den endelige avtalen med MS Golf.  

 
Gruppen bestod av: Arne Ramstad – leder, Terje Foss, Mikkel Haug, Einar Skogstad, Niels 
Vik og Hans Hiorth som sekretær. (I tillegg var John Riiber tilstede på de fleste møtene) 
 
I løpet av mai/juni opprettet Styringsgruppen flere undergrupper (ressursgrupper) som skulle 
ivareta prosjektets forskjellige deler slik som; Avtalen med Entrepreneur, Leieavtale - Oslo 
Kommune, Informasjon / media, Finansiering – Banklån, Spilletid 2008 og Banelayout. Totalt 
ble det opprettet 6 slike grupper hvor til sammen over 20 personer har gjort en vesentlig 
innsats for at klubben og medlemmene skulle få en så flott bane som mulig.. 
 
Etter hvert som oppgavene var løst, og videre oppfølging kunne overlates til administrasjonen 
og i noen tilfeller styret, ble ressursgruppene avviklet. 
 
I juni/juli og august arbeidet ressursgruppen for Banelayou tett sammen med banearkitekten 
for å finne løsninger på bl ”blinde hull” osv.  I slutten av august hadde gruppen lagt frem sin 
anbefaling. Videre arbeid ble deretter overlatt til Einar Skogstad, som prosjektansvarlig, og 
han rapporterte jevnlig vedrørende eventuelle justeringer til Styringsgruppen. 
 
Selv med et prosjekt som var basert på et så grundig forarbeid som vi her snakker om, er det 
ikke til å unngå at det må bli tilpassinger og korreksjoner i løpet av gjennomføringen og slik 
ble det også for vårt prosjekt. 
 
I alt har det blitt protokollert, med stort og smått, rundt 70 endringsmeldinger i løper av de vel 
13 månedene arbeidet har pågått. Bl.a. har det vært nødvendig å oppgradere det elektriske 
anlegget for hele banen. Her gjorde Paul Fagerstrand og Stoplight AS en fin jobb. 
 
Styringsgruppen har fått forelagt, har vurdert og tatt stilling til hver av disse endringene etter 
hvert som de oppstod. I forbindelsene med slike endringer har det alltid vært et spørsmål om 
nytteverdien sett opp mot kostnad for endringen ut fra det overordnede målet om at rammen 
på 60 mill skulle holdes. 
 
Den kanskje viktigste endringen det måtte tas stilling til var å utvide oppgraderingen til å 
omfatte installasjonen av et permanent SubAir system. Dette ville medføre en merkostnad på 
kr 4,5 mill i forhold til den opprinnelige planen og utgjorde en stor utfordring i forhold til å 
holde totalrammen. 
 
Informasjonen om dette tillegget ble gitt på klubbens årsmøte og samtidig ble det informert 
om at, hvis nødvendig, ville prosjektet dra nytte av tidligere avsetninger på ca kr. 1,7 for 
Baneoppgradering (tidligere omtalt som drenering/beplantnings fond)  
 
Med dette som bakgrunn godkjente Styringsgruppen full installasjon av Sub Air System, men 
hadde fått klar beskjed fra Styret om at prosjektansvarlig (Einar Skogstad) og 
Styringsgruppen skulle gjøre maksimale anstrengelser for å holde kostnadene for 
oppgraderingsprosjektet innenfor rammen på 60 mill. inklusive en permanent Sub Air 
installasjon. 
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I begynnelsen av oktober meddelte MS Golf at de anså at banen var ”ferdig til spill” og ba om 
at det ble avholdt overtagelsesbefaring.  
 
Denne befaringen ble gjennomført i midten av oktober med tilstedeværelse av både vår 
ekspert på gress og banearkitekt i tillegg til representanter for MS Golf og OGK. 
 
På sitt møte i slutten av oktober ble styringsgruppen presentert for resultatet av befaringen 
samt oversikt over sluttregnskapet for oppgraderingen. 
 
Basert på dette anbefalte Styringsgruppen at banen ble overtatt og at oppfølgingen av de 
gjenstående arbeider, blir overført til klubbens faste stab. Samtidig ble det besluttet å avvikle 
de gjenværende ressursgruppene. 
 
Generelt kan det sies følgende om oppgraderingsprosjektet: 
 

1. Innsatsen og entusiasmen fra alle som har vært involvert i prosjektet har vært 
imponerende. 

2. Det har vært god styring av økonomien i prosjektet og totalkostnadene er holdt 
innenfor den oppgitte ramme. 

3. Klubben og medlemmene har fått en fantastisk golfbane. 
 

 
Arne Ramstad  
Leder for Styringsgruppen  
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OSLO GOLFKLUBB - OMBYGGING/OPPGRADERING BOGSTAD GOLFBANE
TOTALBUDSJETT BANEOPPGRADERING

Sluttkostnader pr. 04.12.08 i Nok

Avtale MS Golf 06.11.07 45 915 619          
Avviksrapporter 1 - 71, datert 22.10.08 9 934 158            
Graving for elektriske kabler under Sørkedalsveien samt
tilknytningsavgifter (225.000 + 95.000) 291 000              
Dansand 40 sekker 40 000                
Ekstra beskyttelse/overspendingsvern Sub-Air Hastebeslutning
godkjent 75 000                
Tillegg bølgemotorer til forebyggende algevekst i dammen på 20 000                
hull 17. Tillegget på bølgemotor skyldes endret modell som kun gir
bølger og ikke fontenesprut.
Kostnader til bølgemotorer (syresettere hull 17) 90 000                
Luftinntak til subair (vinterpakke) 48 000                
Vinterlokk til alle brønner 50 000                
Hestegjødsel høsten 2009 50 000                
Arbeidskraft til MS Golf (våren 2009) 100 000              
Sum direkte byggekostnader 56 613 777          
Øvrige kostnader
Kjøp av spilletid 2 000 000           
Byggelånsrenter 3 132 000           
Prosjekt-og byggeledelse 1 000 000           
Proshop 900 000             
Div. adm. kostnader 434 000             
Reisekostnader arkitekt 175 000             
Garantikonsortium 750 000             
Kartforretning 115 000              
Prisstigning    865 000             
Refusjon spillemidler    (5 400 000)         3 971 000            
Sum sluttkostnadsprognose pr. 30.10.08 60 584 777          
Tilgjengelige midler 61 700 000          
Avvik 1 115 223,00       

Vika Utvikling AS
Hans Hiorth
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   RESULTATREGNSKAP   2008  
       
       
       
   Noter Res. 2008 Bud. 2008   Res. 2007 
Driftsinntekter og 
Driftskostnader R1+2     
       
Driftsinntekter      
Kontingenter og avgifter   R3  -10 219 941   -8 450 000  -10 113 254   
Sponsorer    R 4  -2 434 250    -1 600 000  -4 014 750  
Greenfee     -23 900  0  -1 244 880  
Salg av maskiner    -586 882   -1 000 000  -425 509  
Andre inntekter    R 5  -4 018 663  - 2 476 900  -3 104 445  
Sum driftsinntekter     -17 283 636   -13 526 900  -18 902 838  
       
Driftskostnader       
Lønnskostnad    R 5 6 940 041  4 477 000 7 675 045  
Ordinære avskrivninger    1 277 740  1 736 200 1 503 213  
Sponsorkostnader   846 000  900 000 654 982  
Andre driftskostnader   R 6 9 114 398  6 431 700 8 412 324  
        
Sum driftskostnader    18 178 179  13 544 900 18 245 564  
       
Driftsresultat   894 542  18 000  -657 274  
       
Finansinntekter og 
Finansutgifter     
 
 
Finanskostnader    R 7                4 011 871   
Finansinntekter    -4 044 351  -100 000  -94 341  
Sum Finansposter    -32 480  -100 000  -94 341  
       
Årsresultat  ( - = overskudd) R 8 862 062 - 82 000  -751 615  
        
       
Underskuddet foreslås dekket 
slik:  

 Dekkes av 
egenkapitalen   

         
 
NB! I dette driftsregnskapet ligger det kostnader for ca kr 1.020.000,- som kan 

henføres til baneoppgraderingen. Klubbens ordinære drift gir et marginalt 
overskudd på drøyt kr 155.000,-.  

 
 
 
 
 
 

16



 
 
 
 BALANSE PR 31. DESEMBER   
      
  Noter 2 008 2 007 2 006 
      
EIENDELER      
      
ANLEGGSMIDLER     
Varige driftsmidler R 9    
            
Andre Bygg    3 2 3 
Maskiner og inventar   1 406 217 2 936 180 2 505 746 
Tralleplass    11 200 22 400 33 600 
Lagringsplass / Rangebygg   491 568 600 262 708 958 
Biler   1 1 100 396 
Sum Varige driftsmidler   1 908 989 3 558 845 3 348 703 
      
INVESTERINGER     
Aksjer Bogstad Golfbane A/S R13 112 000 112 000  
Sum investeringer  112 000 112 000  
      
Lån til foretak i samme konsern    
Oslo Golfklubbs fond   0 12 877 91 472 
Fordring Bogstad Golfbane AS R13 69 867 055 34 547 467 0 
Sum lån til foretak i samme konsern R13 69 867 055 34 560 344 91 472 
      
 SUM ANLEGGSMIDLER  71 888 044 38 119 189 3 440 175 
      
OMLØPSMIDLER R 11     
Fordringer    R1    
Kundefordringer     2 542 104 500 633 90 400 
Andre kortsiktige fordringer   248 202 383 183 591 818 
Bogstad Golfbane AS  1 061 009 1 426 844  
Beholdning av premier  0 0 0 
Sum Fordringer  3 851 315 2 310 660 682 218 
      
      
Bankinnskudd og lignende R 10     
Kontanter, bankinnskudd      640 973 3 902 717 3 344 607 
Sum bankinnskudd    640 973 3 902 717 3 344 607 
       
      
SUM OMLØPSMIDLER  4 492 288 6 325 377 4 026 825 
      
SUM EIENDELER  76 380 332 44 444 566 7 467 000 
      
GJELD OG EGENKAPITAL    
      
EGENKAPITAL R12    
      
Kapitalkonto    2 323 697 3 185 759 3 185 759 
Drenering og bepl. Fond   1 799 601 1 799 061 1 047 466 
Klubbhusutbedringsfond   19 092 19 092 19 092 
Kapital OGKs Fond  R17 111 619 107 709 91 472 
       
SUM EGENKAPITAL   4 253 489 5 111 621 4 343 789 
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GJELD      
ANNEN LANGSIKTIG GJELD    
Gjeld til kredittinstitusjoner    
Lån NORDEA Bogstad Golfbane AS R14 69 867 055 34 547 467 0 
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 69 867 055 34 547 467 0 
      
KORTSIKTIG GJELD     
Skyldig offentlige avgifter  446 142 881 419 367 632 
Lån medlemmer   188 000 188 000 192 000 
Annen kortsiktig gjeld  917 195 1 195 375 2 549 857 
Kassakreditt - Nordea  653 881 0 0 
Gjeld Bogstad Golfbane AS 54 570 2 506 962 0 
Lån fra OGKs Fond  0 13 722 13 722 
SUM KORTSIKTIG GJELD 2 259 788 4 785 478 3 123 211 
      
SUM GJELD   72 126 843 39 332 945 3 123 211 
      
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   76 380 332 44 444 566 7 467 000 
      
Oslo,  1. Februar 2008     
 
 
  NOTER TIL REGNSKAP 
 

R 1.      Regnskapsprinsipper 
 Årsregnskapet for 2008 er satt opp i henhold til regnskapslovens regler for god 
revisjonsskikk. Fordringer er oppført til bokført verdi redusert for eventuelle tap. I andre 
fordringer er det avsatt kr 45.702,- for mulige tap. 
 
 
Konsernregnskapet 

 
Firma: 

Anskaffelses-
tidspunkt 

Forretnings-
kontor 

Eier- 
andel 

Stemme-
andel 

      
 Bogstad Golfbane AS 10.09.2007 Oslo 100 % 100 % 
 
 1. Konsolideringsprinsipper 

Konsernet følger reglene for små foretak og er ikke pliktig til å utarbeide konsernregnskap. 
Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for regnskapsåret 2008. 

2. Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger 
Totalt 100 aksjer i datterselskap pålydende kr 1.000 er kjøpt/ tegnet til kurs kr 1,12. Tot kr 112.000,-

  
 
  
 
R 3.       Det er ført kr 8.490.000,- i årskontingent, avgifter og egenandeler fra klubbens medlemmer.  
              Den store merinntekten jfr budsjettet skyldes store treningsavgifter egenandeler fra de mer 
              enn 200 barn / unge som er i trening samt et medlemsopptak av 170 fra passiv til aktiv.          
 
R 4.      Gledelig mange av sponsorene var med oss i 2008.      
 
  
R 5. Den største merinntekten kommer fra utleie av arbeidskraft fra OGK til Bogstad Golfbane AS 

 i forbindelse med baneoppgraderingen. På den annen side er tilsvarende beløp kommet som 
merkostnad på lønn. 
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Ansatte – godtgjørelser 

 
Lønnskostnader 

2008 2007 

 Lønn 5 979 529  6 644 265  
 Folketrygdavgift 831 571  938 604  
 Andre personalkostnader 202 411  117 882  
 Refusjon av lønnskostnader -73 470  -25 706  
 

Sum lønnskostnader 6 940 041  7 675 045  
       
 Gjennomsnittlig antall ansatte 10  17 
    

  Daglig leder Daglig leder 

 Lønn  686 403  813 973  
 Annen godtgjørelse 8 496  8 091  
 Sum 694 899  822 064  
 

 
 

R 6. Enkelte avdelinger har brukt vesentlig mer penger enn budsjettert. Holdes 
baneoppgraderingskostnadene utenfor er det fortsatt overskridelser.   Juniorene sprekker med 
ca kr 600.000,-. I administrasjonen er det merkostnader på bl.a. spillekjøp kr 184.000,-,  og 
ansettelser kr 125.000,-, Klubbhuset har store vedlikeholdskostnader selv om det ikke spilles 
golf. 

 
R 7.  Finanskostnadene er kommet som følge av baneoppgraderingen.  
 
R 8.  I regnskapet ligger kostnader for ca kr 1.020.000,- som vi ikke hadde hatt uten 

baneoppgradering. Klubbens ordinære drift gir et lite overskudd på ca kr 155.000,- 
 
R 9.  Driftsmidler 

 Maskiner Tralle 
plasser 

Lagerskur 
Rangebygg Sum 

 

Anskaffelseskost 01.01. 9 819 582  112 000  1 086 955  11 018 537   
Tilgang 0  0  0  0   
Avgang til anskaffelseskost -1 337 226 0  0  -1 337 226  
Anskaffelseskost 31.12. 8 482 356  112 000  1 086 955  9 681 311   
Ordinære avskrivninger akkumulerte -7 076 140 -100 800 -595 384 -7 772 324  
Bokf¢rt verdi 31.12 1 406 216  11 200  491 571  1 908 987   
      
Årets ordinære avskrivninger 1 157 845  11 200  108 695  1 277 740   
 
 
R 10.  Betalingsmidler 
 I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 231.894.  Kr 133.996 er innskudd på 

skattetrekkskonto og kr 97.898 er innskudd på bundne fond.  Videre er bankkonto i Nordea 
innskudd kr 54.570, men som Bogstad Golfbane AS disponerer tatt med i betalingsmidler.  

            
     

R 11.  Fordringer   
 Avdragsplan langsiktig utlån – pantsettelse/sikkerhet 

Golfklubben har langsiktig utlån til sitt datterselskap Bogstad Golfbane AS. Avdragsplanen på 
lånet vil følge avdragsplan på lån som klubben har tatt opp i Nordea for finansieringen av bane 
oppgraderingen.    

Ett garantikonsortium har kausjonert ovenfor långiver (Nordea) for lånet inntil lånet kan tinglyses 
på eiendommen. Se også note R 14. 
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R 12. Egenkapitalen og Oslo Golfklubbs fond 

 

Kapital-
konto 

OGK      
Fonds 

Drenerings 
og 

beplantnings 
fond 

Klubbhus 
utbedrings 

fond 
Sum 

Egenkapitalen      

Egenkapital 01.01. 3 185 759  107 709  1 799 061  19 092  5 111 641  
Årets endring i fond  3 911    3 911  
Disposisjon av årets 
resultat -862 062     -862 062  
Egenkapital 31.12. 2 323 697  111 620  1 799 061  19 092  4 253 490  
 

 
  

2008 2007 2006 

 P. Teigens og A. Wahlstrøms fond 69 218  66 540  50 571  
 F. Munthes premiefond 15 835  14 614  14 352  
 Høegh`s fond 1 790  1 777  1 771  
 Hauges fond 24 778  24 778  24 778  
 Sum 31.12. 111 620  107 709  91 472  
 Årets endring (årene 2008 og 2007)      
 Renteinntekter    3 066  1 577  
 Tilgang    845  14 660  
 Bruk av fondet   0 
 Sum  111 620  107 709  
 
Note 13.  Note Datterselskap   
 

  
Antall  
aksjer 

Anskaffelses 
kostnad 

Anskaffelses-
tidspunkt 

Forretnings-
kontor Eierandel   

 Bogstad Golfbane AS 100 112.000 10.09.2007 Oslo 100 %   
          

 Selskapet er regnskapsført etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Selskapets formål er utbedringen 
av Bogstad Golfbane for Oslo Golfklubb.  

 

 Mellomværende og transaksjoner med Bogstad Golfbane AS    

   2008 2007  

 Balanseposter:    

   Kunder og Andre fordringer 3 083 195  1 426 844   
   Langsiktig utlån 69 867 056  34 547 467   
   Annen kortsiktig gjeld 54 570  2 506 962   
     

 Resultatposter:    

   Salg av tjenester 1 807 909  950 000   
   Utleie av driftmidler og annet 1 007 840    
   Renteinntekter 3 932 313  371 156   
   Rentekostnader 18 877  2 412   

 
Note 14    Langsiktig gjeld            
 Avdragsplan lån – pantsettelse/sikkerhet 

Langsiktig lån fra Nordea er innvilget med 3 års avdragsfrihet. Lånet skal nedbetales over 30 år 
(3+27 år). 
Golfklubben har ikke stilt sikkerhet for lånet.    Ett garantikonsortium har kausjonert ovenfor 
långiver for lånet. Konsortiet oppløses når banken får tinglyst sitt pant på eiendommen. 
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 Kontrollkomiteens Årsrapport for 2008 
 

    Oslo Golfklubb 
 
 
Kontrollkomiteen har gjennom året ført tilsyn med klubbens virksomhet i samsvar med NIFs 
lover § 2-17/18 i Regnskap, revisjon og kontrollkomitee for Norges Idrettsforbund. 
Regnskap og rutiner er gjennomgått. Styrereferater er gjennomgått og vurdert. 
Vi har også mottatt referater fra møtene i styringsgruppen for oppgradering av banen. 
Klubbens rutiner og disposisjoner synes å være i samsvar med våre lover og beslutninger. 
Regnskapet for 2008 er gjennomgått med revisor og sekretæren er konsultert. Regnskapet er 
etter komiteens mening satt opp i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og regler 
for god forretningsskikk. 
Kontrollkomiteen har ikke fått presentert regnskapet for Bogstad Golfbane AS og kan derfor 
ikke kommentere sammenhengen mellom de 2 regnskaper. 
Kontrollkomiteen tilrår at resultatregnskapet og balansen fastsettes som klubbens regnskap for 
2008. 
 
 
 
Oslo, 4. februar 2009. 
 
 
 
    Kontrollkomiteen OGK 
 
 
 

Ole N. Heidenreich     Arne Ramstad 
 (sign)       (sign) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22



Driftsregnskap  Bogstad Golfbane AS 
 
 FORELØPIG   
     
Driftsregnskap  for Bogstad Golfbane AS    2008   
      
Driftsinntekter    
Salgsinntekter   -2 002 381  
      
Sum Driftsinntekter  -2 002 381  
     
Driftskostnader    
Andre driftskostnader  6 993 275  
Avskrivninger  0  
     
Sum Driftskostnader  6 993 275  
     

Driftsresultat      4
 

990 894  
     
Sum netto finansposter    3 013 887  
     
Årsresultat   8 004 781  

     
     
     
Eiendeler     
Anlegg    60 316 133  
Sum varige driftsmidler  60 316 133  
    
Transoprtmidler / maskiner    
Maskiner     1 723 930  
     
Sum Anleggsmidler  62 040 063  
     
Omløpsmidler    
Sum kortsikrige fordringer  485 074  
     
Bankinnskudd - kontanter  3 856 111  
 Sum omløpsmidler  4 341 185  
        
Sum Eiendeler  66 381 248  
     
EGENKAPITAL og GJELD    
Aksjekapital   100 000  
 - overskuddsfond  -1 400  
 Sum innskutt egenkapital  98 600  
     
Opptjent egenkapital    
Annen egenkapital  -8 514 863  
Sum egenkapital  -8 416 263  

Balanse
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Annen langsiktig gjeld    
Pantegjeld  60 000 000  
     
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld  2 752 342  
annen kortsiktig gjeld  12 045 169  
Sum kortsiktig gjeld  14 797 511  
     
Sum gjeld   74 797 511  
     
Sum gjeld og egenkapital  66 381 248  
     
 
 
 
Sak 3. Forslag 
 
Forslag A 
 
Lovendringsforslag – fremmet av Oslo kommune. 
 
Forslagene fremmes fordi golfklubben har søkt, og fått innvilget spillemidler i forbindelse 
med baneoppgraderingen. Før penger kan utbetales må følgende lovendringer vedtas:  
 
 
§ 1 Navn og Formål 
 Nytt pkt 1.5 
Driften av anlegget kan ikke i garantitiden bringes til opphør uten kommunens samtykke. 
 
Nytt pkt 1.6 
Endringer i eierforholdene for anlegget kan ikke gjennomføres uten Oslo kommunes 
samtykke 
Vesentlige endringer i driftsansvaret for anlegget kan ikke gjennomføres uten samtykke ra 
Oslo kommune. 
 
Nytt pkt 1.7 
Oslo Golfklubb skal ikke ha forretningsmessige formål. Eventuelt overskudd skal tilfalle 
driften av anlegget / golfklubben 
 
§ 20  Lovendring 
Nytt pkt 20.6 
Oslo kommune skal godkjenne endringer i Lov for Oslo Golfklubb 
  
 
Styrets kommentar: 
Styret bifaller kommunens forslag. Lovendringene har ingen praktisk betydning for driften av 
golfklubben og vil sikre at vi mottar spillemidler. 
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Forslag B. 
 
Lovendringsforslag – fremmet av Per Foseid 
 
§14.1 pkt (2) Underpunkt (6) underpunkt (b) endres sålydende: 
 
” 3 styremedlemmer for inntil 3 år, samt 1 varamedlem til styret” 
 
Begrunnelse: 
Nærværende bestemmelse sier at...”et styremedlem hvert år skal tre ut etter tur,…” 
 
Etter nærværende bestemmelse betyr dette at et styremedlem MÅ fjernes selv om det skulle 
være ønskelig at vedkommende fortsetter. Klubben pålegger seg selv en unødvendig 
restriksjon gjennom nærværende bestemmelse. Jeg ønsker att klubben skal stå friere når det 
gjelder styrevalg. Spesielt fordi det kan være resurspersoner man ønsker å beholde i styret, 
som nåværende bestemmelse hindrer i å fortsette. 
 
Styrets kommentar: 
Styret bifaller forslaget. Forslaget er også i tråd med Idrettens generelle bestemmelser; et 
medlem skal kunne velges så mange år som årsmøtet vil ha vedkommende i valgt posisjon. 
 
 Forslag C. 
 
Lovendringsforslag – fremmet av styret 
 
§ 12.1. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av 

mars måned. 
 
Som følge av et senere årsmøte ber styret samtidig årsmøtet om vedtak om delfakturering av 
kontingent i januar måned. 50% av foreslått kontingent avrundet opp til nærmeste kr 500,-.   
 
Begrunnelse: Det er i praksis altfor lite tid til å ferdigstille regnskap med balanse og noter 
revidert av revisor, gjennomgått av kontrollkomite og av styre innen årsmøtedokumentene må 
leveres trykkeriet for at saksdokumentene skal være tilgjengelige for medlemmene senest 14 
dager før årsmøtet når dagens lover fastsetter at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av 
februar måned. Når vi nå i tillegg må forholde oss til et baneselskap og dets regnskap trenger 
vi lengre frist for avholdelse av årsmøtet 
 
Avsnittet om delbetaling av kontingent kommer som følge av at ved årsmøte en måned senere 
vil også kontingentforfall bli en måned senere. Klubben har ikke likviditet til å drifte uten 
kontingentinntekter før medio april og er avhengig av kapitaltilførsel på et tidligere tidspunkt. 

 
  

Forslag C.  
  
Endring av hullenes spillerekkefølge – innsendt av Karl J.B. Staubo 
 
Hullenes spillrekkefølge på Bogstad fåreslås å bli som følger:  Start på hull 10 og spill i 
rekkefølge slik: 10,11,12,13,14,6,7,8, og 9. Dette utgjør banens første 9 hull. Gå deretter til 
hull nr 1 og spill i rekkefølge slik: 1,2,3,4,5,15,16,17 og 18. Dette utgjør banens 9 siste hull.  
 
Begrunnelse: Ombygningen har åpnet utsikten til Bogstadvannet. Med dagens 
spillerekkefølge har vi ingen kontakt med Bogstadvannet på de første 9 hull. Det er synd og 
ved å endre spillerekkefølgen som foreslått vil vi kunne ha mer kontakt med Bogstadvannet 
på begge 9-hulls sløyfer. 
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Styrets kommentar: 
Styret føler sterkt at dette vil endre opplevelsen av spill på Bogstad til det verre. Hullene 
12,13 og 14 er et lokalt ”amen corner” og strategisk viktige hull på de siste 9. Her må dristige 
valg tas for å ta igjen konkurrenter alternativt spill safe for de andre må ta igjen.  Det er også 
arkitektens forslag at hullene beholder sin gamle spillerekkefølge. 
 
Det er nå foretatt så mange endringer at styret mener det ikke må endres spillerekkefølge nå. 
Det var tross alt et tidligere årsmøte som etter argumentasjoner midt på 70-tallet vedtok å 
endre spillerekkefølgen slik at den ble som vi kjenner den fra de siste 30 år. La oss beholde 
spillerekkefølgen som vi kjenne den. 
 
 
 
 
 KONTINGENTER OG AVGIFTER 2009    
     
   2008 2009 
1. Aktive damer og herrer 22 år og eldre  4800 5800*** 
2. Aktive damer og herrer hvor summen av alder    
 (min. 70 år i 2001 eller tidligere) og medlemsår var min. 90 år    
 2001 var siste år for å oppnå denne kontingent  3300 4000 
3. Aktive studenter etter søknad t.o.m 28 år  2350 2900 
4. Aktiv junior 1 - 21 år + PSR / TM  1850 2200 
5. Midlertidige medlemmer (corps diplomatique)  14 100 20 000 
6. Passive seniorer 22 år og eldre  3300 4000 
7. Passive seniorer 22 år og eldre, tidligere aktive  1880 2400 
8. Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år  1650 2200 
9. Passive juniorer 1 - 21 år  920 1100 
10. Støttemedlem  300 300 
11. Innmeldelsesavgift.  * 20 000** 
        
12. Skapleie for småskap i damegarderobe  200 300 
13. Skapleie for vanlige skap i dame- og herregarderobe  400 500 
14. Bur i trallerom  400 500 
15. Tralleplass for elektriske traller  600 700 
  Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre  170 175 
 Purregebyr  200 200 
      
 * Det var ingen innmeldingsavgift i -08     

** 

Innmeldingsavgiften er å forstå slik at eventuelt tidligere innbetalt 
beløp kommer til fratrekk. Restavgiften må betales når man blir 
aktivt medlem.     

** 
Juniorer som blir aktive medlemmer betaler kr 5.000,- nå og resten 
det år de fyller 22 år (blir voksne).    

     

*** 

Finansbidraget som i forbindelse med baneoppgraderingen ble 
vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 17.4.07 kommer i tillegg. 
Dette utgjør for alle voksne medlemmer kr 2.000,- pr år 
Dette utgjør for alle medlemmer t.o.m. 21 år kr 400,- pr år.        
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Budsjett 2009      
       
  NOTER Bud 2009 Res. 2008 Bud 2008  
        
Driftsinntekter og kostnader   B  1     
        
       
Driftsinntekter    -27 526 400 -17 283 637 -13 526 900  
        
 
Driftskostnader      
Lønnskostnader   9 006 700 6 940 041 4 477 000  
Ordinære avskrivninger  2 078 200 1 277 740  1 736 200  
Andre driftskostnader  13 157 100 9 960 398  7 331 300  
Sum driftskostnader    24 242 000 18 178 179  13 544 900  
Driftsresultat  -3 284 400 894 542  18 000  
       
Finansinntekter og finansutgifter     
Finansinntekter            - 100 000     
Finanskostnader            3 949 000    
Sum Finansposter  3 849 000    -32 480 -75 000  
       
Årsresultat   B 2 1 464 650  862 062 -104 000  
       
  
B 2. I det budsjetterte underskuddet ligger det kr 1.974.000,- i kostnad til 
baneselskapet. Dette vil ikke betales fysisk, men føres mot den gjeld baneselskapet har 
til OGK.  Tidligere år ville vårt budsjetterte resultat da vist et overskudd på ca kr 
500.000,-  
  
 
 Nedenfor følger budsjettet med avdelingssummer.   
       
Noter til budsjett 2009.     
         
B 1 Budsjettsammendrag 2009     
    Bud 2009 Res 2008 Bud 2008 
 Administrasjon  3 388 100 4 263 700 3 021 500 
 TK   900 000 1 465 800 850 000 
 Turnering  704 000 400 000 184 000 
 Bane   10 131 250 4 019 600 4 533 000 

Baneleie   2 468 500 0 0 
 Klubbhus  861 200 756 800 386 200 
 Boligbygg  185 000 45 900 55 000 
 Håndbok   94 000 124 400 125 000 
 Bidrag   -17 500 -297 700 70 000 
 Inntekter  -17 249 900 -9 915 700 -9 306 700 

Resultat 1 464 650 8 622 000 82 000

27



       
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I   
OSLO GOLFKLUBB 2009 
 
 
I henhold til lover for Oslo Golfklubb § 19, jfr. 15 (6) er valgkomiteens innstilling: 
 
a) Formann og viseformann for ett år: 
 

Formann:  Einar Skogstad gjenvalg, tidl. valgt for 2005, 2006, 2007 og -08 
Viseformann: Inge Fjeldstad  gjenvalg, tidl. valgt for 2008 
 

b) 3 styremedlemmer for inntil 3 år samt 1 varamedlem 
 
Styremedlem:  Jan Aaseth jr  gjenvelges for 2 år 
 
Styremedlemmer 
ikke på valg:  Vibeke Stensrud valgt for perioden 2007-09 
   Tove Ringnes  valgt for perioden 2008–10 
 
Varamedlem:  Harald Ziegler  gjenvalg for 1 år 
 
 
c) Representasjon. 
 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget / ledermøtet. 
 
d) Valgkomité bestående av 3 medlemmer. 
 
Medlem:  Sven Erik Sjøberg ny, velges for perioden 2009-12 
Varamedlem  Stein Oppedal  ny, velges for 1 år 
 
 
Medlemmer   
ikke på valg:  Anette Bech  valgt for 2007-09 
   Anne Line Bakkevig valgt for perioden 2008-10 
 
      
e) Kontrollkomiteen bestående av 2 personer 
 
Medlem  Ole N. Heidenreich  gjenvelges for 1 år – 2009, tidl. valgt 2003-08 
Medlem  Arne Ramstad  gjenvelges for 1 år – 2009, tidl. valgt 2008  
  
Varamedlem  Elisabeth Seeberg ny, velges for 1 år 
 
 
Oslo, januar 2009 
 
 
 
 
Anette Bech    Anne Line Bakkevig     Per Foseid 
   sign.                                                     sign.                                  sign. (formann) 
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