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ÅRSBERETNING 2014

Årsmøtet:  Ordinært årsmøte ble avholdt på Bogstad 11. mars 2014

Styret:   Jan Aaseth (leder), Keith Woods (nestleder), Anne Riddervold, Camilla Raanaas
   Juell, Lars O. Sterud, Jens-Ove Hagen og varamedlem Cecilie Ditlev-Simonsen.

Revisor:  Nitschke AS Statsautoriserte Revisorer

Komité oppnevnt av årsmøtet:
Kontrollkomiteen: Jens N. Engelstad og Elisabeth Seeberg
   Varamedlem Axel Roll og Christian Berg

Valgkomiteen:  Ragnvald Risan (leder), Anette Bech, Per Foseid og varamedlem  
   Pål Solberg

Komiteer oppnevnt av styret:
Anleggskomiteen: Inge Fjeldstad (leder), Stein Oppedal, Iver Lindman, Jeppe B. Nielsen,
   Hanne Nyquist, Erik Piene og Hans Kristiansen

Hedersmerkekomité: Einar Skogstad, Elisabeth Seeberg og Niels Vik
  
Sponsorkomiteen: Jan Aaseth, Keith Woods, Niels Vik og Marius Thorp

Kommunikasjons- og
markedskomite:  Jan Aaseth, Keith Woods, Cecilie Ditlev-Simonsen, Sven Gjeruldsen, 
   Siv Leschbrandt og Niels Vik.

Treningskomiteen: Jonne Skajem (leder), Sven Gjeruldsen, Ingrid Forbrigd, Eirik Kronkvist,
   Martin Daun og Dag Inge Karlsson.

Turneringskomiteen: Erik Hagen  (leder), Mette C. Bye, Christian Storm, Christian Staubo,
   Erik Woods, Keith Woods, Vidar Thorstensen og Martin Daun

Ansatte i administrasjonen:
Daglig leder     Niels Vik
Medlems- og kommunikasjonsansvarlig: Siv Leschbrandt
Idrettssjef     Jan Wojtaszek
Turnerings- og arrangementsansvarlig: Marius Thorp
Banesjef     John Riiber

Fast ansatte i banestaben   Albert Holmgeirsson, Simon Augustsson, Christoffer 
      Jønsson, Jarle Haugnæss og Carl Newey
Driftsleder     Tom Olsen
Trenere     Stephen Newey, Julian King, Fredrik Due,
      Caroline Diethelm og Maria Jonsson
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MEDLEMSSTATISTIKK

Æresmedlem:  Terje Foss og Suzann Pettersen

Følgende medlemmer er under året avgått ved døden:

Navn:    Medlem fra:

Per Waaler   1950
Hans Oluf Bang  1971
Wenche Ektvedt  1972
Otto Treider   1974
David Hansson  1977
Arthur Rondan  1978
Rolf Christian Krognes 1983
Erling Brustad   1989
Christian Christiansen  1989
Jacob Stolt-Nielsen  1984

 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Æresmedlem 1 1 2 2 2

Livsvarig aktiv 10 10 10 10 10

Sponsorer 33 43 46 46 46

Aktive damer 450 440 436 413 395

Aktive herrer 1054 1040 1011 967 961

Aktive juniors under 22 år 48 158 164 169 150

Midlertidige medlemmer 1 2 3 2 20

Totalt aktive 1597 1694 1672 1609 1564

Passive med spillerett 39 0 0 0 0

Tidsbegrenset medlemskap 175 147 154 163 182

Livsvarig passiv 4 5 4 3 3

Passive uten stemmerett 17 0 0 0 0

Passive med stemmerett 345 333 344 351 446

Passive juniors under 22 år 36 19 39 74 84

TOTALT 2213 2198 2213 2200 2276
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Styrets beretning 2014

Styret i Oslo Golfklubb har i perioden bestått av:

Styreleder:  Jan Aaseth
Styrets nestleder: Keith Woods
Styremedlem:  Anne Riddervold
Styremedlem:  Camilla Raanaas Juell
Styremedlem:  Jens-Ove Hagen
Styremedlem:  Lars Olaf Sterud
Varamedlem:  Cecilie Ditlev-Simonsen

Styret har i perioden hatt 11 styremøter, ett ekstraordinært årsmøte 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 Golfklubbs virksomhet drives for det meste på et område på Bogstad, leid i hovedsak av Oslo 
Kommune. OGK har 2200 medlemmer og klubben har tradisjon for å ha sunn økonomi og god styring.

Banen
Banen representerer fundamentet for klubbens økonomi og fremtid, og er styrets viktigste prioritet. 
Den må være i topp stand for at medlemmer, gjester og samarbeidspartnere skal oppleve at de får 
god verdi for investeringen de gjør i klubben. Banen er vår felles verdi, og det er derfor svært viktig 
at alle føler ansvar for å holde den i best mulig stand. Medlemsundersøkelsen viser at et stort flertall 
av medlemsmassen støtter styrets prioritering av banen og allokering av nødvendige ressurser for å 
opprettholde den meget høye banestandarden. 

Vi kan se tilbake på en av de beste sesongene gjennom tidene. Kombinasjonen av en snill vinter og 
banestabens solide forebyggende arbeid med sprøyting og snøfresing gjennom vinteren bidro til 
rekordtidlig åpning allerede 27. april og med like gode forhold som vi normalt har i midten av juni. Det 
var første gang vi kunne åpne banen uten at ballplassering var nødvendig.

Banen hadde i likhet med de andre banene i Østlandsområdet lite vinterskader, og gresset på områdene 
som trengte rehabilitering ble i likhet med forrige sesong erstattet med importert gress fra Østerrike 
som er den nærmeste leverandøren av ferdiggress så tidlig på året. Banen kunne dermed rekordraskt 
fremstå innbydende og spilleklar uten skjemmende og skadede partier som kunne senket oppfattelsen 
av vårt høykvalitetsprodukt. De svært gode forholdene ble opprettholdt gjennom hele sesongen. 
Aktivitetsnivået var høyt og spillere i alle aldre uttrykte tilfredshet med de fantastiske forholdene. 
Mange gjestespillere ba om å bli satt på venteliste for å bli medlem av klubben.

Styret er svært fornøyd med innsatsen til banemannskapet under ledelse av John Riiber, og deres 
meget kompetente og dedikerte innsats ivaretar klubbens og landets golfjuvel på aller beste måte. 
Banestengning var som vanlig planlagt for midten av oktober for å sikre tid til å forberede banen 
for vinteren. Det ble vurdert om vi skulle holde ni hull åpne én uke lenger slik vi gjorde i 2013. 
Prøveordningen i 2013 skapte logistikkutfordringer for vinterforberedelsene og det var kun et begrenset 
antall medlemmer som benyttet seg av muligheten på tampen av sesongen. På bakgrunn av en dårligere 
værmelding for den potensielle ekstrauken og dialog med banesjefen om banens tilstand, besluttet 
styreleder og anleggskomitéens leder, etter konsultering med banesjefen om banens tilstand, å stenge 
hele banen den 13. oktober. Tilsvarende vurdering vil bli foretatt i 2015.  
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Styret hadde også i 2014 fokus på å forbedre medlemmenes holdning til klubbens bookingprinsipper 
for å sikre at startboken alltid er reell. Alle har en plikt til å melde fra hvis man blir forhindret fra å 
stille til en booket starttid slik at det kan bli åpning for andre spillere, og flighter skal ikke overbookes. 
No shows og medlemmer som strøk spillere rett før start ble notert, og gjengangere fikk beskjed om 
at de risikerte sanksjoner. Styrets inntrykk er at holdning og adferd ble bedre gjennom sesongen, men 
har bedt administrasjonen og starter om å videreføre tett oppfølging av bookingen også for kommende 
sesong.

Startboden og starteren er godt plassert for å kunne ha kontroll på spillet fra både tee 1 og 10, og 
medlemmene har vært jevnt over flinke til å melde seg for starter i god tid før spill. Stikkprøver av 
spillere ute på banen ble gjennomført for å sjekke om kontingent og greenfee var betalt. Kontrollene 
avdekket ikke forhold som indikerte tjuvspilling eller bruk av lånte bagtags. Kontrollene planlegges 
gjennomført også i 2015-sesongen.   

Flere tiltak ble gjennomført for å øke bevisstheten blant medlemmer og gjester om viktigheten av å 
reparere nedslagsmerker og oppslått torv. Opplæring av medlemmer før start ble gjennomført med 
god effekt og positive tilbakemeldinger, og kampanjen åpenbarte for flere at man hadde feil teknikk ved 
reparering av nedslagmerker. Det er imidlertid fremdeles behov for bevisstgjøring blant spillerne av 
deres plikter, og lignende øvelser vil bli gjennomført også kommende sesong. Marshallen vil bli bedt 
om å påpeke slurv og gi advarsler til spillere, i tillegg til å sikre flyt i spillet, god veiledning og kontroll.

En golfrunde på Bogstad trenger ikke ta mer enn fire timer, men dette forutsetter at spillerne er bevisste 
i forberedelser før eget slag og begrenser prøvesvinger og måling på green. OGK har historisk vært 
kjent for raskt spill grunnet erfarne golfere i medlemsmassen og innprenting av gode spillevaner under 
opplæringen i klubbens treningsmiljø. Med stadig flere runder på over 4,5 timer de siste årene, er 
behovet økt for bevisstgjøring av målet om Bogstad på 4 timer. Det ble gjennom sesongen gjennomført 
ulike tiltak for hurtigere spill, blant annet i form av påminnelser fra starter, fokus fra marshall og 
budskap på skilt.

Etter sesongen ble det som vanlig gjort en grundig analyse av spillestatistikken for å vurdere 
medlemsopptaket for 2015. Styret er opptatt av å sikre en god balanse mellom tilgjengelig spilletid for 
medlemmene og sponsoraktiviteter, klubb- og forbundsturneringer som klubben avholder. I 2014 ble det 
spilt omtrent 33.000 runder på Bogstad som var på nivå med 2013 justert for forsinket åpning. Inkludert 
alle klubb- og forbundsturneringer, torsdagsmatcher, senior- og damedager, samt sponsorarrangementer, 
ble det gjennomført totalt 135 turneringer. Selv om det var høy turneringsaktivitet bekreftet 
medlemmene i medlemsundersøkelsen for 2014 at de opplevde god tilgjengelighet på banen. 
Turneringskomitéen jobber uansett videre med å revidere og konsolidere turneringsprogrammet for å 
forbedre tilgjengeligheten ytterligere, og programmet for 2015 skal bidra til dette.

Styret besluttet å opprettholde medlemstallet på omtrent samme nivå som for 2014 ved å ta inn 
like mange som normalt forlater klubben av ulike årsaker. Vi har derfor gleden av å ønske 100 nye 
medlemmer velkomne i 2015, hvorav 28 personer fra familielisten og 24 juniorer. Ventelisten var ved 
utgangen av januar på 1538 personer.

Økonomi
Økonomien i klubben har høy prioritet i styret, og klubben har tradisjon for å ha god økonomistyring. 
Klubbens kostnadsnivå reflekterer styrets fokus på å opprettholde banens kvalitet, videreutvikle servicen 
til medlemmene samt opprettholde og utvikle den høye aktiviteten for barn og unge.

Styret og administrasjon jobber målrettet med å øke inntektene fra sponsorer og samarbeidspartnere. 
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Prisen på OGKs samarbeidsavtaler er omtrent det dobbelte av andre baner i regionen, men styret mener 
at kvaliteten på banen, servicenivået og merkevaren OGK rettferdiggjør prisen. Konkurransen om 
sponsorinntektene øker, samtidig som næringslivet har større krav om gjenytelser og kommersiell verdi. 
Inntektene fra samarbeidspartnere og salg av ad hoc bedriftsturneringer endte på over kr 5 millioner, 
som var godt over budsjett. Alle sponsorarrangementer ble gjennomført med stor suksess og skryt. 

Klubben har tilbudt gullsponsoravtaler siden ombyggingen i 2008 for å få inn midler til å betale ned 
gjelden raskere. Disse avtalene har vært gode bidrag til klubbens økonomi i årene etter ombyggingen, 
og det har siden tilbudet ble etablert blitt inngått avtaler med ulik løpetid.  Styret ønsker å begrense 
denne type avtaler av hensyn til den ordinære ventelisten., og det ble i 2013 derfor bestemt at det kun 
skal tilbys maksimalt fem 10 års avtaler per år. Det ble i 2014 inngått tre gullsponsoravtaler, og ved 
inngangen til 2015 hadde klubben totalt 25 løpende avtaler. Et vilkår i avtalene er at gullsponsoren ved 
utløpet av avtaleperioden får tilbud om ordinært medlemskap til gjeldende ordinære vilkår, inkludert 
betaling av innmeldingsavgiften som for tiden er kr 40.000. 

Styret er godt fornøyd med resultatet for greenfeeinntekter som nådde kr 2,5 mill, omtrent på nivå med 
forrige sesong. Den varme sommeren medvirket til at færre gjester kom til oss i juli, men en solid vår 
og høst veiet opp for nedgangen. Gode inntekter fra greenfeegjester og samarbeidspartnere er viktige 
bidrag til klubbens økonomi. Potensialet for økte greenfeeinntekter er imidlertid begrenset, ettersom 
styret ønsker å sikre tilstrekkelig spilletid for medlemmene. Prispolitikken på greenfeespill vil bli 
opprettholdt i 2015, og budsjettet legger ikke opp til økte greenfeeinntekter.

Styrets mål er at frie midler i størst mulig grad skal benyttes til å nedbetale klubbens gjeld. Klubben 
har fremdeles to års avdragsfrihet på lånet i Nordea, noe som gir klubben nødvendig økonomisk 
fleksibilitet. Styret ønsker å videreføre nedbetaling av lånet når likviditeten tillater det, og målet er å 
minst følge nedbetalingsplanen slik den ville ha vært uten avdragsfrihet. Etter godt kostnadsfokus fra 
administrasjonen gjennom året besluttet styret å foreta en ekstraordinær nedbetaling på kr 1,25 mill. 
Klubbens gjeld var per årsslutt 2014 på kr 56,5 mill.

Lånet er rentesikret iht mandatet om langsiktig forutsigbarhet som ble gitt av Årsmøtet da 
baneombyggingen ble vedtatt. Lånet er 70% sikret og hadde ved årsslutt en vektet betalbar fastrente 
på 6,35% inkludert en lånemargin på 2,30%. Lånet forfaller i 2039. Styret jobber kontinuerlig med 
å påvirke vår bank Nordea for å få senket lånemarginen på 2,30%, og det var flere møter i løpet av 
året. Styret mener lånemarginen er for høy i forhold til bankens antatte risiko på OGK, men dette har 
ikke ført frem til tross for at vektige argumenter er blitt presentert. Styret og administrasjonen vil også 
fremover arbeide for å finne alternative finansieringsmuligheter som kan senke lånekostnadene. Flere 
banker har tilbudt oss noe gunstigere lånevilkår, men med vesentlig lavere løpetider enn lånet klubben 
har idag. Styret ønsker ikke at klubben skal påta seg refinansieringsrisiko og har avslått tilbudene. 

Klubbens årsregnskap ble gjort opp med et overskudd på kr 271.000. 

Oslo Golfklubb 90 år
Det var en usedvanlig sprek Oslo Golfklubb som 13.juni 2014 kunne feire 90 års jubileum med 
dobbel shotgun og en markering på terrassen med om lag 200 medlemmer og gjester tilstede. Mellom 
turneringene på morgenen og ettermiddagen var det taler fra styreleder og bydelspolitiker Elin Horn 
Galtung, og det ble servert snitter og champagne. Våre grunnleggende initiativtakere med Ragnar Halle 
i spissen ville helt sikkert vært svært begeistret over tilstanden til klubben og banen anno 2014. Mye 
har skjedd siden klubben ble stiftet i låven på Bjerkodden 13. juni 1924, og i et jubileumsår var det en 
fin anledning å minne oss selv om historien, utviklingen av klubben og ikke minst viktigheten av de 
frivilliges innsats gjennom alle tider. I forbindelse med jubileet besluttet styret at de tre jubileumsbøkene 
skal digitaliseres og legges ut på klubbens web-sider.
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Virksomhetsplanen
Virksomhetsplanen 2012 - 2015 omfatter langsiktige mål, delmål og handlingsplaner utarbeidet av et 
utvalg av klubbens medlemmer i 2012. Planen skal være en stabil rettesnor for arbeidet til klubbens 
styre, administrasjon og komiteer. Styret og administrasjon jobber kontinuerlig for å forankre planen i 
organisasjonen og fylle virksomhetsplanen med konkret innhold. Klubbens visjon om ”Et fantastisk sted 
å være” innebærer at banen, restaurant, pro-shop, administrasjon og øvrige fasiliteter skal by på topp 
kvalitet og service, og at alle har et ansvar for å skape en hyggelig og inkluderende stemning. Klubbens 
langsiktige hovedmål er at vi skal ha et ”helårsanlegg med fasiliteter og standard høy nok til å kunne 
arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå.” 

I 2014 ble det jobbet videre med organisasjonsutvikling. Ansvars- og rollefordeling i organisasjonen 
ble definert for å bidra til fortsatt profesjonalisering av klubbens drift og effektiv utnyttelse av klubbens 
ressurser. I tillegg har ressursgruppen på Kommunikasjon & Merkevare fortsatt arbeidet med å 
utarbeide en kommunikasjons- og merkevarestrategi for klubben for å sikre en helhetlig og tydelig 
profil og effektiv intern og ekstern kommunikasjon. Ressursgruppen består av sentrale frivillige, 
administrasjonen og medlemmer med særskilt erfaring innen emnet. Styret mener det er viktig å ha 
et samstemt apparat som jobber i samme retning, basert på samme verdier, slik at vi kommuniserer 
effektivt og bygger en merkevare som styrker klubbens posisjon og oppleves som attraktiv blant 
medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og de mange som står i kø for å komme inn i klubben. 

Mange av klubbens medlemmer har fagkompetanse på områder klubben trenger. Det er imidlertid 
mange som kvier seg for å påta seg roller som tar mye tid. Styret ønsker derfor å videreføre strategien 
med etablering av ressursgrupper med tidsavgrensete og spesifikke mandater for å sikre at vi kan trekke 
på kompetanse og erfaring blant medlemmene. Virksomhetsplanen vil bli evaluert og revidert i 2015 for 
å være rettesnor i klubbarbeidet de neste 3 årene.  

Solheim Cup 2019 
På Golf-Tinget i november 2012 ble det besluttet å utrede om det er grunnlag for å søke om å få 
arrangere Solheim Cup i 2019 under forutsetning av at eksterne sponsorer og samarbeidspartnere 
finansierer prosjektet. Solheim Cup (SC) er verdens største turnering for kvinner og har 
verdensomspennende mediadekning som langt overgår arrangementer som normalt avholdes i Norge. 
Gjennomføring vil være et stort nasjonalt løft som krever betydelige ressurser både på logistikk og 
økonomi.

Oslo Golfklubb viste i likhet med Larvik, Miklagard og Losby interesse for å være vertskapsbane for 
arrangementet. Styret mener at OGK er en solid kandidat til å arrangere SC, gitt vår flotte beliggenhet 
og fantastiske banestandard. Arrangementet vil sette Bogstad og norsk golf på verdenskartet og bidra 
til å tiltrekke samarbeidspartnere og greenfeespillere til priser som reflekterer OGKs økte merkeverdi 
som SC-arrangør. Det vil også være positivt for klubben å bidra til å promotere kvinnegolf og sørge 
for rekruttering av jenter til golfsporten. Et slikt arrangement vil også være i tråd med klubbens 
Virksomhetsplan og langsiktige mål om et ”helårsanlegg med fasiliteter og standard høy nok til å kunne 
arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå.” 

På oppløpssiden i valget av vertskapsbane var det tre sterke klubber som gjensto; Miklagard, Losby og 
OGK. Alle klubbene leverte gjennomarbeidete søknader, og NGF gjennomførte en grundig og ryddig 
prosess i utvelgelsen hvor kandidatene fikk god anledning til å utdype og gjennomgå sine søknader 
for NGFs administrasjon som skulle innstille til styret. Vi er stolte over at NGF i juli 2014 valgte 
Bogstad og Oslo GK som best egnet vertskapsbane i forbindelse med en eventuell norsk søknad om 
å få SC i 2019. Styret ønsket medlemmenes aksept for at vi skulle akseptere NGFs tilbud om å være 
vertskapsbane i en eventuell søknad, og den 2. september 2014 ble det avholdt Ekstraordinært Årsmøte 
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(EÅM) hvor det ble drøye 90% flertall for styrets forslag. 

På EÅM gikk styret gjennom ulike aspekter ved arrangementet som påvirker klubben, mens tidligere 
styreleder, Einar Skogstad, som er engasjert av NGF for å skaffe penger til arrangementet, presenterte 
planer for gjennomføring og finansiering. For OGK er kostnadene ved arrangementet fra akseptert 
søknad til gjennomført turnering estimert til kr 1-1,2 millinoner på tapt greenfee, kjøpt greenfee for 
medlemmer og noe gressarbeider i forbindelse med publikumstilrettelegging av banen. Inndekningen 
av dette vil skje gjennom salg av sponsorpakker for SC som inneholder samarbeidsavtaler med OGK. 
«Veien til Solheim» vil dermed gi en god mulighet for å etablere nye samarbeidspartnere med langsiktig 
inntektspotensial for klubben. Tar man i tillegg med markedsføringsverdien av status som vertskapsbane 
blir dette et meget positivt regnskap for klubben. Eventuelle inntekter fra selve arrangementet er usikre 
og ikke hensyntatt, men vil i så fall være en hyggelig overraskelse. 

Det er etablert en prosjektgruppe og stiftet et aksjeselskap, Solheim Cup Norway 2019 AS, med likt 
eierskap av OGK og NGF. Arbeidet med å finansiere arrangementet er i full gang. 
Det er blitt stadig vanskeligere å innhente sponsorinntekter, og det søkes parallelt om støtte fra 
kommune og stat. Offentlige bidrag vil øke sannsynligheten for at Norge vil bli tildelt arrangementet. 
Kostnadene forbundet med Solheim Cup er relativt beskjedne i forhold til forventet markedsføringsverdi 
for Norge, Oslo, golfsporten og klubben.

Klubbhusprosjektet
Som bekreftet på EÅM er det ingen bindinger mellom et Solheim Cup arrangement og arbeidet 
for å realisere et nytt klubbhus. Medlemmene trenger ikke frykte at styret fremmer forslag om et 
klubbhusprosjekt som følge av et eventuelt Solheim Cup på Bogstad. Det tidligere forslaget om 
finansiering av nytt klubbhus med bygging av omsorgsboliger på parkeringsplassen er skrinlagt som 
følge av tverrpolitisk motstand, og vi må tenke nytt.  

Styret har hatt dialog med Nic Berg, som har vært sentral i planlegging av nytt klubbhus til Heming 
Idrettslag i forbindelse med klubbens 100-årsjubileum i 2016. Berg og andre ildsjeler i klubben har klart 
å samle inn hele 22 millioner kroner fra medlemmer, legater, stiftelser og tippemidler, og klubben har i 
tillegg søkt om kommunalt tilskudd på 12 millioner kroner for å fullfinansiere prosjektet på totalt kr 34 
millioner. Hemings posisjon blant barn og unge i nærområdet kan ikke umiddelbart sammenlignes med 
vår, men styret mener vi kan lære mye av prosessen som idrettslaget har gjennomført. Den 13. januar 
2015 ble det arrangert en idédugnad i klubbhuset på Bogstad for å invitere medlemmene til idemyldring. 
Nic Berg presenterte Hemings imponerende prosess for omlag 20 fremmøtte. Ulike ideer ble diskutert. 
Styret vil sette sammen en ressursgruppe som skal jobbe frem en potensiell løsning for nytt klubbhus 
med god bruk av erfaringen til Heming. Medlemmene vil bli holdt orientert om utviklingen gjennom 
klubbens informasjonskanaler.

Turneringer 
Før sesongen ble turneringsprogrammet revidert og flere turneringer ble slått sammen for å sikre 
frigjøring av ordinær spilletid. Turneringsprogrammet for 2015 er justert ytterligere.  Endringene 
omfatter blant annet: 
- Pink-Cup som ble kansellert i 2014, legges inn i åpningsturneringen i 2015
- Member/Guest Invitational etableres som ny turnering (medlem og gjest spiller på lag)
- Klubbmesterskapet endres fra 54 hull til 36 hull (2 x 18) 
- Bogstadpokalen spilles gjennom hele sesongen med frister for hver runde. 
- Den tradisjonsrike parturneringen Gilbert Heron utgår på grunn av lav påmelding de siste årene. 

Turneringsprogrammet i 2014 ble gjennomført med stor innsats fra den turneringsansvarlige i 
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administrasjonen, Marius Thorp, og vår engasjerte, erfarne og dyktige Turneringskomité ledet av 
Erik Hagen. Totalt ble det gjennomført hele 135 turneringer når man summerer klubbturneringene, 
samarbeidspartnernes arrangementer og forbundsturneringer. Styret mener klubbturneringene er viktige 
arenaer for å skape et godt miljø på tvers av generasjoner. Medlemmene oppfordres nok en gang til å 
delta i våre mange tradisjonsrike pokalturneringer og de uformelle sosialturneringene. 

Seniorherrene teller over 500 aktive og har i 2014 hatt stor ukentlig aktivitet og arrangert større 
turneringer med seniorer fra andre klubber. Vi har også en meget aktiv damekomité som har 
gjennomført sitt tette program med god deltagelse gjennom hele sesongen. Juniorene har som vanlig 
hatt et tett program med flere større barneturneringer og det er svært hyggelig å se at det virkelig spirer 
godt i klubben. Vi gleder oss til å kunne ønske velkommen til NM for juniorer som skal spilles på 
Bogstad i begynnelsen av august 2015. 

Sesongen bø på gode sportslige resultater for våre spillere. I junior-NM for lag vant jentene gull og 
guttene tok sølv. I individuelt junior-NM vant vi to sølv ved Dorthea Forbrigd og Kristoffer Ventura. De 
voksne tok også sin del av de edle medaljene i lag-NM hvor damene tok sølv og herrene kapret bronsen. 
Klubben gratulerer alle medaljevinnerne og takker alle klubbens deltagere for hederlig innsats i de ulike 
NM. 

I juli arrangerte klubben EM for Team Boys med kyndig og suksessfull regi fra Turneringskomitéen. 
Spillere, trenere og forbund ga svært gode skussmål for gjennomføringen og var meget overrasket over 
at det var mulig at en bane så langt nord kunne ha en standard som var fullt på høyde med de beste i 
Europa. Våre gutter gjorde en hederlig innsats og bidro tidvis med storspill, men måtte tilslutt nøye seg 
med en sjetteplass. 

OGK var også stolt vertskap for Suzann Pro Challenge (SPC) den første helgen i september. 
Overskuddet gikk til Right to Play som tidligere år. Arrangementet er et viktig bidrag for å promotere 
golfsporten og ikke minst for å inspirere flere jenter til å starte med golf. Det var merkbart større 
interesse fra bedrifter som ønsket å delta på Pro Am turneringen på fredagen, men det var noe lavere 
tilskuerantall enn tidligere år på lørdagsduellen mellom jentene. Turneringskomiteen, administrasjonen 
og mange frivillige jobbet iherdig med forberedelsene og sikret at arrangementet nok en gang var 
prikkfritt. Innsatsen til de involverte beviste nok en gang at klubben etter hvert har fått solid erfaring 
og evne til å gjennomføre slike store arrangementer. Etter SPCs evaluering av arrangementet vurderes 
det å gjøre noen endringer for 2015, men klubben håper og ønsker å kunne bidra til at SPC 2015 blir et 
vellykket arrangement som promoterer golfsporten på en god måte.  

Medlemsundersøkelsen 2014 
Spørreundersøkelsen blant medlemmene ble gjennomført i november, med 550 av drøyt 1700 
medlemmer som svarte. Dette anses å være en meget god svarprosent. Resultatene var jevnt over 
historisk gode og det er ingen tvil om at medlemmene er svært fornøyde med «rikets tilstand».  Styret 
ønsker spesielt å trekke fram at hele 94 prosent av våre nyeste medlemmer svarte at medlemskapet har 
innfridd deres forventninger. Høyest score får baneopplevelsen (5,66 av 6 mulige), og medlemmene 
bekreftet betydningen av at kvaliteten på banen opprettholdes. For øvrig var medlemmene tilfredse 
med service i administrasjonen, medlemspublikasjoner og gjennomføring av turneringene. Styret og 
administrasjon vil jobbe hardt for å opprettholde samme tilfredshet også i 2015. 

Miljøsertifisering av OGK
Oslo Golfklubb ble, som første og foreløpig eneste klubb i Norge, miljøsertifisert i 2013. 
Miljøsertifiseringen er foretatt av Golf Environment Organization (GEO) med hovedsete i Skottland, 
som er det europeiske miljøsertifiseringsorganet for golfbanebransjen. Styret mener det er viktig at 
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klubben viser at den er miljøbevisst og er glad for anerkjennelsen GEO har gitt OGK på basis av den 
miljøfokuserte driften av klubben. Sertifiseringen fornyes etter tre år og klubben vil fortsatt søke å 
forbedre og utvikle rutiner for å ta vare på miljøet. 

Bogstad Vinterparadis (BVP) 
Bogstad Vinterparadis åpnet offisielt den 13. desember 2014 med ordfører, bydelspolitikere, ildsjeler 
og bandyinteresserte i nabolaget til stede. Dessverre hadde ikke Hafslund ferdigstilt arbeidene med 
strømmen til anlegget, men banen var sprøytet og dekket med naturis. Det har siden vært jevnlig 
skøyteaktivitet på rangen uten at den organiserte aktiviteten er igangsatt på grunn av manglende 
ismaskiner og lys. 

Kunstisprosjektet på driving rangen har dessverre gått langt tregere å ferdigstille enn forutsatt. 
Mangelen på midler har vært gjennomgangstonen for prosjektet og det har vært store utfordringer med 
å få frigjort midler som allerede er bevilget av politikerne. Før sesongen ble første fase av driftsbygget 
som skal huse kjøleaggregat og ismaskin, ferdigstilt. Resten av driftsbygget på totalt 650 kvm som skal 
inneholde garderober og varmestue, skal bygges i flukt med første fase når ytterligere midler innvilges, 
forhåpentligvis etter utløpet av kommende sesong. Når dette ferdigstilles vil rangen få utslagsmatter 
i to etasjer som var klubbens forutsetning for å godkjenne prosjektet. Klubben har fremdeles kr 1 
million som sikkerhet for ferdigstillelse av kantområdene på rangen hvor det enten skal belegges med 
kunstgress eller sås hvis det ikke er for bratt for klipperne. Disse arbeidene vil ferdigstilles kommende 
sesong. Styret er innstilt på å være konstruktive overfor BVPs utfordringer for å bidra til at det skal bli 
et yrende liv for barn og unge på vår range vinterstid, og for å sikre at både golfklubbens og BVPs mål 
ivaretas og realiseres.

Treningskomiteen 
Det var hektisk treningsaktivitet på Bogstad gjennom hele 2014. Mer enn 200 barn og ungdommer 
trener regelmessig, og det legges ned svært mange frivillige timer fra Treningskomitéens ildsjeler, 
klubbens trenere og staben for å planlegge og gjennomføre aktivitetene. Vårt trenerteam er blant landets 
beste, og det drives profesjonelt og målrettet med aktiviteter for både bredde og elitespillere. Styret 
er svært takknemlig for engasjementet som utvises og kvaliteten i arbeidet som utøves fra alle som er 
involvert i treningsaktivitetene i klubben. Det har vært gode plasseringer nasjonalt og internasjonalt for 
klubbens spillere, og OGK kan være meget godt fornøyd med at juniorene markerer seg godt. 

Junioraktivitetene krever mye ressurser også finansielt. Klubben bidrar med kr 1,25 millioner per år, 
mens egenandeler, bidrag fra sponsorer og egenaktivitet finansierer mesteparten av budsjettet på kr 3,3 
millioner. Heidenreich-fondet har i tillegg bidratt med viktige midler. Vårt medlem Per Heidenreich ga 
i 2013 en fantastisk gave på kr 5 millioner til OGKs juniorsatsing. Hovedstolen og avkastningen skal 
deles ut over 25 år til juniorer som viser særlig talent og treningsiver. I sesongen 2014 støttet fondet 
treningsopphold utenlands og turneringsdeltagelse som ikke hadde latt seg gjennomføre uten midler fra 
fondet. Klubben, trenerne og ikke minst juniorene er svært takknemlige for dette.

NGF har delt inn landet i 6 regioner hvor intensjonen er at hvert Regionale Kompetansesenter (RKS) 
skal bidra til å produsere flere og mer kompetente trenere, mer attraktive trenings- og konkurransetilbud, 
stimulere til etablering av gode treningsanlegg og utvikle spillere i området, uavhengig av kjønn, 
alder og tidligere ferdighetsnivå. Tanken er at med mer kompetente trenere i norske golfklubber vil 
nivået på landets golfspillere og golfinteressen generelt kunne øke. Fjorårets gjennomføring bar preg 
av at trenerne ikke fant nok tid til å prioritere RKS i en hektisk sesong, og sesongens opplegg hadde 
derfor i større grad fokus på spillerne. OGK som er RKS for Østlandet Vest, gjennomførte samtlige 
pålagte tiltak og forholdt seg til handlingsplanens mål om flere og bedre golfspillere i sunne klubber, 
gjennomføring av sportslig planen, involvering av flest mulig trenere, og inspirasjon til egentrening 
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blant unge spillere. Trenerne opplever at det har gitt et godt bidrag til erfaringsutveksling mellom 
klubbene og et godt grunnlag å bygge videre på. Opplegget vil justeres noe for 2015 slik at intensjonen 
i enda større grad kan ivaretas og målene om økt kompetanse kan nås. Klubbens kostnader ved RKS 
aktivitetene dekkes av bidraget fra NGF.

Proshop og trenere 
Stephen, vår head pro og klubbens store miljøskaper som sammen med sin Jayne driver proshopen, 
fylte 60 år i juli 2014. Dagen ble behørig markert i klubbhuset og mange medlemmer ønsket å gratulere 
Stephen som har vært i klubben i 40 år. Styret oppfordrer alle i OGK til å støtte Stephen og klubbens 
øvrige proer gjennom å ta protimer og handle i proshopen.

Klubbens dyktige trenere, Caroline Diethelm, Fredrik Due, Julian King og Maria Jonsson driver et solid 
arbeid med våre unge fra begynnerstadiet til landslagsnivå. Styret er imponert over hvor profesjonelt 
og strukturert det drives. I tillegg til profesjonelt treningsopplegg, bidrar trenerne med et målrettet 
holdningsarbeid som skaper meget gode representanter for klubben. Det ble også avholdt kurs for 
klubbens medlemmer.

Organisasjon (administrasjon/restaurant/frivillige/ressursgrupper)
Styrets oppgave er å utarbeide strategi og føringer for drift og videreutvikling av klubben, mens 
administrasjonen, sammen med komiteer og ressursgrupper, skal gjennomføre det driftsmessige 
mandatet gitt av styret. Engasjerte og ressurssterke medlemmer gir ofte uttrykk for klare synspunkter 
og forslag, og det er tidvis en utfordring for administrasjonen å imøtekomme alle disse samtidig 
som hensynet til helheten skal ivaretas. Styret er tilfreds med at medlemsundersøkelsen også i 2014 
bekreftet at det er bred støtte for de prioriteringer som gjøres og at medlemmene er fornøyde med 
administrasjonens utøvelse av sine oppgaver.

Styret ønsker å takke administrasjonen for meget god innsats i året som gikk. Det er utfordrende å jobbe 
i en virksomhet hvor daglig ledelse og drift skal kombineres med møtevirksomhet på kveldstid. Daglig 
leder Niels Vik står på sent og tidlig for klubben, og styret ønsker å takke ham for gode bidrag i hans 
22. år i OGKs tjeneste. Styret takker også kommunikasjonsansvarlig Siv Leschbrandt, som yter god 
medlemsservice og har initiert arbeidet med ny kommunikasjons- og merkevarestrategi for klubben. 
Styret beklager at klubbens økonomimedarbeider Elin Pettersen sluttet fra nyttår. Styret takker henne 
for god innsats i klubben de siste 6 årene, og ønsker henne lykke til i ny jobb. Klubben er i prosess for å 
ansette en regnskapsmedarbeider i 60 prosent stilling. 

Styret er svært fornøyd med ansettelsen av vår nye turneringsansvarlige, Marius Thorp, ett av landets 
største golftalenter gjennom tidene. Han løste oppgavene i 2014 på en meget god måte, var en 
ettertraktet og viktig klubbrepresentant i samarbeidspartnerturneringer, og høstet mye skryt for varierte 
og intelligente flaggplasseringer i større turneringer. Jan Wojtaszek, ansvarlig for treningsaktivitetene 
og trenerne i klubben, bidro meget godt med sin kompetanse fra toppidrett og satt ny standard for 
treningsopplegget i OGK. 

Styret ønsker også å trekke frem altmuligmann Tom Olsen, som også i 2014 sørget for at alt fungerte 
i og rundt bygningsmassen. Sist, men ikke minst, takk til banesjef John Riiber som sammen med vår 
dyktige banestab jobber døgnet rundt for å sørge for fantastiske baneforhold, år etter år.  

Bogstad Country House (BCH), med Per Anders Rangul, hadde i 2014 sitt andre driftsår. BCH 
endret driftsmodell i 2014 og inngikk et samarbeid med Kanon Catering som sto for maten, mens 
BCH driftet kaféen og sørget for serveringen. Erfaringene ga grunnlag for ytterligere tilpasninger og 
forbedret restauranttilbud kommende sesong. BCH har anledning til å markedsføre restauranten lokalt, 
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i tillegg til å avholde arrangementer i peisestuen i golfsesongen når dette ikke kolliderer med klubbens 
arrangementer. På denne måten kan også ikke-medlemmer nyte godt av tilbudet og bidra til mer liv, 
aktivitet og omsetning for klubbrestauranten vår uten at dette går på bekostning av medlemmenes 
tilgang på restauranten. 

Ved årsskiftet har styret oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2015:
Turneringskomité:  Erik Hagen
Banekomité:  Inge Fjeldstad
Treningskomité: Jonne Skajem

Av klubbens 15 heltidsansatte ved årsskiftet var det 4 kvinner og 11 menn. Styrets sammensetning 
følger Idrettsforbundets krav til likestilling. Arbeidsmiljøet må betegnes som godt, og sykefraværet var 
på 2,3 %.  

Det var i 2014 ikke skader eller ulykker av nevneverdig art blant ansatte og frivillige. Enkelte hendelser 
på banen bidro til å sette søkelyset på sikkerheten og prosedyrer hvis skader skjer. Informasjonen 
om forsikringsordninger ved ulykker ligger på klubbens nettsider. Klubben har også iverksatt ulike 
sikringstiltak på steder hvor spillerne er spesielt utsatt for å bli truffet, og flere tiltak vil bli gjennomført. 
Treet på toppen av kollen til høyre i fairway på hull 15 er fjernet for å styre spille mer mot høyre slik 
at man skal unngå hooker inn mot tee 16. Fjerning av treet vil også gi bedre drenering og solforhold i 
bakken på hull 15. Det vil bli satt opp et gjerde bak tee 16, og gresset i roughen til venstre på hull 15 vil 
slippes opp for å begrense muligheten for å ta snarveien over tee etter skjeve driver. 

Klubben forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.

Oslo Golfklubb er svært heldig som har så mange engasjerte medlemmer som bidrar til at Oslo 
Golfklubb er et fantastisk sted å være. Styret ønsker å rette en stor takk til banemannskapene for en 
fantastisk innsats gjennom hele sesongen og for å ha skapt et produkt i særklasse, alle de frivillige 
ved turneringer og arrangementer, alle deltagere i komiteene, trenerne, de ansatte i administrasjonen, 
proshopen og restauranten, samarbeidspartnerne og ikke minst brukerne av banen som er daglige 
bidragsytere til klubbens kultur og miljø. Tusen takk!

Vi sees på Årsmøtet!

Oslo Golfklubb, februar 2015

Jan Aaseth
Styrets leder

Keith Woods
Styrets nestleder

Anne Riddervold
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Styremedlem

Camilla R. Juell
Styremedlem

Lars Olaf Sterud
Styremedlem

Cecilie Ditlev-Simonsen
Varamedlem
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2014

ANLEGGSKOMITEENS RAPPORT 

Komiteen har bestått av: Jeppe Nielsen, Stein Oppedal, Hanne Nyquist, Iver Lindman, Erik Piene og 
Inge Fjeldstad. Videre har Fuglegruppas leder, Hans Kristiansen, vært tilsluttet komiteen. Styret har i 
komiteens møter vært representert ved Jens-Ove Hagen. Det har vært avholdt tre fysiske komitemøter, 
befaringer, telefon- og emailutveksling m.m.

Mandat: Komiteen har ikke økonomisk ansvar, men fungerer som en ressurskomitè for baneavdelingen, 
og fremmer medlemmers synspunkter for head greenkeeper og styret. Endringer / ombygging av 
banen skal forelegges komiteen, som skal være med på å bestemme utformingen av evt. prosjekter. 
Komiteen arbeider ut fra det måldokument som til enhver tid er vedtatt av Årsmøtet, og som omhandler 
banen, - samt oppsatt baneplan. Komiteen gjennomgår budsjettforslag utarbeidet av head-greenkeeper 
og foreslår en prioritering av oppgaver innen nyanlegg og vedlikehold. Komiteen kommer også med 
anbefalinger mht klubbens bygningsmasse. Komiteens leder skal sammen med klubbens formann 
bestemme åpning / stenging av banen etter innstilling fra head greenkeeper.

I Baneavdelingens stab er det 6 heltidsansatte (inklusive John), 8-9 stykker som jobber fra 15. april til 
1. november, og 4-5 stykker i tillegg som jobber fra 1. juni til 1. september.

Banestatus og tiltak i 2014 
Årets dugnad ble avholdt lørdag 26. april med ok deltakelse. Takk for fin innsats! 
27. april ble banen åpnet for spill, mot 17. mai i 2013, altså rekordtidlig. Banen ble stengt i midten 
av oktober, noe enkelte syntes var litt tidlig. Det ga imidlertid Baneavdelingen tid til å fullføre 
vinterforberedelsene. I  løpet av sesongen har det vært spilt ca. 33.000 runder (mot ca. 30.000 i fjor). 
Hvis klubben har totale driftskostnader på over kr. 30 mill., kan man kanskje si at den reelle kostnad 
pr. spilte runde hos oss er nærmere kr.1.000,-. Banen har i sesongen vært i meget god stand, men så 
har vi også brukt ca. kr. 13 mill. bare på den i 2014. Når det gjelder bygningsmassen, har vi også i år 
skjøvet forran oss store arbeider som omlegging av kloakken og nytt tak på bolighuset. Kun ordinært 
vedlikehold har blitt utført på byggene. 
Når det gjelder banestatus, har Baneavdelingens leder John Riiber jevnlig oppdatert medlemmene via 
OGK-nytt og nettet.
Av tiltak utover den daglige banepleien kan for 2014 nevnes:
• Store mengder ferdiggress innkjøpt og skiftet også i år
• Nytt teested 54 på hull 18 ferdigstilt etter banestengningen i høst
• Diverse trær felt (alder, sikkerhet, lysforhold, design) og nye plantet
• Stimpmeter-hastighet søkes holdt rundt 9 på ordinære dager. 10-12 når konkurranse
• Fuglegruppa har reparert, rensket samt hengt opp fuglekasser som hadde falt ned 
• Drenering av stadig nye våte områder
• Foreslått tiltak for økt sikkerhet på banen
• Nedslagsmerkekampanje gjennomført

Inge Fjeldstad
Leder Anleggskomiteen.
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HEDERSMERKEKOMITEENS RAPPORT
Komiteen har i år vurdert flere kandidater til hedersmerke og har vedtatt følgende:

På den sportslige siden har komiteen vurdert resultatene til klubbens beste spillere. Det er en som i år 
har samlet nok poeng til å få bragdmerker;

Kristoffer Reitan tildeles bragdmerke i Sølv. 

På tillitsmannssiden har komiteen vurdert flere kandidater og følgende medlemmer tildeles 
hedersmerke:

Inge Fjeldstad tildeles hedersmerke i gull for sine år som viseformann, sine mange år som 
leder i anleggskomiteen, sine år som medlem av sponsorkomiteen, sine mange år som medlem i 
kontrollkomiteen og sine år som leder av klubbkomiteen.

Mette Bye tildeles hedersmerke i sølv. Mette har vært medlem i turneringskomiteen de siste 5 årene og 
hatt ansvaret for de sosiale turneringene. Hun har også deltatt og gjort mye for damekomiteen.  Mette 
har dessuten vært til stor frivillig hjelp for administrasjonen i årene 2011-2014. 

Sven Gjeruldsen tildeles hedersmerke i sølv. Sven kom med i TK i 2008 tross i at han ikke ble medlem 
før i 2014. Sven har nedlagt et stort stykke arbeid for ungdommene og er en selvfølgelig kandidat til 
merke – slik de andre i TK fikk det for 3 år siden. 

Vi gratulerer alle.

Oslo, februar 2015  

Einar Skogstad  Elisabeth Seeberg  Niels Vik

TRENINGSKOMITEENS RAPPORT
Treningskomiteen hadde følgende medlemmer i 2014:

John E Skajem – Leder
Ingrid Forbrigd – Nestleder
Sven Gjeruldsen
Martin Daum
Linda Smith
Dag Inge Karlsson
Eirik Kronkvist

Sesongen 2014 var det 8. året med styrket sportslig satsing i Oslo GK. En velorganisert og solid 
virksomhet tilbyr nå golftrening til over 250 juniorer i klubben. Det sportslige fundamentet ligger godt 
til rette for at alle medlemmer på sikt kan dra nytte av arbeidet som er gjort. 

I sesongen som gikk, er det blitt fokusert mye arbeidet for å styrke satsningen for de yngste. Maria kom 
til klubben før 2013 sesongen og har bidratt til store forbedringer av total programmet for Golf gøy. 
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Gjennomføringen består i at de minste skal ha lek og en trygg sosial setting mens man legger grunnlaget 
for enkel teknikkutvikling. Organisering, planlegging, informasjon og gjennomføring av Golf gøy har 
vært viktige premisser for økt deltagelse for de minste. Rekruttering gjennom kurs i samarbeid med 
skole, fikk stor oppmerksomhet og ga resultater. Med mottoet «Flest smil i Norsk golf», fikk over 100 
barn sin introduksjon til golf. Basert på et prinsipp om at idrett må drives på barnas premisser og med 
teknikk lært inn gjennom lek og glede, ser vi økt interesse. 

Økonomien i juniorarbeidet går i år i ca. balanse, i henhold til vedtatt budsjett. Totale kostnader for 
aktivitetene i klubbens regi er på 3,2 millioner. Av dette dekkes 1,2 mill. av egenandeler, mens ulike 
bidrag fra sponsorer og egenaktivitet gir 750.000,-. Klubbens bidrag på 1,250,000 mill. er av uvurderlig 
betydning. Oslo GK har 6 trenere til disposisjon. TKs kostnader for disse beløper seg til 2,5 mill. Faglig 
tyngde i treningsarbeidet er avgjørende for kvaliteten og det vil fortsatt legges vekt på trenere tilknyttet 
klubben på fast basis. I tillegg vil spesialkompetanse innhentes der det er nødvendig. Klubben har ønske 
om å utvikle hjelpetrenere av de eldste juniorene som vil få opplæring og trener utdannelse. De vil så 
kunne få være hjelpe trenere i de ulike gruppene og gi tilbake til de minste den idrettsgleden de selv fikk 
være med på. Klubben yter støtte til turneringsspill for i størrelsesorden 40 spillere og mener dette er et 
viktig bidrag til deres utvikling. Samtidig legges det vekt på at kostnader for aktiv idrettsutøvelse holdes 
på et moderat nivå. 

Årets resultater for våre beste juniorer er igjen gode. Vi har fått en sterke bredde med mange som deltar 
aktivt i turneringer nesten hver uke i gjennom hele sesongen. Gull i lag NM junior for jenter og gutter 
med en flott sølvmedalje, er et bevis på at det jobbes riktig med målsetning om både bredde og topp. 
Sølv i Lag NM Damer og bronse i Lag NM Herrer er også utrolig bra. Spesielt imponerende er det at 
både Dame og Herre laget som stilt opp for OGK var stort sett med bare junior spillere. Mer enn 16 av 
klubbens elitespillere har levert topp resultater nasjonalt og internasjonalt. Dette er en bredde i toppen 
som er viktig og som ytterligere skal styrkes i tiden som kommer. Målsetninger for satsingsgruppene er 
at det skal legges til rette for at hver enkelt spiller får ut sitt maksimale potensiale. Videre er det viktig 
at man bygger opp selvstendighet i treningsarbeid og eierskap til egen utvikling. Selv om golf er en 
individuell idrett, er det meget viktig at alle har et trygt miljø, motiverende og støttende lag-medlemmer, 
der alle jobber for felles målsetninger. Dette arbeidet har begynt og vi kan allerede se resultater av et 
god miljø. 

Noen av klubbens spillere fikk i 2014 muligheten til å delta i aktiviteter i regi av Heidenreichs 
fond. Aktivitetene har varierte stort og er av enorm viktighet for elitesatsingen. Midlene som gjøres 
tilgjengelig gjennom fondet skal være bidrag ut over det klubben ellers kan tilby. Tiltakene gir samtidig 
klubben verdifull innsikt i hva som kreves for å komme til et internasjonalt toppnivå. 

Av hendelser i 2014 kan ellers nevnes;

• Engasjement av Maria Jonsson for rekrutteringsarbeid har gitt bedre struktur og mulighet for 
langsiktig arbeid. Antall barn i treningsaktivitet har økt betydelig.

• Etablering av nye kurs, bla aktivitetsskole (AKS) og sommer camps - Golfgøy og fysisk trening 
øker rekrutteringsgrunnlaget og bidrar til allsidighet.

• Mental trening er igangsatt og vil fremover være del av et mer helhetlig treningsarbeid.
• Arbeidet som Regionalt kompetansesenter (RKS) har gitt positiv effekt i form av kompetansedeling 

på tvers av klubber og NGF.
• Lang planleggingsperiode har gitt gode resultater, som god systematikk, tydelighet rundt roller og 

ansvar samt bedre kommunikasjon mot spillere, foresatte og klubb 
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Med målsetningen under ønsker TK klubbens medlemmer alt vel for kommende sesong;

«Vi sørger for at fremtidige medlemmer beholder hjertet i Oslo Golf Klubb gjennom et av Nordens 
beste og helhetlig tilbud til spillere i alder 6 til 24 år i et godt miljø»

For TK 
John E Skajem

TURNERINGSKOMITEENS  RAPPORT

Komiteen har bestått av:
Erik Hagen – Leder
Mette C Bye
Christian Storm
Martin Daun
Keith Woods
Erik Woods
Christian Staubo
Vidar Thorstensen
Marius Thorp adm/sekretær

Komiteens arbeid startet opp i januar måned med gjennomgang av 2013 arrangementer – 
og de erfaringer vi gjorde oss da. I løpet av sesongen 2014 har vi hatt 6 komite møter samt 
diverse epostutvekslinger. Vi gjorde noen forandringer (forhåpentligvis til det bedre ). Endelig 
turneringsprogram var ferdig i god tid før sesong start. Merking av banen ble gjort under vårdugnaden 
med god hjelp fra Banemannskapet.

Klubbturneringene, med stor deltagelse i de fleste, arrangeres uproblematisk. Sosiale og helst lag 
konkurranser er det mest populære blant klubbens medlemmer. Enkelte andre turnering er det dessverre 
mindre deltagelse og vi vurderer stadig disse. Klubbturneringer utgjør ca 75 % av alle turneringsrunder 
som er spilt i år. Sponsor/samarbeidsturneringer utgjør 11-12 % og er selvsagt en viktig inntektskilde. 
Organisering av dette arbeid gjøres av Marius Thorp på en utmerket måte. Idrettsturneringer utgjør ca 
12-13% av alle turneringsrundene.

International Trophy, Vikingpokalen og Old Boys Championship er store turneringer med fulle startfelt. 
I tillegg var vi tildelt EM Boys med 16 nasjoner og de beste juniorspillere i Europa. 
En kjempeutfordring for alle - både banemannskapet og frivillige. Vi besto med glans på alt: banen – 
arrangement – og været! Vi fikk en strålende rapport fra EGA!

Suzann hadde også i år fått med seg en ny gjeng fra LPGA og det ble nok en gang en strålende helg ! 
Dessverre var det få av klubbens medlemmer som kom for å se stor idrett – merkelig!

Juniorturneringene Sarah & Carl og Anthony`s minipokal og Wahlstrøm ble en fin opplevelse for de 
yngste. For sesongen 2015 gjør vi ytterligere forbedringer på barneturneringene.

2014 var et hektisk år, men morsomt og utfordrende. En stor takk til medlemmene i komiteen samt 
alle frivillige! Jeg vil også takke Marius - en strålende samarbeidspartner som virkelig kan golf og 
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arrangementer! Han har vært til stor inspirasjon for komiteen!  2015 sesongen blir helt sikkert også 
hektisk og vi trenger dere alle!

Erik Hagen
Leder 
Turneringskomiteen

SENIOR HERRER

Komiteen har bestått av følgende: Torgrim Rolfsen leder, Jan Erik Viul, Per Pettersen, Per Arvid Sveum, 
Jan Kolstad og Erik Jensen.

Vinteren var mild, våren kom tidlig og banen var klar for spill fra 27. april. Vi hadde vår første 
onsdagsgolf 7. mai, men med kulde, vind og noen snekorn deltok bare 21 spillere. Ved totalt 19 
onsdager har gjennomsnittet vært over 40 spillere, en økning på 33% fra 2013. 100 seniorgolfere har 
spilt 762 runder på 19 onsdager. 63 spillere har minst 5 runder. «Upper Nine» har hatt to påmeldte fire 
onsdager. Det vises til vedlagte oversikt «deltakelse/resultater onsdager».

Seniorkomiteen fikk i februar initiert en spørreundersøkelse blant klubbens 512 senior herrer 
55+ og mottok svar fra nærmere 250 medlemmer med verdifull informasjon. Undersøkelsen og 
det senere utsendte velkomstbrevet bidrog til en øket interesse for våre turneringer. Det oppsatte 
turneringsprogrammet fra klubben inneholdt imidlertid kun én onsdag med shotgunstart. Senere fikk vi 
tilbud om to onsdager til med shotgun, i samkjøring med klubbens samarbeidspartnere. Vi har fortsatt 
ordningen med tilstedeværelse ved start av en fra komiteen hver onsdag. Og startansvarlig har sendt inn 
en rapport til sekretariatet som i de fleste tilfeller har lagt den ut på klubbens hjemmeside. Vi takker for 
god støtte fra Siv i sekretariatet og fra Marius som ny ansvarlig for arrangement og turneringer, samt fra 
Stephen og hans Proshop.

En ny turneringsform så dagens lys, Matchplay Senior. Spill i klasse 1 med hcp 0 – 17,9, klasse 2 for 
hcp 18,0 – 36,0. Gledelig stor interesse med tilsammen 54 påmeldte, hvorav 17 ikke har deltatt på 
onsdagsgolfen. Denne turneringen medførte ytterlige 101 runder blant seniorene. Vinneren i klasse 1 
mottar «Torgrim Rolfsens vandrepokal», en pokal han har reoppsatt fra seieren i «Scotch Whisky Cup» 
i 1975. I klasse 2 har han satt opp et tinnkrus som vandrepokal.

Tidlig ble det imidlertid klart at Kavalér Cup grunnet manglende oppslutning ville utgå. En annen 
turnering med liten deltagelse er «Upper Ten», bare 8 deltakere i år. Utsendt informasjon om deltakelse 
på onsdagsgolfen ved påmelding i egen regi ved spill om ettermiddagen har ikke resultert i flere 
deltakere.

Oslo golfklubbs turnering Old Boys Championship over to dager i juli med middag etter første dag 
var opprinnelig strøket av programmet i sin tradisjonelle form. Komiteen så det som sin oppgave å 
engasjere seg i å opprettholde turneringen slik den har vært spilt i over 50 år. Kontakt med klubbens 
styre resulterte i vedtak om opprettholdelse av OBC.  Vi tilsa deltakelse i arrangementskomiteen. Den 
ble etablert i april. Tre måneder senere deltok 100 fornøyde golfere, hvorav 2/3-deler fra 21 andre 
klubber.

Oslo golfklubbs årsberetning for 2013 inneholdt for første gang «Seniorkomiteens rapport» 
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Statuttene for turneringer senior herrer er blitt revidert og gjort mer enhetlige, kfr. klubbens hjemmeside 
«Turneringer» - «Senior herre».

Seniorkomiteen har for kort tid siden vedtatt å bidra til prosjektet «Golf som terapi» etter at styret i Oslo 
golfklubb har gitt initiativtaker Olav Marcussen beskjed om at klubben støtter opp om prosjektet der 
klubben kan. Vårt bidrag består i å være tilstede med en eller to personer når brukerne er på Bogstad.
Toppgolf har henvendt seg til seniorkomiteen med ønske om å få igangsatt en vinterserie for OGKs 
senior herrer. Nærmere detaljer gis på årsmøtet.

Vi vil gjerne takke alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i år. Det har vært en stor glede å 
legge til rette for arrangementene like mye som vi har gledet oss over øket deltakelse og engasjement.

I eget vedlegg følger en oversikt over årets vinnere av de enkelte turneringer.

Erik Jensen har frasagt seg gjenvalg. Vi retter derfor en oppriktig takk til Erik for all innsats gjennom 
mange års aktiv deltakelse.

Seniorkomiteen 
Torgrim Rolfsen

DAMEKOMITEENS RAPPORT

• Damekomiteen har hatt 3 møter for planlegging av oppgaver. Vi har også hatt jevnlig kontakt via 
sms og e-post.

• Vi startet sesongen med Vinterputten 14.januar. Det møtte opp ca. 30 damer.
• Vi hadde infomøte 6.mai med mannekengoppvisning. Også der var vi rundt 30 damer.
• Første damedag var tirsdag 6.mai.
• Nytt av året var ny gruppeinndeling: Gruppe A opp til hcp 20, gruppe B fra 20,1-26 og gruppe C fra 

26,1-36.
• Vi videreførte garderobematchen fra i fjor, og i tillegg innførte vi Order of merit hvor de 10 beste 

rundene i sesongen teller.
• 1.juli var vi invitert til Grini golfklubb sammen med damer fra Bærum golfklubb og Haga golfklubb. 
• I juli hadde vi ladies invitational, der medlemmer fikk invitere en gjest til godt redusert greenfee.
• GC-pokalen ble i år spilt på Bogstad, og der var det våre damer som vant.
• Fremmøte på damedager har i snitt vært litt over 30 utenom juli, i juli ca 13.
• Vinterputten blir tirsdag 13.januar 2015 kl.1000 i treningslokalet.

Bogstad, september 2014
Damekomiteen v/ Anne-Lise Musæus
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET

Regnskap  Bogstad Golfbane AS m/noter
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Niels Vik
Daglig leder

Jan Aaseth
Styrets leder

Keith Woods
Styrets nestleder

Anne Riddervold
Styremedlem

Camilla R. Juell
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Styremedlem

Lars Olaf Sterud
Styremedlem
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET 
 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 
 
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 inntektsfører medlems- sponsor og leieinntekter etter opptjeningsprinsippet normalt vil være 
leveringstidspunktet for varer og tjenester.  
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.  Kompensasjonen for 2013 kr 1 480 255, utbetalt i 2014 
er i regnskapet behandlet som en kostnadsreduksjon, tilsvarende i 2013 kr 1 190 205 og 2012 kr 804 012. 
 

 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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Note  2 Medlemsinntekter 
 Medlemsinntekter 2014 2013 2012 
 Årskontingenter 13 183  13 107  12 738  
 Innmeldingsavgifter 3 503  2 536  3 004  
 Finansiering oppgradering banen 3 462  3 429  3 529  
  20 148  19 072  19 272  
 Venteliste 414  462  297  
 NGF avgift 508  336  345  
 Treningsavgifter 912  1 192  728  
  21 982  21 062  20 642  
 
 
 
Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.  
 

 

OGK 
Konsern 

OGK 
Konsern 

OGK 
Konsern OGK OGK OGK 

 
 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

 Lønn 10 811  10 228  9 588  10 811  10 228  9 588  
 Folketrygdavgift 1 565  1 484  1 347  1 565  1 484  1 347  
 Andre personalkostnader 757  612  624  757  612  624  
 Refusjon av 

lønnskostnader -44  -49  -343  -44  -49  -343  
 Sum lønn 13 090  12 337  11 216  13 090  12 337  11 216  
 

  
    

  Antall årsverk  21 21 19 21  21 19 
 

  
    

  Lønn og godtgjørelser: 
 

    
    Daglig leder:            

   Lønn       899  897   848   
   Annen godtgjørelse       7   6   6  
   Sum       906 903   853   
 

  
    

    Styret: 
 

  0 0 0 
        
   Revisor: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 -     Revisor for revisjon 99   82   93  79 70   81  
     Andre tjenester 59  41  45  68  41  45  
     Sum 158   123  138  147  111  126   
 
 Pensjonsordning: Idrettslaget er pliktig til å ha obligatorisk pensjonsordning for sine ansatte og har avtale om 

dette med forsikringsselskap. 
 Låne forhold: Ingen av idrettslaget ansatte eller tillitsmenn/- kvinner har lån i Oslo Golfklubb. 
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Note 4 Driftsmidler 
 Driftsmidler OGK idrettslaget   
 
 

 

Maskiner Inventar/ 
innredning 

Lager skur 
Rangebygg Sum 

 Anskaffelseskost 01.01. 8 653  351  1 437  10 441  
 Tilgang 2 225  72  59  2 356  
 Avgang til anskaffelseskost -690  0  0  -690  
 Anskaffelseskost 31.12. 10 188  423  1 496  12 107  
 Ordinære avskrivninger akkumulerte -6 359   -171  -1 255  -7 785 
 Bokført verdi 31.12. 3 829  252  241  4 322  
 

      Årets ordinære avskrivninger 1 309  71  65  1 445  
 

      Avskrivningssats              20 %                  10 %                10 % 
  Avskrivningsprinsipp               Linært               Linært               Linært 
  

 Driftsmidler OGK Konsern 
  
 

 

Golfbane/ 
Anlegg Maskiner Inventar/ 

innredning 

Lagerskur 
Range-

bygg Sum 
 Anskaffelseskost 01.01. 63 184  10 377  351  1 437  75 349  
 Tilgang 0  2 255  72  59  2 356  
 Avgang til anskaffelseskost 0  -690  0  0  -690  
 Anskaffelseskost 31.12.  63 184 11 942  423  1 496  77 045  
 Ordinære avskrivninger akkumulerte -4 677  -8 113  -171  -1 255  -14 216 
 Bokført verdi 31.12 58 507  3 829  252  241  62 829  
 

  
 

    Årets ordinære avskrivninger 790  1 309  71  65  2 235  
 

  
 

    Avskrivningssats 1,25 % 20 % 10 % 10 %   
 Avskrivningsprinsipp Linært Linært Linært Linært   
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Note 5 Aksjer i andre selskaper 
 

Selskap: 
Anskaffelses 

tidspunkt 
Forretnings 

kontor Eierandel Stemme-andel 

 Datterselskap:     
 

Bogstad Golfbane AS 
10.09.2007 og 

23.03.2010 Oslo 100 % 100 % 

      
 

 

Antall  
aksjer 

Kostpris Bokført verdi 
 

 Bogstad Golfbane AS 50.0000 50 012 50 012 
 

  
     

 Tall fra årsregnskapene for årene   2014 2013 2012 

 Årsresultat   3  5   162  
 Egenkapital 

 
40 360  40 357  40 347  

 Innbetalt egenkapital  0  0  0 
 
 Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS 
 
 Transaksjoner med BGBas   2014 2013 2012 
 Balanse poster: 

 
 

     Langsiktig utlån 
 

10 100   10 100  10 100   
   Kortsiktige fordringer  8 258 8 873 9 948 
 

  
 

   Resultat poster 
 

      
   Leie av golfbanen 

 
1 154  1 355   1 975   

   Renteinntekter 
 

140 190   262   
 

  
 

   
Note 6 Fordringer 
 Avdragsplan langsiktige utlån – pantsettelse /sikkerhet. 

Golfklubben har langsiktig utlån, kr 10.100.000, til sitt heleide datterselskap Bogstad Golfbane AS.  
Avdragsplanen på lånet vil følge avdragsplan som idrettslaget har på lån i Nordea for finansiering av bane 
oppgraderingen. 
Bogstad Golfbane AS (låntager) har er ikke stilt noen sikkerhet for lånet. 

 Avsetning for mulige tap på fordringer 
I årsregnskapet for idrettslaget er det i 2014 avsatt kr 60.000 for mulige tap på fordringer.  Tilsvarende 
avsetning tidligere år var: 2013 kr 60.000 og 2012 kr 60 000.  

 
Note  7 Betalingsmidler 
 Idrettslaget har bundne bankinnskudd på kr 95 810, hvorav kr 95 810 er innskudd på skattetrekkskonto. 
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Note  8 Egenkapitalen (EK) 
Oslo Golfklubb har mottatt 5.400.000 i tippemidler til utbedring av golfbanen. Tippemidlene må tilbakebetales 
dersom banen ikke drives som golfbane i 40 år etter ferdigstillelse. Klubben har valgt å overføre kr 135.000 hvert år 
fra egenkapital med eksterne restriksjoner til annen egenkapital.  
 
 Egenkapitalen OGK Egenkapital 

med eksternt 
pålagte 

restriksjoner 

Egenkapital 
med 

selvpålagte 
restriksjoner 

Annen 
egenkapital Kapital-   konto 

 Egenkapital 31.12.2011 4 995   0  4 881   9 876  
 Årets endring i egenkapitalen: 

 
  

    Endring EK med eksterne restriksjoner -135   135   0  
   Årets resultat 

 
 370  370   

 Egenkapital 31.12.2012 4 860   0  5 386   10 246  
 Årets endring i egenkapitalen: 

 
  

    Endring tidligere år   -200 -200 
   Endring EK med eksterne restriksjoner -135    135   0  
   Årets resultat 

 
 150   150   

 Egenkapital 31.12.2013 4 725  5 471 10 197 
 Årets endring i egenkapitalen:     
 Endring EK med eksterne restriksjoner -135  135 0 
 Årets resultat     
 Egenkapital 31.12.2014 4 590 0  4 881   9 876  
      
 
 Egenkapital – OGK Konsern Egenkapital 

med eksternt 
pålagte 

restriksjoner 

Egenkapital 
med 

selvpålagte 
restriksjoner 

Annen 
egenkapital/ 
udekket tap 

Sum 
Egenkapital 

 Egenkapital 31.12.2011 4 995  0  -4 783  212  
 Årets endring i egenkapitalen 

 
  

    Endring EK med eksterne restriksjoner -135   135   0  
   Årets resultat 

 
 375  375  

 Egenkapital 31.12.2012 5 130  0  - 4274 586  
 Årets endring i egenkapitalen 

 
  

    Endring tidligere år   -200 -200 
   Endring EK med eksterne restriksjoner -135   135  0  
   Årets resultat 

 
 155  155  

 Egenkapital 31.12.2013 4 725  -4183 542 
 Årets endring i egenkapitalen:     
 Endring EK med eksterne restriksjoner -135  135 0 
 Årets resultat     
 Egenkapital 31.12.2014 4 590  0  -3    
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Note 9 Langsiktig gjeld 
 Avdragsplan lån 

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt (tall i hele tusen) 
 
 

 

OGK 
Konsern 

OGK 
Konsern OGK OGK 

 
 

2014 2013 2014 2013 

 Gjeld til kredittinstitusjoner 53 841 55 091  53 841  55 091  
 Sum 53 841  55 091  53 841    55 091   
            
  
 Avdragsprofil: Lånet løper med avdragsfrihet til 30. november 2016. Avtalt nedbetalingstid er så over 23 år. 

Idrettslaget har i 2014 nedbetalt utenom avdragsplan kr 1.250. 
         
 Avdragsplan Rest  2019  2018  2017  2016  2015  Sum 

   Avtalt 49 132 2 456 2 456 2 456 0 0 56 500 
 
 
Note  10 Pantstillelser og garantier m.v. 
 

 (tall i hele tusen) 
Konsern 

2014 Konsern 
2013 

Konsern 
2012 

OGK 
2014 

OGK 
2013 

OGK 
2012 

 Gjeld som er sikret ved pant og lignende:  
  

   

 Gjeld til kredittinstitusjoner 56 500 57 750 59 000 56 500 57 750 59 000 
 Sum gjeld 56 500 57 750 59 000 56 500 57 750 59 000 
 Garantier:       
 Sum gjeld og garantier 56 500 57 750 59 000 56 500 57 750 59 000 
 
 Sikkerhetsstillelse: Som sikkerhet for lånene fra Nordea stilles følgende: 

• 1. Pr. panterett pålydende kr 66.000.000 i leieavtale med Oslo Kommune.  Leieforholdet gjelder gnr. 27 
bnr. 2753 Bogstad Gård. 

• 1. Pr. panterett pålydende kr 66.000.000 i gnr 27 bnr 2752 i festeavtale med Oslo kommune.   
 
 
  

Årsmøte | Oslo Golfklubb | 10. mars 2015

28



OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET 
 

Noter til årsregnskapet for 2014 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Side 7 av 7 sider 

	  

Note  11 Skatter Datterselskap (Bogstad Golfbane AS) 
  2014 2013 2012 
 Betalbar skatt    

   Grunnlag betalbar skatt    
    Resultat før skattekostnad 3  5  5  
    Permanente forskjeller 0  0  0  
    Endring midlertidige forskjeller -511  242  197  
  -508  247  202  
    Endring underskudd til framføring 508  -247  -202  
    Årets skattegrunnlag 0  0  0  

    Betalbar skatt på årets resultat 27 % 0 0 0  
     
  2014 2013 2012 
 Utsatt skatt    
   Oversikt over midlertidige forskjeller:    
    Midlertidige forskjeller -140 -651 -409 
    Underskudd til fremføring -949  -8 987  -9 234  
    Grunnlag beregning utsatt skatt -9635  -9 638  -9 643  

    Utsatt skatt (-=skattefordel) -2 601  -2 602  -2 700  
         Skattesats       27 %     27 %      28 % 
 Datterselskapet balansefører ikke utsatt skattefordel etter regnskapsreglene for små foretak. 
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Regnskap  Bogstad Golfbane AS m/note
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FORSLAG:

Forslaget A Lovendringsforslag – fremmet av styret

§ 3 pkt 7 «Utmelding skal skje skriftlig og får virkning fra når den er mottatt»
 
Foreslås endret til:
§ 3 pkt 7 «Utmelding skal skje skriftlig og får virkning fra førstkommende 31.12. etter at den er 
mottatt»
 
Begrunnelse:
Den nye teksten er en presisering av den praksis som har vært ført i klubben over mange år, hvor man 
må meddele innen nyttår om man melder seg ut. Det har de siste årene vært flere forsøk på å melde seg 
ut rett før sesongstart med krav om umiddelbar virkning og med henvisning til gammel lovtekst. Den 
nye lovteksten vil presisere at utmelding vil ha virkning fra førstkommende 31.12. Endringen vil bidra 
til å stadfeste den økonomiske forutsigbarheten i klubbens budsjetter.
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KONTINGENTER OG AVGIFTER 2015

2014 2015

1. Aktive damer og herrer 22 år og eldre 8 700 9 100

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 5 800 6 100

3. Aktive studenter etter søknad innen 20. februar (t.o.m 28 år) 3 900 4 100

4. Aktiv junior 1 - 21 år + TM  1 (Elite + Jr A og B) 3 200 3 300

5. TM 2   (Jr C + Eagles/Birdies 3) 1 700* 1 700*

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 (PTA) 2 200 2 300

9. Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år  /        PTA-student 1 700 1 800

10. Passive juniorer 1 - 21 år                            /        PTA-junior 1 700 1 800

11.                                                                              PTA-utland 2 700 2 700

12. Støttemedlem 300 300

  0* 

13. Innmeldingsavgift  40 000 40 000** 

 

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

Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre 300 300

Purregebyr 200 200

18.

*   Disse barna betaler ikke finansbidrag

** Juniorer som blir medlemmer betaler kr. 7.000,- nå og resten det år 
de fyller 22 år (blir voksne).

Finansbidraget som i forbindelse med baneoppgraderingen ble 
vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 17.04.07 kommer i tillegg til 
kontingenter og avgifter som nevnt over.
Dette utgjør for alle voksne (ikke passive studenter) medlemmer 2.000,- 
pr år.
Dette utgjør for alle medlemmer t.o.m. 21 år, ikke passive, kr 400,- pr år. 2000/400 2000/400



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 10. mars 2015

41

Budsjett  2015 
Noter Bud  2014 Res 2014 Bud  2015

Driftsinntekter og kostnader B1

Driftsinntekter -34 321 000 -34 277 000 -36 072 000

Driftskostnader
Lønnskostnader 12 360 000 13 090 000 12 868 000
Ordinære avskrivninger 1 294 000 1 445 000 1 603 000
Andre driftskostnader 16 794 000 15 888 000 17 948 000
Sum Driftskostnader 30 448 000 30 517 000 32 419 000
Driftsresultat -3 873 000 -3 760 000 -3 653 000

Finansinntekter og utgifter
finansinntekter. -300 000 -240 000 -300 000
Finanskostnader 3 900 000 3 729 000 3 700 000
Sum Finansposter 3 600 000 3 488 000 3 400 000

Årsresultat -273 000 -271 000 -253 000

B 1 Budsjettsammendrag
Administrasjon 6 627 000 4 574 457 6 102 000
TK 1 250 000 1 356 038 1 500 000
Turnering / Spill 725 000 419 340 897 000
Banen 13 370 000 15 281 296 14 168 000
Klubbhus 1 068 000 1 193 705 1 250 000
Boligbygg 118 000 115 275 160 000
Publikasjoner 115 000 9 213 105 000
Bidrag -195 000 -316 977 -245 000
Inntekter -23 351 600 -22 903 617 -24 240 000
Sum -273 000 271 270 -253 000

B 2
Avdeling banen er belastet hele den interne baneleien mellom OGK og baneselskapet med ca kr 1mill. 
Beløpet ble budsjettert i administrasjonen, men bokført på banen. 
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Sak 6  Klubbens Organisasjonsplan
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SAK 7, 8, 9 og 10  VALG. 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB 2015

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

a) Styreleder og nestleder for ett år:
Styreleder: Jan Aaseth  (tidl. valgt 2012- 2014 , 2006-10  styremedlem, 2011 nestleder)
Nestleder: Jens-Ove Hagen (tidl. valgt styremedlem  2014, varamedlem 2013)

b) 4 styremedlemmer for 1 år, samt 1 varamedlem for 1 år:
Styremedlem:  Keith James Wood  (tidl. valgt: 2012-214 som nestleder)
Styremedlem:  Lars Olaf Sterud  (tidl. valgt: styremedlem 2014)
Styremedlem:  Cecilie Ditlev-Simonsen (tidl. valgt: varamedlem 2014)

Styremedlemmer
Ikke på valg:  Camilla Raanaas Juell (tidl. valgt: inntil 3 år, 2013-2015)
Varamedlem:  Eirik Kronkvist  Ny 

c) Representasjon
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget / ledermøtet.

d) Kontrollkomitéen bestående av 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer: 
Medlem Jens Engelstad  gjenvalg, velges for ett år–2015 (tidl. valgt: 2010-2014)
Medlem Elisabeth Seeberg  gjenvalg, velges for ett år–2015( tidl. valgt: 2010-2014)
1. varamedlem Axel Roll  gjenvalg, velges for ett år–2015 (tidl. valgt: 2010-2014)
2. varamedlem Christian Berg  gjenvalg, velges for ett at-2015 (tidl. valgt: 2012-2014)

Oslo, desember 2014

Ragnvald Risan   Anette Bech   Per Foseid
Leder  

e) Engasjering av Revisor
Styret innstiller på at Revisjonsfirma Nitschke blir gjenvalgt som klubbens revisor

f) Styret innstiller følgende Valgkomité - bestående av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem:
Leder:   Ragnvald Risan Ny, velges for ett år 2015 (tidl. valgt: 2012-2014 medlem) 
Medlem:  Anette Bech   Gjenvelges for ett år 2015 (tidl. valgt: 2007-14 medlem og leder) 
Medlem:  Per Foseid   Gjenvelges for ett år 2015 (tidl. valgt 2014 medlem) 
Varamedlem: Pål Solberg   Gjenvelges for ett år 2015 (tidl. valgt 2014 varamedlem)
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