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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB
Organisasjonsnummer 970135189
Ordinært årsmøte avholdes kl. 18.00 torsdag 8. april 2021.
Til behandling foreligger:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Godkjenne fremmøtte stemmeberettigede medlemmer etter opptelling
Valg av:
a. ordstyrer
b. protokollfører
c. tellekorps
d. to medlemmer til å signere protokollen
Godkjenne innkalling og dagsorden
Vedta forretningsorden
Årsberetning
Revidert regnskap for perioden 1.1.20 - 31.12.20 og revisors beretning
Forslag:
a. Styret fremmer forslag om revisjon av klubbens lov
b. Forslag om restaurantavgift
c. Eventuell drøfting av saker tatt opp ved behandling av sakslisten
Styrets forslag til kontingenter og avgifter
Budsjettforslag 2021
Klubbens organisasjonsplan
Valg av styre.
Valg av kontrollutvalg
Valg/engasjering av revisor
Valg av valgkomité

Oslo, februar 2021
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ÅRSBERETNING 2020
Årsmøtet:

Ordinært årsmøte ble avholdt i klubbhuset 22. juni 2020. (Utsatt fra 12.
mars på grunn av koronarestriksjoner).

Styret:

Jens-Ove Hagen (leder), Lars Olaf Sterud (nestleder), Cecilie DitlevSimonsen, Markus F. Leandersson, Christopher Raanaas, Ingrid Sæther
Hagen og Thomas Selbekk, varamedlem

Revisor:

Nitschke AS, Statsautoriserte Revisorer

Komiteer valgt av årsmøtet:
Kontrollutvalget:
Jens N. Engelstad (leder), Axel Emil Roll, Catharina Aasheim og
Roar Gaustad, varamedlem
Valgkomiteen:

Jan Aaseth (leder), Anette Bech og Erik Hagen
Camilla Raanaas Juell, varamedlem

Komiteer oppnevnt av styret:
Banekomiteen:
Asbjørn Ramnefjell (leder), Dag Hjarrand, Hans Kristiansen, Tove Ringnes
og Cathrine Schrøder
Bygg- og
anleggskomiteen

Christopher Raanaas (leder), Paul Fagersand, Erik Husjord, Erik Piene og
Tom Olsen

Driftskomiteen:

Mette Bye (leder), Inge Fjeldstad, Even Lund,

Hedersmerkekomiteen:

Einar Skogstad, Jan Aaseth og Niels Vik

Idrettskomiteen:

Espen Andersen (leder), Fredrik Bach, Stine Sophie Johnsen, Christian
Hilstad og Axel Woxholt

Sponsorkomiteen:

Cecilie Ditlev-Simonsen (leder), Jens-Ove Hagen, Markus F. Leandersson,
Niels Vik og Roger Bakke

Turneringskomiteen:

Erik Woods (leder), Cecilie Krefting, Thilda Staubo, Christian Storm og Jarle
Volden

Styringsgruppen
for nytt klubbhus:

Christopher Raanaas (leder), Jens-Ove Hagen, Lars Olaf Sterud, Erik Hagen,
Elisabeth Seeberg og Niels Vik (sekretær)

Ansatte i administrasjonen:
Daglig leder:
Medlems- og kommunikasjonsansvarlig:
Økonomi:
Markedsansvarlig:
Golfansvarlig:
Banesjef:
Fast ansatte i banestaben:
Driftsleder:
Trenere:

Niels Vik
Siv T. Leschbrandt
Suzanne von Barner
Roger Bakke
Christian Aronsen
John A. Riiber
Albert Holmgeirsson, Christoffer Jønsson,
Jarle Haugnæss og Carl Newey
Tom Olsen
Johan Elgborn (hovedtrener), Caroline Diethelm,
Jørgen Sevilhaug og Robin Pettersen
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MEDLEMSSTATISTIKK
31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

3

3

3

3

3

Livsvarig aktive medlemmer

10

10

10

45

45

Sponsorer

55

72

80

88

72

Aktive kvinner

378

359

333

319

325

Aktive menn

977

983

976

944

1 000

Aktive juniorer under 22 år

110

94

82

61

72

Midlertidige medlemmer

0

0

0

0

0

Totalt aktive medlemmer

1 533

1 521

1 521

1 460

1 517

174

188

140

131

160

4

2

2

3

3

Passive medlemmer med stemmerett

513

518

545

565

555

Passive medlemmer (juniorer) under 22 år

105

104

107

113

97

TOTALT

2 329

2 333

2 278

2 272

2 326

Venteliste:

1608

1472

1228

1 144

1 607

Æresmedlemmer

Tidsbegrenset medlemskap
Livsvarig passive medlemmer

Æresmedlemmer:

Suzann Pettersen, Einar Skogstad og Terje Foss

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte
Navn:				Medlem fra:
Hans Herman Horn		
1949
Bjørn Gullaksen		
1983
Hans Melbye			1983
Sidsel Engebretsen		
1984
Tore Kjølgaard Fjeld		
1987

SPILLERETTER
31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Estim. 2021

1 355

1 322

1 311

1 373

1 412

282

222

192

232

236

Samarbeidspartnere og sponsorer

55

80

88

72

68

Tildelte (ansatte mm.)

46

41

34

31

31

1 738

1 665

1 625

1 708

1 747

Aktive voksne medlemmer
Aktive juniormedlemmer (inkl. TM)

Totalt antall spilleretter
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STYRETS BERETNING 2020
Styret avholdt 13 styremøter og ett møte med klubbens råd i perioden 26. mars – 18. mars 2021.
Årsmøtet skulle vært gjennomført 12. mars 2020, men måtte utsettes på grunn av koronapandemien.
Styremedlemmene var dessuten engasjert i ulike komiteer, ressursgrupper/utvalg og i styringsgruppen
for nytt klubbhus med undergrupper. Styrets medlemmer deltok i tillegg på arrangementer for klubbens
samarbeidspartnere og møter i regi av Norges Golfforbund.
Oslo Golfklubbs (OGK) virksomhet drives på et område på Bogstad, hovedsakelig leid av Oslo kommune.
Hele anlegget ligger innenfor markagrensen, med de lovbestemte restriksjoner som dette gir. Klubben har 2
326 medlemmer fordelt på 11 medlemskategorier. Ved inngangen til 2021 sto 1 607 personer på ventelisten
for medlemskap, opp fra 1 144 året før. Utviklingen antas å ha sammenheng med nytt klubbhus og helårs
treningstilbud, kombinert med økt golfinteresse som steg ytterligere under pandemien. Vi opplever stor
oppslutning blant golfentusiaster, og banen rangeres som én av de beste i landet.
1. Sesongen 2020
Klargjøring for spill
Vinteren 2019/2020 var det lite frostskader på banen, som året før. En snøfattig vinter forhindret langvarig
isdannelse med påfølgende isbrann, og banen var stort sett fri for snø i slutten av mars. Telen holdt seg
tilstrekkelig lenge til at forekomsten av myrstankelbeinlarver ble redusert til et vesentlig lavere nivå enn
foregående sesong. Larvene livnærer seg av gressrøttene og svekker gressets tetthet og immunforsvar.
Gjennom vinteren og våren ble det nedlagt mye arbeid i å forhindre soppangrep som følge av regn.
Greenene ble sprøytet og fairwayene ble hjelpesådd på store flater som i noen grad var ødelagt av kråker på
jakt etter larver sesongen før.
Arbeidet med å klargjøre arealet utenfor det nye klubbhuset var både ressurs- og tidkrevende for
banemannskapet. Parallelt med entreprenørens sluttarbeider var det nødvendig å ferdigstille den delen av
arealet som ikke inngikk i entreprisen, blant annet et stort område på oversiden av 18. green, ny tee 63
på første hull, to flyttede treningsgreener og trapper opp til tee 1 og tee 10. Tegningene av arealet var ikke
komplette, og styringsgruppen for klubbhuset brukte sammen med banemannskapet derfor mye tid på å
sikre et godt førsteinntrykk av det nye anlegget og utsynet mot Bogstadvannet.
Legging av ca. 4 000 kvm nytt gress på disse arealene var også tidkrevende. Dette medførte at noe arbeid
for klargjøring av banen for øvrig ble litt forsinket. Strenge begrensninger i innreisetillatelser for utenlandsk
arbeidskraft gjorde dessuten at banemannskapet ikke var fulltallig våren 2020.
Takket være et utmerket samarbeid mellom banesjefen og de ansvarlige i styringsgruppen, ble arealet av en
kvalitet som vi er stolte av.
Sesongåpning og -avslutning 2020
Styreleder og leder i anleggskomiteen treffer den endelige beslutningen om åpning og stenging av banen.
Avgjørelsen skal være forankret i medlemsmassen gjennom to sentrale tillitsvalgte. Beslutningen blir alltid
basert på faglige råd og innspill fra banesjefen, og etter meningsutvekslinger der mange hensyn vektlegges.
En varm april bidro til at kvaliteten på banen var mye bedre våren 2020 enn det vi har vært vant til de siste
årene. Ikke siden 2014 har vi registrert tilsvarende forhold. De nye greenene fra 2019 klarte seg bra gjennom
sin første vinter.
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Det ble besluttet at banen skulle åpnes for spill allerede 7. mai. Dette var vesentlig tidligere enn de siste
fem årene da vi hadde forsinkelser på grunn av uheldige værforhold, ødelagt green-gress og omlegging av
samtlige greener.
For å sikre tid til nødvendige forebyggende arbeid før vinteren, må banen stenges i god tid før det første
snøfallet. Banen ble besluttet stengt 11. oktober. Arbeidet som gjennomføres etter stenging kan være helt
avgjørende for å unngå forsinket åpning påfølgende sesong. Arbeidet om høsten er av vesentlig betydning
for at banen skal være robust nok til å tåle det store trykket på Bogstad gjennom en hel sesong.
Med tidlig åpning ble sesongen i fjor lengre enn det som har vært vanlig de fleste årene etter
baneomleggingen. Gjennomsnittstidspunktet for stenging de siste ti årene er 13. oktober.
Arbeidet på banen og anlegget
Banen utgjør grunnlaget for klubbens økonomi. Dette bekreftes ved tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer
og gjester, ved at det er en venteliste på ca. 1 600 personer og gjennom positiv interesse fra langvarige og nye
samarbeidspartnere. Basert på Måldokumentet fra baneomleggingen i 2009, og den nye Virksomhetsplanen fra
2020, har vi et vedvarende mål om å opprettholde en banestandard på høyeste internasjonale nivå.
Resultatet av ressurskrevende innsats for banen blir lagt merke til. Klubben har god grunn til å være stolt av
anerkjennelse både fra internasjonalt og nasjonalt hold. I fjor fikk klubben og banen denne attesten i Norsk
Golf 4/20 «…fra man kommer inn på klubbens område første gang og ser det spektakulære klubbhuset, til
man pegger opp på det prikkfrie og velfriserte første teestedet, skjønner man at dette blir en golfopplevelse
utenom det vanlige – og ikke minst en forståelse for hvorfor det koster å produsere golf i denne klassen».
Som vanlig ble det nedlagt mye arbeid i generelt vedlikehold av banen. Arbeidet med å reparere skader
forårsaket av larve-etende fugler var heldigvis mindre omfattende enn året før. Ikke desto mindre var det
relativt store arealer som trengte reparasjon og torving i startfasen av sesongen, herunder hjelpesåing av
samtlige fairwayer og rougharealer. Videre var det nødvendig å reparere stolper og nett på driving rangen
som var blitt skadet av storm på vårparten, og som forårsaket stenging i en periode.
Det ble en travel midtsesong med avvikling av flere turneringer i løpet av en ganske begrenset periode.
Banemannskapet gjennomførte et imponerende arbeid for at banen skulle være på sitt beste for våre egne
medlemmer og besøkende spillere i alle aldre. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger under avviklingen
av Lag NM junior, Old Boys Championship, International Trophy m. fl. Bare gjennom juli og august
ble fairwayene dresset med 700 tonn sand. Greener og teesteder ble tilført 60 tonn, mens bunkerne
ble «tilgodesett» med 20 tonn. Dette er nødvendige tiltak for å ivareta funksjonaliteten, kvaliteten og
bærekraften i anlegget. Det fikk vi grundig erfare i forbindelse med avviklingen av klubbmesterskapet
da det kom ca. 30 mm nedbør i løpet av få timer. Turneringen ble gjennomført uten problemer, selv om
banen søndag kveld bar preg av at mange gode spillere hadde vært i aksjon. Etter tre timers arbeid av
banemannskapet tidlig neste morgen, var banen i like god stand som vi er vant til å se den.
Det ble i løpet av sesongen også gjort en del kosmetiske grep. Undervegetasjonen bak green 11 ble
fjernet, noe som bidro til bedre utsikt til området mot elven både fra teestedet og greenen. Videre ble hele
venstresiden på hullene 13 og 14 klippet ned mot vannet. Store deler av roughen mellom hull 15 og hull 4
ble også klippet. Dette førte til vesentlig mindre leting etter baller, og redusert venting for spillere som kom
bak, samtidig som området ble mye penere uten høytvoksende ugress.
Etter at banen stengte høsten 2020 ble det gjennomført nødvendige tiltak for å sikre en best mulig
overvintring. Dette omfattet bl. a. mekanisk lufting og dressing, utkjøring av preventiv soppbekjemping
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og dorment gjødsling på alle spilleflater, håndplukking av uønsket gressort (tunrapp) på greenene,
og nedklipping av høy rough med robotklipper. Greenbunkeren på hull 5 ble fjernet etter vedtak i
Banekomiteen. På hull 4,6,8,10,11,12,17 og 18 ble det satt opp vertikale vant for å hindre at overflatevann
renner inn på greenene.
Det ble også igangsatt arbeid med å avrette ujevne tee-steder på hull 6 og 7. Gresset ble fjernet sammen
med de øverste 10 cm av vekstmassen som er erstattet med ny masse. Ferdiggress dyrket av klubben vil bli
lagt til våren. Det ble påbegynt dreneringsarbeider på hull 2 og hull 4, og undervegetasjon på hull 12 og
14 ble fjernet. På anbefaling av Banekomiteen besluttet styret å felle det øverste bjerketreet til høyre for 18.
green. Tiltaket vil bedre utsynet fra klubbhuset mot 18. fairway, gi en mer naturlig avslutning av spillet, og
redusere slitasje på gresset til høyre for der treet sto.
I løpet av sesongen mottok klubben klager fra naboer om at baller fra driving rangen ble slått over nettet og
inn på Ankerveien/gangstien mot utearealet til Bogstad skole og bebodd område i Golfstubben, til fare for
utenforstående. Som umiddelbart tiltak valgte vi å vri utslagsmattene ytterligere mot høyre. Det ble også
nødvendig å stenge nedre platå for individuell trening uten oppsyn av trenere. Disse tiltakene viste seg å ikke
være tilstrekkelige. Styret fant det derfor nødvendig å beslutte montering av flere nye 20-meter høye master
i forlengelsen på driving rangens venstre side, helt frem til tee 8. Tiltaket er både omfattende og kostbart.
Mastene vil bli montert før sesongåpning 2021.
Det var som vanlig stor aktivitet på kunstisbanen fra høsten 2020 og gjennom vinteren. Røa Bandy er
ansvarlig for den organiserte treningen og driften av anlegget utenfor golfsesongen. Klubben har et utmerket
samarbeid med Røa Bandy.
Det er planlagt asfaltering av veien fra klubbhuset og rundt 9. green, til og med arealet utenfor verkstedet.
Dette vil gi en naturlig forlengelse med samme dekke som utenfor verkstedet og foran klubbhuset. I tillegg
vil det gjøre slutt på at store mengder sand renner ned bakken mot driftsbygget etter regnvær, og dermed
redusere behovet for tidkrevende reparasjonsarbeider etter hvert regnskyll.
Oslo Golfklubb ble miljøsertifisert første gang i 2013, og er fremdeles den eneste golfklubben i Norge som
har oppnådd en slik sertifisering. Sertifiseringen gjennomføres av det europeiske miljøsertifiseringsorganet
for golfbanebransjen, Golf Environment Organization. Styret er meget tilfreds med at sertifiseringen av
klubben ble fornyet i 2019 for nye tre år. Fra begrunnelsen for sertifiseringen siteres: “Oslo Golfklubb is
a pioneer with sustainability work in the golf sector in Norway and has bold aims, not least the genuine
collaboration with researchers concerning turf grass and biodiversity. It will be interesting to follow the club
in the future and see what the new clubhouse will bring when it comes to the sustainability work, such as
energy, waste treatment and organic and local food at the new restaurant.”
Styret mener det er viktig at klubben viser miljøbevissthet, og at banen og anlegget forvaltes etter
bærekraftige prinsipper. Arbeidet og sertifiseringen skaper tillit i klubbens nærmiljø og i samfunnet for
øvrig, og ble vektlagt i søknader om økonomisk støtte fra staten og Oslo kommune til vårt nye klubbhus.
Satsingsområdene er innen energiforbruk, leverandør/forsyning, forurensing, vann, nærmiljø og natur.
Spillet på banen
For å bidra til redusert smittefare, innførte vi ved åpningen av banen påbud som avvek fra vanlige spille- og
etiketteregler. Alle flagg skulle bli stående i hullet under spill, det var ingen raker i bunkerne og det var krav
om to meters avstand mellom spillerne. Påbudet om ikke å røre flaggstengene førte til noe raskere spill. Spill
fra bunker uten å måtte rake etter bruk førte dessverre til at mange opparbeidet seg dårlige vaner som ble
videreført da raker igjen ble tillatt. Styret beklager at spill på banen forårsaker unødvendig store skader og
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ekstra-arbeid for banemannskapet, spesielt knyttet til manglende reparasjon av nedslagsmerker på greenene
og unnlatelse av å legge løse divots tilbake. Det tar lang tid å reparere slike skader. Nedslagsmerker som ikke
blir reparert, eller som blir reparert feil, tiltrekker seg uønskede gress-sorter. Manglende raking gir dårlige
forhold for andre spillere.
Styret, administrasjonen og banemannskapet er kontinuerlig opptatt av temaet, og ikke minst hvilke
tiltak som kan iverksettes for å få bukt med problemet. Opplæring og kontroll er stikkord. Kampanjer og
stikkprøver viste at mange fremdeles ikke vet hvordan nedslagsmerker skal repareres. Opplæring vil bli gitt
også i 2021. Course Marshall vil, i tillegg til å bidra til flyt i banespillet, ha som oppgave å minne spillere om
korrekt atferd på banen. Spillere som ikke følger reglene vil motta advarsel og bli fulgt opp særskilt.
Gjennom de siste sesongene har styret besluttet å bevilge midler til utvidet bruk av Course Marshall.
Det er imidlertid svært kostbart å ha marshall på jobb hele dagen og på kveldstid hver dag i uken, selv
om det hadde vært ønskelig. Det arbeides nå konkret med å etablere en ordning med å rekruttere erfarne
medlemmer som kan bistå på frivillig basis. Flere medlemmer har gjennom medlemsundersøkelsen sagt
seg villige til å stille opp. Ordningen krever en god del planlegging og oppfølging, og det er viktig at
bidragsyterne kan forplikte seg til avtalte tider og fastsatte skiftplaner gjennom hele sesongen.
Detaljert instruks for starterne har vært benyttet siden 2016 og er videreutviklet gjennom de siste sesongene.
Starterne skal ønske velkommen, sjekke at spillere har greengaffel, følge spillerne til 1. tee og orientere om
viktigheten av effektivt spill, reparasjon av nedslagsmerker, raking i bunkerne og riktig plassering av raken i
spilleretningen i bunkeren. Starterne skal også påpeke eventuelt tregt spill ved runding etter ni hull.
Starterne har de siste sesongene økt oppfølgingen av «no shows» og sene avbestillinger. Avbestilling må skje senest
kl. 20.00 dagen før tee-off. Starterne skal melde fra til administrasjonen ved brudd på denne regelen, spesielt
i tilfeller med «no shows» av forhåndsbookede firerballer hvor det er mistanke om blokkering, eller ved bruk
av navn på medlemmer som man vet befinner seg i utlandet. Regelbrudd har medført skriftlige advarsler med
trusler om utestengelse ved gjentakelse, noe som synes å ha bidratt til mindre misbruk.
Starterne er kvalifiserte golfspillere som gjør sitt beste for å etterleve instruksen. Mange medlemmer ga i fjor
positive tilbakemeldinger på mer aktive startere, men starterne opplevde også å få kritikk fordi de ga samme
informasjon flere ganger til de samme spillerne. Styret oppfordrer medlemmene til å vise respekt for at
starterne følger sine arbeidsinstrukser. Forbedringsforslag og eventuelle klager bes rettet til administrasjonen.
Styret iverksatte gjennom året flere tiltak for å sikre best mulig tilgjengelighet til banen for medlemmene.
Tiltakene omfattet blant annet reservasjonsbegrensninger, en mer restriktiv praksis for eksterne turneringer,
og oppfølging av at reserverte tider ble benyttet som forutsatt. For 2021 er det besluttet at nye avtaler med
samarbeidspartnere i større grad skal reflektere kvaliteten på produktet vi leverer. Styret har vedtatt å heve
greenfee-prisen for 2021. Tiltakene forventes å gi bedre tilgang til banen for medlemmer, anslagsvis 1 200
runder, uten vesentlig reduksjon av klubbens inntekter.
Aktivitetsnivået på banen
Sesongen 2020 ga store utfordringer med tilgang til banen. Fra et allerede høyt aktivitetsnivå i 2019 økte
spillefrekvensen med over 50 prosent. Hjemmekontor og reiseforbud som følge av pandemien var trolig
de vesentligste årsakene til økningen. Takket være medlemmenes evne til å tilpasse seg situasjonen, fikk de
aller fleste spilt vesentlig mer golf enn tidligere, som vist i oversikten nedenfor. Ni av ti medlemmer spilte
gjennomsnittlig syv flere runder enn året før. Nye greener i 2019, og en solid innsats av banestaben, ga
førsteklasses spilleforhold gjennom hele sesongen.
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Aktivitetsnivået holdt seg høyt gjennom hele sesongen. Det ble spilt 36 100 runder registrert i GolfBox. I
tillegg kommer morgen- og kveldsrunder som ikke ble registrert, slik at samlet antall spilte runder oversteg
38 000. Det var stort sett lik økning for alle kategorier medlemmer. Nesten 80 prosent av alle runder ble spilt
av medlemmer. Antall greenfee-runder var 4 200, opp fra 2 970 i 2019. Samarbeidspartnerne sto for 1 866
runder. Det ble spilt 7 807 turneringsrunder i 2020, mot 4 803 i 2019, og 74 prosent av rundene ble spilt
av klubbens medlemmer.
Aktive medlemmer spilte gjennomsnittlig 17 runder i 2020, mot 11,5 i foregående sesong. Nitten prosent
av medlemmene spilte 30 runder eller mer, og disse står for 50 prosent av banebelegget. Medlemmer i
alderen 80 til 89 år utgjør 5 prosent av medlemsmassen. Denne gruppen spilte mest, med gjennomsnittlig
27 runder hver. Aldersgruppen mellom 50 og 79 år, som utgjør 58 prosent av alle medlemmene, sto for 66
prosent av banebelegget. De ti mest aktive medlemmene spilte mer enn 85 runder hver, med høyeste antall
på 103 runder inkludert turneringsspill. Snittalderen på de ti mest aktive var 65 år. Medlemmer under 30 år
utgjør 10 prosent av medlemsmassen, og spilte ca. halvparten av gjennomsnittet for de øvrige medlemmene.
Kvinner utgjør 24 prosent av medlemsmassen og spilte 25 prosent av antall runder. Nye aktive medlemmer
spilte omtrent samme antall runder som øvrige aktive medlemmer.
Det ble gjennomført 99 turneringer, sammenliknet med 97 turneringer i 2019. Sosiale turneringer, dameog seniordager og torsdagsmatcher utgjorde 74 prosent av turneringene, mot 67 prosent i 2019. Turneringer
for samarbeidspartnere og bedrifter utgjorde 7 prosent av alle turneringer, mot 12 prosent i 2019. Øvrige
turneringer som NM Lag junior, International Trophy, Wahlstrøms Pokal, Sarah og Carls Cup m. fl.
utgjorde 19 prosent. Turneringer for samarbeidspartnere vil i 2021 konsentreres om tider og dager som gir
økt forutsigbarhet og banetilgang for medlemmene.
For å få tilgang til banen spilte mange medlemmer med personer de ikke hadde spilt med før. Flere
medlemmer ga positive tilbakemeldinger på dette. Styret mener at ordningen med maksimalt to
reservasjoner pr. fem dagers periode etter omstendighetene fungerte bra. Ordningen planlegges videreført for
våren 2021, inntil vi vet mer om spilletrykket. For kommende sesong vil også de ukentlige turneringene for
herrer og damer bli regnet som ordinære, forhåndsreserverte runder.
Ordningen med booking av ni-hulls runder fra hull 10 ble avviklet i 2020. Årsaken var at det ble for store
utfordringer for en smidig gjennomføring for dem som skulle starte på hull 10.
Styret besluttet å tilby medlemskap til vesentlig færre personer fra ventelisten i 2021 enn foregående år.
Årets medlemsopptak ble begrenset til 17 nye aktive voksne og ni juniorer. 70 prosent kom fra den ordinære
ventelisten og 30 prosent fra familielisten. I tillegg meldte 84 passive medlemmer overgang til aktivt
medlemskap, mens 43 medlemmer gikk fra å være aktive til passive. Figuren under illustrerer endringene fra
2020 til 2021 og viser en netto tilgang aktive medlemmer på 43, hvorav 39 voksne.
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Som det fremgår nedenfor på side 53, foreslår styret en endring i klubbens lov, slik at fristen for å melde
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for
å
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vurdere opptak av antall nye medlemmer.
nye medlemmer. En slik endring vil imidlertid være i strid med NIFs lov, og vil således kreve særskilt tillatelse.
Det nye styret vil jobbe videre med temaet overfor NIF.
Styret forventer stort trykk på banen også i sesongen 2021. For å prioritere spilletid for medlemmene, har
styret
besluttet
at detpåikke
vil bli
arrangert
norgesmesterskap
eller internasjonale
turneringer på
Styret derfor
forventer
stort trykk
banen
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2021. For å prioritere
spilletid for medlemmene,
Bogstad
2021. Basert
påaterfaringene
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en plan
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og nasjonale
i tråd
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om åen
være
ledende
golfklubb
på Bogstad i 2021.
Basert på turneringer,
erfaringene fra
sesongen,
vilambisjon
klubben legge
planenfor
arrangement
av i Norge.
internasjonale og nasjonale turneringer, i tråd med vår ambisjon om å være en ledende golfklubb i Norge.
2. Nytt klubbhus
2. Nytt klubbhus
Vi hadde store ambisjoner da styret i 2018 fikk bred aksept fra det ekstraordinære årsmøtet for forslag om
Vi hadde store ambisjoner da styret i 2018 fikk bred aksept fra det ekstraordinære årsmøtet for forslag om
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gamle.Drømmen
Drømmenvar
varå åreise
reise
nyttbygg
byggsom
somkunne
kunne
et et
nytt
forene
hensynet til
til tradisjoner
tradisjonerog
ogsamtidig
samtidiggigioss
ossetetmoderne
moderneogogfremtidsrettet
fremtidsrettetsignalbygg.
signalbygg.
Målet
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klubbens visjon: Golfglede hele livet.
Overtakelse, innredning og åpning
Overtakelse,
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åpning
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av klubbhuset 6. mars 2020 etter en byggetid på under et år.
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innflytting, innredningsarbeider og opplæring. Vi overtok den utvendige delen av bygget i slutten av april,
og åpnet dørene
for servering 2. mai,
fem dager før
banen åpnet
for spill. delen av bygget i slutten av april,
innflytting,
innredningsarbeider
og opplæring.
Vi overtok
den utvendige
og åpnet døren for servering 2 mai, fem dager før banen åpnet for spill.
Dessverre førte strenge smittevernregler til at vi måtte avlyse den planlagte åpningsfesten for medlemmene
10. juni, påførte
linjestrenge
med mange
forhåndsbestilte
sosiale
Heldigvisfor
fikk vi
Dessverre
smittevernregler
til atselskaper
vi måtte og
avlyse
densammenkomster.
planlagte åpningsfesten
gjennomført en offisiell åpningsmottakelse med lunsj, der vi fikk anledning til å takke våre største
medlemmene 10. juni, på linje med mange forhåndsbestilte selskaper og sosiale sammenkomster.
bidragsytere med representanter for Oslo Kommune og Leif Høegh Stiftelse i spissen.
Heldigvis fikk vi gjennomført en offisiell åpningsmottakelse med lunsj, der vi fikk anledning til å takke
våre største bidragsytere med representanter for Oslo Kommune og Leif Høegh Stiftelse i spissen.
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Restaurantdriften
Det var knyttet stor spenning til åpning av restauranten, som i løpet av året fikk navnet Spiseriet. Magnus
Forssell og Fabian Løvseth fra Leve Livet AS tegnet leiekontrakt med klubben for drift av restauranten, i
første omgang for en prøveperiode frem til april 2021.
Det tok ikke langt tid før klubbhuset ble det samlingsstedet vi hadde håpet på. Til tross for pandemien
ble klubbhuset og den nye terrassen flittig brukt. Det er gledelig at Spiseriet raskt ble et attraktivt sted å
besøke også for andre enn våre medlemmer. Magnus og hans medhjelpere har stått på fra morgen til kveld,
syv dager i uken i golfsesongen. Medlemsundersøkelsen viste at medlemmene var veldig fornøyde med
restauranten, maten og servicen.
Målet var å skape et attraktivt tilbud i klubbhuset slik at medlemmer og andre ville bruke det gjennom
hele året. En forutsetning for å nå dette målet var å ha Spiseriet åpent også utenfor golfsesongen. Strenge
smittevernstiltak gjorde at dette ble en stor utfordring. Lukkede selskaper av en viss størrelse kunne ikke
gjennomføres. I tillegg ble det fra begynnelsen av november igjen innført skjenkestopp i Oslo kommune.
Dermed var det ikke lenger økonomisk forsvarlig å holde restaurantdriften åpen på kveldstid. Men takket
være god dialog mellom utleier og leietaker ble det mulig å holde åpent for lunsjservering fem dager i uken,
noe mange medlemmer og gjester benyttet seg av. I en periode fra midten av januar til begynnelsen av
februar måtte Spiseriet stenge helt ned etter påbud fra myndighetene. I skrivende stund har det i flere uker
vært påbud om å holde helt stengt.
Pandemien førte til en meget presset økonomisk situasjon for vår leietaker (Leve Livet AS). Selskapet driver
en omfattende cateringvirksomhet i tillegg til driften på Bogstad. Fabian Løvseth valgte derfor å ikke fornye
leieavtalen etter prøveperioden. Vi har forståelse for dette og takker for et meget godt samarbeid. Magnus
stilte seg positiv til å delta i en fortsatt drift, noe vi setter pris på. Det er oppnådd enighet om etablering
av et driftsselskap under navnet Spiseriet Restaurantdrift AS, med følgende eiere: Magnus Forssell (42,5
prosent), Victoria Brandvold (42,5 prosent) og Oslo Golfklubb (15 prosent). Victoria blir daglig leder i
selskapet, mens Magnus ansettes som kjøkkensjef. Klubben har betinget seg retten til alltid å kunne utpeke
et styremedlem. Styret består av Victoria Brandvold (leder), Magnus Forssell og Christopher Raanaas. Fem
års leieavtale er inngått fra 1. april 2021, med rett til forlengelse i ytterligere fem år.
Drift
Vårt nye klubbhus er et avansert bygg med moderne tekniske løsninger som krever løpende overvåking og
god kompetanse. Det har vært nedlagt mye tid for å få gjennomført nødvendig opplæring for klubbens
driftspersonell. Det daglige vedlikeholdet av utearealet er noe mer tidkrevende enn før på grunn av større
arealer. Styret har derfor etablert en ny driftskomité blant medlemmene som vil gjøre en innsats for å avlaste
driftslederen med gjøremål som ikke krever særskilt kompetanse. Sammensetningen av komiteen fremgår på
side 3 foran. Den vil bli utvidet med ett til to medlemmer i kommende sesong.
Parkeringsplassen
Den nye parkeringsplassen er i omfang vesentlig større enn den gamle, men myndighetskrav gjør at antall
plasser er omtrent som før. Vi valgte derfor også i 2020 å leie ekstra plasser på Bogstad Camping. Dessverre
valgte medlemmer å parkere utenfor oppmerkede plasser på vår egen parkeringsplass slik at nyttetrafikk
ble hindret, og til irritasjon for andre brukere. Vi vil søke å forlenge leieavtalen på campingplassen for
kommende sesong, og ber medlemmer og gjester om å parkere på anviste plasser eller benytte seg av Bogstad
Camping når vår egen plass er full.
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Feil / mangler / reklamasjoner
I ukene etter at vi overtok klubbhuset fra entreprenøren ble de aller fleste feil og mangler som var registrert
ved overtakelsen, utbedret. Noen reklamasjonsarbeider gjenstår fremdeles, blant annet knyttet til løse
fasadestein og kalk som siver mellom fugene. Entreprenøren har erkjent reklamasjonen. I skrivende stund
arbeides det fremdeles med å finne en god løsning på problemet. Vi har også opplevd noen lekkasjer i
bygget. Flere er tettet, men enkelte er ikke utbedret fullt ut. Entreprenøren jobber med utbedringer.
Golfland
Et annet viktig fundament for å skape aktivitet og liv gjennom vinteren er Golfland, vårt nye innendørs
golfsenter. Senteret sto ferdig i starten av september som planlagt. Etter en måned med gratis spill,
innkjøring, testing og opplæring, åpnet vi for ordinært bruk mot betaling 19. oktober 2020. Interessen var
stor fra dag én og belegget steg raskt til over 60 prosent. Mange tegnet seg for faste timer gjennom vinteren.
Aktiviteten var på vei opp da pandemien blusset opp igjen og myndighetene ga oss beskjed om å stenge. Fra
6. november ble all aktivitet i senteret stengt for voksne. Fra 16. november ble også aktiviteten for juniorer
(ca. 13 – 19 år) stoppet. Det ble senere gitt visse lettelser, men i skrivende stund er Golfland stengt for
alle aldersgrupper. Leasingutgiftene løper uavbrutt, noe som selvfølgelig er en utfordring. Vi har søkt om
støttemidler, noe som er kommentert nærmere under punkt 6 nedenfor.
Treningsrommet ble åpnet 1. november og stengt ni dager senere som følge av koronarestriksjoner.
Prosjektregnskap/refusjon av mva./finansiering
Da prosjektregnskapet ble avsluttet i oktober 2020, viste sluttsummen 78,6 millioner kroner eks. mva. Dette
var 9 prosent over budsjett og 2 prosent over sluttprognosen som beskrevet i fjorårets årsberetning. Vi har
fått refundert 3,8 millioner kroner av utlagt mva. Søknad om refusjon av de resterende 16 millioner kroner i
utlagt mva. er innsendt og vil bli utbetalt høsten 2021.
Takket være mer støtte fra Oslo kommune enn budsjettert, og andre gode bidrag, endte lånebehovet for
nytt klubbhus på 37,2 millioner kroner, 1,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. I vedtaket fra det
ekstraordinære årsmøtet 27. november 2018 ble grensen for opptak av lån tilknyttet klubbhuset satt til 47
millioner kroner. En ytterligere forutsetning var at finansieringsbidrag fra voksne aktive medlemmer ikke
skal overstige 1 300 kroner. Begge disse betingelsene er tilfredsstilt.
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Avslutning av prosjektet
ettårsbefaringen. Organisasjonskartet under gir en oversikt over organiseringen:
Styringsgruppen med undergrupper var i aktivitet med jevnlige arbeidsmøter i hele fjoråret og frem til
ettårsbefaringen. Organisasjonskartet under gir en oversikt over organiseringen:
Organisasjonskart (frivillige) for prosjekt ny� klubbhus, Oslo Gol�lubb
Styret

Donasjoner og stø�emidler
Erik Hagen, leder
Elisabeth Seeberg
Keith Woods

Kommunikasjon
Siv Leschbrandt , leder
Cecilie Ditlev -Simonsen
Suzanne von Barner
Sven Gjeruldsen

Styringsgruppen
Christopher Raanaas, leder
Lars Olaf Sterud
Jens-Ove Hagen
Elisabeth Seeberg
Erik Hagen
Niels Vik, sekretær

Arbeidsutvalg
Christopher Raanaas
Jens-Ove Hagen
Lars Olaf Sterud
Niels Vik

Arbeidsgrupper

Interiør og materialvalg
Christopher Raanaas, leder
Jens-Ove Hagen
Erik Hagen
Niels Vik
Cecilie Ditlev -Simonsen
Cornelia Thrane -Steen
Kim Holthe
Tom Nissen

Provisorisk dri� / Overtakelse
Niels Vik, leder
Tom Olsen
Jens-Ove Hagen
Erik Hagen

Finans og økonomi
Lars Olaf Sterud, leder
Jan Aaseth
Fredrik Helseth
Markus Leandersson
Niels Vik
Jens-Ove Hagen

Restaurant og klubblokale
Jens-Ove Hagen, leder
Niels Vik
Lars Olaf Sterud
Roger Bakke

Golﬂand
Erik Hagen, leder
Inger Anne Berge
Johan Elgborn
Einar Skogstad
Chris�an Aronsen
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3. Idrettslaget OGK
3. Idrettslaget
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For Oslo golfklubb gjelder det å utnytte medvinden til å videreutvikle idrettsarbeidet til alle medlemmers
på PGA Tour. Sammen med Viktor Hovland fører han arven etter Suzann Pettersen videre. Kristoffer
glede.
Reitan har levert store prestasjoner på Europa-touren. Vi gleder oss til å følge fremgangen videre.
I de senere årene har styret vektlagt økte ressurser til medlemstrening, samtidig som junioraktiviteten
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i Golfland vil bidra til at alle kan få et langt bedre tilbud enn tidligere. Samtidig blir klubbdriften mer
forutsigbar, og klubbens økonomi mindre sårbar for sesongsvingninger.
Det begrensede uteområdet klubben disponerer skaper utfordringer. Med nær 200 barn og ungdom i
trening er det krevende å kunne gi det treningstilbudet som er ønskelig. Treningsområdene som er utviklet
de senere årene gir likevel langt bedre muligheter enn tidligere. Utvidelsen av treningsområdet mellom
fairway på hull 1 og green på hull 3 er ferdigstilt, og treningsgreen med kunstgress bak klubbhuset vil bli
reetablert til våren. Mye av juniortreningen legges også til Nordhaug, der mulighetene for banespill er
veldig godt tilpasset for trening. Utvikling som spiller krever også store mengder egentrening. Tilgjengelig
statistikk viser at svært lite banekapasitet tas opp av juniorer, og styret oppfatter at balansen mellom et godt
juniortilbud og medlemmers tilgang for øvrig er god.
Styret vil intensivere arbeidet for å oppnå en større andel jenter i treningsgrupper opp til 19 år og også
arbeide for økt andel kvinner blant medlemmene. Utviklingen de siste årene har gått i feil retning. Kun
26 prosent av medlemmene er kvinner. Andelen jenter i treningsgrupper er på samme nivå. Et mål om 50
prosent jenter i treningsgrupper skal være oppnåelig, men krever målrettede tiltak. Slik medlemsopptaket
nå gjøres vil en økning av andelen kvinnelige medlemmer ta tid. Klubben må ha fokus på å hindre frafall
og rekruttere juniorer. Å bygge videre på et godt treningstilbud og et inkluderende sosialt miljø er viktige
elementer.
OGKs samarbeid med Wang Toppidrett har båret frukter. I inneværende år er 17 av 32 elever på Wang
Toppidrett og Wang Ungs linjer for golf fra OGK. Klubbens spillere med ambisjoner om en idrettskarriere,
eller en collegeutdannelse basert på sine prestasjoner, får gjennom samarbeidet med Wang en meget god
mulighet til å kombinere idrett og utdanning. Samarbeidet mellom OGK og Wang er forankret i klubbens
plan for elitespillere og en nasjonal plan i samarbeid med Norges Golfforbund. Klubbens spillere får med
dette et meget godt tilrettelagt tilbud der klubb, skole og forbund bidrar med ressurser og holder kostnader
på et akseptabelt nivå for den enkelte spiller. For tiden er det åtte av klubbens juniorer som gjennomfører sin
utdanning i kombinasjon med golf ved amerikanske universiteter.
Klubbens trenere er blant landets beste. Et viktig element i treningsarbeidet er å skape gode holdninger
blant juniorene slik at disse kan bli gode representanter for klubben. Styret er takknemlig for engasjementet
og kvaliteten i arbeidet som utøves fra alle som er involvert i klubbens treningsaktiviteter. Det legges også
ned svært mange timers innsats fra frivillige for å gjennomføre aktiviteter for både bredde- og elitespillere.
Arbeidet som utføres av klubbens frivillige er av uvurderlig verdi for resultatene som skapes, og styret retter
stor takk til de frivillige.
Per Heidenreichs fond for unge golfspillere gjør det mulig å yte ekstra støtte til norske juniorer på høyt nivå
som viser særlig fremgang og treningsinnsats. Fondet støtter primært ungdom med bakgrunn fra OGK, men
gir også støtte til spillere utenfor klubben. Årlig mottar fire til seks unge spillere til sammen mellom 300 000
og 400 000 kroner. Styret benytter anledningen til å uttrykke stor takknemlighet for støtten som gir unge
spillere muligheter de ellers kanskje ikke ville hatt, og som bygger opp under klubbens omdømme.
Gode resultater
Styret ønsker å gratulere klubbens spillere med innsatsen i 2020-sesongen og fremhever spesielt følgende
resultater:
• Lag NM junior: Gull til OGK gutter
• Lag NM: Sølv til OGK damer og herrer
• NM individuelt: Sølv til Espen Kofstad
• NM match: Sølv til Michael Alexander Mjaaseth
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NM Junior: Bronse til Sander Akeren
Senior damer: Sølv til Jannicke Nielsen Bakken
Eldre senior damer: Bronse til Anne Line Bakkevig
Senior herrer: Sølv til Øyvind Reinertsen
Super senior herrer: Gull til Asbjørn Ramnefjell og sølv til Pål Christiansen
LET Access: Stina Resen, 2. plass Flumsberg Ladies Open
Europatour: Kristoffer Reitan, 5.plass Italian Open
PGA Tour: Kristoffer Ventura, T6 Sanderson Farms Championship, T7 Safeway Open

Klubbens profesjonelle spillere og collegespillere fortsetter å imponere. Kristoffer Ventura, Kristoffer Reitan,
Espen Kofstad, Stina Resen og Dorthea Forbrigd leverte alle resultater det står respekt av. Julie Hovland vant
to collegeturneringer i 2020.
Klubbens juniorer fortsatte å ha fremgang og oppnå gode resultater. Det er naturlig å trekke frem Michael
Alexander Mjaaseth, Oscar Bach, Jonas Aulie, Aksel Stene Foss, Sofie Bindner Engeseth, Petter Dale,
Sander Akeren, Herman Wibe Sekne, Leo Aaraas, Vincent Berggren og Daniel Werner Nilsson.
5.-7. august ble Lag NM junior arrangert på Bogstad med 16 guttelag og 7 jentelag. Oslo Golfklubbs gutter,
bestående av Sander Akeren, Herman Wibe Sekne, Aksel Foss Stene, Michael Alexander Mjaaseth og Oscar
Bach, tok seieren hjem. Jentelaget, bestående av Emilie Marie Marceliussen-Dahl, Celine Ustgård, Cornelia
Karlsson og Sofie Bindner Engeseth tok 4.plass.
Klubbens turneringer for barn og ungdom hadde stor deltakelse også i 2020. Sarah & Carls Cup og
Anthony’s Minipokal er landets desidert største juniorturnering. Nesten 200 deltakere fylte Bogstad
med idrettsglede i midten av juni. Arild Wahlstrøms pokal mønstret 177 deltakere i alderen 6-19 år i
september. Satsingen på barne- og ungdomsidrett er viktig for klubbmiljøet og for golfsportens fremtid og
vil fortsatt ha høy prioritet.
4. Klubbmiljø og medlemsservice
Et fremragende golfanlegg og et tiltalende klubbhus med tidsriktige tilbud til ansatte og medlemmer er et
godt utgangspunkt for et godt klubbmiljø. Men det er også avgjørende at styret og andre tillitsvalgte evner
å aktivisere flest mulig medlemmer til frivillig innsats i klubbens mange oppgaver. Uten innsatsen fra alle
våre frivillige ville det ikke være mulig å leve opp til vårt felles ønske om at hele anlegget fortsatt skal være et
fantastisk sted å være. Frivillig innsats fra medlemmene bidrar til et godt klubbmiljø for medlemmer i alle
aldre. Denne innsatsen er dessuten avgjørende for at vi skal greie å gjennomføre det ambisiøse programmet
vi legger opp til hver sesong.
Styret har forståelse for at mange medlemmer i travle livsfaser finner det krevende å påta seg helårsverv.
Men vi har hatt god erfaring med bruk av medlemmers kompetanse i ressursgrupper for spesifikke oppgaver
av begrenset varighet. Dette erfarte vi i arbeidet med det nye klubbhuset. Nå har vi igjen gjort de samme
erfaringer da vi sist høst, i lys av det ekstraordinært store spilletrykket, hadde behov for å nedsette en gruppe
for å se nærmere på medlemmenes spilletilgang, omfanget av forhåndsbookingen, samarbeidsavtaler og
bedriftsturneringer, medlemsopptak, innmeldingsavgift mv. Styret takker for innsatsen, samtidig som vi
uttrykker glede over å se nye ansikter i det frivillige arbeidet for klubben.
Vårt nye klubbhus har skapt behov for å etablere to nye permanente komiteer bestående av medlemmer.
Som nevnt foran under punkt 2, omfatter dette en driftskomité som i hovedsak skal avhjelpe vår driftsleder
i utomhusområdet rundt klubbhuset, og etter behov bistå ved enkeltstående innvendige tiltak som kan være
spesielt arbeidskrevende. I tillegg ble det etablert en bygg- og anleggskomité. Det er meget gledelig at så
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mange medlemmer har stilt seg til rådighet. Frivillig innsats er en fin måte for nye medlemmer til å bli kjent
med andre medlemmer og klubbens ulike aktiviteter, noe som igjen fører til tilhørighet til klubben.
Klubbturneringene er viktige arenaer for å skape et godt miljø på tvers av generasjoner og ferdighetsnivå.
Medlemmene oppfordres til å delta i våre mange tradisjonsrike pokalturneringer, de uformelle sosiale
turneringene og torsdagsmatchene. Klubben har et svært aktivt seniormiljø blant både kvinner og menn,
med ukentlig aktivitet og større invitasjonsturneringer gjennom sesongen.
I løpet av fjorårssesongen meldte det seg en gruppering av medlemmer som ønsket å etablere et aktivt
miljø for mannlige spillere i en alder som er yngre enn de fleste seniorene. Gruppens uttalte ønskemål er å
skape et inkluderende miljø for alle aktive mannlige spillere i klubben som ikke går inn i den tradisjonelle
seniorgruppen. Komiteen vil arbeide for å gi et godt sportslig og sosialt tilbud for aktive herrer på alle nivåer.
I tillegg ønsker initiativtakerne å arrangere ukentlige turneringer, iverksette ulike tiltak av sosial karakter som
reiser og temakvelder, samt tilbud om aktiviteter i Spiseriet og i Golfland utenom sesongen. Styret ønsker
dette initiativet velkommen.
Siden 2012 har styret utarbeidet virksomhetsplaner for klubben, siste gang for årene 2020 til 2023. Den er
basert på innspill fra ansatte, komiteer og medlemmer gjennom medlemsundersøkelsen. Planen bygger på
tidligere planer og er oppdatert i tråd med endringer som har funnet sted, og med mål som er oppnådd i
planperioden. Virksomhetsplanen omhandler klubbens virksomhet på et overordnet nivå, og omfatter alle
enheter og avdelinger som har sitt virke på klubbens arealer.
«Golfglede hele livet» er klubbens visjon og erstatter den tidligere visjonen «Et fantastisk sted å være».
Visjonen fanger opp klubbens engasjement for golfentusiaster i alle aldre og favner ambisjonen om å utvikle
et åpent, inkluderende og positivt klubbmiljø for spillere på alle nivåer. Visjonen signaliserer også at Oslo
Golfklubb vil bidra til rekruttering til golfsporten generelt, i tillegg til å utvikle tilbudet til egne medlemmer.
Med Norges beste bane og nytt klubbhus på plass, er Oslo Golfklubb et fantastisk sted å være. Med dette
som utgangspunkt skal vi arbeide for å skape «Golfglede hele livet».
Hovedelementene i virksomhetsplanen er:
•
•
•
•

Visjon: Golfglede hele livet
Verdier: Inkluderende – Kvalitetsbevisst – Ambisiøs – Respekt
Medlems- og serviceløfte: Oslo Golfklubb skal være ledende i forhold til andre golfanlegg vi ønsker å
sammenlikne oss med. Alt vi gjør skal bidra til å skape golfglede for medlemmer, samarbeidspartnere,
gjester og ansatte.
Hovedmål: Oslo Golfklubb skal ha et anlegg tilrettelagt for helårsaktiviteter med standard på klubbhus
og bane som tilfredsstiller høyeste internasjonale nivå.

Planen er tilgjengelig på klubbens nettside og i papirformat i sekretariatet. Alle medlemmer oppfordres til å
sette seg inn i den.
5. Medlemskommunikasjon
Styret og administrasjonen er opptatt av å ha god dialog med medlemmene. Informasjon fra klubben skjer
gjennom klubbens websider, i elektroniske nyhetsbrev, på Facebook og Instagram, og medlemsbladet OGK
Nytt. Informasjon fra klubben dreies gradvis mer over til digitale kanaler, i takt med utviklingen i samfunnet
for øvrig. Klubbens side på Facebook hadde ved årsskiftet 2 268 følgere, en økning på ca. 300 fra året før.
Økningen fra 2018 til 2019 var på samme nivå. Facebook åpner for enkel deling av informasjon mellom
administrasjonen og medlemmene, og blant medlemmene. Damegruppen og juniorgruppen har etablert egne
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Facebook-grupper for deling av informasjon og bilder. Aktiviteten på Instagram utviklet seg også positivt i
2020. Klubben har nå 1 748 følgere på den digitale bildedelingsplattformen, en økning på 369 fra året før.
Klubben bruker både video og bilder på Facebook og Instagram for å få oppmerksomhet og engasjement om
innholdet som legges ut. Medlemmene oppfordres til å følge med på klubbens aktiviteter i de sosiale mediene.
Styret la også i 2020 vekt på å informere om viktige sider av driften som vi vet at medlemmene er opptatt
av. Svar på spørsmål om klubbhusprosjektet, innendørs treningstilbud, trykk på banen, drift og pleie av
banen og kostnadsprioritering ble prioritert. Spesielt klubbhusprosjektet ble viet mye oppmerksomhet,
både gjennom løpende nyhetsmeldinger, artikler i medlemsbladet og sideinnlegg på Facebook.
Spørreundersøkelsen i juni 2019 om hva aktive medlemmer la vekt på i bruken av det nye klubbhuset, ga
viktige innspill til styret ved detaljplanlegging av åpning og drift.
Den årlige medlemsundersøkelsen ble sendt ut i slutten av september, og analyseverktøyet Golfspilleren i
Sentrum (GIS) benyttet for tredje år på rad. GIS gir en effektiv mulighet til å sammenlikne utviklingen fra
år til år. Svarene kan sammenliknes med et gjennomsnitt av golfklubber i Norge. Til neste år vil vi kunne
sammenlikne resultatene med et utvalg av klubber som det er naturlig å måle oss opp mot.
GIS fungerer sømløst mot GolfBox og sender automatisk ut spørreskjema, noe som forenkler prosessen for
administrasjonen.
Deltakelsen i fjorårets medlemsundersøkelse var på hele 45 prosent, eller 940 svar, opp fra 29 prosent året
før. Klubben oppnådde bedre score på flere områder sammenliknet med 2019, mens vi hadde tilbakegang
på enkelte andre. Klubbhuset fikk høyest score, tett etterfulgt av tilfredshet med trenerne, pro shop og banen.
Medlemmene svarte at de synes det er god stemning i klubben, men mange mente det bør bli enklere å bli med
i en sosial gruppe. Kontingent, priser og produkter fikk lav score i 2020 som i tidligere år, men resultatene var
noe mer positive enn i 2019. Tilgang på ledige starttider fikk lavest score. Dette er noe av bakgrunnen for at
styret nedsatte en egen arbeidsgruppe som har vurdert ulike tiltak for å bedre situasjonen i 2021.
Styret har vurdert om klubben skal gå over til heldigital medlemsinformasjon, slik mange andre
virksomheter legger opp til. Hensikten vil være å spare ressurser og samtidig styrke kvaliteten på innholdet
som deles i digitale kanaler. Det vil i så fall bety at mye av innholdet i dagens OGK Nytt kun vil bli
tilgjengelig på internett. Styret har besluttet at OGK Nytt vil bli utgitt i to utgaver i 2021, sammenliknet
med fire i 2020, og at innholdet fra 2022 kun vil bli tilgjengelig digitalt. Det er viktig at medlemmene i
denne perioden blir vant til å benytte nettsider, e-post og sosiale medier for å holde seg orientert om det som
skjer i klubben, slik at overgangen blir så lett som mulig.
Styret setter pris på at vi har mange engasjerte medlemmer som kommer med konstruktive forslag til
forbedringer, som styret og administrasjon kan ta med seg i arbeidet med å utvikle klubben videre. For å
sikre at alle innspill fra medlemmene blir behandlet på riktig måte vil det fra sesongen 2021 bli opprettet en
egen e-postadresse for alle slike henvendelser.
6. Økonomi
En sunn økonomi og god økonomistyring har hatt stor oppmerksomhet i 2020. Dette er en direkte
konsekvens av betydelige investeringer og krav til langsiktige planer, for så vel inntekter som utgifter og
finansielle disposisjoner. Styrets oppfatning er at høyeste kvalitet i alle ledd er avgjørende for klubbens
virke og medlemmenes trivsel. Klubbens kostnadsnivå reflekterer fokuset på hele anleggets kvalitet,
videreutvikling av servicetilbudet til medlemmene og fortsatt høyt aktivitetsnivå for barn og unge. Samtidig
ga pandemien oss betydelige utfordringer med svært høyt spilletrykk, problemer med avvikling av trening,
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delvis nedstenging av restauranten og til sist stengningen av Golfland. Klubbens økonomi besto også disse
prøvene og økonomien er ved utgangen av 2020 solid.
Koronaåret 2020 ble utfordrende på mange måter. Foruten en signifikant økning i spilletrykket som
beskrevet foran, resulterte det også i tapte inntekter i form avlyste arrangementer, reduserte inntekter fra
trening og sterk svikt i inntektene fra Golfland. Vi har møtt inntektsbortfallet med å søke offentlig støtte
gjennom «Krisepakke for frivilligheten». I løpet av fjoråret mottok vi 50 000 kroner i støtte. I år har vi etter
søknad mottatt ytterligere ca 540 000 kroner i refusjon for en del av vårt tap per 31. desember.
Koronarestriksjonene resulterte også i bortfall av arbeidsoppgaver for trenerne. Det ble derfor funnet
nødvendig med permittering på vårparten i fjor. Dette medførte en kompensasjon fra NAV med ca. 90 000
kroner. I skrivende stund er det ukjent hvor lenge nedstengningen vil vare. Det ble i begynnelsen av januar
sendt ut varsel om delvis permittering for én ansatt i administrasjonen og samtlige trenere. Det er ikke med
lett hjerte vi har gått til et slikt skritt med tanke på den økonomiske usikkerhet og mentale utfordring det er
for den det gjelder.
Spilletrykket resulterte i greenfee-inntekter på 3,6 millioner kroner, mot et budsjett på 2,5 millioner. I 2019 var
disse inntektene 2,1 millioner kroner. Inntektene fra våre samarbeidspartnere og rene bedriftsturneringer ble
imidlertid noe lavere enn budsjettert, 4,2 millioner kroner mot et budsjett på 4,8 millioner. I 2019 var tallet 4,6
millioner kroner. Konkurransen om sponsorinntektene er hard. Bedriftene er tilbakeholdne med støttemidler i
disse tider, og er naturlig nok opptatt av å få gjenytelser som står i forhold til det de betaler. Vi leverer utvilsomt
det beste produktet. Fasilitetene i det nye klubbhuset har hevet vårt produkt vesentlig, og dette reflekteres nå
i form av økte priser i nye samarbeidsavtaler som inngås. Styret mener at vi er berettiget til det. Målet er å ta
vare på gode, men færre samarbeidspartnere. Dermed vil det også kunne frigjøre mer spilletid til medlemmene.
Likeledes er greenfee-prisene økt for 2021, hvilket vil gi bedre tilgang til banen for medlemmer uten vesentlig
reduksjon av inntekter. En effekt på i størrelsesorden 1 200 frigjorte runder er anslått.
De såkalte gullsponsoravtalene, som klubben startet med å tilby ved ombyggingen av banen i 2008, har gitt
gode bidrag til klubbens økonomi. Opprinnelig ble prisen satt til 250 000 kroner for ti års spillerett, og
375 000 kroner for 15 år for fire avtaler som ble inngått i 2009. 15-årsavtaler er ikke tilbudt eller inngått
etter 2009. Ved utløpet av avtalen tilbys det ordinært medlemskap mot betaling av innmeldingsavgiften
som gjaldt da avtalen ble inngått. Det har vært fremsatt påstander overfor styret om at noen skal ha betalt
millionbeløp for slike spillerettigheter. Dette medfører ikke riktighet.
Tidligere ga disse sponsoravtalene også anledning til forhåndsbooking av starttider før den ordinære
femdagers-fristen. I avtaler inngått fra og med 2017 har styret fjernet denne retten. For noen år siden satt
styret en begrensning på inngåelse av maksimalt fem nye avtaler per år, og antallet avtaler er synkende. Ved
årsskiftet var det 40 gjeldende avtaler, hvorav 25 har rett til forhåndbooking. I fjor utløp fem avtaler med
rett til forhåndsbooking. Fire slike avtaler utløper i 2021. I 2022 utløper én avtale, mens åtte utløper i 2023.
Per i dag er prisen for en gullsponsoravtale fastsatt til 375 000 kroner.
Som tidligere nevnt, besluttet styret å ta inn vesentlig færre nye medlemmer i 2021 enn det som har vært
vanlig i de senere årene. Dette som ett av flere tiltak for å gjøre det lettere å reservere spilletid, noe som
medfører et betydelig inntektstap som vi tar høyde for i budsjettet. For sesongen 2021 gir klubbens økonomi
rom for ikke å øke kontingenten for å kompensere for færre medlemmer. I årene som kommer vil et
tilsvarende lavt opptak være nødvendig med mindre spilletrykket går vesentlig ned. For senere år vil et fortsatt
lavt opptak av nye medlemmer antagelig måtte kompenseres med økte inntekter eller reduserte kostnader.
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I denne sammenheng er det imidlertid svært gledelig å bemerke at Spiseriet har vært en ubetinget
suksess. Klubben har omsetningsbasert leie (med minimumsleie). Leieinntektene fra mai til desember
var ca. 660 000 kroner, vesentlig høyere enn budsjettert. Dersom restauratøren slipper å avlyse alle
inntektsbringende sluttede selskaper som i 2020, at skjenkestoppen opphører og lokalene kan brukes uten
avstandsbegrensninger, er det god grunn til å tro at leieinntektene vil stige vesentlig.
Klubbens samlede gjeld etter baneoppgraderingen, nye greener og oppføring av nytt klubbhus vil være
på 91,5 millioner kroner. Av dette utgjør 50,5 millioner kroner banelån, 3,8 millioner kroner lån til nye
greener og 37,2 millioner kroner lån til klubbhuset. Ytterligere 16 millioner kroner er finansiert med lån i
Nordea inntil refusjon av mva. mottas høsten 2021.
Nedbetaling av banelånet utgjorde i 2020 1,25 millioner kroner. Lånet er rentesikret i henhold til mandatet
om langsiktig forutsigbarhet som ble gitt på det ekstraordinære årsmøtet da baneombygningen ble vedtatt.
Fastrentebinding for 30 millioner kroner av lånet ble inngått i april 2017 med 4,58 prosent i rente. For 10
millioner kroner av lånet utløper fastrentebindingen på 7,19 prosent i april 2021, og vil da bli reforhandlet
til nye betingelser. Siste del av lånet, 10,5 millioner kroner, løper med en flytende rente på 2,96 prosent.
Banelånet forfaller i sin helhet i 2039.
For oppføring av klubbhuset vil samlet låneopptak etter refusjon av mva. være på 37,2 millioner kroner.
Årsmøtevedtaket om nybygg satte et tak for låneopptak på 47 millioner kroner. Av lånesummen på
37,2 millioner kroner, er 10 millioner kroner et avdragsfritt lån fra Leif Høegh Stiftelse. Dette lånet
har en løpetid på 15 år fra sommeren 2019, med en rente på 2 prosent til 15. mars 2026, deretter 3
prosent til 15. mars 2031 og endelig 4 prosent til 15. mars 2034. Et lån på 19,5 millioner kroner fra våre
samarbeidspartnere og medlemmer løper avdragsfritt over ti år fra oktober 2019 til en fast rente på 3,5
prosent. Resterende del av klubbens lånefinansiering utgjøres av et lån i Nordea på 27 millioner kroner med
flytende rente på 2,96 prosent.
Forlengelsen av leie- og festeavtalene ble endelig signert og tinglyst av Oslo kommune i november i fjor.
Leietiden løper nå til 2089. Vår avskrivning på eiendommen over 50 år harmonerer dermed med vanlig
praksis for fast eiendom, og ligger godt innenfor resterende leietid. Feste- og leieavgiften utgjør til sammen
ca. 770 000 kroner pr år og er indeksregulert.
Klubbens årsregnskap ble gjort opp med et overskudd på 1 048 745 kroner.
7. Organisasjon
Styrets oppgave er i utgangspunktet å utarbeide strategi og legge føringer for drift og videreutvikling av
klubben, herunder å treffe prinsipielle beslutninger i saksområder som kommer opp gjennom henvendelser
fra ansatte og medlemmer. Foruten våre vanlige gjøremål som følger av dette og klubbens lov, ble det for
noen av oss fortsatt brukt mye tid på overtakelsen, ferdiggjøringen og innflyttingen i klubbhuset. Også
etableringen av et nytt driftsselskap med inngåelse av ny leiekontrakt har vært arbeidskrevende. Likeledes
ble det lagt ned mye arbeid i å gjennomgå spilletrykket på banen og komme frem til gode prinsipper for
fremtidig medlemsopptak og organisering av banebruken. Finansiering av klubbhuset med fokus på ulike
bidrags- og støtteordninger har også krevd innsats som har gitt gode resultater.
Styret ønsker å takke alle i administrasjonen for meget god innsats i året som gikk. Styret er også svært
takknemlig for at vi har en så dedikert og kompetent banestab som med sin solide innsats gjennom hele året
greier å skape en bane av topp internasjonal kvalitet på alle spilleflater, en kvalitet som er selve bærebjelken
i klubbens økonomi. Styret vil også takke vår head pro og viktige miljøskaper Stephen Newey, de ansatte i
proshopen og klubbens meget dyktige trenerteam som utfører et viktig arbeid for og med barn og ungdom.
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Likeledes ønsker vi å takke alle ansatte i Spiseriet som har taklet mange utfordringer i et innkjøringsår
med vekslende driftsmessige begrensninger som det må ha vært frustrerende å forholde seg til. Dere ønskes
velkommen tilbake til en ny og forhåpentlig enklere sesong.
OGK er svært heldig som har så mange engasjerte medlemmer som bidrar til at vi har et godt klubbmiljø.
Styret benytter anledningen til å takke komitémedlemmer som har gjort en flott innsats gjennom mange år,
men som nå har funnet tiden moden for å trekke seg. Vi ønsker også å rette en stor takk til alle de frivillige
ved turneringer og arrangementer, alle deltakere i komiteene, våre samarbeidspartnere, og ikke minst
brukerne av banen som er daglige bidragsytere til klubbens kultur og miljø. Det er grunn til å fremheve den
store innsatsen som også i fjor ble nedlagt fra medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for at det nye klubbhuset
kunne tas i bruk og fungere etter planene.
Styret har oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2021:
Banekomité:			Asbjørn Ramnefjell
Idrettskomité:			Fredrik Bach
Turneringskomité: 		
Erik Woods
Driftskomité:			Mette Bye
Bygg- og anleggskomité:
Christopher Raanaas
Av klubbens heltidsansatte ved årsskiftet var det tre kvinner og ni menn. Styrets sammensetning følger
Idrettsforbundets krav til likestilling. Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Sykefraværet var på
3,08 prosent som inkluderer én langtidssykmelding som tilsvarer 90 dagers fravær. Ved årsskiftet var én
ansatt 50 prosent langtidssykmeldt.
Det var i 2020 ikke skader eller ulykker av nevneverdig art blant ansatte og frivillige. Informasjonen om
forsikringsordninger ved ulykker ligger på klubbens nettsider. Klubben har kontinuerlig oppmerksomhet
rettet mot sikringstiltak på steder hvor spillere, banearbeidere og utenforstående kan være spesielt utsatt for
å bli truffet av golfballer. Klubben forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av
banen.
Oslo Golfklubb, mars 2021
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2020
Banekomiteen
Komiteen har bestått av Asbjørn Ramnefjell (leder), Dag Hjarrand, Hans Kristiansen, Tove Ringnes og
Cathrine Schrøder. Styreleder Jens-Ove Hagen deltok på det første møtet, og har hatt nær kontakt med
komitéleder gjennom hele golfsesongen. Banesjef John Riiber deltok på to møter.
Mandat
Banekomiteen skal primært fungere som en ressursgruppe for baneavdelingen og sørge for å fremme
medlemmenes synspunkter overfor banesjefen og styret. Komiteen har ikke økonomisk eller operativt ansvar
for drift og vedlikehold av banen eller anlegget. Forslag til endringer skal forelegges komiteen, som også
foreslår prioritering av tiltak i budsjettforslag utarbeidet av banesjefen.
Komiteens leder bestemmer sammen med styrets leder tidspunkt for åpning og stenging av banen, basert på
anbefaling fra banesjefen.
Status og tiltak i 2020
Banen var i meget god stand i hele sesongen etter en god overvintring.
Tiltak gjennomført i 2020
Det ble ikke gjort endringer av stor betydning gjennom året. Det meste av arbeidet besto i å vedlikeholde
banen. På vårparten ble det arbeidet mye med områdene rundt det nye klubbhuset. Problemet med
fugleskitt var litt mindre i 2020-sesongen enn tidligere.
Etter det omfattende greenprosjektet i 2019 var greenene i år av meget god kvalitet. De nye
treningsgreenene ved klubbhuset hadde ved ferdigstillelse ikke samme kvalitet som greenene på banen, men
de ble bedre etter hvert som de fikk godt stell. Grunnlaget er godt for at de to greenene vil bli av samme
kvalitet som de andre greenene i 2021.
Plan om å bytte om bakerste tee på hull 2 og 4 ble utsatt. Spørsmål om høyere gress foran 16. green vurderes
på nytt senere.
Øvrige arbeider:
• Greenbunker hull 5 ble fjernet etter sesongslutt og skal ferdiggjøres våren 2021
• Bredere klipping av semirøffen til venstre på hull 9, ca. 200 meter fra tee 58
• Frodigere røff i bakkant av green 14 ned mot vannet, og tilsvarende på hull 7 til venstre for greenen ned
mot sandtaket
Planer for 2021
• Skilt på tee 2 om at spillere som kommer fra 3. green har fortrinn
• Veien fra klubbhuset, rundt 9. green og ned til garasjen i driftsbygget, vil bli asfaltert av hensyn til
vedlikehold, renhold og estetikk. Det samme gjelder veien fra 18. green og til klubbhuset.
• Plan for utbedring av tee-steder som trenger bedre overflate
Komiteen mener at spill på banen etter mørkets frembrudd bør forbys. Komiteen anbefaler videre å ta ned
trær til høyre for 18. green.
Anleggskomiteen oppfordrer medlemmer, som har synspunkter på eventuelle forslag til endringer eller tiltak
på banen, om å ta kontakt.
Asbjørn Ramnefjell
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Idrettskomiteen
Komitéen har bestått av Espen Andersen (leder), Fredrik Bach, Stine Sophie Johnsen, og Christian Hilstad.
Styret var i komiteens møter representert ved Ingrid Hagen. Det ble avholdt flere komitémøter og mindre
fokusmøter.
Mandat
Idrettskomitéen skal legge til rette for både bredde- og elitesatsing i klubben. Komitéens medlemmer skal
sette seg inn i klubbens vedtatte dokumenter, slik som virksomhetsplan og årlige planer for junioravdelingen.
Komitéen skal også gjennomgå budsjettforslag fra administrasjonen og komme med innspill.
Status og tiltak
Sesongen 2020 ble preget covid-19, men vi klarte å gjennomføre de fleste aktivitetene til tross for
restriksjoner for å begrense smittespredning. Noen treninger og medlemsturer ble avlyst eller utsatt.
Komitéen fokuserte på god drift av idrettsavdelingen. Mange års satsing på klubbmiljø, gode trenere og en
god organisasjon bar frukter også i 2020.
Klubben hadde ca. samme antall juniorer i trening i 2020, som året før. Det ble lagt ned arbeid i deling av
spillere i riktige grupper, basert på individuelle ambisjoner, ønsker og ferdigheter. Gruppesammensetning og
treningsmengde ble tilpasset covid-19 restriksjonene.
Det ble gjennomført flere treningsuker for barn (Golf Camp) i sommerferieukene, med ca. samme antall
deltakere som i 2020. Den sosiale treningsgruppen var populær også i 2020. Antall deltakere har stabilisert
seg. Gruppen vil bli videreført i 2021. Komitéen arbeider kontinuerlig med å rekruttere og utvikle flere
jenter. Målet er å øke andelen jenter som trener i klubben og konkurrerer på vegne av OGK.
Nedstengning av andre idrettstilbud som følge av pandemien, bidro til økt golfinteresse fra spillere i alle
aldre, og sesongen ble bedre enn man kunne anta før sesongstart.
Medlemstilbud
Idrettskomitéen har de senere år lagt ned tid og ressurser på å øke tilbudet til klubbens medlemmer i form
av blant annet medlemskurs og medlemsturer. Pandemien medførte dessverre at to medlemsturer kansellert
i 2020. Det ble imidlertid gjennomført flere medlemskurs, og kursene for damer var fulltegnet også denne
sesongen. Antall protimer økte betydelig.
Region Østlandet Vest
Regionen består av 21 klubber fra Oslo til Drammen og opp mot Hemsedal og Geilo. Idrettskomitéen har
god kontakt med de største klubbene innen vår region og arbeider godt sammen om felles arrangementer.
Oslo Golfklubb har en ledende rolle i dette samarbeidet.
Turneringer
Idrettskomiteen hadde ansvar for gjennomføring av klubbens to største turneringer, Sarah & Carls Cup og
Anthonys Minipokal, og Wahlstrøms Pokal. Disse ble gjennomført til tross for helserestriksjoner.
Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal hadde 197 deltagere, færre enn i rekordåret 2017, hvor 282
spillere deltok. Målet er å øke antall deltakere i 2021. Wahlstrøms Pokal ble gjennomført med 177 deltakere.
Narvesen Tour er navnet på de regionale turneringene som mange av våre juniorer deltar på. Oppstillingen
nedenfor viser gjennomsnittlig antall deltakere Narvesen Tour blant OGK-juniorer de siste fem år. Flere av
Narvesen Tour turneringene ble avlyst grunnet smitteverntiltak.
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Dessverre var det færre jenter fra OGK som deltok på de turneringene som ble arrangert i vår region, mens
andelen gutter økte betydelig.

Jenter
Gutter

2014
4,8
5,8

2015
6,1
17,1

2016
11,2
21,5

2017
9,9
21,4

2018
10,3
19,7

2019
8,2
19,6

2020
7,5
26,3

Klubbens beste juniorer deltok på Srixon Tour (junior elite turneringer). Normalt består Srixon Tour av
åtte turneringer, men antallet ble redusert til kun fem på grunn av pandemien. Klubben har mange gode
juniorer, og på det meste hadde vi med 21 spillere på reise. Klubbens juniorer oppnådde fem pallplasser på
Srixon Tour 2020.
I lag-NM junior tok OGK gull i gutteklassen. I lag-NM for seniorer fikk både dame- og herrelaget sølv.
Økonomi
Idrettsavdelingen inngikk i 2018 en sponsoravtale med Toyota Norge. Avdelingen disponerte en ni-seters
minibuss til bruk for transport til og fra turneringer, noe som bidro til å holde transportkostnadene nede.
Avtalen ble fornyet i 2020 og gjelder ut 2021.
Annet
Nytt klubbhus ble åpnet, med tilhørende innendørs treningsanlegg. Dette ble et veldig positivt innslag i et
veldig spesielt år.
Espen Andersen
Turneringskomitéen
Turneringskomitéen har bestått av Erik Woods (leder), Cecilie Krefting, Thilda Staubo, Christian Storm
og Jarle Volden. Komitéen hadde gjennom sesongen et tett og godt samarbeid med klubbens golfansvarlig,
Christian Aronsen. Styret var representert i komiteen ved Markus F. Leandersson. I løpet av året ble det
avholdt flere fellesmøter og telefonmøter.
Mandat
Komitéens mandat er å organisere alle klubbturneringer i samarbeid med klubbens golfansvarlige slik at alle
medlemmer får et turneringstilbud. Klubbturneringene er viktige for å skape et sportslig og sosialt miljø i klubben.
Status og tiltak
Turneringsprogrammet ble fastsatt i januar, etter evaluering av 2019-sesongen. Kalenderen fra 2019
ble brukt som mal, men komitéen gjorde noen justeringer i programmet. Pandemiutbruddet skapte
usikkerhet knyttet til omfanget av turneringsgjennomføring. Golf og turneringsspill fikk tidlig grønt lys
fra myndigheter og forbund. De fleste turneringene ble arrangert i henhold til opprinnelig plan, med
nødvendige tilpasninger.
Turneringsåret overgikk forventingene, med stor oppslutning og rekordhøy deltakelse i nesten samtlige
turneringer. Dette gjaldt også for damedag, seniordag og torsdagsmatch. Den store interessen hadde
sammenheng med covid-19, men nytt klubbhus, en bane i topp stand, informasjon til medlemmene og
norske golfprestasjoner på øverste internasjonale nivå, bidro også positivt. Vi håper interessen for turneringer
fortsetter. Målet er at medlemmene skal ha en lav terskel for å delta.
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I løpet av sesongen ble det spilt totalt 7 087 turneringsrunder, herunder 5 258 runder i klubbturneringer
(74 prosent), 519 runder i turneringer for samarbeidspartnere (7 prosent), 1 011 runder idrettsturneringer
for elite og bredde (14 prosent), og 299 øvrige turneringer (4 prosent). Sistnevnte kategori inkluderer
MidAM, NSG og Old Stars.
Turneringssesongen 2020
Komitéen ønsker å trekke frem Ekteparmatchen som et av årets høydepunkter. Etter stor interesse og over
40 påmeldte par, besluttet vi å arrangere turneringen som en shotgunstart på ettermiddagen med påfølgende
middag i det nye klubbhuset. Dette ble en suksess. Familiematchen hadde tilsvarende høy deltakelse.
Bogstadpokalen – klubbmesterskapet i matchspill – ble gjennomført med et fullt tablå av 128 spillere.
Martin Støren vant etter syv utslagsrunder. Turneringen kombinerer konkurranse og sosial aktivitet ved at
medlemmer på tvers av kjønn og alder spiller mot hverandre.
Member / Guest Invitational har etablert seg som en av de mest populære turneringene våre. Medlemmer
spiller sammen med valgfri gjest, med bestball som spilleform. De to beste lagene på Bogstad ble Jens
Birkeland/Pål Berget og Knut Abrahamsen/Henrik Abrahamsen. Etter finalespill på Lofoten Golf Links gikk
sistnevnte av med seieren og fikk navnene inngravert på pokalen.
Av eliteturneringene arrangerte vi International Trophy og Lag-NM Junior. Det nye klubbhuset fikk en første
test i en større arrangement- og turneringssetting gjennom disse turneringene. Klubbhusfasilitetene besto
testen, og klubben gjorde seg nyttige erfaringer før potensielle større arrangementer i årene som kommer.
I samarbeid med Idrettskomiteen arrangerte vi juniorturneringene, Sarah & Carls Cup og Anthonys Pokal,
og Wahlstrøms Pokal. Disse er viktig bidra til både bredde- og elitesatsingen blant barn og ungdom. En
spesiell takk rettes til Fredrik Bach som hovedansvarlig for disse turneringene.
Klubbmesterskapet ble arrangert med 189 medlemmer til start. Som i 2019, var det cut etter den første
dagen for å muliggjøre en felles premieutdeling etter finalerunden. Klubbmestere 2020: Stina Resen
(Damer), Sander Akeren (Herrer, Gutter), Anna Krekling (Jenter), Ragnvald Risan (Senior Herrer), Ellen
Holven (Senior Damer), Asbjørn Ramnefjell (Eldre Senior Herrer), Anne Line Bakkevig (Eldre Senior
Dame) og Jan Erik Evensen (75+ Senior Herrer).
Vi gjennomførte også dameturneringene Ladies Vår Scramble og OGK Ladies Vandrepokalen. Førstnevnte
er utelukkende for medlemmer av klubben, mens Vandrepokalen åpner opp for deltakelse fra andre klubber.
Komitéen mener turneringene bidrar til å styrke det sosiale miljøet blant kvinnelige spillere internt i
klubben, og på tvers av klubber.
Av turneringer var det de sosiale turneringene som ble mest påvirket av koronasituasjonen. Plucknett og
Avslutningsturneringen ble gjennomført, men med nødvendige tilpasninger som reduserte det sosiale
utbyttet. I 2021 ønsker vi å gjenoppta frekvensen for de sosiale turneringene. Vi håper det blir mulig å
gjennomføre samlinger og premieutdeling i etterkant av spill.
Annet
Avslutningsvis ønsker vi å takke for et tett og godt samarbeid med golfansvarlig Christian Aronsen og
banesjef John Riiber, i tillegg til administrasjonen, Magnus Forssell og restauranten, Stephen og Jayne i
proshopen. Takk også til andre ressurspersoner og -grupper i klubben. I tillegg rettes en takk til Ingjerd og
Christian Staubo, som trer av etter flere års innsats som assosierte medlemmer av komitéen.
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Arbeidet med turneringsprogrammet 2021 er i gang. Takk til medlemmer som benyttet
medlemsundersøkelsen til å gi velfunderte innspill. Komitéens ambisjon er å sørge for et variert
turneringstilbud til klubbens medlemmer og samtidig ivareta tilgang for vanlig medlemsspill.
Erik Woods
Damekomiteen
Komitéen har bestått av: Ellen Juel (leder), Tove Busch, Heidi Lium, Inger Walstad og Erica Blakstad.
Komitéen avholdt åtte styremøter, med godt oppmøte fra komiteens medlemmer. Komitéen hadde hatt
god kontakt med administrasjonen for å planlegge aktiviteter.
Komitéen er selvoppnevnt og skal gi et tilbud til alle kvinnelige medlemmer over 21 år. Dette omfatter
turneringer på Bogstad og samarbeidsprosjekter med andre klubber, treningstilbud på flere nivåer og sosiale
tilbud til nye og eksisterende medlemmer.
Status og tiltak
• Sesongens avslutningsturnering ble spilt med «2 køller, putter og et kast» 24. september 2019 og hadde
29 deltakere. Årsmøte med middag og premieutdeling ble holdt samme dag, med 31 deltakere.
• Alle nye kvinnelige medlemmer ble ønsket velkommen per telefon eller e-post
• 146 medlemmer følger damegruppens egen side på Facebook
• Det var stor interesse for vintertreningen, som ble gjennomført med 14 deltakere over seks uker.
Tilbudet vil bli gjentatt i 2021.
• Sommerfest ble avholdt 16. juni med 52 deltakere.
• Starttidene om ettermiddagen er nå fra kl 1700.
• Damenes Uke 2020 med Eclectic og Women’s Day ble avviklet første uke av juni. Womens Day 2. juni
ble en suksess med 49 deltakere i turnering spilt med rosa ball. Ti spillere deltok i Eclectic. Form og
lengde vil bli vurdert i 2021.
• Damegruppen samarbeidet godt med Turneringskomitéen om gjennomføring av Vår-Scramble og
Vandrepokalen av 1937.
Turneringer 2020
Tirsdagsturneringene hadde generelt bra deltakelse både på formiddag og ettermiddag i 2020, med
gjennomsnittlig deltakelse på over 55 i mai, over 50 i juni, over 15 i juli, og over 35 i august og september.
Karin Westblads fat, Valkyrien og Texas Scramble hadde god oppslutning. Valkyrien ble avviklet som
shotgun med felles servering.
Naboturneringen ble arrangert på Bærum Golfklubb. Det var påmeldt i overkant av 100 deltakere, men pga.
værmeldingen trakk mange seg på spilledagen. OGKs damer stilte fulltallige.
Følgende turneringer og arrangementer ble avlyst pga, covid-19:
• GC pokalen
• Dametur til La Finca vår 2020
• Informasjonsmøte
• Regelgjennomgang med Ruth Anne Bjørnstad
• Sesongmatch med naboklubbene Bærum og Haga
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I klubbmesterskapet deltok 27 kvinnelige spillere, mot 20 i 2019, fordelt på Klasse damer (ti spillere),
Damer senior (ti spillere) og Damer eldre senior (syv spillere).
Damekomitéen takker styret, administrasjonen, banemannskapet og proshop for all innsats. Nytt klubbhus
skapte en ekstra dimensjon og ga medlemmene ikke bare en flott bane, men også et godt sted å være.
Ellen Juel
Senior Herrer
Komitéen har bestått av: Gunnar Skrautvol (leder), Per Gunnar Løken (kasserer), Ole A. Engstrøm, Dag
Fasmer Wittusen, Torgeir Lund, Knut Aulie og Stein Aasheim.
Mandat
Komitéens formål er å samle seniorspillere i klubben til innbyrdes konkurranse og sosialt samvær. Komitéen
planlegger, arrangerer og gjennomfører onsdagsturneringer for alle klubbens herrer over 50 år. Det
konkurreres i tre aldersklasser. Det konkurreres også i andre formater gjennom sesongen.
Status og tiltak
Komiteen avholdt tre planleggingsmøter og hadde mange meningsutvekslinger per e-post. I tillegg ble det
som sedvanlig avholdt Årsmøte med oppsummering av sesongen, premieutdeling, behandling av forslag og
endringer for neste år og den første vintersesongen i nytt klubbhus. Det ble også foretatt valg til komitéen.
«Vinterputten» ble arrangert i midten av januar 2020, med hele 26 deltakere. Første runde ble spilt 20. mai,
iht. koronarestriksjonene på banen, rekordmange 79 deltakere. Selv om ballplassering både på gress og i
bunker fortsatte til litt ut i juni, ble Order of Merit og Eclectic-resultatene tellende fra start.
Det var vesentlig høyere deltakelse i 2020 år enn tidligere år. Så mange som 132 seniorer gjennomførte
til sammen 1 312 onsdagsrunder i Seniorkomiteens regi, med 73 deltakere i gjennomsnitt. Vi ble gledelig
overrasket over hvor utmerket alt fungerte – både golfmessig og sosialt – med flunkende nytt klubbhus og
en bane av prima kvalitet.
Shotgun-turneringer ble gjennomført fem onsdager i løpet av sesongen, med god deltakelse, servering av
kaffe og vafler, og premiering for klassevinnere og «closest to the pin.»
Vi konkurrerte i tre klasser: A) fra 50-69 år, B) fra 70-79 og C) 80+. Dette fungert fint og førte til en jevnere
fordeling i klassene. Vi videreførte premiering til de tre beste i hver klasse, som vant gavekort fra proshopen.
I tillegg var det som tidligere «closest to the pin» på hull 11 og 16, og på alle par 3-hullene under shotgunkonkurransene. ”Birdie-potten” var en fast sum på 2 000 kroner som ble utbetalt i forbindelse med hver
Shotgun-konkurranse.
Matchplay Senior i to klasser, delt etter hcp, ble gjennomført for sjette år på rad, med 27 deltakere i klasse 1
og 20 deltakere i klasse 2. Upper Ten konkurransen 8. september ble gjennomført med 20 spillere.
Siv Leschbrandt og Christian Aronsen fra administrasjonen bidro med super støtte ved alle turneringer, og
oppdatering av nettsiden vår. Likeledes var Stephen, Jayne og Anthony Newey i Proshopen uvurderlige også
denne sesongen. Komitéen takker alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i 2020. En spesiell
takk rettes til Per Gunnar Løken som trekker seg fra komitéen etter flere års innsats som vår allvitende
«finansminister». Han fortjener stor honnør for dette arbeidet.
Gunnar Skrautvol
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Hedersmerkekomiteens rapport
Komiteen har bestått av Einar Skogstad, Jan Aaseth og Niels Vik. Det er i år vurdert flere kandidater til
hedersmerke og komiteen har vedtatt følgende:
På den sportslige siden har komiteen vurdert resultatene til klubbens beste spillere. Det er gledelig at flere av
våre spillere oppnår gode resultater. Følgende tildeles bragdmerker i år:
Kristoffer Ventura tildeles bragdmerke i gull. Kristoffer fikk sølvmerke i 2017 og har siden da spil på web.
com tour i USA og er nå PGA-tour spiller. Beste resultat; T-6 i Sanderson Farms Championship og T-7 i
Safeway Open.
Sander Akern tildeles bragdmerke i sølv. Sander har deltatt på klubbens vinnende NM-lag junior de siste
fire år i tillegg til gode resultater i internasjonale turneringer.
Asbjørn Ramnefjell tildeles bragdmerke i sølv. Asbjørn har i mange år vært i den ypperste norgeseliten og
har et flertall Norgesmesterskap. Merket tildeles etter endt toppidrettskarriere, men komiteen mener det er
riktig å erkjenne at Asbjørns resultater over tid bør honoreres med bragdmerke.
På tillitsmannssiden har komiteen vurdert flere kandidater og følgende medlemmer tildeles hedersmerke:
Jens-Ove Hagen tildeles hedersmerke i gull for fem år som styremedlem og deretter fire år som styreleder.
Jens-Ove har hatt det øverste ansvaret under prosessen med byggingen av nytt klubbhus, har deltatt i alle
styringsgruppe- og byggemøter og vært «hands-on» i hele prosessen med spesiell interesse for uteområdene og
utarbeidelse av disse.
Lars Olaf Sterud tildeles hedersmerke i gull. Etter tildelingen av sølvmerke i 2011 har han vært leder av
Idrettskomiteen i to år (2012-2013) og sittet som styremedlem i tre år (2014-2016) før han overtok som
styrets nestleder i 2017. Denne posisjon har han hatt i fire år (2017-2020). Lars Olaf er veldig opptatt av
ungdommen og har arbeidet utrettelig i alle år for at flest mulig barn skal få delta i organisert trening.
Cecilie Ditlev-Simonsen tildeles hedersmerke i sølv. Cecilie kom med i styret som vara i 2014. Har sittet
som styremedlem i seks år (2015-2020). Cecilie har bidratt mye med klubbens kommunikasjon, merkevare,
design og tekst i disse årene.
Christopher Raanaas tildeles hedersmerke i sølv. Christopher har bare sittet som styremedlem i to år
(2019-2020), men han har vært leder av klubbens «Styringsgruppe for nytt klubbhus» siden starten av
prosessen med bygging av nytt klubbhus. Han har nedlagt enorme arbeidsmengder i prosjektet og hatt
stålkontroll på alle elementer i hele byggeprosessen. Christophers innsats har vært av uvurderlig viktighet.
Vi gratulerer alle
Niels Vik
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
RESULTATREGNSKAP
PR. 31. DESEMBER

Konsern

Konsern

2020

2019

Note

OGK

Budsjett

OGK

2020

2020

2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter og avgifter

28 814 434

26 855 446

Samarbeidsparter

3 718 316

3 895 084

3 718 316

3 895 084

Greenfee

3 636 611

2 209 910

3 636 611

2 209 910

478 000

0

478 000

0

0

7 628 995

4 936 125

7 628 995

14 004 600

4 936 125

44 276 356

37 896 565

44 276 356

42 402 800

37 896 565

4 846 951

3 618 923

5

3 957 531

3 656 000

2 829 120

og pensjonskostnader

16 928 924

16 070 045

4

16 928 924

16 026 000

16 070 045

Andre driftskostnader

17 788 925

14 735 064

3B

19 074 625

19 455 300

16 021 264

0

32 150

0

Sum driftskostnader

39 564 800

34 456 182

39 961 080

39 137 300

34 952 579

DRIFTSRESULTAT

4 711 556

3 440 383

4 315 276

3 265 500

2 943 986

Gevinst ved salg av maskiner
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

3

3

28 814 434

28 398 200

26 855 446

DRIFTSKOSTNADER
Ordinære avskrivninger
Lønn, folketrygd

Tap på fordringer

32 150

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renter lån til konsernselskap

0

0

202 000

0

120 000

Renteinntekter

23 773

148 306

23 735

0

148 153

Andre finansinntekter

45 040

47 086

45 040

50 000

47 086

2 654 806

2 600 907

2 654 806

0

2 600 654

882 500

0

882 500

0

0

Tap aksjer

0

27 500

0

0

27 500

Andre finanskostnader

0

56 010

0

2 750 000

56 010

-3 468 493

-2 489 025

-3 266 531

-2 700 000

-2 368 925

1 243 063

951 358

1 048 745

565 500

575 061

1 048 745

565 500

575 061

1 048 745

565 500

575 061

Rentekostnader
Renter lån sponsorer

Netto finans poster
ÅRSRESULTAT

2

7

9

OPPSKRIVNING OG OVERFØRINGER
Til fri egenkapital

1 048 745

575 061

194 318

376 297

1 243 063

951 358

Dekning av udekket
underskudd BGB AS
SUM

28
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Konsern

Konsern

2020

2019

Note

OGK

OGK

2020

2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Klubbhus

55 447 000

43 762 536

55 447 000

43 762 536

Idrettsanlegg/-bane

60 469 898

59 955 701

6 702 000

5 398 000

Startbod og driving range etc

1 041 000

937 002

1 041 000

937 002

Maskiner

1 234 384

2 610 001

984 000

2 610 000

118 192 282

107 265 240

64 174 000

52 707 538

653 917

315 769

653 917

315 769

118 846 199

107 581 009

5

64 827 917

53 023 307

Aksjer i datterselskap

0

0

2

50 012 000

50 012 000

Lån til Bogstad Golfbane AS

0

0 2 og 6

10 100 000

10 100 000

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

60 112 000

60 112 000

118 846 199

107 581 009

124 939 917

113 135 307

Sum egne driftsmidler
Forskudd leasing driftsmidler
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kunder
Andre kortsiktige fordringer
Fordring konsernselskap
Sum fordringer
Kontanter, bankinnskudd

625 611

403 740

625 611

403 740

17 422 943

549 322

17 422 943

549 322

0

0

2 577 568

3 504 244

20 626 122

4 457 306

2 432 316

16 120 231

18 048 554

953 062 1 og 6

2 540 306

16 560 284

Sum omløpsmidler

20 588 860

17 513 346

23 058 438

20 577 537

SUM EIENDELER

139 435 059

125 094 355

147 998 355

133 712 844

29
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Konsern

Konsern

OGK

OGK

2020

2019

2020

2019

Fond med eksterne restriksjoner

3 780 000

3 915 000

3 780 000

3 915 000

Sum bunden egenkapital

3 780 000

3 915 000

3 780 000

3 915 000

Fri egenkapital

10 735 949

9 552 204

10 735 949

9 552 204

Udekket underskudd

-8 600 796

-8 795 115

Sum opptjent egenkapital

2 135 153

757 089

10 735 949

9 552 204

Sum egenkapital

5 915 153

4 672 089

14 515 949

13 467 204

29 500 000

29 500 000

108 000

108 000

17 072 924

17 486 000

77 500 000

51 750 000

98 844 000

124 180 924

98 844 000

BALANSE PR. 31. desember

Note

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
Bunden egenkapital
9

Fri egenkapital

9

GJELD
Annen langsiktig gjeld
Medlemslån klubbhus
Gjeld til medlemmer

29 500 000

29 500 000 7 og 8

108 000

108 000

Spillerrettigheter

17 072 924

17 486 000

Lån Nordea

77 500 000

51 750 000 7 og 8

Sum annen langsiktig gjeld

124 180 924

1

Kortsiktig gjeld
Kassekreditt

2 291 632

0

2 291 632

0

Leverandørgjeld

1 891 963

17 699 959

1 891 963

17 699 959

Skattetrekk og offentlige avgifter

2 477 450

1 245 455

1 305 346

1 693 095

Annen kortsiktig gjeld

2 677 937

2 632 852

3 812 541

2 008 586

Sum kortsiktig gjeld

9 338 982

21 578 266

9 301 482

21 401 640

139 435 059

125 094 355

147 998 355

133 712 844

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
Oslo/Bogstad, den 9. mars 2021
for Oslo Golfklubb
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020
Alle tall mht regnskapsposter er i hele tusen.

Note 1 Regnskapsprinsipper / Regnskapsposter
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. Øvrige 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 lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Spillerettigheter inntektsføres over avtalt løpetid.
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Inntekter:
Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems-, «sponsor»- og
leieinntekter. Inntektene bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet. Spillerettigheter
(10 år) inntektsføres lineært over avtaleperioden. Livstidsmedlemmer inntektsføres lineært
(pr medlem) beregnet med grunnlag i antatt levealder.
Tilskudd inntekts-/balanseføres i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som ikke
benyttes i henhold til formålet skal tilbakebetales og bokført som egenkapital med eksterne
restriksjoner.
Momskompensasjon bokføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandlet som en driftsinntekt.
Tilskudd/ Gaver
MVA-kompensasjon

2020

2019

2018

1 671 941

1 741 522

1 620 243

Covid-19 kompensasjon

541 227

Andre tilskudd/ gaver

874 992

606 785

624 498

3 088 160

2 348 307

2 244 741

Sum

MVA-kompensasjonen for 2019, utbetalt i 2020, utgjør kr 1 671 941.
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Kostnader:
Kostnader bokføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I tilfeller hvor det
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen skjønnsmessig.
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Konsernregnskapet:
Oslo Golfklubb eier samtlige 50.000 aksjer i Bogstad Golfbane AS.
Konsolideringsprinsipper:
Aksjer i datterselskap er bokført til verdi eliminert mot nominell verdi av 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.
Regnskapsposter - Fordring og gjeld samt Pantsettelser – Garantier – Kausjonsansvar
2020
10 100
1 352
5.000
80 463

Fordringer med forfall senere enn ett år
Innestående på bundne bankkonti
Innvilget trekkrettigheter bankkonto
Gjeld/lån som er sikret ved pant i eiendeler

2019
10 100
2 348
0
51 750

Note 2 Aksjer i andre selskaper
Anskaffelses
tidspunkt

Forretnings
kontor

Eierandel

Stemmeandel

Bogstad Golfbane AS

10.09.2007
og
23.03.2010

Oslo

100/100

100%

Kostpris

Bogstad Golfbane AS

Antall
aksjer
50.0000
2020

2019

2018

2017

194
41 411

376
41 217

456
40 840

-162
40 384

Selskap:
Datterselskap:

Tall fra årsregnskapene for årene
Bogstad Golfbane AS
Årsresultat
Egenkapital

50 012

Regnskapsmessig verdi
50 012
Datterselskap

Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS
Transaksjoner med BGBas
Balanse poster:
Langsiktig utlån
Kortsiktige fordringer
Resultat poster
Leie av golfbanen
Renteinntekter

2020

2019

2018

2017

10 100
2 578

10 100
3 504

10 100
4 634

10 100
5 658

1 625
202

1 625
120

1 750
140

1 605
140
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Note 3 Spesifikasjon av resultatposter:
Note 3 A Medlemsinntekter og andre
inntekter
Medlemsinntekter:
Årskontingenter
Innmeldingsavgifter
Finansiering oppgradering banen
Klubbhus
Venteliste
NGF avgift
Treningsavgifter
Protimer
Sum medlemsinntekter
Andre inntekter:
Arrangementsinntekter
Tilskudd - Se note 1
Leieinntekter
Dekkhotell
Kafeteriainntekter
Andre inntekter
Sum andre driftsinntekter

2020
15 860
3 596
1 665
4 318
25 440
429
660
929
1 356
28 814

2019
14 796
4 353
3 497
1 564
24 211
328
605
1 007
704
26 855

2018
15 019
3 210
3 529
1 622
23 380
349
521
951
335
25 536

2020
1 082
3 088
2 307
903
0
249
7 629

2019
763
2 348
492
819
0
514
4 936

2018
870
2 245
547
883
2 093
675
7 414

2020
377
455
1 296
713
1 625
1 266
3 342
1 252
495
1 275
776
705
252
983
849
3 413
19 075

2019
388
695
482
700
1 625
870
2 941
824
552
632
665
281
502
427
737
3 700
16 021

2018
435
677
637
679
1 750
978
2 008
834
467

Note 3 B Andre driftskostnader:
Bensin / diesel / oljer
Lys / varme
Renhold / avfall
Leie bane - Oslo Kommune
Leie bane av eget selskap
Rep. og vedlikehold banen
Frø/gjødsel/sand
Vedlikehold utstyr
Rep. og vedlikehold bygninger
Leie driftsmidler
Datakostnader
Andre fremmedtjenester
Sponsorkostnader
Bevertning/ gaver
Medlemskontingent og andre avgifter NGF
Andre kostnader
Sum

33

527
1 496
798
250
739
6 630
18 905
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Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønn
Folketrygdavgift
Andre personalkostnader
Refusjoner av lønn
Sum lønn
Antall årsverk

OGK
Konsern
2020
14 774
2 016
585
-446
16 929
24

OGK
Konsern
2019
13 528
1 986
562
-6
16 070
22

OGK
Konsern
2017
12 971
1 797
101
-172
14 697
22

Lønn og godtgjørelser:
Daglig leder:
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum
Styret:
Revisor:
Revisor for revisjon
Andre tjenester
Sum

98
153
251

136
40
175

114
57
171

OGK

OGK

OGK

2020
14 774
2 016
585
-446
16 929
24

2019
13 528
1 986
562
-6
16 070
22

2018
13 529
1 953
474
-95
15 861
22

1 016
26
1 042
0

993
10
1 003
0

980
10
991
0

84
153
237

122
40
161

113
78
191

Pensjonsordning: Klubben har avtale om obligatorisk pensjonsordning for ansatte.
Låneforhold:
Ingen ansatte eller tillitsvalgte har lån i Oslo Golfklubb.
Note 5 Driftsmidler
Klubbhus
OGK idrettslaget
Anskaffelseskost 01.01.
Mottatt tilskudd
01.01.
Tilgang
Mottatt tilskudd
Avgang til
anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12.
Ordinære avskrivninger
akkumulerte
Bokført verdi 31.12
Forskudd leasing
Årets ordinære
avskrivninger
Årlig leie
Avskrivningssats
Avskrivningsprinsipp
Leieperiode

64 063

Startbod
Range-bygg
etc
3 756

Greener/
bane

Maskiner

5 949

14 000

Inventar/
Innredning

Sum

522

88 290

-20 300
14 116
-1 610

328

2 118

472

0

-20 300
17 034
-1 610

0
56 268

0
4 084

0
8 067

-1 013
13 460

0
522

-1 013
82 400

-821
55 447

-3 043
1 041

-1 365
6 702

-12 476
984
654

-522
-0

-18 226
64 174
654

821

224

814
2 338

2 098
1 275

0

3 958
3 613

10 %
Lineært

10%
Lineært

20 %
Lineært
5 og 10 år

Lineært

34

10 %
Lineært
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Driftsmidler
Klubbhus
OGK Konsern
Anskaffelseskost 01.01.
Mottatt tilskudd
01.01.
Tilgang
Mottatt tilskudd
Avgang til
anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12.
Ordinære avskrivninger
akkumulerte
Bokført verdi 31.12
Forskudd leasing

64 063

Golfbane/
Greener

Maskiner

69 133

15 724

Inventar/
Innredning

Sum

522

153 198

-20 300
14 116
-1 610

328

2 118

822

0

-20 300
17 384
-1 610

0
56 268

0
4 084

0
71 251

-1 013
15 534

0
522

-1 013
147 659

-821
55 447

-3 043
1 041

-10 781
60 470

-14 299
1 234
654

-522
-0

-29 466
118 192
654

821

224

1 604
713

2 198
1 275

0

4 847
1 988

Årets ordinære
avskrivninger
Årlig leie

Avskrivningssats
Avskrivningsprinsipp
Leieperiode

Startbod
Rangebygg etc
3 756

Lineært

1,25 og
10 %
Lineært

10 %
Lineært

20 %
Lineært
5 og 10 år

10 %
Lineært

Note 6 Fordringer
Avdragsplan langsiktige utlån – pantsettelse / sikkerhet:
Oslo Golfklubb har langsiktig utlån, kr 10.100.000, til datterselskapet Bogstad Golfbane AS.
Avdragsplanen følger den avdragsplan som idrettslaget har på lån i Nordea for finansiering av
bane-oppgraderingen.
Bogstad Golfbane AS (låntager) har ikke stillet noen sikkerhet for lånet.
Note 7 Langsiktig gjeld
Avdragsplan lån:
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt (tall i hele tusen)

Gjeld til medlemmer og stiftelse
Gjeld til Nordea
Sum

OGK
Konsern
2020
29 500
71 250
100 750

OGK
Konsern
2019
29 500
37 597
67 097

35

OGK

OGK

2020
29 500
71 250
100 750

2019
29 500
37 597
67 097
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Avdragsprofil: Lån fra medlemmer forfaller til betaling om 8 år. Lån fra Nordea er reforhandlet
i 2020 ved finansiering av klubbhus. Klubben har to lån i Nordea. Lån 1, det er avtalt
avdragsfrihet, med reforhandling hvert 3. år. Lån 2 har pliktig nedbetaling til Nordea med
kr 1.250.000 årlig. Lån til Leif Høegh Stiftelse forfaller til betaling om 13 år.
Avdragsplan
Medlemmer og stiftelse
Nordea
Sum

Rest 2026
29 500
71 250
100 750

2025
0
1 250
1 250

2024
0
1 250
1 250

2023
0
1 250
1 250

2022
0
1 250
1 250

2021
0
1 250
1 250

Sum
29 500
77 500
107 000

Note 8 Pantstillelser, garantier m.v.
Konsern Konsern Konsern
(tall i hele tusen)
2020
2019
2018
Gjeld som er sikret ved pant og lignende:
Gjeld til kredittinstitusjoner
80 463 51 750 54 377
Sum gjeld
80 463 51 750 54 377
Garantier:
0
0
0
Sum gjeld og garantier
80 463 51 750 54 377

OGK
2020

OGK
2019

OGK
2018

80 463
80 463
0
80 463

51 750
51 750
0
51 750

54 377
54 377
0
54 377

Sikkerhetsstillelse: Som sikkerhet for lånene fra Nordea stilles følgende:
Utbygging av banen og klubbhus: Panterett pålydende kr 66.000.000 og kr 130.000.000 i
leieavtale med Oslo kommune. Leieforholdet gjelder gnr. 27 bnr. 2753 i Oslo kommune.
Klubbhus: Klubben har ikke stilt sikkerhet for lån fra medlemmer for finansiering av klubbhus.
Note 9 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 31.12.2017 - OGK
Årets endring i egenkapitalen:
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2018 - OGK
Årets endring i egenkapitalen:
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2019 - OGK
Årets endring i egenkapitalen:
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020 - OGK

Egenkapital
med eksternt
pålagte
restriksjoner
4 185

Egenkapital
med
selvpålagte
restriksjoner
0

Annen
egenkapital

Kapitalkonto

8 492

12 677

0

135
215
8 842

0
215
12 892

0

135
575
9 552

0
575
13 467

0

135
1 049
10 736

0
1 049
14 516

-135
4 050
-135
3 915
-135
3 780
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Egenkapital – OGK Konsern

Egenkapital 31.12.2017 - Konsern
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2018 - Konsern
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2019 - Konsern
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020 - Konsern

Egenkapital
med eksternt
pålagte
restriksjoner
4 185
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Egenkapital
med
selvpålagte
restriksjoner
0

Annen
egenkapital/
udekket tap

Sum
Egenkapital

-1 136

3 049

0

135
671
-329

0
671
3 721

0

135
951
757

0
951
4 672

0

135
1 243
2 135

0
1 243
5 915

-135
4 050
-135
3 915
-135
3 780
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BOGSTAD GOLFBANE AS
RESULTATREGNSKAP
PR. 31. DESEMBER

2020

Noter

2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSINNTEKTER
Leieinntekter OGK

1 300 000

1 300 000

Sum driftsinntekter

1 300 000

1 300 000

DRIFTSKOSTNADER
Lønn, folketrygd og pensjonskostnader
Ordinære avskrivninger

0

3

0

889 420

4

789 803

Andre driftskostnader

14 300

13 800

Sum driftskostnader

903 720

803 603

DRIFTSRESULTAT

396 280

496 397

38

153

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader OGK

202 000

Rentekostnader
Netto finansposter
RESULTAT FØR SKATTER
Skatter
ÅRSRESULTAT

2

120 000

0

253

-201 962

-120 100

194 318

376 297

0

5

0

194 318

6

376 297

Overføringer
Til dekning akkumulert underskudd

38

194 318

376 297

194 318

376 297
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BOGSTAD GOLFBANE AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

2020

Noter

2019

*

*

Golfbane

53 767 898

54 557 701

Maskiner

250 384

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler

54 018 282

4

54 557 701

Sum anleggsmidler

54 018 282

54 557 701

Kundefordringer

0

0

Sum fordringer

0

Omløpsmidler
6

0

Kontanter, bankinnskudd

107 990

440 053

Sum omløpsmidler

107 990

440 053

SUM EIENDELER

54 126 272

54 997 754

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innskudd egenkapital
Aksjekapital (40 pålydende kr 10.000)

50 000 000

Overkursfond

2

50 000 000

0

0

50 000 000

50 000 000

Akkumulert underskudd

-8 588 796

-8 783 114

Sum opptjent egenkapital

-8 588 796

-8 783 114

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital

Sum egenkapital

41 411 204

6

41 216 886

Gjeld til OGK

10 100 000

2

10 100 000

Sum langsiktig gjeld

10 100 000

Gjeld
Langsiktig gjeld
10 100 000

Kortsiktig gjeld
Skattetrekk og offentligeavgifter

37 500

Gjeld til konsernselskap

2 577 568

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
16 feb

39

196 625
2

3 484 243

0

0

2 615 068

3 680 868

54 126 272

54 997 754
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BOGSTAD GOLFBANE AS
Noter til regnskapet for 2020

Bogstad Golfbane er ett driftsselskap for Golfanlegg med tilhold Oslo. Selskapets hovedbeskjeftigelse er
«utleie» av Golfanlegg på Bogstad til Oslo Golfklubb.

Note 1 Regnskapsprinsipper og endring av regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven for små selskaper. Det er utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder.
Driftsinntekter: Inntektsføring av leieinntekter blir gjort etter opptjeningsprinsippet.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld
oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.
Varige driftsmidler: Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene
er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer blir/er oppført til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap.
Skatter: Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det
regnskapsmessige resultat før skatt.
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto
utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i
henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.
Offentlige tilskudd: Selskapet har ikke mottatt offentlige tilskudd i årene 2019 - 2020.
Opplysninger om regnskapsposter
Fordring med forfall senere enn ett år etter regnskapsåret slutt
Innvilget kassekreditt
Innestående på bundne bankkonti
Gjeld med forfall senere enn fem år etter regnskapsåret slutt
Pensjonskostnader finansiert over driften
Det er avgitt pant i varige driftsmidler ovenfor Oslo Golfklubbs långiver.

2020
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon samt informasjon om styret
Aksjekapitalen, kr 50.000.000, pr. 31.12.2020, fordelt på 50.000 aksjer hver pålydende kr 1.000.
Alle aksjer har like rettigheter. Selskapet har ikke utstedt rettigheter til å tegne aksjer i selskapet.
Oslo Golfklubb eier samtlige aksjer
Årsregnskapet inngår i Oslo Golfklubb sitt konsernregnskap. Oslo Golfklubb holder til i Oslo og
konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til idrettslaget.
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Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatt m.m.
Selskapet drives med innleid hjelp og har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha obligatorisk
tjeneste-pensjonsavtale. Selskapet har i 2020 ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig
leder og styret.
Honorar til revisor var i 2020 kr 14.300 for revisjon av årsregnskapet.

Note 4 Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.

Golfbaner

Maskiner

Totalt

63 184 214

1 723 930

64 908 144

350 000

350 000

Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang

0

Anskaffelseskost 31.12.

63 184 214

2 073 930

65 258 144

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12.

-9 416 316

-1 823 546

-11 239 862

Balanseført verdi pr. 31.12.

53 767 898

250 384

54 018 282

789 803

99 617

889 420

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

80 år/ 1,25%

25%

Lineær

Lineær

Note 5 Skatt
2020

2019

22%

22%

194 318

376 297

0

0

-286 605

-345 596

-92 287

30 701

92 287

-30 701

0

0

-21 226

7 061

-21 226

7 061

21 226

-7 061

0

0

Betalbar skatt
Skattesats
Grunnlag for årets skattekostnad:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt årets resultat
Endring underskudd til framføring
Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt på årets resultat
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Skatt på underskudd tril framføring
Årets totale skattekostnad
Utsatt skatt
Skattesats

22%

23%

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Forskjeller som utlignes:
Anleggsmidler

875 763

589 157

Underskudd til fremføring

-9 459 799

-9 367 512

Sum grunnlag utsatt skatt

-8 584 036

-8 778 355

Utsatt skattefordel er ikke balanseført

-1 888 488

-1 931 238
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Note 6 Egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2018

Aksjekapital

Akkumulert
underskudd

Sum

50 000 000

-9 159 411

40 840 589

376 297

376 297

50 000 000

-8 783 114

41 216 886

194 318

194 318

50 000 000

-8 588 796

41 411 204

Årets egenkapitalbevegelse
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.2019
Årets egenkapitalbevegelse
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.2020
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NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA

Til årsmøtet i 

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International

Oslo Golfklubb

www.nitschke.no
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Oslo Golfklubb

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet for 2020
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FORSLAG
Forslag A:
Lovendringsforslag – fremmet av styret
Styrets forslag til endringer i OGKs lov, som fremkommer nedenfor, er i det alt vesentlige en oppdatering av
klubbens lov med endringer i NIFs lov og lovnorm for idrettslag, supplert med tillegg avklart mellom NGF
og NIF. Styret har fått verdifull bistand med lovrevisjonen fra vårt medlem Lars Musæus i revisjonsarbeidet.
Foruten sin bakgrunn i et langt yrkesliv som advokat, har Lars vært medlem i av NGFs lovutvalg i 27 år,
herunder 11 år som leder.
Endret tekst er markert med kursiv og understrekning. Strykninger er ikke markert. Da er man henvist til å
sammenholde med någjeldende lovtekst i Håndbok 2020 for OGK eller på klubbens nettside. Det er noen
få foreslåtte endringer/justeringer som ikke følger direkte av lovnormen, men som er vurdert som naturlige
konsekvenser av omredigeringer av loven eller av andre endringer som er klubb- eller golfspesifikke.
Eksempel på det første er (nytt nummer) § 21 (1) annen setning om signatur. Eksempler på det siste finnes
i § 17 (1) pkt. 8 om komitérapporter, § 26 (3) om disiplinærutvalg og § 27 (1) om handicapregler og
amatørregler.
§ 4 om medlemskontingent og avgifter er strøket i NIFs lovnorm som overflødig, men er beholdt her, da
både § 3 og § 4 i OGKs lov har utfyllende og viktige bestemmelser. Uttrykket “medlemskategori” i § 4
(1) er endret til “kontingentkategori”.
I § 17 (1) pkt. 15 b) for valg av kontrollutvalg, er inkorporert styrets forslag om at utvalget skal bestå av
leder, to medlemmer og ett varamedlem. Rekkefølgen på valgene er ivaretatt av § 17 (2), mens kravene til
kjønnsfordeling fremgår av § 5.
Som det fremgår av (ny) § 28 er det nå NIFs opplegg at klubbens styre i fremtiden skal kunne oppdatere
klubbens lov med de endringer som bare følger av endringer i NIFs lov og lovnorm, mens andre endringer
må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall som før.
Styrets forslag til årsmøtet:
LOV FOR OSLO GOLFKLUBB
Lov for Oslo Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 1924, med senere endringer,
senest av 8. april 2021.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Navn og formål
(1) Klubbens navn er Oslo Golfklubb.
(2) Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) og å legge forholdene til rette for at medlemmene kan utøve golfsporten under de best mulige
forhold, herunder forvalte det golfanlegg som klubben disponerer på Bogstad.
(3) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
(4) Endringer i eierforholdene for anlegget kan ikke gjennomføres uten Oslo kommunes samtykke.
Vesentlige endringer i driftsansvaret for anlegget kan ikke gjennomføres uten samtykke fra Oslo kommune.
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(5) Oslo Golfklubb skal ikke ha forretningsmessige formål. Eventuelt overskudd skal tilfalle driften av
anlegget / golfklubben.
§ 2 Organisasjon
(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).
(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets og er tilsluttet idrettens samarbeidsutvalg i Vestre
Aker Bydel.
(4) Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for
klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.
§ 3 Medlemmer
(1) Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til styret. For at en person skal opptas i klubben må
vedkommende:
a) Akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig
og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker
etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom
vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
(3) Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan styret operere med venteliste for
medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling.
Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste som skal være basert på objektive kriterier med
hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekning gis preferanser/kvoter basert på alder, kjønn og
familietilknytning til medlemmer av hensyn til klubbens sportslige og sosiale miljø.
(4) Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(5) Med rådets tilslutning kan styret ved enstemmig og fulltallig beslutning utnevne til æresmedlem person
som i utpreget grad har gjort seg fortjent av klubben. Æresmedlem betaler ikke kontingent og har rettigheter
som aktivt medlem.
(6) Medlemmet plikter å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
(7) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Se dog § 4 (2).
(8) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent.
Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra
klubbens medlemsliste.
(9) a) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.
Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å
uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
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b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/
ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må
fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom
det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
10) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift
gitt av Idrettsstyret.
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
(1) Medlemskontingenten for de ulike kontingentkategoriene, samt innmeldingsavgiften, fastsettes
forskuddsvis av årsmøtet etter innstilling fra styret. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i
klubbens aktivitetstilbud. Kontingenter og avgifter forfaller ved påkrav.
(2) Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding til klubben, eller melding om overgang
til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det
påfølgende år.
(3) Innmeldingsavgift kan kombineres med medlemslån. Årskontingenten fastsettes med og uten alminnelig
spillerett på klubbens bane og betegnes kontingent for henholdsvis aktive og passive medlemmer.
Innmeldingsavgift og årskontingent kan graderes i ulike grupper etter alder, bosted og andre objektive
kriterier. Det kan fastsettes særavgifter for spesielle investeringer og ytelser og for gjestespill («greenfee»).
(4) Det kan fastsettes et årlig gebyr for å stå på venteliste etter § 3 (3).
II. TILLITSVALGTE
§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon
til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/
ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av
mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én
måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende
medlemmer i det aktuelle styret, komitéen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Idrettsstyret kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta
ny oppnevning.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/
oppnevning.
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§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant
til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av
klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben.
(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styret,
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere klubber som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder
andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på
informasjon som kan benyttes til en av klubbenes fordel.
(4) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde,
og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komitéens/utvalgets arbeidsområde.
(5) Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i klubben.
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
§ 7 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for klubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra klubben i løpet av et kalenderår.
(2) En arbeidstaker i klubben har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/
komité mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å
fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller
ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er
arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansatterepresentant(er) til
klubbens styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/
oppnevning.
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben
(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av klubben som overstiger 1 G i løpet av
kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnet organisasjonsledd.
Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har
slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt
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av klubben. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller
oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/
oppnevning.
§ 9 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så
nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller
annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig
fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning
til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes
standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot
eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komitéer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem
delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være
vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid
si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig
tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og
det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende
selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.
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§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Styrer, komitéer og utvalg i klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin
tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for klubbens medlemmer,
med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.
§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen
av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
III. ØKONOMI
§ 12 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet.
Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer og av daglig leder.
(2) Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig
omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og
revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag ikke har regnskapsplikt
etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele klubbens
aktivitet. Dersom klubben er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter
også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og klubbens art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i
minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til klubben, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle
utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
(3) Klubben skal ha underslagforsikring.
§ 13 Budsjett
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle
midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv
egenkapital.
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

51

Årsmøte | Oslo Golfklubb | 8. april 2021

52

§ 14 Utlån og garanti
Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende
pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 15 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkallingen kan
henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte.
I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som
skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 4 uker1 før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre
nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller
media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer
antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til
årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på
den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.
§ 16 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem av
klubben.
§ 17 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle styrets årsberetning og, i tilknytning til denne, få referert eventuelle rapporter fra styreoppnevnte
komitéer/utvalg.
9. Behandle klubbens årsregnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors
beretning.
10. Behandle forslag og saker.
1

Med forbehold for idrettskretsens godkjennelse (lovnormen sier 2 uker, styret ønsker 4)
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12.
13.
14.
15.
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Fastsette kontingenter og avgifter.
Vedta klubbens budsjett
Behandle klubbens organisasjonsplan.
Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap.
Foreta følgende valg:
a. Styre med leder, nestleder, fire (øvrige) styremedlemmer og ett varamedlem.
b. Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett, eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representantene.
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

(2) Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
§ 18 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme, og ingen kan stemme på vegne av
andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall
som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av
de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har
oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 19 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 2 ukers frist etter:
a) vedtak av klubbens styre eller årsmøte,
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på
annen forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/
kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
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(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.
§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse
eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
§ 21 Klubbens styre
(1) Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer klubben utad. Styret er klubbens høyeste myndighet
mellom årsmøtene. Styrets leder eller nestleder sammen med to andre styremedlemmer har klubbens
tegningsfullmakt (signatur).
(2) Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet
på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne komitéer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt
representanter.
f ) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.
§ 22 Kontrollutvalg
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dens midler benyttes i
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger
innenfor sitt ansvarsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre klubben
har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere
revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) Utføre de oppgaver som fremgår av eventuell vedtatt instruks.
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig
for å utføre sine oppgaver.
§ 23 Valgkomité
Valgkomitéen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling
på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir
kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomitéen, med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomitéen
og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.
§ 24 Grupper
(1) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 17 pkt. 13.
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(2) Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med
gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen
foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomitéen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å
oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet
skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet klubbens regnskap,
årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.
(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte klubben uten
fullmakt fra hovedstyret.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 25 Rådet
Klubben skal ha et råd bestående av tidligere styreledere, samt fungerende styreleder. Rådet velger selv sin
leder og i dennes fravær en møteleder. Rådets uttalelser baseres på stemmeflertall blant møtende medlemmer.
Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Rådet skal behandle alle saker som styret ønsker rådets
uttalelse om og kan selv ta opp og behandle saker som det mener er av vesentlig betydning for klubben. Rådet
avgir sine uttalelser til styret og kan ikke selv fatte noen beslutning som er bindende for klubben.
§ 26 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og
dopingsaker
(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs og NGFs regelverk.
(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.
(3) Klubben kan dessuten ha et eget styreoppnevnt disiplinærutvalg basert på NIFs lov § 11.1 og mandat/
bestemmelser fastsatt av styret.
§ 27 Regler for spill, ordensregler m.v.
(1) For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med
NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder de handicapregler og amatørregler
som det også er vist til i NGFs lov. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre
de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for
klubbens område, som det finner ønskelig.
(2) For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb
med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er rekrutteringstiltak organisert
av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben.
§ 28 Lovendring
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent
for klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
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(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre
årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved
eventuell motstrid mellom klubbens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som
overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(3) Endringer i §§ 28 og 29 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av NIFs
regelverk eller lovnorm.
§29 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
(1) Forslag om oppløsning av klubben må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom klubbens
årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er klubben oppløst uten påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig
varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før klubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om
lovendring, jf. §28.
(3) Ved utmelding tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/
spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal
sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Forslag B: Innføre restaurantavgift – innkommet fra Knut Thjømøe:
«For å skape mer forutsigbar omsetning til restauranten ønsker jeg å komme med et forslag om at alle aktive
medlemmer skal faktureres 1000.- som man kan gjøre avrop av gjennom sesongen. Dette vil skape mer
omsetning og en oppdragende effekt ved at vi stimulerer til at restauranten blir mer brukt.
Dette gjøres på flere golfklubber i Norge.»
Styrets innstilling – begrunnet:
Styret har respekt for at medlemmene bruker anlegget og restauranten i varierende grad, og finner det
ikke riktig å anbefale forslaget om restaurantavgift i tillegg til medlemskontingenten. Styret vil imidlertid
oppfordre driftsselskapet til å vurdere tiltak for å stimulere til hyppig bruk, i tillegg til å fortsette ordningen
med forhåndsbetaling for medlemmer som foretrekker det.
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KONTINGENTER OG AVGIFTER 2021
Post:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktive damer og herrer +22 år
Aktive damer og herrer 70 / 20 (stengt)
Aktive studenter etter søknad innen 20. februar
Aktive juniorer 1- 21 år (kun 2020)
Aktiv junior 4 - 9 år (kun 2021)
Aktiv junior 10 - 15 år (kun 2021)
Aktiv junior 16 - 21 år + TM 1 (kun 2021)
TM 2
TM 3
Midlertidige medlemmer

11
12
13
14
15
16

Passive voksne (+22 år)
Passive studenter etter søknad t.o.m. 28 år
Passive juniorer 1-21 år (kun 2020)
Passiv junior 4 - 9 år
( kun 2021)
Passiv junior 10 - 15 år ( kun 2021)
Passiv junior 16 - 21 år (kun 2021)
Passiv utland

17
18

19
20
21
22

Inklusive post nr:

2020 *

2021 *

19, 21 og 22
19, 21 og 22
19 og 22
20

14 300
10 500
8 800
3 900

14 700
10 600
8 900

19, 21 og 22
19 og 22

22

Støttemedlem
-----------------------------------------------------Innmeldingsavgift ***
ved alder 4-9 år - betales ****
ved alder 10 - 15 år - betales ****
ved alder 16 - 21 år - betales ****
Finansbidrag voksne
Finansbidrag junior
Klubbhusavgift
NGF avgift (+20 år)
Garderobeskap Dame og Herre **
Bur i trallerom - store **
Bur i trallerom - små **
El. Tralleplass inkl. mva - klubbhuset **
El. Tralleplass inkl. mva - driftsbygget

1 800
500
21 000

1 000
2 000
3 000
2 000
500
21 000

5 100
1 800
1 800

5 150
1 800

3 150

500
1 000
1 000
-

300

500

50 000

60 000
1 000
3 000
5 000

2 000
400
1 300
372

2 000
400
1 300
372

750
700
700
950
800

750
1 400
1 000
2 000
1 000

* Sum på kontingentfakturaen inklusive pliktige tillegg
** Satsene i 2020 gjaldt sesong. Fra og med 2021 er det helårsleie.
*** Innmeldingsavgiften søkes innkrevd raskest mulig og etter avtale mellom administrasjonen og det nye medlem. Ved
deling utover et år påløper et gebyr på kr 1.000 i år to.
**** Dette er å forstå slik at junioren betaler differansen fra tidlgiere innbetalt beløp opp til den sum som gjelder for
juniorens alder (eks: betalt kr 3000 før må betale ytterlgiere kr 2000 når en blir 16 år).

57

Årsmøte | Oslo Golfklubb | 8. april 2021

58

BUDSJETT 2021
Noter

Bud 2020

Res 2020

Bud 2021

B1

-42 402 800

-44 276 356

-44 611 000

16 026 000
3 656 000
19 455 300
39 137 300
-3 265 500

16 928 924
3 957 531
19 074 625
39 961 080
-4 315 276

16 753 000
4 041 500
17 771 000
38 565 500
-6 045 500

-50 000
2 750 000
2 700 000

-270 775
3 537 306
3 266 531

0
3 755 500
3 755 500

-565 500

-1 048 745

-2 290 000

16 579 100
0
4 400 000
3 558 400
1 625 000
1 072 000
633 200
530 500
4 800 000
1 321 500
1 050 000
500 000
1 600 000
240 000
2 500 000
600 000
1 393 100
-42 402 800

17 001 931
430 000
4 317 938
3 597 800
1 665 300
929 265
0
312 670
3 718 316
1 650 234
903 416
1 416 219
1 671 941
1 081 999
3 636 611
478 000
1 464 715
-44 276 355

16 927 000
2 630 000
1 700 000
3 618 000
1 706 000
1 180 000
1 138 000
768 000
3 700 000
1 590 000
800 000
555 000
1 600 000
300 000
3 000 000
1 495 000
1 904 000
-44 611 000

Driftsinntekter og kostnader
Driftsinntekter

Driftskostnader
Lønnsrelaterte kostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader
Driftsresultat

B3
B2

Finansinntekter og utgifter
Finansinntekter.
Finanskostnader
Sum Finansposter
Årsresultat
B1

Kontingenter
Golfland
Innmeldingsavgift
Banefinansieringsavgift
Klubhusavgift
Treningsavgifter
Protimer / kurs
Div. avgifter
Partnere / eksterne
Leieinntekter
Dekkskift
Tilskudd
MVA kompensasjon
Arrangementsinntekter
Greenfee
Maskinsalg
Andre inntekter
Sum
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B2

B3

Frø/gjødsel/sand
Leasing
Leie bane av eget selskap
Rep. og vedl.hold bane
Sponsorkostnader
Vedlikehold utstyr
NGF-avgift
Leie bane Oslo Kommune
Datakostnader
Renhold / avfall
Lys/Varme
Rep. og vedl.hold bygninger
Bensin/ diesel/oljer
Forsikring inkl.
personal
Turneringskostnader
Andre kostnader

Avskrivninger
Bane + driving range
avskrives over 10 år

Investering:
2 900 000
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Bud 2020
3 057 000
0
1 300 000
696 000
700 000
591 000
750 000
770 000
615 000
802 800
701 000
200 000
400 000
0

Res 2020
3 342 212
1 275 123
1 625 000
1 266 353
252 154
399 030
93 548
712 651
775 504
1 296 052
455 416
494 586
376 765
866 046

Bud 2021
2 757 000
1 496 000
1 500 000
696 000
413 000
591 000
700 000
770 000
500 000
920 000
625 000
280 000
400 000
1 004 000

0
8 872 500
19 455 300

601 183
5 243 002
19 074 625

590 000
4 529 000
17 771 000

Bud 2021
290 000

Fra tidl. års investeringer:
fra bane
fra idrett
fra spill
fra klubbhus
fra boligbygget
sum

2 504 500
0
20 000
1 134 000
93 000
3 751 500
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3 751 500
4 041 500
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Klubbens Organisasjonsplan
Årsmøte
Revisor/
Kontrollkomité

Valgkomité
Styret

Disiplinærutvalg

Banekomité

Administrasjon
Bane og Idrett

Turneringskomité

Ressursgruppe

Rådet

Ressursgruppe

Idrettskomité

Ressursgruppe

Uavhengige grupper
Oslo GK Damer

Senior herrer

OGK Herrer
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Driftskomité

Ressursgruppe

Bygg- og anleggskomité
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VALG
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I OSLO GOLFKLUBB 2021
I henhold til lov for Oslo Golfklubb § 19, jfr. § 15 (11), er valgkomiteens innstilling:
a) Styreleder og nestleder for ett år:
Styreleder:
Nestleder:

Christopher Raanaas (tidl. valgt styremedlem 2019-2020)
Markus F. Leandersson (tidl. valgt styremedlem 2017-2020)

b) Fire styremedlemmer for ett år og ett varamedlem for ett år:
Styremedlem:		
Ingrid Hagen		
(tidl. valgt styremedlem 2019-2020)
Styremedlem:		
Ole A. Engstrøm
(ny)
Styremedlem:		
Anette Fjeld
(ny)
Styremedlem:		Stine Korsen		(ny)
Varamedlem:		
Christian Tollefsen
(ny)
c) Representasjon
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget i Norges Golfforbund.
d) Kontrollutvalget bestående av tre medlemmer, samt ett varamedlem for ett år:
Leder:		
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Jens N. Engelstad 		
Axel Emil Roll			
Catharina Aasheim		
Roar Gaustad			

(tidl. valgt leder 2010-2020, varamedlem 2008)
(tidl. valgt medlem 2018-2020, varamedlem 2010 – 2017)
(tidl. valgt 2020)
(tidl. valgt 2019-2020)

Oslo, januar 2021
Jan Aaseth, leder    Anette Bech    Erik Hagen

Styret innstiller følgende valgkomité – bestående av tre medlemmer, samt ett varamedlem for ett år:
Leder:		
Medlem:
Medlem:

Anette Bech 			
Jens-Ove Hagen 		
Erica Johanne Blakstad		

Varamedlem: Henrik Hagness		

(tidl. valgt 2007 – 2019, medlem og leder)
(ny)
(ny)
(ny)
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Notater
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Notater
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Bruk våre samarbeidspartnere:

SISSENER
Kapitalforvaltning
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