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ÅRSBERETNING 2016
Årsmøtet:		

Ordinært årsmøte ble avholdt på Bogstad 9. mars 2016.

Styret:			Jan Aaseth (leder), Jens-Ove Hagen (nestleder), Einar Lyche,
Camilla Raanaas Juell, Lars Olaf Sterud og Cecilie Ditlev-Simonsen.
Wencke Enge, varamedlem til sommeren 2016
Revisor:		

Nitschke AS Statsautoriserte Revisorer

Komitéer valgt av årsmøtet:
Kontrollkomiteen:
Jens N. Engelstad (leder) og Elisabeth Seeberg
			
Axel Roll og Olav Bogstrand, varamedlemmer
Valgkomiteen:		
Ragnvald Risan (leder), Anette Bech og Per Foseid
			Erik Hagen, varamedlem
Komiteer oppnevnt av styret:
Anleggskomiteen:	Inge Fjeldstad (leder), Stein Oppedal, Jeppe B. Nielsen, Erik Piene,
Kristin J. Klæboe, Christian Berg, Tove Ringnes og Hans Kristiansen
Hedersmerkekomitéen: Einar Skogstad, Elisabeth Seeberg og Niels Vik
		
Sponsorkomiteen:
Jan Aaseth, Jens-Ove Hagen, Niels Vik og Marius Thorp
Kommunikasjon- og
markedskomiteen:	Jan Aaseth, Cecilie Ditlev-Simonsen, Sven Gj. Gjeruldsen,
Siv Leschbrandt og Niels Vik
Treningskomiteen:	Espen Andersen (leder), Fredrik Due, Erik Woods, Stine Sophie Johnsen
og Tom Stiansen
Turneringskomiteen:	Erik Hagen (leder), Christian Storm, Christian Staubo
Erik Woods, Keith Woods, Vidar Thorstensen, Bent Hinze, Martin Daun og
Reidun Dybwad.
Trenere:		Stephen Newey, Johan Elgborn, Caroline Diethelm, Jan Wojtaszek,
Maria Jonsson, Robin Pettersson og Marie Høgmoen.
Ansatte i administrasjonen:
Daglig leder:					Niels Vik
Medlems- og kommunikasjonsansvarlig:
Siv Leschbrandt
Idrettssjef:					Jan Wojtaszek
Turnerings- og arrangementsansvarlig:
Marius Thorp
Økonomi:					
Suzanne von Barner
Banesjef:					John Riiber
Fast ansatte i banestaben:			Albert Holmgeirsson, Christoffer Jønsson,
Jarle Haugnæss og Carl Newey
Driftsleder:					Tom Olsen
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MEDLEMSSTATISTIKK

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

2

2

2

3

3

Livsvarig aktiv

10

10

10

10

10

Sponsorer

46

46

46

51

55

436

413

395

383

378

1011

967

961

954

977

164

169

150

140

110

3

2

0

0

0

1672

1609

1564

1541

1533

154

163

182

176

174

4

3

3

4

4

344

351

446

493

513

39

74

84

89

105

2213

2200

2200

2303

2329

Æresmedlemmer

Aktive kvinner
Aktive herrer
Aktive juniorer under 22 år
Midlertidige medlemmer
Totalt aktive
Tidsbegrenset medlemskap
Livsvarig passiv
Passive med stemmerett
Passive juniorer under 22 år
TOTALT

Æresmedlemmer:		

Suzann Pettersen, Einar Skogstad og Terje Foss

Følgende medlemmer gikk bort i 2016:
Navn:				Medlem fra:
Anne Karin Wefling		
Eskild Toralf Bentzen
Anders Folkvard		

1979
1985
2011
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Styrets beretning 2016
Styret har i perioden hatt 11 styremøter og ett møte med Rådet. I tillegg har det vært gjennomført
flere informasjonsmøter for medlemmer om klubbhusprosjektet. Styremedlemmer har dessuten vært
engasjert i ulike komiteer og utvalg, samt deltatt på arrangementer for klubbens samarbeidspartnere og
møter i regi av Norges Golfforbund.
Oslo Golfklubbs virksomhet drives for det meste på et område på Bogstad, leid i hovedsak av
Oslo Kommune. OGK har 2300 medlemmer fordelt på 11 medlemskategorier. Klubben opplever
stor interesse blant golfentusiaster. Ved inngangen til 2017 sto det 1608 personer på venteliste for
medlemskap, mot 1660 året før. Klubben har sunn økonomi, god drift og et godt miljø.
SESONGEN 2016
Vi kan se tilbake på en meget bra sesong, med stor klubbaktivitet og mye spill. Banemannskapet
jobbet iherdig gjennom vinteren for å legge til rette for optimale vekstforhold ved opptiningen våren
2016, men en kald vår hindret åpning i april. Medlemmene måtte vente til 8. mai før sesongen kom i
gang, men fra åpning til sesongslutt 16. oktober var det hektisk aktivitet og fantastiske forhold slik vi
er blitt vant til i årene etter ombyggingen av banen. Sesongåpning etter ombyggingen i 2008 har vært
i tidsrommet 6. til 10. mai, med unntak av 2014-sesongen som åpnet rekordtidlig 28. april. Sesongen
2016 var dermed like lang som den har pleid å være.
Høy banestandard
Banen representerer fundamentet for klubbens økonomi gjennom medlemstilfredshet, rekruttering
av nye medlemmer og interesse fra samarbeidspartnere. Banen er også den viktigste forutsetningen
for å realisere klubbens langsiktige mål om en «standard høy nok til å kunne arrangere internasjonale
turneringer på høyeste nivå». Medlemsundersøkelsen i 2016 bekreftet, som tidligere år, at et stort flertall
av medlemmene støtter styrets beslutning om å benytte vesentlige deler av budsjettet på å ivareta og
videreutvikle den fantastiske banen vår.
Etableringen av nye tee-steder for å kunne tilby en 41-sløyfe fortsatte i 2016. Styret har valgt å legge
opp til at arbeidet har pågått over flere sesonger for å sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å
sørge for de nye tee-stedene står i stil med resten av banen, både kvalitetsmessig og estetisk. De første
seks tee-stedene på 41-sløyfen ble spilleklare i begynnelsen av juni og bidro til økt spilleglede for
både nybegynnere og andre spillere. Ytterligere seks tee-steder ble bygget etter sesongavslutningen og
klargjort for ferdiggress som vil bli lagt våren 2017. Målet er å åpne tee-stedene til den populære barneog ungdomsturneringen Sarah & Carls Cup i slutten av mai. Etter oppretting av sikringsanordninger for
baller fra utslag på hull 9, vil også dette tee-stedet bli ferdigstilt etter kommende sesong. Ettersom fem
av hullene i 41-sløyfen vil benytte samme utslagssted som tee 49, gjenstår etter dette kun etablering av
nytt tee-sted på hull 8 før vi kan tilby en komplett 41-sløyfe.
I 2016 ble det også etablert nye bunkere på hull 1 og 5. Etter sesongslutt ble det på hull 16 i tillegg
laget en ny bunker til venstre for greenen og foretatt en utvidelse av bunkeren til høyre. Muren mot
vannet ble rettet opp og vil bli ferdig før sesongstart 2017.
I 2016 ble hull 14 kåret til landets beste par 4 hull av magasinet Norsk Golf, som rangerte Norges 100
beste golfhull blant landets 2.130 hull. Hver klubb kunne maksimalt få med fem hull på topp 100-listen.
OGKs hull 12, 13, 14, 15 og 16 ble alle utpekt blant de 50 beste hullene i kåringen, noe OGK greide
som den eneste klubben i landet.
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Vårt fantastiske banemannskap jobber iherdig for å holde banen i så perfekt stand som mulig, men det
er svært viktig at også medlemmer og gjestespillere bidrar ved å rake etter seg i bunkre, legge tilbake
oppslått torv med et solid fottrykk og reparere nedslagsmerker på riktig måte. Kampanjer på første tee
viste også i 2016 at mange ikke vet hvordan nedslagsmerker skal repareres. Opplæring vil bli gitt også i
2017. Course Marshall vil, i tillegg til å bidra til flyt i banespillet, også ha som oppgave å minne spillere
om korrekt atferd på banen og gi advarsler til spillere som ikke etterlever regler og rutiner.
Ny instruks for starterne ble iverksatt i 2016 for å sikre bedre kontroll av betalt kontingent, bag tag,
greenfee og greengaffel. Starterne ble også bedt om å følge opp «no shows» og sene avbestillinger,
en rutine som vil bli ytterligere skjerpet i 2017. Starterne fulgte også som oftest spillerne til første tee,
minnet om forventet atferd på banen og målet om «Bogstad på 4 timer». I tillegg fikk starterne sammen
med Course Marshall økt ansvar for å påpeke tregt spill ved runding. Mange medlemmer har gitt
positive tilbakemeldinger på mer aktive startere, og starterinstruksen vil bli videreført for kommende
sesong.
Høyt aktivitetsnivå
Aktivitetsnivået var svært høyt gjennom hele sesongen, og det ble gjennomført hele 111 turneringer,
inkludert sosiale turneringer, dame- og seniordager og torsdagsmatcher. Dette er på nivå med
foregående sesong. Det ble spilt 34.000 runder, opp fra 31.000 i 2015, hovedsakelig som følge av økt
spill og deltakelse i klubbturneringer blant klubbens medlemmer.
En del medlemmer opplevde at det var vanskeligere å få spilletid på ønskede tidspunkter enn i tidligere
sesonger, noe som også kom frem i medlemsundersøkelsen høsten 2016. Det totale antall medlemmer
er uendret siden baneombyggingen i 2008, men mange av de nye medlemmene spiller mer enn
medlemmene som har meldt seg ut i samme periode. Nye medlemmer spiller imidlertid noe mindre enn
snittet blant alle medlemmer, som er på 12 runder pr sesong.
Styret har besluttet en helhetlig plan som forventes å frigjøre nærmere 3.000 runder i kommende sesong
og dermed bidra til bedre banetilgjengelighet for medlemmene. De viktigste tiltakene er:
•
•

•
•

Redusert opptak av nye medlemmer: 50 nye medlemmer – 43 voksne og 7 juniorer – i 2017, mot
100 medlemmer de siste årene.
Oppjustering av greenfeesatsene for første gang på flere år: kr 1.500 for full greenfee, kr 1.000
for medlemmers gjester, og kr 750 for forhåndskjøpte medlemsbilletter. Det vil ikke lenger være
rabattert greenfee i juli. Med prisjusteringen vil nivået på greenfee bedre reflektere kostpris, som
er om lag kr 1.000 per runde, og vi vil unngå at medlemmer fortsetter å subsidiere de faktiske
kostnader ved gjesters spill.
Tidligere start på shotgun-turneringer og de ukentlige klubbturneringene for senior herrer og damer
for å skape en bedre utnytting av starttidene og frigjøre attraktive tider på formiddagen.
Avbestilling av bestilt tid må skje senest kl 20 dagen før teeoff for å unngå oppfølging og merknad
fra starter. Gjentatte brudd kan føre til spillenekt. Nye rutiner innføres også for å følge opp og
sanksjonere flighter som bookes med «fiktive spillere» for å unngå ukjente eller full flight.

I tillegg arbeider vi for å få Golfbox til å synliggjøre 9-hullsbestillinger i bookingvinduet for å kunne
tilby bestilling av spill på back-nine.
Klubben jobber også kontinuerlig med å konsolidere turneringsprogrammet, og det er foretatt endringer
foran kommende sesong. Klubben har meddelt NGF at vi kan arrangere European Young Masters
fra 25. til 29. juli, men har takket nei til å arrangere Lag-NM kommende sesong for å unngå for stor
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belastning på banen i sommerukene. Young Masters-turneringen, som i realiteten er EM for jenter
og gutter under 16 år, er et meget viktig internasjonalt arrangement som kan bidra til rekruttering til
golfsporten.
Klubbhusets fremtid
Klubbhuset er i enda dårligere forfatning enn tidligere antatt, og styret etablerte i 2016 en komité
som har vurdert muligheter både for rehabilitering av eksisterende klubbhus, og bygging av et nytt
klubbhus som kan gi bedre arealutnyttelse og lavere driftskostnader. Komiteen har gjort en betydelig
innsats som blant annet har omfattet kvalitetssikring av OPAKs tilstandsrapport for klubbhuset fra
2015, behovsutredning av størrelse, innhold og form på eventuelt nytt bygg, samt vurdering av ulike
finansieringsløsninger for både rehabilitering og nybygg. Det er også utarbeidet arkitektskisser for et
mulig nybygg.
Gjennom komiteens arbeid er det blitt dokumentert at påkrevde reparasjoner, som for eksempel
utbedring av kloakkledningen under huset, vil dra med seg mange andre kostnader som ellers
kunne vært utsatt. Arbeider til kr 12–14 millioner må påregnes i løpet av de nærmeste årene, uten
at det gir bedre tjenestetilbud eller klubbhusfasiliteter for medlemmene. Investeringer på ytterligere
kr 15 millioner må påregnes for å oppnå miljø- eller bruksmessige forbedringer, herunder blant annet
tiltak for lavere energibruk, bedre ventilasjon, el-anlegg og belysning.
Komiteen har lagt avgjørende vekt på økonomien i de ulike alternativer. Kostnadene for
nybygg er anslått til kr. 52 millioner. Offentlig støtte vil trolig utgjøre kr. 10 millioner, mens
resten av investeringen må finansieres ved private bidrag og lånefinansiering. Årlige drifts- og
vedlikeholdskostnader vil utgjøre om lag kr. 600.000, som er noe lavere enn for et rehabilitert klubbhus.
For å få frem et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag har komiteen fått utarbeidet skisser på hvordan et
nytt klubbhus kan se ut. Tanken er at et nybygg vil inneholde de samme fasiliteter som dagens klubbhus,
men med bedre muligheter for helårsaktivitet, sosiale aktiviteter med bruk av terrassen i tilknytning til
restauranten, og bedre utsikt fra terrassen til greenene på hull 9 og 18. I tillegg kan vi samle golfrelaterte
områder som proshop, simulatorer, treningsrom og garderober på en bedre måte enn i dag, og vi vil
få bedre plass til både traller og golfbiler. Byggingen vil ikke påvirke spillet på banen, men vi må ha
provisoriske klubbfasiliteter i sesongen som berøres. Sannsynligvis vil tidligste oppstart for byggingen
være høsten 2018.
Medlemmene må bære mesteparten av kostnadene enten vi velger å rehabilitere det eksisterende
klubbhuset, eller bygge nytt. Finansieringsløsninger, andelen offentlig støtte og omfanget av private
donasjoner vil påvirke kostnadene for medlemmene, men foreløpige prognoser viser en årlig økning
i medlemskontingenten på ca. kr. 1.000 ved rehabilitering av eksisterende klubbhus, og ca. kr. 1.300
ved nybygg.
Komiteen og styret har konkludert med at det beste alternativet for klubben er å bygge et nytt klubbhus.
Det arbeides for å finne finansieringsløsninger som sikrer at klubben ikke påtar seg mer gjeld enn det
som er forsvarlig å betjene. Informasjon om begge alternativene er lagt ut på klubbens hjemmesider,
og det ble i februar avholdt to informasjonsmøter for medlemmene. Det vil senere bli innkalt til
et ekstraordinært årsmøte for å beslutte om vi skal rehabilitere det eksisterende klubbhuset eller
bygge nytt.
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Idrettslaget OGK
Klubben har en aktiv og profesjonelt drevet idrettsavdeling og et godt trenings- og turneringstilbud til
medlemmene. Avdelingen er viktig for å sikre rekruttering til klubben, for å sikre et godt aktivitetstilbud
til medlemmene, og til et godt klubbmiljø. Avdelingen bidrar i tillegg at klubbens medlemmer kan
prestere på nasjonalt nivå og bidrar til å sette norsk golf på kartet internasjonalt. Det legges ned svært
mange timer fra ansatte og frivillige for å gjennomføre aktiviteter for både bredde- og elitespillere.
Tilbudet til voksne medlemmer ble styrket i 2016, og tilbudet vil bli ytterligere utvidet i 2017 for å
møte økende etterspørsel etter kurs- og treningstilbud. Trenerne våre er blant landets beste, og bidrar
i tillegg til holdningsskapende arbeid blant våre barn og unge som blir gode representanter for klubben.
Styret er svært takknemlig for engasjementet som utvises, og for kvaliteten i arbeidet som utøves fra
alle som er involvert i klubbens treningsaktiviteter.
Treningstilbudet krever betydelige finansielle ressurser. Av treningskomitéens budsjett på
kr 3,5 millioner, bidrar klubben med kr 1,7 millioner, mens resten dekkes inn av egenandeler,
sponsorinntekter og dugnadsinnsats, blant annet på den veletablerte «Golfbyttedagen» som
gjennomføres hver vår. Per Heidenreichs fond for unge golfere gjør det mulig å yte ekstra støtte til
juniorer som viser særlig talent og treningsinnsats. Klubben har for tiden flere juniorspillere som hevder
seg godt nasjonalt og internasjonalt, og på amerikanske universitets-lag.
Gode mesterskapsresultater
Styret ønsker å gratulere spillerne våre for den sterke innsatsen i 2016-sesongen. Klubben vant gull i
både dame- og herreklassen i lag-NM og forsvarte dermed titlene fra 2015. Vi fikk også tre medaljer
i junior-NM, med sølv i yngste gutteklasse og bronse i yngste og eldste jenteklasse. Målrettet satsing
gjennom mange år gir nå virkelig resultater klubben kan være stolt av. I lag-NM for seniorer tok
herrelaget vårt gull, mens damelaget tok sølv.
OGK var også godt representert i Sommer-OL, hvor Suzann Pettersen og Espen Kofstad deltok som
to av tre norske utøvere. Vi er også meget imponert over at Espen klarte å kvalifisere seg for Europatouren 2017 etter dramatisk omspill i kvalifiseringen. Klubben har i tillegg vært representert på Norges
lag i junior-VM i Mexico ved Kristoffer Ventura og Stina Resen, mens Kristoffer Reitan ble tatt ut til å
spille på Europa-laget i Junior Ryder Cup.
Klubben har gjennom en bred juniorsatsing lykkes i å utvikle golfengasjement og ferdigheter blant
barn og unge som vil utgjøre stammen i klubben de neste tiårene. Over 200 barn og ungdommer
deltok på trening og kurs i 2016, med gledelig tilvekst blant de helt yngste. Klubbens barne- og
ungdomsturneringer opplevde rekorddeltakelse. Sarah & Carls Cup/ Anthony’s Minipokal og den
tradisjonsrike Arild Wahlstrøms pokal ble gjennomført med om lag 200 deltakere hver! Kommende
sesong vil Sarah & Carls Cup gjøres om til en heldagsturnering slik at vi ikke trenger å avvise barn og
ungdom som ønsker å delta.
Juniorsatsingen blir videreført med uforminsket styrke, og klubben vil tilby et bredt treningstilbud også
til øvrige medlemmer også i 2017.
På grunn av mange treningsaktiviteter, spesielt blant juniorene, har klubben behov for utvidete
treningsfasiliteter, ideelt sett på en nærliggende korthullsbane. Klubben har i flere år jobbet for å få
etablert et flerbruksanlegg med «pay-and-play» korthullsgolf om sommeren og skigøy om vinteren på
Woxenjordet ved Woxen gård i krysset Ankerveien og Sørkedalsveien. Selv om et slikt tilbud ville gitt
barn, unge og andre sportsinteresserte et ettertraktet tilbud i nærområdet, har det foreløpig ikke vært
mulig å få kommunen eller leietaker med på planene. Klubben vil fortsette arbeidet med å realisere
anlegget.
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Klubbmiljø og medlemsservice
Bruk av klubbens lokaler, restauranten og ulike former for frivillig innsats bidrar til et godt klubbmiljø
for medlemmer i alle aldre. Frivillig innsats er dessuten avgjørende for at vi skal greie å gjennomføre
det hektiske programmet vi legger opp til hver sesong. Styret har forståelse for at mange medlemmer
finner det krevende å påta seg helårsverv, og vi hadde god erfaring med økt bruk av medlemmenes
kompetanse i ressursgrupper for spesifikke oppgaver og av kortere varighet. Styret vil også fremover
søke i medlemsmassen for å finne bidragsytere til ulike oppgaver som kan bety mye for klubbens miljø
og utvikling.
Klubbturneringene er viktige arenaer for å skape et godt miljø på tvers av generasjoner. Medlemmene
oppfordres til å delta i våre mange tradisjonsrike pokalturneringer, de uformelle sosialturneringene
og torsdagsmatchene. Klubben har et svært aktivt seniormiljø, med ukentlig aktivitet og større
invitasjonsturneringer gjennom sesongen. Alle over 50 år er velkommen til å delta i disse
arrangementene.
Alle enheter i organisasjonen skal yte god service til medlemmene og bidra til at OGK er et fantastisk
sted å være, i tråd med klubbens visjon. Klubbens Virksomhetsplan, som ble oppdatert i 2015, er en
rettesnor for styret, ansatte og tillitsvalgte i klubben. Dokumentet er tilgjengelig på klubbens nettside
og i sekretariatet. Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i klubbens visjon, verdier, virksomhetsidé
og hovedmål.
Hovedelementene i Virksomhetsplanen er:
– Visjon: Et fantastisk sted å være
– Verdier: Inkluderende – Kvalitetsbevisst – Ambisiøs – Engasjert
– Virksomhetsidé: Oslo Golfklubb skal være ledende i forhold til andre golfanlegg vi ønsker å
sammenlikne oss med. Intensjonen med alt vi arbeider med skal være å skape et fantastisk sted å være
for medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og ansatte.
– Hovedmål: Oslo Golfklubb skal ha et anlegg tilrettelagt for helårsaktiviteter og med fasiliteter og
banestandard høy nok til å kunne arrangere turneringer på høyeste internasjonale nivå.
I tråd med klubbens hovedmål, ønsket OGK å være vertskapsklubb for et eventuelt Solheim Cup i
Norge i 2019, men NGF lyktes i 2015 ikke med å skaffe tilstrekkelig finansiering til å sende inn en
søknad. Klubben har imidlertid oppfordret NGF til å starte arbeidet for å søke om Solheim Cup i Norge
i 2023 med Bogstad som vertskapsbane. OGK og NGF har valgt å opprettholde aksjeselskapet som ble
etablert for prosjektet, i tilfelle det blir aktuelt for Norge å søke.
Medlemskommunikasjon
Klubben er opptatt av å ha god dialog med medlemmene. Informasjon fra klubben skjer i økende grad
gjennom klubbens websider, i elektroniske nyhetsbrev, e-poster og gjennom sosiale medier. Klubben
opprettet før sesongstart i 2016 en egen side på Facebook som raskt ble populær med mange «følgere».
I tillegg til å være en tidsriktig informasjonskanal, åpner Facebook for enklere deling av informasjon og
synspunkter blant medlemmene, og fra medlemmene til klubbens administrasjon. Klubbens websider
ble oppgradert i løpet vinteren 2017, med blant annet bedre funksjonalitet for mobiltelefon og nettbrett,
og med innhold og design i tråd med klubbens merkevarestrategi.
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Mange medlemmer ønsker informasjon også i papirformat. Vi har derfor valgt å beholde OGK-Nytt,
men antall utgivelser er redusert fra seks til fire utgaver i året.
Den årlige medlemsundersøkelsen ble gjennomført i november 2016 med deltakelse fra nesten 30 %
av medlemmene som er flere enn tidligere. Resultatene bekrefter som tidligere år, at majoriteten av
medlemmene er svært fornøyde. Baneopplevelsen fikk høyeste score, og medlemmene understreket
betydningen av at kvaliteten på banen opprettholdes. Styret oppfatter således at det er stor støtte i
medlemsmassen til prioriteringen av banen med nødvendige budsjettmidler. Medlemmene uttrykte
også tilfredshet med servicenivået i administrasjonen, medlemspublikasjoner og gjennomføring av
turneringene. Medlemmene mener at restauranten er blitt bedre til å tilpasse tilbudet til golferens behov,
men det er interessant å notere at nye medlemmer er mer fornøyde enn gamle medlemmer. Styret setter
pris på at vi har mange engasjerte medlemmer som kommer med konstruktive forslag til forbedringer
som styret og administrasjon kan ta med i arbeidet med å utvikle klubben.
Bogstad Vinterparadis
Kunstisbanen på driving rangen er blitt svært populær og det var stor aktivitet gjennom hele vinteren
i anleggets andre, hele driftsår. Styret er glad for at klubben har medvirket til realisering av prosjektet
til glede for barn, ungdom og skøyteinteresserte i nærområdet, og vi er veldig fornøyd med resultatet
på tross av en lang og krevende prosess. Kommunen har øremerket midler til å ferdigstille resten av
driftsbygget på 650 kvm som skal inneholde garderober og varmestue. Arbeidene vil starte etter at
golfbanen stenger kommende sesong. Målet er at byggingen skal være ferdig til golfsesongen starter
i mai 2018. Da vil klubben endelig få en range med utslagsmatter i to etasjer, som var klubbens
forutsetning for å godkjenne prosjektet.
Miljøsertifisering
OGK ble miljøsertifisert i 2013 som første og foreløpig eneste golfklubb i Norge. Sertifiseringen
gjennomføres av det europeiske miljøsertifiseringsorganet for golfbanebransjen, Golf Environment
Organization (GEO). Miljøsertifiseringen gis for tre år av gangen og klubben ble derfor vurdert på nytt
våren 2016. Klubben besto GEOs vurdering med glans og fikk fornyet miljøsertifiseringen for nye tre
år. Styret mener det er viktig at klubben viser at den er miljøbevisst og at vi er vårt samfunnsansvar
bevisst ved å forvalte golfbanen og anlegget etter bærekraftige prinsipper. Arbeidet og sertifiseringen
skaper tillit i klubbens nærmiljø og i samfunnet for øvrig. Satsingsområdene er innen energiforbruk,
leverandør/forsyning, forurensing, vann, nærmiljø og natur.
ØKONOMI
Økonomien i OGK har høy prioritet, og klubben har tradisjon for å ha god økonomistyring. Klubbens
kostnadsnivå reflekterer styrets fokus på å opprettholde banens kvalitet, videreutvikle servicetilbudet til
medlemmene, samt videreutvikle den høye aktiviteten for barn og unge.
Styret er opptatt av å sikre en god balanse mellom god tilgjengelighet på starttider for medlemmene,
akseptabelt kontingentnivå og realistisk nivå på inntekter fra eksterne samarbeidspartnere.
Konkurransen om sponsorinntektene blir stadig tøffere, og bedrifter krever stadig mer i form av
gjenytelser og kommersiell verdi. Styret er svært fornøyd med administrasjonens arbeid også i 2016 for
å få inn slike inntekter. Prisen på våre samarbeidsavtaler er høyere enn det andre klubber i vår region
oppnår, men vi opplever at viktige bedrifter ønsker å assosiere sin merkevare med OGK og utnytte våre
kommersielle tilbud. Inntektene fra samarbeidspartnere og salg av bedriftsturneringer var over kr 5
millioner i 2016, opp fra kr 4,9 millioner i 2015. Alle sponsorarrangementer ble gjennomført med gode
tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og deltakere.
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Greenfeeinntektene, inkludert forhåndssolgte billetter til medlemmene, ble på kr 2,5 millioner som er
omtrent det samme som i 2015. Styret er godt fornøyd med resultatet. Prisøkningen på full greenfee
og forhåndskjøpte medlemsbilletter antas å føre til noe lavere greenfeeinntekter i 2017, mens klubbens
samlede inntekter forventes å bli på samme nivå som i 2016.
Gullsponsoravtalene, som klubben har tilbudt siden ombyggingen i 2008, har gitt gode bidrag til
klubbens økonomi. Avtalen innebærer at man betaler totalt kr 300.000 for en spillerett i ti år og
deretter mottar tilbud om medlemskap ved betaling av innmeldingsavgiften som gjaldt på tidspunkt for
avtaleinngåelse. Klubben kan inngå maksimalt fem gullsponsoravtaler pr år. I 2016 ble det inngått fem
avtaler og totalt har klubben nå 33 løpende avtaler.
Styret har et mål om at frie midler i størst mulig grad skal benyttes til å nedbetale klubbens gjeld.
Klubben har avdragsfrihet på lånet i Nordea, noe som gir klubben ønsket økonomisk fleksibilitet, men
styret har som mål minst å følge nedbetalingsplanen slik den ville ha vært uten avdragsfrihet. Etter god
kostnadskontroll gjennom året besluttet styret å foreta en nedbetaling på kr 1,25 millioner. Klubbens
gjeld var kr 54 millioner ved utgangen av 2016.
Lånet er rentesikret i henhold til mandatet om langsiktig forutsigbarhet som ble gitt av Årsmøtet da
baneombyggingen ble vedtatt. Lånet har en fastrenteandel på 70 % og hadde ved årsslutt en vektet
betalbar rente på totalt 6,50 % inkludert en lånemargin på 2,50 %. Lånet forfaller i 2039. Styret og
administrasjonen innhenter jevnlig konkurrerende tilbud fra andre leverandører for å sikre at vi har
konkurransedyktige betingelser til enhver tid. Styret har foreløpig valgt å avslå lånetilbud med lavere
margin fordi tilbudene kun hadde opptil 5 års løpetid og ville medført refinansieringsrisiko for klubben.
Hvis det ekstraordinære årsmøtet senere i år vedtar bygging av nytt klubbhus, vil styret arbeide med en
helhetlig restrukturering av totalgjelden på bane og klubbhus.
Gjennom tilknytning til Norges Idrettsforbund er Oslo Golfklubb akseptert som berettiget mottaker av
økonomisk støtte som medfører skattefradrag for giver. Reglene er slik at både personer og bedrifter
som gir penger til klubben vil få beløpet som fradragsberettiget i sine selvangivelser. Satsen på fradraget
var for 2016 på 25 % av støttebeløpet. Fradrag gis for økonomiske gaver fra kr 500 til kr 25.000. For
2016 ble det bestemt at eventuelle bidrag skulle gå til juniorsatsingen, men det kom ingen beløp til
klubben på den korte tiden fra dette ble annonsert til nyttår. Styret ønsker derfor med dette igjen å
informere om denne muligheten for å støtte klubben. Vi håper det vil være aktuelt for mange hvis det
blir truffet vedtak om å bygge nytt klubbhus og alle bidrag til finansieringen vil være sterkt etterspurt.
Klubbens årsregnskap ble gjort opp med et overskudd på kr 797.234.
ORGANISASJON
Styrets oppgave er å utarbeide strategi og legge føringer for drift og videreutvikling av klubben, mens
administrasjonen sammen med komiteer og ressursgrupper skal gjennomføre strategi og planer i tråd
med styrets vedtak. Styret setter stor pris på innspill fra engasjerte og ressurssterke medlemmer. Alle
forslag vurderes opp mot hensynet til helheten og klubbens langsiktige mål. Det var derfor positivt at
medlemsundersøkelsen for 2016 bekreftet at det er bred støtte for de prioriteringer som gjøres og at
medlemmene er fornøyde med administrasjonens utøvelse av sine oppgaver.
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Styret ønsker å takke alle i administrasjonen for meget god innsats i året som gikk. Styret er også svært
takknemlige for at vi har en så dedikert og kompetent banestab som med sin solide innsats gjennom
hele året greier å skape en bane av topp internasjonal kvalitet på alle spilleflater, en kvalitet som er selve
bærebjelken i klubbens økonomi. Styret vil også takke vår head pro og viktige miljøskaper Stephen
Newey, de ansatte i proshopen og restauranten, samt klubbens meget dyktige trenerteam.
Oslo Golfklubb er svært heldig som har så mange engasjerte medlemmer som bidrar til at Bogstad
er et fantastisk sted å være. Styret ønsker å rette en stor takk til alle de frivillige ved turneringer og
arrangementer, alle deltakere i komiteene, samarbeidspartnerne, og ikke minst brukerne av banen som
er daglige bidragsytere til klubbens kultur og miljø. Tusen takk til alle for en flott sesong!
Styret har oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2017:
Turneringskomité:
Erik Hagen
Anleggskomité:
Inge Fjeldstad
Treningskomité:
Espen Andersen
Av klubbens heltidsansatte ved årsskiftet var det fire kvinner og elleve menn. Styrets sammensetning
følger Idrettsforbundets krav til likestilling. Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Sykefraværet var på 3 %.
Det var i 2017 ikke skader eller ulykker av nevneverdig art blant ansatte og frivillige. Informasjonen
om forsikringsordninger ved ulykker ligger på klubbens nettsider. Klubben har også iverksatt ulike
sikringstiltak på steder hvor spillere kan være spesielt utsatt for å bli truffet av golfballer.
Klubben forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.
Oslo Golfklubb, mars 2017

Jan Aaseth
Styrets leder

Lars Olaf Sterud
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Styrets nestleder

Cecilie Ditlev-Simonsen
Varamedlem
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Camilla R. Juell
Styremedlem
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Styremedlem
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2016
ANLEGGSKOMITEEN
Komiteen har bestått av: Inge Fjeldstad (leder), Christian Berg, Kristin J. Klæboe, Jeppe Nielsen, Stein
Oppedal, Erik Piene og Tove Ringnes
I tillegg har Fuglegruppas leder, Hans Kristiansen vært tilsluttet komiteen.
OGKs styre har i komiteens møter vært representert ved Jens-Ove Hagen.
Komiteen fungerer som en ressursgruppe for baneavdelingen, og fremmer medlemmers synspunkter
for banesjefen og styret. Forslag til baneendringer skal forelegges komiteen, som skal være med på
å bestemme utforming. Komiteen tar utgangspunkt i måldokumenter for banen som er vedtatt av
Årsmøtet, i tillegg til oppsatt baneplan. Komiteen gjennomgår budsjettforslag utarbeidet av banesjefen
og foreslår en prioritering av oppgaver innen nyanlegg og vedlikehold. Komiteen kommer også med
anbefalinger knyttet til klubbens (eksisterende) bygningsmasse. Komiteens leder skal sammen med
styreleder i klubben beslutte tidspunkt for åpning og stenging av banen etter innstilling fra banesjefen.
I Baneavdelingen er det i tillegg til banesjefen fire heltidsansatte, 8–9 deltidsansatte fra 15. april til
1. november, og ytterligere 4–5 deltidsansatte fra 1. juni til 1. september.
Status og tiltak i 2016
Dugnad ble avholdt lørdag 7. mai. Banen ble åpnet for spill søndag 8. mai.
Banen ble stengt for spill fom. 17. oktober.
Banen var i meget god stand også i 2016. Vi fikk mye ros fra medlemmer og gjester.
Når det gjelder bygningsmassen, har vi også i år skjøvet foran oss nødvendige reparasjoner, bl.a.
omlegging av kloakk og nytt tak på bolighuset, men vi har satt i gang renovering av fire av ti bad
i bolighuset.
Banesjef John Riiber har jevnlig oppdatert medlemmene om banestatus via OGK-nytt og klubbens
websider. Banemannskapet gjorde etter komiteens mening en formidabel jobb med banen også i 2016.
Tusen takk!
Komiteen takker også for mange gode innspill og forslag fra medlemmene.
Av tiltak utover løpende banepleie i 2016 kan nevnes:
• En del ferdiggress innkjøpt og skiftet også i 2016.
• Nye teested «41»på front nine ferdigstilt, og mange på back nine påbegynt.
• GEO-resertifisering vellykket gjennomført
• Hull 16: Utbedring av steinmur, bygging av ny bunker til venstre bak green og utvidelse av
eksisterende bunker
• Fuglegruppa har reparert, renset og hengt opp fuglekasser som hadde falt ned
• Drenering av stadig nye våte områder på banen
• Bearbeiding av treplan og digitalt arbeidsdokument for tiltak
• Nedslagsmerkekampanje
• Etablering av rovfugldraker for å begrense antall gjess på banen
Inge Fjeldstad leder
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HEDERSMERKEKOMITEEN                            
Komiteen har bestått av: Elisabeth Seeberg (leder), Einar Skogstad og Niels Vik.
Komiteen har i år vurdert flere kandidater til bragd- og hedersmerke og 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. I år har følgende tre nok poeng til å tildeles bragdmerke i
sølv: Dorthea Forbrigd, Stina Resen og Kristoffer Ventura.
Enda bedre har Kristoffer Reitan prestert over flere år med de beste resultater. Han tildeles bragdmerke
i gull.
På tillitsmannssiden har komiteen vurdert flere kandidater og følgende medlem tildeles hedersmerke:
Jan Aaseth tildeles hedersmerke i gull for sine år som styrets leder, nest leder og sine år som
styremedlem. Totalt 11 år i styret hvorav de siste 5 som leder. I tillegg har Jan sittet i sponsorkomiteen
i mange år. Jan har ledet klubben med stø hånd og alltid søkt å finne de beste løsninger for klubben.
Vi gratulerer alle!
Elisabeth Seeberg leder
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TURNERINGSKOMITEEN
Erik Hagen (leder), Martin Daun, Reidun Dybwad, Christian Staubo, Christian Storm, Vidar
Thorstensen, Erik Woods og Keith Woods.
Turnerings- og arrangementsansvarlig i klubben, Marius Thorp, har vært sekretær for komiteen.
Komiteen startet sitt arbeid i januar, med gjennomgang og evaluering av 2015-sesongen. Det ble i løpet
av 2016 avholdt fire komitemøter, og i tillegg hadde komiteens medlemmer hyppig kontakt via e-post.
Merking av banen hadde prioritet ved begynnelsen av sesongen 2016, og nye rutiner skal sikre at
merking av banen opprettholdes gjennom hele sesongen.
Det ble spilt 6729 turneringsrunder i 2016. Klubbturneringer utgjorde 67,7 % av alle turneringsrunder,
mens turneringer i regi av samarbeidspartnere utgjorde 12,1 % og idrettsturneringer utgjorde 20,3 %.
Komiteen vil også i år berømme turnerings- og arrangementsansvarlig Marius Thorp for hans
engasjement og kunnskap innen golfturneringer på alle nivåer.
De største turneringene i 2016 var Lag-EM for jenter, Lag-NM Elite, International Trophy og Old Boys
Championship. Vi fikk meget gode tilbakemeldinger fra European Golf Association (EGA) og Norges
Golfforbund (NGF).
Members Guest-turneringen ble en stor suksess med fullt startfelt, og vi tror dette blir en tradisjonsrik
turnering fremover.
Juniorturneringene Sarah & Carls Cup og Anthony’s Minipokal ble tatt til nye høyder, med
rekordoppslutning på 230 deltakere. Også Wahlstrøms Pokal ble en suksess med hele 200 deltakere.
Nye tiltak, herunder bl.a. «junior tees» ble tatt meget godt i mot.
Klubbmesterskapet ble gjennomført med fullt startfelt inklusive menge medlemmer som ikke hadde
deltatt tidligere år. Turneringen ble gjennomført med 18-hull lørdag og 18 hull Shot-Gun søndag. I 2017
vil komiteen arbeide for å få med flere kvinnelige medlemmer. Dame Scramble ble en suksess og
fortsetter i 2017.
Komiteen takker for frivillig innsats fra mange av klubbens medlemmer. Tore K. Fjeld utnevnes til
Årets Frivillige. Han er 80 år! Komiteen vil ta nye initiativ i 2017 for å engasjere flere ungdommer og
unge voksne medlemmer.
Erik Hagen leder
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TRENINGSKOMITEEN
Komiteen har bestått av:
Espen Andersen (leder), Fredrik Due, Stine Sophie Johnsen, Tom Stiansen og Erik Woods
Klubbens langsiktige arbeid for et godt miljø, gode trenere og god organisering av treningstilbudet
bærer frukter, og i 2016 arbeidet vi med fortsatt styrking av klubbens sportslige satsing. Gode
treningsgrupper og mestringsfølelse hadde høy prioritet, sammen med bedre kommunikasjon med hver
enkelt spiller og bedre struktur og drift av avdelingen.
Juniorer
Over 250 juniorer deltok på trening i regi av OGK i 2016. Mye arbeid er lagt ned for å dele barn og
ungdommer i grupper som både ivaretar deres ønsker, innsatsvilje og ferdigheter, og vi tilbød i 2016
sosial golf, jente- og guttegrupper, samt satsings- og elitegrupper.
Spesielt den sosiale gruppen fungerte veldig godt. Gruppen har fokus på juniorer som ønsker å ha golf
som en aktiv hobby. Vi tror OGK er alene om å tilby en slik gruppe for juniorer i Norge.
Idrettsavdelingen arbeider systematisk for å rekruttere flere jenter til kurs og trening.
Medlemstilbud
Det ble gjennom 2016 lagt til rette for flere og bedre medlemskurs for å møte etterspørsel fra
medlemmene. Satsingen vil bli videreført i 2017, med enda flere og mer varierte medlemskurs i tillegg til
skreddersydde pakker.
I slutten av 2016 ble det arrangert en medlemstur til La Manga, den første på mange år i regi av
idrettsavdelingen. Turen ble fullbooket, og tilbakemeldingene var gode. Flere medlemsturer vil bli tilbudt
i 2017.
Region Østlandet Vest
OGK var et av landets seks regionale kompetansesentra frem til inngangen til 2016. Dette oppdrag
var en god inntektskilde for Idrettsavdelingen fram til NGF valgte å omgjøre strukturen, og alle
landets kompetansesentre mistet sitt oppdrag. Klubben har imidlertid fortsatt å bygge på kunnskap og
kontakter i samarbeidet med andre klubber, noe som blant annet har bidratt til rekordoppslutning om
juniorturneringer som arrangeres på Bogstad.
Turneringer
Treningskomiteen har tatt ansvar for gjennomføring av Sarah & Carls Cup og Wahlstrøms Pokal, to av
de største turneringene i klubbens regi. I 2016 deltok hele 211 spillere i Sarah & Carls Cup, opp fra 60 i
2013. Utviklingen på Wahlstrøms Pokal i samme periode gikk fra 50 spillere til 192.
Idrettsavdelingen legger ned mye prestisje i disse to turneringene. Det arbeides med ytterligere
forbedringer.
Narvesen Tour er navnet på de regionale turneringene som veldig mange av våre juniorer har deltatt på.
De aller yngste har også hatt tilbud om Nabogolf-turneringer.
Klubbens beste juniorer deltok på Titleist Tour 2016. Touren i år besto av ni turneringer, og på det meste
var vi hele 19 spillere på reise. Det mest eksotiske var nok turneringen som gikk på Salten GK i Bodø i
strålende vær. Etter endt Titleist Tour satt Oslo GK igjen med hele 29 pallplasser!
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Lag-NM junior
ble gjennomført Stavanger i slutten av juni. Oslo GKs jenter tok gull, og guttene klarte en fin 3 plass.
Jenter: Dorthea Forbrigd, Julie Hovland, Celine Desiree Karlung,
Gutter: Kristoffer Reitan, Elias Hustad Birkeland, Haakon Mathiesen, Alexander Øverli og Finn Morten
Engzelius.
Lag-NM
ble gjennomført på hjemmebane på strålende vis, med gull til både OGKs dame- og herrelag.
Herrer: Kristoffer Ventura, Espen Kofstad, Mathias Schjølberg, Kristoffer Reitan og Marius Thorp.
Damer: Stina Resen, Dorthea Forbrigd og Julie Hovland.
Trenere
Trenerstaben i 2016 besto av Johan Elgborn (hovedtrener), Caroline Diethelm (tilbake fra
foreldrepermisjon november 2016), Robin Pettersson, Marie Høgmoen og Maria Jonsson (sluttet i
oktober for å bli trener i Spania), i tillegg til noen innleide ressurser. Vi takker trenerstaben for god
innsats i 2016 og føler at vi er godt rustet for 2017.
Økonomi
Treningskomiteen hadde økonomiske utfordringer i 2016 som følge av bortfall av inntekter knyttet
til rollen som regionalt kompetansesenter for NGF og kostnader som følge av økt reisevirksomhet i
forbindelse med årets Titleist Tour. Kostnadsoppfølging vil få økt prioritet i 2017, sammen med økt
satsing på rekruttering og oppfølging av sponsorer. Idrettsavdelingen tok grep i slutten av forrige sesong
og la ut julegaver for salg. Tiltaket var en stor suksess. Vi håper og tror de heldige julegavemottakerne
vil bli glade for gavens innhold.
Espen Andersen leder
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SENIOR HERRER
Komiteen har bestått av: Torgrim Rolfsen (leder), Per Eitzen, Sjur Galtung, Jan Kolstad, Per Pettersen,
Per Arvid Sveum og Jan Erik Viul
Årets første onsdagsturnering ble spilt 22. mai, med 55 seniorer i startfeltet. Nytt av året var at nedre
alder for seniorer ble senket fra 55 til 50 år, noe som bidro til 50 % flere deltakere i klasse A, 50–65 år. Det
var likevel økt deltakelse i klassene B, 66–74 år og C, 75–99 år som bidro sterkest til at gjennomsnittlig
antall deltakere var hele 52 spillere. Bare én onsdagsturnering ble annullert pga lyn og torden. 120
seniorgolfere spilte 952 runder, mens 78 spillere spilte minst 5 runder. Tre spillere i klasse D spilte ni
hull. Upper Nine fem onsdager.
Tre onsdager spilte vi Shot Gun, alle dager med stor oppslutning i varmt sommervær, og med de fleste
samlet på terrassen til premieutdeling og servering. Alle onsdagsturneringene ble gjennomført som
single-turneringer, altså ingen scramble i 2016.
Resultater etter hver onsdagsturnering ble publisert på klubbens websider, som i økende grad blir brukt
som viktig informasjonskanal. Vi takker for meget god støtte fra Siv Leschbrandt og Marius Thorp,
samt fra Stephen Newey og hans Proshop.
Matchplay Senior i to klasser fortsatte på tredje året med 57 deltagere, hvorav 19 som ikke vanligvis
deltar på onsdagsgolfen. Denne turneringen bidro til ytterlige 90 runder blant seniorene.
Turneringen «Upper Ten», 9 hull fra utslag 49 for 70+ og put på ett hull, samlet i år hele 17 spillere.
OGKs turnering Old Boys Championship (OBC) ble spilt over to dager i juli med middag etter første
dag og ble – som året før – en stor suksess. Komiteens leder deltok aktivt i planleggingen. Rapport fra
arrangementet ble forelagt turneringskomiteen og klubbens turneringsansvarlige, og det er ytret ønske
om et av seniorkomiteens medlemmer i fremtiden blir fast medlem av turneringskomiteen for OBC.
Sesongen startet med Vinterputten, denne gang men kun 19 deltakere. Sol og nysne må ta skylden.
For å få flere med legges det opp til bedre organisering av matchene etter kvalifisering.
Vi har ikke vært flinke nok til å følge opp deltakelse i prosjektet «Golf som Terapi». Kommende
komitémedlemmer oppfordres til å ta kontakt med Olav Marcussen og Tor Aanestad.
Seniorkomiteen avholdt tre planleggingsmøter i klubbhuset i løpet av året. Etter mange års innsats i
seniorkomiteen har Jan Erik Villersø-Viul, Per Pettersen, Per Arvid Sveum og Torgrim Rolfsen frasagt
seg gjenvalg. Et utkast til bedre fordeling av arbeidsoppgavene i komiteen foreligger.
Vi takker alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i 2016.
Torgrim Rolfsen leder
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DAMEKOMITEENS RAPPORT
Komiteen har bestått av: Anne-Lise Musæus (leder), Anne Riddervold, Antin Rydning, Lise Fjeldstad,
Rita Ek og Inger Anne Berge
•
•
•
•
•

•
•

Damekomiteen avholdt tre planleggingsmøter og hadde gjennom året også jevnlig kontakt via
sms og e-post.
Vi startet sesongen med vinterputten 12.januar. Ca. 30 damer møtte opp til et vellykket arrangement.
Mandag 2. mai ønsket vi ca 50 damer velkommen til infomøte om årets turneringer og vellykket
mannekengoppvisning.
Vi gjennomførte 16 damedager. En damedag var vi invitert til vennskapsrunde på Bærum golfklubb.
I juli hadde vi ikke organiserte turneringer, men mulighet for å melde seg på spill tirsdager
kl 10.00–11.00. Ingen ble avlyst.
Turneringsformene varierte i større grad enn tidligere sesonger, med tre runder netto slaggolf,
en Texas Scramble, to foursome, sesongmatch, en runde med to køller, putter og kast, og en del
Stableford spill. Spill ble gjennomført med en fra hver gruppe i flighten flere ganger for å styrke det
sosiale samspillet i damegruppen. Kaffe og vafler ble servert på terrassen etter spill på
shotgun-dager.
GC-pokalen ble i år spilt på Bogstad, og vi kunne gratulere våre damer med seier.
Fremmøte på damedager var i snitt i overkant av 30, som var bedre enn i 2015.
Vi ønsker selvfølgelig enda flere deltakere i 2017.

Anne-Lise Musæus leder
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET

OSLO GOLFKLUBB
Foretaksnr.: 970 135 189

RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER

Konsern
2016
*************

Konsern
2015
*************

Note

OGK
2016
*************

OGK
2015
*************

24 113 416
5 027 050
2 565 242
480 895
3 754 232
35 940 835

23 316 159

2 758 841
14 685 444
14 198 237
0
31 642 522

1 901 304
13 436 634
16 212 008
27 850
31 577 795

4 298 313

3 988 285

140 000
97 073
3 738 152
-3 501 079

140 000
77 535
3 564 932
-3 347 396

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter og avgifter
Sponsorer
Greenfee
Salgsgevinster ved salg av maskiner
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

24 113 416
5 027 050
2 565 242
480 895
3 754 232
35 940 835

23 316 159

3 879 206
35 566 080

2

DRIFTSKOSTNADER
Ordinære avskrivninger
Lønn, folketrygd, pensjonskostnader
Andre driftskostnader
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

3 481 033
14 685 444
13 231 956
0
31 398 433

2 632 638
13 436 634
15 261 677
27 850
31 358 798

4
3

DRIFTSRESULTAT

4 542 402

4 207 282

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renter lån til konsernselskap
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finans poster

0
98 258
3 738 152
-3 639 894

0
78 873
3 564 932
-3 486 058

ÅRSRESULTAT

902 508

721 224

797 234

640 889

OPPSKRIVNING OG OVERFØRINGER
Til Fri egenkapital
Til dekning av Udekket underskudd BGBas
SUM

797 234
105 274
902 508

640 888
80 335
721 223

797 234
0
797 234

640 888
0
640 888

190117
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2

4 881 095
2 522 574
967 045

5
9

4 881 095
2 522 574
967 045
3 879 206
35 566 080
10 985
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OSLO GOLFKLUBB
Foretaksnr.: 970 135 189

OGK
2016

OGK
2015

1 104 160
344 987
5 127 108
306 999
6 883 254

725 003
594 995
5 686 000
435 001
7 440 998

50 012 000
27 500
10 100 000
60 139 500

50 012 000
27 500
10 100 000
60 139 500

65 243 880

67 022 754

67 580 498

165 152
264 395
0
429 547

595 703
222 115
0
817 818

6

165 152
264 395
6 472 619
6 902 166

595 703
123 111
7 782 619
8 501 433

Kontanter,bankinnskudd

2 678 228

1 514 242

7

2 499 938

1 065 602

Sum omløpsmidler

3 107 775

2 332 060

9 402 104

9 567 035

SUM EIENDELER

67 071 719

67 575 940

76 424 858

77 147 533

BALANSE PR. 31. desember

Konsern
2016

Konsern
2015

57 053 189
1 104 160
344 987
5 127 109
306 999
63 936 444

57 775 381
725 003
594 995
5 686 001
435 001
65 216 380

0
27 500
0
27 500

0
27 500
0
27 500

63 963 944

Note

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Idrettsanlegg/-bane
Lagringingsplass/ Rangebygg
DrivingRange/ Tralleplass
Maskiner
Biler/ Inventar
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap
Aksjer i Solheim Cup
Lån til Bogstad Golfbane AS
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

4
5
5
5 og 6

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kunder
Andre kortsikitge fordringer
Fordring konsernselskap
Sum fordringer

190117
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OSLO GOLFKLUBB
Foretaksnr.: 970 135 189

Konsern
2016

BALANSE PR. 31. desember

Konsern
2015

Note

OGK
2016

OGK
2015

4 320 000
4 320 000

4 455 000
4 455 000

7 585 905

6 653 671

7 585 905

6 653 671

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
Bunden egenkapital
Fond med selvpålagte restriksjoner
Fond med eksterne restriksjoner
Sum bunden egenkapital

4 320 000
4 320 000

4 455 000
4 455 000

Fri egenkapital
Fri egenkapital
Udekket underskudd
Sum opptjent egenkapital

7 585 905
-9 466 319
-1 880 414

6 653 671
-9 571 593
-2 917 922

Sum egenkapital

2 439 586

1 537 078

8

11 905 905

11 108 671

54 000 000
54 000 000

55 250 000
55 250 000

9 og 10

54 000 000
54 000 000

55 250 000
55 250 000

Leverandørgjeld
Skattetrekk og offentlige avgifter
Gjeld til medlemmer
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

1 620 965
1 250 641
108 000
7 652 527
10 632 133

2 341 904
1 375 619
112 000
6 959 339
10 788 863

1 620 965
1 250 641
108 000
7 539 347
10 518 953

2 341 904
1 375 619
112 000
6 959 339
10 788 863

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

67 071 719

67 575 940

76 424 858

77 147 533

8

GJELD
Annen langsiktig gjeld
Lån Nordea
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Oslo/Bogstad, den 24. januar 2017
I styret for Oslo Golfklubb

Niels Vik

Niels Vik
Daglig leder

Daglig leder

Cecilie Ditlev-Simonsen
Camilla R. Juell
Cecilie Ditlev-Simonsen
Camilla R. Juell
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Jens-Ove Hagen
Nestleder

Jens-Ove Hagen
Nestleder

Einar Lyche

Einar Lyche Styremedlem
Styremedlem

190117
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Jan Aaseth
Jan Aaseth
Styrets leder
Styrets leder

Lars Olaf Sterud

Styremedlem
Lars Olaf Sterud
Styremedlem
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og
består av følgende:
•
•
•

Aktivitetsregnskap / resultatregnskap
Balanse
Noter til årsregnskapet

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning. Dersom virkelig verdi
av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt
nedskrivning til virkelig verdi.
•
•
•
•

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den
økonomiske levetid.
Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives
når verdifall forventes ikke å være forbigående.
Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Inntekter:
Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene
bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet.
Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.
Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2015 utbetalt i 2016 er kr 1.581.251.Tilsvarende tidligere år 2014/15 kr 1.513.088 videre
2013/14 kr 1.480.255 og 2012/13 kr 1.190.205.
Kostnader:
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Konsernregnskapet:
Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.
Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.
Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende.

190117
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET

Noter til årsregnskapet for 2016

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015


Note 1 Regnskapsprinsipper
Note
2 Medlemsinntekter og andre inntekter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og
består
av følgende:
Medlemsinntekter:
2016

2015

 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap
Årskontingenter
 Balanse
 Noter til årsregnskapet
Innmeldingsavgifter
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

14 712
3 672
Finansiering oppgradering banen
3 604
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
21
989
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.
Venteliste
418
NGF avgift
531
Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning. Dersom virkelig verdi
av Treningsavgifter
anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det1foretatt
012
nedskrivning til virkelig verdi.
Protimer
165




2014

13 790
3 920
3 529
21 239
453
519
1 105

13 183
3 503
3 462
20 148
414
508
912

23 316

21 982

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

økonomiske levetid.
Sum
medlemsinntekter
Langsiktige
fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

24 113

Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives
når verdifall forventes ikke å være forbigående.
 Andre
Bevaringsverdige
eiendeler vurderes til anskaffelseskost.
inntekter:
2016
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Arrangementsinntekter
Annonser
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Tilskudd
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Leieinntekter
Dekkhotell
Inntekter:
Andre inntekter

2015

889
102
519
856
859
530

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene
bokføres
verdien
på transaksjonstidspunktet.
Summed
andre
driftsinntekter
3 754

2014
435
255
965
810
782
632

497
111
936
813
703
857

3 879

3 916

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.
Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
2012/13
kr 1.190.205.
Note
3 Lønnskostnader,
antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

OGK
OGK
OGK
OGK
Konsern
Konsern
Konsern
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en
2015
2014
2016
2016
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige
Kostnader:

unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

OGK

OGK

2015

2014

Lønn
12 635
12 635
11 506
10 811
Folketrygdavgift
1 787
1 787
1 635
1 565
Konsernregnskapet:
Andre personalkostnader
399
399
317
380
Oslo
Golfklubb eier
Refusjon
av alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.
Konsolideringsprinsipper:
mot nominell verdi aksjekapital
i
-135
lønnskostnader Aksjer i datterselskap er bokført
-135 verdi eliminert -22
-44

11 506
1 635
317

10 811
1 565
380

-22

-44

Sum lønn
14 685
Merverdi
på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger:
Aksjer i datterselskap
er kjøpt/ tegnet
pålydende.
13 437
12til712

13 437

12 712

datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.

Antall årsverk

22

22

22

22

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

111
49
160

108
44
151

14 685

124
50
174

22

22

937
9
946

947
9
955

899
7
906

0

0

0

99
49
148

93
44
136

109
50
159

Pensjonsordning: Idrettslaget er pliktig til å ha obligatorisk pensjonsordning for sine ansatte og har avtale om
dette med forsikringsselskap.
190117
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET

Noter til årsregnskapet for 2016

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015



Note 1 Regnskapsprinsipper

Låneforhold: Ingen av idrettslagets ansatte eller tillitsmenn/- kvinner har lån i Oslo Golfklubb.

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


Aktivitetsregnskap / resultatregnskap

Note 4 Driftsmidler
Balanse

 Noter til årsregnskapet
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

Driftsmidler OGK idrettslaget

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

Maskiner

Innredning
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
Anskaffelseskost
01.01.
10 383
1 274
nedskrivning
til virkelig verdi.





Lager skur
Rangebygg etc

Tilgang
1 487
178
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler
avskrives lineært over den
økonomiske
Avgang
tillevetid.
anskaffelseskost
-526
0
Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anskaffelseskost
31.12.
345
1 452
Investeringer i aksjer som
anses som langsiktige investeringer, vurderes11
til anskaffelseskost
og nedskrives
når verdifall avskrivninger
forventes ikke å være
forbigående.
Ordinære
akkumulerte
-6 218
-1 145
Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

Bokført erverdi
Omløpsmidler
vurdert31.12.
til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

Årets
ordinære
avskrivninger
Annen
langsiktig
gjeld og kortsiktig
gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Sum

2 871
536
0
3 408
-1 958

14 529
2 201
-526
16 204
-9 321

5 127

307

1 449

6 883

2 046

306

407

2 759

Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Avskrivningssats
Inntekter:
Avskrivningsprinsipp

20 %

10 %

10 %

Linært

Linært

Linært

Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene
bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet.
Tilskudd
inntektsføres OGK
i den periode
de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke
Driftsmidler
Konsern
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.
Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende
tidligere år 2013/14 kr 1.480.255
og
Golfbane/
Inventar/
2012/13 kr 1.190.205.
Maskiner

Anlegg

Kostnader:

Anskaffelseskost 01.01.

Innredning

63 184

12 107

1 274

Anskaffelseskost 31.12.
akkumulerte

63 184
-6 131

13 069
-7 942

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.

Bokført verdi 31.12

57 053

1 452
-1 145

79 437
2 201
-526
81 112
-17 176

5 127

307

1 449

63 936

722

2 046

306

407

3 481

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

Årets ordinære avskrivninger

Sum

2 871
536
0
3 408
-1 958

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en
Tilgang
0
1 487
178
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige
Avgang
til anskaffelseskost
0
-526
0
unntak
fra sammenstillingsprinsippet
er angitt der det er aktuelt.

Ordinære avskrivninger
Konsernregnskapet:

Lagerskur
Rangebygg

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

Avskrivningssats

1,25 %

20 %

10 %

10 %

Avskrivningsprinsipp

Linært

Linært

Linært

Linært

Note 5 Aksjer i andre selskaper
Selskap:

Anskaffelses
tidspunkt

Forretnings
kontor

Eierandel

Stemme-andel

10.09.2007 og
23.03.2010

Oslo

100/100

100%

2014

Oslo

50/100

50%

Datterselskap og Felles kontrollert
selskap:
Bogstad Golfbane AS
Solheim Cup AS
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET

Noter til årsregnskapet for 2016

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper

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


Aktivitetsregnskap / resultatregnskap

Note
5 Aksjer i andre selskaper (forts)
 Balanse

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

Regnskapsmessig verdi

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning. Dersom virkelig verdi
Golfbane
AS
50.0000
50er012
av Bogstad
anleggsmidler
er lavere enn
balanseført verdi og verdifallet forventes
ikke å være forbigående,
det foretatt
nedskrivning
virkelig
verdi.
SolheimtilCup
AS
28

50 012
28

Datterselskap

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den
økonomiske levetid.
 Tall
Langsiktige
fordringer og lån vurderes
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
2015
fra årsregnskapene
fortilårene
2016
 Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives
når
verdifall
forventes
ikke
å
være
forbigående.
Bogstad Golfbane AS
 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

2014

2013



Årsresultat
Egenkapital

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

105
40 546

80
40 440

3
40 360

5
40 357

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Kortsiktig
gjeld bokføres til transaksjoner
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Mellomværende
med Bogstad

Golfbane AS

Inntekter:

2016

Transaksjoner med BGBas

2014

2015

2013

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

Balanseposter:

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke
Langsiktig
utlån
100
10 100
blir brukt
etter formålet
er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne10
restriksjoner.

Kortsiktige fordringer
6 473
7 783
Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.

10 100
8 258

10 100
8 873

1 154
140

1 355
190

Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
2012/13
kr 1.190.205.
Resultatposter

Leie av golfbanen
Kostnader:
Renteinntekter

1 750
140

1 750
140

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

Note 6 Fordringer

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.

Avdragsplan langsiktige
utlån –erpantsettelse
/sikkerhet.
Konsolideringsprinsipper:
Aksjer i datterselskap
bokført verdi eliminert
mot nominell verdi aksjekapital i
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.

Golfklubben
langsiktigavskrivninger:
utlån, kr 10.100.000,
til sitter kjøpt/
heleide
datterselskap
Merverdi
på aksjer ihar
datterselskaper/
Aksjer i datterselskap
tegnet
til pålydende.

Bogstad Golfbane AS.
Avdragsplanen på lånet vil følge avdragsplan som idrettslaget har på lån i Nordea for finansiering av bane
oppgraderingen.
Bogstad Golfbane AS (låntager) har ikke stilt noen sikkerhet for lånet.
Avsetning for mulige tap på fordringer
I årsregnskapet for idrettslaget er det i 2016 avsatt kr 0 for mulige tap på fordringer. Tilsvarende avsetning
tidligere år var: 2015 kr 60.000. Videre 2014 kr 60.000 og 2013 kr 60.000.

Note 7 Betalingsmidler
Idrettslaget har bundne bankinnskudd på kr 245.912, hvorav kr 245.912 er innskudd på skattetrekkskonto.
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Noter til årsregnskapet for 2016

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og

består8avEgenkapitalen
følgende:
Note
(EK)


Aktivitetsregnskap / resultatregnskap

Oslo Golfklubb
 Balanse har mottatt 5.400.000 i tippemidler til utbedring av golfbanen. Tippemidlene må tilbakebetales
 banen
Noter tilikke
årsregnskapet
dersom
drives som golfbane i 40 år etter ferdigstillelse. Klubben har valgt å overføre kr 135.000 hvert år
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:
fra egenkapital med eksterne restriksjoner til annen egenkapital.
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Egenkapitalen OGK

Egenkapital

Egenkapital

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning. Dersom virkelig verdi
med eksternt
av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes
ikke å være forbigående,med
er det foretatt
nedskrivning til virkelig verdi.
pålagte
selvpålagte
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare
driftsmidler avskrives
lineært over den
restriksjoner
restriksjoner
økonomiske levetid.
 Egenkapital
Langsiktige fordringer
og lån vurderes
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
31.12.2013
- OGK
4 725
0
 Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives
når
verdifall
forventes
ikke
å
være
forbigående.
Årets endring i egenkapitalen:
 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

Annen
egenkapital

Kapitalkonto



5 471

10 197

135
271

0
271

5 878

10 468

135
641

0
641

0

6 654

11 109

Endring EKregnskapsføres
med eksterne
restriksjoner
-135
Momskompensasjon
i utbetalingsåret
og er i regnskapet behandelet
som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen
for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
Årets resultat
2012/13 kr 1.190.205.

135
797

0
797

7 586

11 906

Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

-135

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.

Egenkapital
- OGK
Annen
langsiktig gjeld31.12.2014
og kortsiktig gjeld
er vurdert til pålydende beløp.

4 590

0

Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Årets endring i egenkapitalen:
Endring EK med eksterne restriksjoner
Inntekter:
Årets resultat

-135

Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene
bokføres
med verdien 31.12.2015
på transaksjonstidspunktet.
Egenkapital
- OGK
4 455
Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke
endring
i egenkapitalen:
blirÅrets
brukt etter
formålet er
i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.

Egenkapital 31.12.2016 - OGK

4 320

0

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

Egenkapital – OGK Konsern

Egenkapital
Egenkapital
med eksternt
med
Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.
pålagte
selvpålagte
Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi
eliminert mot nominellrestriksjoner
verdi aksjekapital i
restriksjoner
Konsernregnskapet:

datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.

Egenkapital
- Konsern
Merverdi
på aksjer31.12.2013
i datterselskaper/
avskrivninger: Aksjer i datterselskap 4er725
kjøpt/ tegnet til pålydende.
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2014 - Konsern

-135
4 590

Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat

-135

Egenkapital 31.12.2015 - Konsern

4 455

Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2016 - Konsern

0

0

-135
4 320
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0

Annen
egenkapital/
udekket tap

Sum
Egenkapital

-4 183

542

135
274

0
274

-3 774

816

135
721

0
721

-2 918

1 537
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Noter til årsregnskapet for 2016

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper
Note
9 Langsiktig gjeld

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


Aktivitetsregnskap / resultatregnskap

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

 Noter til årsregnskapet
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

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

OGK

OGK

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
Gjeld til kredittinstitusjoner
41 727
45 205
nedskrivning til virkelig verdi.

2016

2015

41 727

45 205

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler
Sum
41 727 avskrives lineært over45den
205

41 727

45 205

2016



2015

økonomiske levetid.
Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Investeringer i aksjer Lånet
som anses
som langsiktige
investeringer, vurderes
anskaffelseskost
og nedskrives
Avdragsprofil:
løper
med avdragsfrihet
til 30.til november
2017.
Avtalt
når verdifall forventes ikke å være forbigående.
 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.



Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Avdragsplan

Rest

2021

2020

2019

2018

2017

2 455

2 455

2 455

0

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Avtalt

41 727

2 455

Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

nedbetalings tid er så over 22 år.
Sum
54 000

Inntekter:
Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene

Note
10 med
Pantstillelser
og garantier m.v.
bokføres
verdien på transaksjonstidspunktet.

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

2016
2015
2014
Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.

OGK
2016

OGK
2015

OGK
2014

Gjeld til kredittinstitusjoner
54 000
55 250
56 500
Sum gjeld
54 000
55 250
56 500
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en
Garantier:
0
0
0
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige

54 000
54 000
0

55 250
55 250
0

56 500
56 500
0

54 000

55 250

56 500

(tall i hele tusen)

Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
Gjeldkrsom
er sikret ved pant og lignende:
2012/13
1.190.205.
Kostnader:

unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Sum gjeld og garantier

54 000

55 250

56 500

Konsernregnskapet:

Sikkerhetsstillelse:
for lånene
Oslo
Golfklubb eier alle 50.000 Som
aksjenesikkerhet
i Bogstad Golfbane
AS.

fra Nordea stilles følgende:

Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i
• 1. Pr.
panterett
kr 66.000.000
med Oslo Kommune.
datterselskap.
Fordringer,
gjeld,pålydende
salg og andre ytelser
mellom selskapi ileieavtale
konsernet er eliminert.

Leieforholdet gjelder gnr. 27
bnr.
2753
i
Oslo
kommune.
Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende.
• 1. Pr. panterett pålydende kr 66.000.000 i gnr 27 bnr 2752 i festeavtale med Oslo kommune.

Note 11 Skatter Datterselskap (Bogstad Golfbane AS)
2016

2015

2014

Betalbar skatt
Grunnlag betalbar skatt
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Skattegrunnlag årets inntekt
Endring underskudd til framføring
Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt på årets resultat
Skattesats – betalbar skatt

25 %
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105
0
-508
-403
403
-0

80
0
-92
-12
12
0

3
0
-65
-62
62
0

0

0

0

27 %

27 %
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Noter til årsregnskapet for 2016

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015



Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Note
11 Skatter (forts)
 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap

 Balanse
 Noter til årsregnskapet
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

2016

2015

2014

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

Midlertidige
Anleggsmidler
er vurdertforskjeller
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
Driftsmidler
15
nedskrivning til virkelig verdi.





Sum midlertidige forskjeller
15
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over den
Underskudd
-9 465
økonomiske
levetid.til fremføring
Langsiktige
fordringer
og lån vurderes
til nominelt
Grunnlag
beregning
utsatt
skatt beløp på etableringstidspunktet.
-9 450

Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives
når verdifall forventes ikke å være forbigående.
-2 268
Utsatt skatt (- = skattefordel)
Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.

Omløpsmidler
er vurdert
til laveste
av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Skattesats
– utsatt
skatt

24%

-493
-493
-9 062
-9 555

-585
-585
-9 050
-9 635

-2 389

-2 601

25%

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.
Annen
langsiktig gjeld ogbalansefører
kortsiktig gjeld erikke
vurdertutsatt
til pålydende
beløp.
Datterselskapet
skattefordel

etter regnskapsreglene for små foretak.

Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Inntekter:
Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og leieinntekter. Inntektene
bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet.
Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke
blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne restriksjoner.
Momskompensasjon regnskapsføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandelet som en kostnadsreduksjon.
Kompensasjonen for 2014 utbetalt i 2015 er kr 1.513.088 .Tilsvarende tidligere år 2013/14 kr 1.480.255 og
2012/13 kr 1.190.205.
Kostnader:
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Konsernregnskapet:
Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.
Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot nominell verdi aksjekapital i
datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.
Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet til pålydende.
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Regnskap
BogstadASGolfbane AS m/noter
Bogstad Golfbane
Resultatregnskap

Note

2016

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2015

1 400 000
1 400 000

1 400 000
1 400 000

0
0
429 719
722 192
1 151 911

0
0
449 669
731 334
1 181 003

248 089

218 997

1 185
0
-140 000
0
-138 815

1 338
0
-140 000
0
-138 662

109 274

80 335

0

0

Årsresultat

109 274

80 335

Overføringer og disponeringer
Overføring annen egenkapital
Overføring overkursfond
Sum overføringer og disponeringer

109 274
0
109 274

80 335
0
80 335

Driftskostnader
Varekjøp
Lønninger, folketrygd og lignende
Annen driftskostnad
Avskrivninger
Sum driftskostnader

2
3

DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Renter til konsernselskap
Annen finanskostnad
Netto finansresultat
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad

7

33
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Bogstad Golfbane AS
Balanse pr. 31.12

Note

2016

2015

3

57 053 189
57 053 189

57 775 381
57 775 381

4

1
1

1
1

57 053 190

57 775 382

0
0
0

0
94 004
94 004

Bankinnskudd,kontanter,og lignende
Bankinnskudd,kontanter og lignende
Sum bankinnskudd,kontanter og lignende

178 290
178 290

448 640
448 640

Sum omløpsmidler

178 290

542 644

57 231 480

58 318 026

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Anlegg
Sum varige driftsmidler
Transportmidler, inventar, maskiner
Maskiner
Sum transportm., inventar, maskiner
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum kortsiktige fordringer

SUM EIENDELER

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som eiendeler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende 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.
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Transportmidler, inventar, maskiner
Maskiner
Sum transportm., inventar, maskiner

1
1

4

Sum anleggsmidler
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1

1

57 053 190

57 775 382

0
0
0

0
94 004
94 004

Bankinnskudd,kontanter,og lignende
Bankinnskudd,kontanter og lignende
Sum bankinnskudd,kontanter og lignende

178 290
178 290

448 640
448 640

Sum omløpsmidler

178 290

542 644

57 231 480

58 318 026

Bogstad Golfbane AS
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum kortsiktige fordringer

SUM EIENDELER

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som eiendeler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler vurderes
med begrenset
økonomisk
levetid avskrives
planmessig.
Omløpsmidler
til laveste
av anskaffelseskost
og virkelig
verdi.
Kortsiktig
gjeld
balanseføres
til
nominelt
beløp
på
etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Omløpsmidler
til laveste
av anskaffelseskost
og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeldvurderes
balanseføres
til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Kortsiktig
gjeld
balanseføres
til
nominelt
beløp
på
etableringstidspunktet.
Skatter
Skatter
Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Utsatt skatt og
utsatt
skattefordelsammenstilles
presenteres netto
balansen. Netto utsatt
skattefordel
er etterskatt
unntaksreglene
Skattekostnaden
medi regnskapsmessig
resultat
før skatt. Utsatt
og
Skattekostnaden
sammenstilles
med
regnskapsmessig
resultat
før
skatt.
Utsatt
skatt
og
for
små
foretak ikke
balanseført.
utsatt
skattefordel
presenteres
netto i balansen. Netto utsatt skattefordel er etter unntaksreglene
utsatt
skattefordel
presenteres
netto
i
balansen.
Netto
utsatt
skattefordel
er
etter
unntaksreglene
for små foretak ikke balanseført.
for små foretak ikke balanseført.
Note 2 - Antall ansatte/godtgjørelse/lån m.v.
Note 2 - Antall ansatte/godtgjørelse/lån m.v.
Note
2 - Antall
ansatte/godtgjørelse/lån
m.v.
Selskapet
har ingen
ansatte.
Det
er ikkehar
utbetalt
til styrets medlemmer.
Selskapet
ingen godtgjørelse
ansatte.
Selskapet
har
ingen
ansatte.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.
Det er ikke
utbetalter
godtgjørelse
tilmed
styrets
Honorar
til revisor
kostnadsført
kr.medlemmer.
21.188 hvorav mva. utgjør kr. 4.238,
kr.
15.000
og kr.med
6.188
kostnader.
Honorar
til omfatter
revisor errevisjon
kostnadsført
kr.andre
21.188
hvorav mva. utgjør kr. 4.238,
Honorar
til omfatter
revisor errevisjon
kostnadsført
kr.andre
21.188
hvorav mva. utgjør kr. 4.238,
kr. 15.000
og kr.med
6.188
kostnader.
kr. 15.000 omfatter revisjon og kr. 6.188 andre kostnader.
Note 3 - Anleggsmidler
Note 3 - Anleggsmidler
Note 3 - Anleggsmidler

35

Anlegg

Selskapet har ingen ansatte.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.
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Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 21.188 hvorav mva. utgjør kr. 4.238,
kr. 15.000 omfatter revisjon og kr. 6.188 andre kostnader.

Bogstad Golfbane AS

Note 3 - Anleggsmidler
Anlegg
Anskaffelseskost 01.01.16
Tilgang i året
Anskaffelseskost
31.12.16

63 184 214
0
63 184 214

Akk. avskr. 01.01.16
Årets avskrivninger
Akk. avskr. 31.12.16

5 408 833
722 192
6 131 025

Bokført verdi 31.12.16

57 053 189

Avskrivningsats
Avskrivningsprinsipp

1,25 %
Linært

Bogstad Golfbane AS
Note 4 - Transportmidler, inventar, maskiner

Maskiner
Akk. avskr. 01.01.16
Tilgang i året
Anskaffelseskost
31.12.16

1 723 930
0

Akk. avskr. 01.01.16
Årets avskrivninger
Akk. avskr. 31.12.16

1 723 929
0
1 723 929

1 723 930

Bokført verdi 31.12.16

1

Avskrivningsats
Avskrivningsprinsipp

20 %
Linært

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Selskapets aksjekapital er kr. 50.000.000 fordelt på 50.000 aksjer hver pålydende kr. 1.000.
Oslo Golfklubb eier samtlige aksjer.
Note 6 - Egenkapital

Innbetalt 01.01.16
Årets resultat
Pr. 31.12.16

Aksjekapital

Annen
egenkapital

50 000 000
0
50 000 000

-9 559 593
109 274
-9 450 319
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Sum
egenkapital
40 440 407
109 274
40 549 681
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FORSLAG:
Forslag A – fremmet av Atle Øi:
Medlemmer gis adgang til kjøp av inntil 10, istedenfor 6 som i dag, forhåndskjøpte greenfeebilletter for
medlemmene.
Jeg, og flere med meg, ønsker å kunne ta med flere enn 6 gjester til en rabatert pris i løpet av sesongen.
Dette kan bety mer penger inn for klubben før sesongstart og det er jeg som løper risikoen på å få brukt
opp alle billettene.			
Styrets innstilling – begrunnet:
Kjøp av rabatterte greenfeebilletter er en positiv medlemsfordel hvor reglene for bruk er tydelige.
Billettene er ikke omsettelige og kan kun benyttes når medlemmet spiller med sin gjest. Ubenyttede
medlemsbilletter er heller ikke overførbare til sesongen etter. Styret ønsker prinsipielt å begrense antall
utestående billetter i omløp for å hindre potensiell omsetning av slike medlemsbilletter, men etter en
innskjerping av klubbens kontrollrutiner i proshop og hos starter ved bruk, samt at kjøpers navn vil bli
trykket på billettene, mener styret at risikoen for misbruk ved flere billetter i omløp er minimal. Styret
kan derfor støtte forslaget om å øke antallet forhåndskjøpte billetter til maksimalt 10 fra dagens 6.
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FORSLAG:
KONTINGENTER OG AVGIFTER 2017
2017

2016

10 100

9 600

6 800
4 300
3 500
1 800*
500*
21 000

6 300
4 100
3 400
1 700*
500*
21 000

2 600
1 800
1 800
2 900
300

2 400
1 800
1 800
2 800
300

50 000

40 000**

14. Skapleie for små skap i damegarderobe (inkl. mva)
300
15. Skapleie for vanlige skap i dame- og herregarderoben (inkl. mva) 600
16. Bur i trallerom (inkl. mva)
600
17. Tralleplass for elektriske traller (inkl. mva)
800
18.	Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre
300
19. Klubbhus vedlikeholdsfond avgift ***
1 000

300
600
600
800
300
0

20.

200

		
1.
Aktive damer og herrer 22 år og eldre
2.	Aktive damer og herrer hvor summen av alder
(min. 70 år i 2001 eller tidligere) og medlems år var min. 90 år
2001 var siste år for å oppnå denne kontingent
3.
Aktive studenter etter søknad innen 20. februar (t.o.m 28 år)
4.
Aktiv junior 1–21 år + TM 1 (Elite + Jr A og B)
5.
TM 2 (Jr C + Eagles/Birdies 3)
6.
TM 3 ( Eagles/Birdies 1+2 og Mandagsbarn)
7.
Midlertidige medlemmer (corps diplomatique)
8.
9.
10.
11.
12.

Passive voksne 22 år og eldre, tidligere aktive
Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år
Passive juniorer 1–21 år
Passiv utland
Støttemedlem

13.

Innmeldingsavgift

Purregebyr

200

* Disse barna betaler ikke Finansbidrag
** Juniorer som blir medlemmer, betaler kr. 7.000,- nå og resten det år de fyller 22 år
(blir voksne).
21.	Finansbidraget som i forbindelse med baneoppgraderingen ble vedtatt på det ekstraordinære
årsmøtet 17.04.07 kommer i tillegg til kontingenter og avgifter som nevnt over.
Dette utgjør for alle voksne (ikke passive studenter) medlemmer 2.000,– pr år.
Dette utgjør for alle medlemmer t.o.m. 21 år, ikke passive, kr 400,– pr år.
		
2000/400
2000/400
*** Styret ønsker å sikre at det avsettes midler til nødvendig vedlikehold og reparasjoner av
klubbhuset. Denne avgiften ilegges kun kategori i punkt 1 over; «Aktive damer og herrer over
22 år». Dersom ekstraordinært årsmøte vedtar å bygge nytt klubbhus vil midlene fra denne
avgiften overføres til egenkapital i prosjekt nytt klubbhus
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Budsjett 2017
Noter Bud 2016

Res 2016

Bud 2017

Driftsinntekter		
–35 334 000
–35 941 000

–35 693 000

Driftskostnader
B2
Lønnskostnader		
13 909 000
14 685 000
Ordinære avskrivninger
2 027 000
2 759 000
Andre driftskostnader
15 735 000
14 199 000
Sum Driftskostnader
31 671 000
31 643 000
Driftsresultat
–3 663 000
–4 298 000

14 502 000
1 952 000
15 584 000
32 035 000
–3 655 000

Driftsinntekter og kostnader

B1

Finansinntekter og utgifter
Finansinntekter.		
Finanskostnader
Sum Finansposter

–200 000
3 600 000
3 400 000

–237 000
3 738 000
3 501 000

–200 000
3 600 000
3 400 000

Årsresultat

–263 000

–797 000

–255 000

6 367 000
1 700 000
1 005 000
14 321 000
1 537 000
350 000
125 000
–245 000
0
–25 459 000
–263 000

6 673 000
1 961 000
919 000
13 945 000
1 435 000
100 000
17 000
–177 000
0
–25 671 000
–798 000

6 321 000
1 800 000
995 000
14 112 000
1 550 000
100 000
80 000
–250 000
0
–24 873 000
–255 000

B1

Budsjettsammendrag
Administrasjon
TK / Idrett
Turnering / Spill
Banen
Klubbhus
Boligbygg		
Publikasjoner
Bidrag
Heidenreich
Inntekter
Sum

B2
For de fleste avdelinger er det kun mindre endringer fra fjoråret. TK/Idrett får et litt større bidrag fra
klubben. Turnering / Spill får det samme grunnet arrangement av European Young Masters (EM u/16)
i juli. Klubbhuset tilgodesees med mer grunnet forventet høyere vedlikeholdskostnad. Boligbygget får
i tillegg oppgradering av bad i to av hyblene. Publikasjoner får mer inntekter (Baneguide hvert annet
år). På inntektssiden budsjetteres med mindre greenfee og bedrifter, mens økt kontingent kompenserer
andre veien.
Ytterligere seks teesteder 41 på banen vil bli ferdiggjort i løpet av våren/forsommeren.
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Det er planlagt å anlegge ytterligere 6 nye teesteder på banen i løpet av senhøsten
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Sak 6 Klubbens Organisasjonsplan

Sak 6 Klubbens Organisasjonsplan
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SAK 7, 8, 9 og 10		

VALG

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB 2017
I henhold til lover for Oslo Golfklubb § 19, jfr. § 15 (11), er valgkomitéens innstilling:
a) Styreleder og nestleder for 1 år:
Styreleder:
Jens-Ove Hagen	(tidl. valgt nestleder 2015–2016, styremedlem 2013–2014,
varamedlem 2012)
Nestleder:
Lars Olaf Sterud
(tidl. valgt styremedlem 2014–2016)
		
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem for 1 år:
Styremedlem: Cecilie Ditlev-Simonsen (tidl. valgt: styremedlem 2015–2016 varamedlem 2014)
Styremedlem: Camilla Raanaas Juell
(tidl. valgt: styremedlem 2013–2016)
Styremedlem: Einar Lyche
(tidl. valgt styremedlem 2016)
Styremedlem: Markus Leandersson
Ny
Varamedlem: Elisabeth Økern

Ny

c) Representasjon
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget / ledermøtet.
d) Kontrollkomiteen bestående av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for 1 år:
Medlem
Jens Engelstad
(tidl. valgt: 2010–2016)
Medlem
Elisabeth Seeberg
(tidl. valgt: 2010–2016)
1. varamedlem
Axel Roll
(tidl. valgt: 2010–2016)
2. varamedlem
Olav Bogstrand
(tidl. valgt 2016)
Oslo, november 2016

Ragnvald Risan		
Leder

Anette Bech		

Per Foseid

Styret innstiller følgende Valgkomité – bestående av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem for 1 år:
Leder:
Ragnvald Risan (tidl. valgt: 2012–2016 medlem og leder)
Medlem:
Anette Bech 	(tidl. valgt: 2007–2016 medlem og leder)
Medlem:
Jan Aaseth
Ny
Varamedlem: Erik Hagen
(tidl. valgt: 2016)
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Bruk våre samarbeidspartnere:

FUNCTIONAL SPORTSWEAR

SISSENER
Kapitalforvaltning

