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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB

Ordinært årsmøte avholdes kl. 18.00 torsdag 12. mars 2020 på Persbråten videregående skole

Til behandling foreligger:
• Godkjenne fremmøtte stemmeberettigede medlemmer etter opptelling
• Godkjenne innkallingen og dagsorden
• Valg av: 

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

• Vedta forretningsorden
• Årsberetning
• Revidert regnskap for perioden 1.1.19 - 31.12.19 og revisors beretning
• Forslag: 

1. Opprettelse av disiplinærutvalg
2. Tre innkomne forslag om endring/harmonisering av kontingenter for diverse      

medlemskapskategorier         
• Styrets forslag til kontingenter og avgifter
• Budsjettforslag 2020
• Behandle klubbens organisasjonsplan
• Valg av styre. Valgkomiteens innstilling vedlegges
• Valg av kontrollutvalg
• Valg/engasjering av revisor
• Valg av valgkomité
• Drøfting av saker tatt opp på årsmøtet

Oslo, februar 2020
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ÅRSBERETNING 2019

Årsmøtet: Ordinært årsmøte ble avholdt på Persbråten skole 19. mars 2019.

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

Revisor: Nitschke AS, Statsautoriserte Revisorer

Komiteer valgt av årsmøtet:
Kontrollkomiteen: Jens N. Engelstad (leder), Inger Anne Berge og Axel Emil Roll.
 Roar Gaustad, varamedlem

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

Komiteer oppnevnt av styret:
Anleggskomiteen: Bent Hinze (leder), Christian Berg, Kristin J. Klæboe, Hans Kristiansen, 

Stein Oppedal, Tove Ringnes og Dag Hjarrand 

Hedersmerkekomiteen: Einar Skogstad, Jan Aaseth og Niels Vik

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

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

Turneringskomiteen: Erik Hagen (leder), Martin Daun, Reidun Dybwad, Cecilie Krefting, Ingjerd 
M. Staubo, Christian H. Staubo, Christian Storm, Keith Woods og Erik 
Woods

Styringsgruppen 
for nytt klubbhus:  Christopher Raanaas (leder), Jens-Ove Hagen, Lars Olaf Sterud, Erik Hagen, 

Elisabeth Seeberg og Niels Vik (sekretær) 

Ansatte i administrasjonen:
Daglig leder: Niels Vik
Medlems- og kommunikasjonsansvarlig: Siv T. Leschbrandt
Økonomi: Suzanne von Barner
Markeds- og sportssjef: Roger Bakke
Banesjef: John A. Riiber
Fast ansatte i banestaben: Albert Holmgeirsson, Christoffer Jønsson, 
 Jarle Haugnæss og Carl Newey
Driftsleder: Tom Olsen
Trenere: Johan Elgborn (hovedtrener), Caroline Diethelm, Marie 

Høgmoen (til 30.4.19), Jørgen Sevilhaug og Robin Pettersson 
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MEDLEMSSTATISTIKK

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Æresmedlemmer 3 3 3 3 3

Livsvarig aktive medlemmer 10 10 10 10 45

Sponsorer 51 55 72 80 88

Aktive kvinner 383 378 359 333 319

Aktive menn 954 977 983 976 944

Aktive juniorer under 22 år 140 110 94 82 61

Midlertidige medlemmer 0 0 0 0 0

Totalt aktive medlemmer 1 541 1 533 1 521 1 521 1 460

Tidsbegrenset medlemskap 176 174 188 140 131

Livsvarig passiv 4 4 2 2 3

Passive med stemmerett 493 513 518 545 565

Passive juniorer under 22 år 89 105 104 107 113

TOTALT 2 303 2 329 2 333 2 278 2 272

Venteliste:      1 350             1 144

Æresmedlemmer:  Suzann Pettersen, Einar Skogstad og Terje Foss

Følgende medlemmer gikk bort i 2019:

Navn: Medlem fra:
Einar Wahlstrøm 1949
Wilhelm Wilhelmsen              1959
Elisabeth Kristvik 1969
Hans Petter Ektvedt 1973
Sven-Erik Sjøberg 1981
Halvor Mehre 1981
Christian Staubo d.y. 1989
Simon Brendehagen Jensen 2016
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STYRETS BERETNING 2019

Styret avholdt 12 styremøter og ett møte med klubbens råd i valgperioden april 2019 - mars 2020. 
Styremedlemmene var dessuten engasjert i ulike komiteer, utvalg og i styringsgruppen for nytt klubbhus 
med undergrupper. Styremedlemmene deltok i tillegg på arrangementer for klubbens samarbeidspartnere og 
møter i regi av Norges Golfforbund. 

Oslo Golfklubbs (OGK) virksomhet drives på et område på Bogstad, hovedsakelig leid av Oslo kommune. Området 
ligger innenfor Markagrensen, med de lovbestemte restriksjoner som dette gir. Klubben har 2 272 medlemmer 
fordelt på 11 medlemskategorier. Ved inngangen til 2020 sto det 1 144 personer på ventelisten for medlemskap, 
mot 1 350 året før. Nedgangen skyldtes blant annet fjerning av personer som ikke hadde betalt avgiften for å stå på 
ventelisten, i tillegg til opptak av nye medlemmer. Vi opplever stor interesse blant golfentusiaster, og banen rangeres 
som én av de beste i landet. Klubben har sunn økonomi, god drift og et godt miljø. 

1. Sesongen 2019
Klargjøring for spill
Banen opplevde en skånsom vinter, og det meste av spilleflatene hadde tidlig en god kvalitet. Banen kunne 
imidlertid ikke åpne for spill før det omfattende og kompliserte arbeidet med legging av nytt gress på 
greenene var avsluttet.

Av grunner som det er redegjort for i årsberetningen for 2018, besluttet styret sommeren 2018 å skifte 
ut gresset på samtlige greener. Greenene ble senhøsten 2018 klargjort for nytt gress ved å fjerne den 
gamle torven. Det ble samtidig gjennomført små og store justeringer av alle greenene. Banesjefen og hans 
mannskaper benyttet anledningen til å sørge for bedre avrenning av overflatevann for å forebygge fremtidige 
vinterskader. Videre ble grunnlaget lagt for mer mottagelige greener, der mange av dem er blitt flatere 
og med mulighet for flere og spennende flaggplasseringer. Hull 13 er et godt eksempel på dette. Det nye 
greengresset ble produsert i Portugal og fraktet på ruller i kjølebiler til Bogstad i mai 2019.

Det var mer komplisert enn forventet å legge det nye gresset. Rullene med gress varierte i tykkelse, noe 
som medførte mye ekstraarbeid for banemannskapene. Det ble kjørt intenst med vibratorer, hvilket hadde 
god effekt. Det var dessuten nødvendig med mye tromling og sanddressing over skjøtene for å gjøre 
overflatene jevne å spille på. For å beskytte vekstpunktene og hindre såkalt skalpering, var det uforsvarlig å 
klippe greenene i den lengden som var ønskelig for optimalt spill. To arbeidslag på 12-14 personer fra Oslo 
Golfklubb og gressleverandøren gjennomførte jobben mellom 3. og 16. mai, i til dels ufyselig vær. Arbeidet 
ble fullført innenfor den planlagte fremdriftsplanen.

Vekstforholdene i mai viste seg å bli elendige. Det kalde været fortsatte gjennom hele måneden. 
Gjennomsnittstemperaturen i mai var ni grader, sammenliknet med 20 grader året før. Siste frostnatt var 31. 
mai. Etablering av nytt gress under slike forhold resulterte i null vekst og tilnærmet ingen reparasjonsevne.

Sesongåpning og -avslutning 2019
Styreleder og leder i anleggskomiteen besluttet at banen skulle åpnes for spill på provisoriske greener 17. 
mai, umiddelbart etter at de nye greenene var lagt. Greenene ble åpnet for spill på 15 greener 2. juni. De 
siste tre greenene ble åpnet for spill 9. juni.

Sesongen ble avsluttet 13. oktober og varte dermed noe kortere enn det som har vært vanlig de siste ti årene. 
I tiden etter ombyggingen har banen åpnet i tidsrommet 6. til 26. mai, med unntak av 2014-sesongen som 
åpnet rekordtidlig 28. april.
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Arbeidet på banen og anlegget
Banen utgjør grunnlaget for klubbens økonomi. Dette bekreftes ved tilbakemeldinger fra fornøyde 
medlemmer og gjester, ved opptak av nye medlemmer og gjennom positiv interesse fra langvarige og nye 
samarbeidspartnere. Med et vedvarende mål om å opprettholde en banestandard på høyeste internasjonale 
nivå, er det nødvendig å bruke store ressurser på kontinuerlig pleie av en bane som må tåle en meget stor 
belastning gjennom hele sesongen. Klubben har derfor god grunn til å være stolt av anerkjennelse både 
hjemme og internasjonalt. Høsten 2019 ble banen rangert som nummer 55 på golfmagasinet Golf Worlds 
liste over de 100 beste golfbaner på det europeiske kontinentet.

I tillegg til det ressurskrevende arbeidet med greenene, ble det som vanlig nedlagt mye arbeid i generelt 
vedlikehold av banen. Det ble byttet ut roughgress på store områder ved greenene på hull 1 og 13. Mot 
slutten av sesongen fullførte banemannskapet en flott jobb med etablering av en ny treningsgreen og bunker 
ved Stephens Corner.

Banemannskapet brukte også tidkrevende arbeid på å reparere skader forårsaket av fugler som spiser larver 
på fairwayene. Bakgrunnen for skadene er den harde vinteren 2017/18 da store deler av det flerårige 
krypkvein-gresset døde og det ettårige tunrappgresset (poa annua) fikk spre seg på de døde flatene. Dette 
resulterte i fremvekst av larver som først og fremst livnærer seg av røttene til tunrappgresset. Larvenes vekst 
fører til at gressrøttenes vekst blir hemmet, noe som resulterer i en tynnere og mer ujevn gressplantebestand 
på deler av fairwayområdet. 

Et sitat fra banesjef John Riibers orientering om fenomenet i OGK Nytt nr. 3/2019 gjengis:

«Noen år er verre enn andre. Larvene blir til innsekter i månedsskiftet august/september og 
insektene legger nye egg som igjen blir til neste generasjons larver. Eggene klekkes senhøstes 
og små larver er under utvikling. Dersom vi er heldige med vinteren og får dyp tele i bakken 
før snøen faller, dør majoriteten av de små larvene og den påfølgende golfsesongen får 
en bedre forutsetning med tanke på plantehelse og forhåpentligvis tettere spilleunderlag. 
Sekundærskadene som vi ser ute på spilleflatene er at kråkene hakker opp gressflatene i jakten 
på disse larvene. I dag finnes det ingen lovlige tilgjengelige sprøytemidler for å fjerne denne 
utfordringen. Vi gjør de tiltak vi kan. Skadene etter kråkene vil bli reparert, enten gjennom at 
flekkene blir sådd på nytt eller ved å torve inn nytt gress senhøstes eller på våren.»

Etter at banen stengte høsten 2019 ble det igangsatt arbeid med oppgradering av de to treningsgreenene 
ved klubbhuset, tilsvarende det som er gjennomført for de andre greenene på banen. Dette har vært et 
stort og omfattende arbeid som har måttet gjøres parallelt med byggearbeidene på klubbhuset. Det har 
vist seg utfordrende å tilpasse terrenget til høyden på det nye huset, men vi er trygge på at resultatet 
blir bra. Øvre treningsgreen er forskjøvet noen meter nærmere Sørkedalsveien for å utvide åpningen til 
banen og skape større plass ved turneringer. Dette har gjort det nødvendig å flytte store masser som våre 
dyktige maskinkjørere har klart å gjøre mens det var full aktivitet med andre maskiner og byggearbeider 
i umiddelbar nærhet. Planen er at legging av nytt gress vil skje i månedsskiftet april/mai slik at 
treningsgreenen og spill fra ny tee 63 kan skje fra forsommeren. 

I løpet av høsten og vinteren ble det etablert lave murer dekket med skiferpanel langs tee nr. 10 og 1. Dette 
var områder som var særlig utsatt for slitasje ved galt tråkk, og ikke minst ved at mange spillere trakk trallene 
opp skråningen til tee nr. 10. Murene, i kombinasjon med åpningen av areal som følge av forskyvningen av 
øvre treningsgreen, vil heve førsteinntrykket av anlegget vårt på en positiv måte. 
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Det var stor aktivitet på kunstisbanen fra november 2019 og gjennom vinteren. Røa Bandy er ansvarlig for 
den organiserte treningen og avvikling av turneringer. Bandykafeen under våre utslagsmatter var i flittig 
bruk hele vinteren. Klubben har et utmerket samarbeid med Røa Bandy, og vi er takknemlig for at vi har 
fått tilgang til kafeen for møter gjennom perioden vi har vært uten klubbhus. Som gjenytelse har vi bistått 
bandygruppen på andre måter.

Drivingrangen ble oppgradert våren 2019. Mattene og skiltene mellom utslagsmattene ble skiftet ut. I løpet 
av sesongen var det nødvendig å vri utslagsmattene mot høyre på grunn av klager fra nabobyggene om baller 
over gjerdet til venstre for driving rangen.

Oslo Golfklubb ble miljøsertifisert første gang i 2013, og er fremdeles den eneste golfklubben i Norge som 
har oppnådd en slik sertifisering. Sertifiseringen gjennomføres av det europeiske miljøsertifiseringsorganet 
for golfbanebransjen, Golf Environment Organization. Miljøsertifiseringen gis for tre år av gangen, og styret 
er meget tilfreds med at sertifiseringen av klubben ble fornyet i 2019. Fra begrunnelsen for sertifiseringen 
siteres: “Oslo Golfklubb is a pioneer with sustainability work in the golf sector in Norway and has bold 
aims, not least the genuine collaboration with researchers concerning turf grass and biodiversity. It will be 
interesting to follow the club in the future and see what the new clubhouse will bring when it comes to the 
sustainability work, such as energy, waste treatment and organic and local food at the new restaurant.” 

Styret mener det er viktig at klubben viser miljøbevissthet, og at banen og anlegget forvaltes etter 
bærekraftige prinsipper. Arbeidet og sertifiseringen skaper tillit i klubbens nærmiljø og i samfunnet for 
øvrig, og er vektlagt i søknader om økonomisk støtte fra Staten og Oslo kommune til nytt klubbhus. 
Satsingsområdene er innen energiforbruk, leverandør/forsyning, forurensing, vann, nærmiljø og natur.

Provisoriske anlegg
Sesongen 2019 ble preget av provisoriske tiltak på grunn av byggeprosjektet. Dette forutsatte kreativitet 
og god planlegging. Proshop ble etablert i to sammenslåtte brakker, med prøverom og turneringskontor på 
taket. Stephen Newey og familie ga like god service som vi er vant til. Vi takker familien Newey for deres 
tilpasningsevne og ønsker dem velkommen til fine lokaler i det nye huset.

Et serveringstelt ble plassert på øvre treningsgreen. Her skulle gresset uansett skiftes etter byggeperioden 
for å få etablert samme gress som er blitt lagt på hele banen for øvrig. Utsikten fra terrassen var fin, 
og serveringstilbudet i regi av Magnus Forssell fungerte meget tilfredsstillende. Fire toaletter med 
tilknytning til offentlig avløp ble utplassert. Det ble også stilt tre containere til disposisjon for tralleplass og 
oppbevaringsbur.

Vi fikk heldigvis leid parkeringsplasser på Bogstad Camping, med gangvei gjennom gjerdet mot 
Sørkedalsveien. Kapasiteten kunne vært bedre, men det fantes ikke ytterligere arealer til disposisjon. Vi har 
rettet en forespørsel til Bogstad Camping om å få leie plass også fremover, slik at vi kan ha ekstra kapasitet til 
dager da vår egen parkeringsplass ikke strekker til. I skrivende stund er temaet ikke avklart.

Både styret og administrasjonen mottok mange positive tilbakemeldinger fra medlemmer og gjester som 
ga uttrykk for at de provisoriske ordningene fungerte meget godt, forholdene tatt i betraktning. Vi takker 
medlemmene for tålmodigheten i sesongen 2019.  

Spillet på banen
Banemannskapet nedla som vanlig en stor innsats før og gjennom hele sesongen for å holde banen i så god 
stand som mulig. Også lang tid etter lukkingen ble det gjennomført viktige oppgaver for å sikre en best 
mulig overvintring og redusere muligheten for soppdannelser. Styret synes det er meget beklagelig at mange 
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spillere også i 2019 unnlot å rake etter seg i bunkere, legge tilbake oppslått torv med et solid fottrykk eller 
reparere nedslagsmerker på riktig måte. Kampanjer og stikkprøver viste at mange fremdeles ikke vet hvordan 
nedslagsmerker skal repareres. Opplæring vil bli gitt også i 2020. Course marshall vil, i tillegg til å bidra 
til flyt i banespillet, ha som oppgave å minne spillere om korrekt atferd på banen. Spillere som ikke følger 
reglene vil motta advarsel og bli fulgt opp særskilt. 

Gjennom de siste sesongene har styret besluttet å bevilge midler til utvidet bruk av course marshall. Det 
tas sikte på å utvide ordningen ytterligere i 2020. Det er for dyrt å ha marshall på jobb hele dagen og på 
kveldstid hver dag i uken, selv om dette hadde vært ønskelig. Det vil i år bli gjort forsøk på å få til en 
ordning med innsats også fra erfarne seniormedlemmer som kan tenke seg å bistå på frivillig basis.

Detaljert instruks for starterne har vært benyttet siden 2016 og er videreutviklet gjennom de siste sesongene. 
Starterne skal ønske velkommen, sjekke at spillere har greengaffel, følge spillerne til 1. tee og orientere om 
viktigheten av effektivt spill, reparasjon av nedslagsmerker, raking i bunkerne og riktig plassering av raken i 
spilleretningen i bunkeren. Starterne skal også påpeke tregt spill ved runding.

Starterne har de siste sesongene økt oppfølging av «no shows» og sene avbestillinger. Avbestilling må skje senest 
kl. 20.00 dagen før tee-off. Starterne skal melde fra til administrasjonen ved brudd på denne regelen, spesielt i 
tilfeller med «no shows» av forhåndsbookede firerballer hvor det er mistanke om blokkering. Regelbrudd har 
medført skriftlige advarsler, noe som synes å ha bidratt til mindre misbruk. 

Samtlige startere er kvalifiserte unge golfspillere som gjør sitt beste for å etterleve instruksen. Mange 
medlemmer har gitt positive tilbakemeldinger på mer aktive startere, men starterne har også opplevd 
å få kritikk fordi de har gitt samme informasjon flere ganger til de samme spillerne. Styret oppfordrer 
medlemmene til å vise respekt for at starterne følger sine arbeidsinstrukser. Forbedringsforslag og eventuelle 
klager bes rettet til administrasjonen. 

Aktivitetsnivået på banen
Et viktig mål for styret de senere årene har vært å skape bedre tilgjengelighet for medlemmers spill på banen 
gjennom blant annet økte greenfee-satser og endring av starttidspunkt for visse turneringer. Styret mener 
at vi har lykkes relativt godt med dette. Noen medlemmer klaget over begrenset tilgjengelighet på banen på 
de mest populære starttidene i fjor. Presset på banen ble i 2019 spesielt stort på ettersommeren fordi flere 
turneringer måtte flyttes som følge av greenomleggingen og det kalde været på forsommeren. Se for øvrig 
spillestatistikken nedenfor.

Aktivitetsnivået var høyt gjennom hele sesongen. Det ble gjennomført 97 turneringer, sammenliknet med 
93 turneringer i 2018. Sosiale turneringer, dame- og seniordager og torsdagsmatcher utgjorde 80 prosent 
av turneringene, på nivå med året før. Turneringer for samarbeidspartnere og bedrifter utgjorde ti prosent 
av alle turneringer, mot 12 prosent i 2018. Turneringer er for de fleste bedrifter det viktigste elementet i 
samarbeidsavtalen med klubben og ble derfor prioritert til tross for en sen baneåpning. Styret er bevisst på 
viktigheten av å fordele turneringer for samarbeidspartnere jevnt i løpet av sesongen, noe som vil bli lettere 
med tidligere baneåpning og spill på greenene fra sesongstart. 

Det ble i 2019 spilt 26 500 runder, opp fra 23 500 i 2018. Vi hadde besøk av 2 970 greenfeespillere, 165 
færre enn i 2018. Det ble spilt 4 394 turneringsrunder, 137 flere enn i 2018, og 2 044 blokkeringer, 116 
flere enn i 2018.  

Aktive medlemmer spilte gjennomsnittlig 11,5 runder i 2019, samme som foregående sesong. De ti mest 
aktive medlemmene spilte mer enn 62 runder hver, med høyeste antall på 76 runder. Turneringsspill 
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kommer i tillegg. De mest aktive seniorene spilte trolig mer enn 100 runder. Snittalderen på de ti mest 
aktive var 71,4 år. Nye aktive medlemmer i 2019 spilte i gjennomsnitt 8,4 runder. 

Ordningen med 9-hulls booking ble innført i august 2017. For bestilling av ni hull fra 1. tee har ordningen 
fungert godt, men ordningen skaper utfordringer for dem som skal starte på hull nr. 10. Det er viktig å 
huske på at spillere som booker ni hull fra 10. tee bestiller plass, ikke tid, i rekkefølgen for spill på banen 
den aktuelle dagen. For eksempel: Ole spiller ni hull fra tee nr. 1 kl. 10.00 og går bak Lise. Julie har meldt 
seg på ni hulls spill fra tee nr. 10 kl. 12.06. Hun skal ta Oles plass. Starttiden er her bare «veiledende» fordi 
Julie skal uansett ikke slå ut før det er klart bak Lise, uavhengig av om klokken er 12.00 eller 12.20. Styret 
håper at ordningen vil fungere bedre når flere medlemmer blir vant til den. Justeringer i GolfBox hadde vært 
ønskelig, men det er fortsatt uklart om disse kan gjennomføres. 

Styret har besluttet å ta inn 100 nye medlemmer fra ventelisten i 2020, det samme antall som i 2019. Dette 
omfatter 72 aktive seniorer, 14 aktive juniorer, seks passive seniorer og åtte passive juniorer. I 2019 meldte 
43 medlemmer seg ut, hvorav 21 aktive. 

Det vil ikke bli arrangert internasjonale turneringer kommende sesong. Styret mener det er riktig å prioritere 
mest mulig spilletid for medlemmene, ettersom greenomleggingen medførte redusert tilgang til spill i 2019. 
Dessuten kan det være fornuftig å få erfaring med nytt klubbhus i full drift før vi legger opp til denne typen 
arrangementer. NM Lag for juniorer vil bli arrangert på Bogstad i perioden 5.-7. august 2020.

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

Et ekstraordinært årsmøte 27. november 2017 vedtok med stort flertall (259 stemmer for, 33 mot eller 
blanke) å bygge nytt klubbhus innenfor en kostnadsramme på 57 millioner kroner. 

Anbudsinvitasjon ble sendt til fire kvalitetssikrede entreprenører. To av dem valgte å ikke levere anbud. 
A-Bygg AS, som hadde bistått klubben med opprinnelig prosjektbudsjett, trakk seg fra prosessen før 
anbudsinvitasjon ble sendt ut. Det ble innledet forhandlinger med J.I. Bygg AS, som hadde inngitt det 
rimeligste tilbudet. Kostnadene for nytt klubbhus viste seg å bli høyere enn forutsatt, hovedsakelig på 
grunn av et stramt entreprenørmarked. Etter forhandlinger ble det inngått avtale med J.I. Bygg AS under 
forutsetning av godkjennelse for utvidet prosjektbudsjett i ekstraordinært årsmøte i klubben.

I ekstraordinært årsmøte 27. november 2018 ble det med stort flertall (135 stemmer for, én stemme mot) 
vedtatt å gi styret fullmakt til å bygge nytt klubbhus med et utvidet prosjektbudsjett, forutsatt at samlet 
gjeld knyttet til finansiering av klubbhuset ikke skal overstige 47 million kroner, og at årlig bidrag fra voksne 
aktive medlemmer ikke skal overstige 1 300 kroner (begge deler forutsatt i ekstraordinært årsmøte 27. 
november 2017). Videre ble det gitt fullmakt til styret om å delfinansiere prosjektet ved tegning av livsvarige 
medlemskap til 350 000 kroner, som samlet ga 12,25 millioner kroner.

Finansiering 
I budsjett for klubbhuset som styret la frem i ekstraordinært årsmøte ble det lagt til grunn at støtteordninger 
og offentlige tilskudd ville gi 9,2 millioner kroner. Klubben oppnådde imidlertid 16,6 millioner kroner i 
form av spillemidler fra staten (4,6 millioner kroner) og støtte fra Oslo kommune (12 millioner kroner). 
Styret er på vegne av klubben meget takknemlig for velvillig innstilling i både stat og kommune. 
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Klubben mottok også en storslått gave på 6 millioner kroner fra Leif Høegh stiftelse. I tillegg yter stiftelsen 
oss et avdragsfritt lån på ti millioner kroner over 15 år. Lånets betingelser fremgår nedenfor under pkt. 
6 (økonomi). Ekteparet Lucy og Leif Høegh var dedikerte og aktive medlemmer i Oslo Golfklubb fra 
1930-årene og i mange år etter krigen. De har også tidligere gitt økonomisk støtte til klubben og norsk golf 
generelt. Tusen takk!

Styret retter også en særskilt takk til samarbeidspartnere og medlemmer som har ytt lån på til sammen 19,5 
millioner kroner. Se nærmere om lånebetingelsene nedenfor under pkt. 6. 

Gjennom tilknytning til Norges Idrettsforbund er Oslo Golfklubb akseptert som berettiget mottaker av 
økonomisk støtte som gir fradrag i skattepliktig inntekt for giveren. Dette gjelder uavhengig av om giveren 
er en person eller en bedrift. Fradrag gis for beløp over 500 kroner. I 2019 var det en grense for fradrag på 
beløp inntil 50 000 kroner. Denne grensen opprettholdes for 2020. Klubben mottok i fjor 30 000 kroner. 
Disse midlene er, sammen med midlene fra årlig påslag i kontingenten øremerket klubbhus på 1 300 kroner 
for voksne aktive medlemmer, overført til fondet for finansiering av nytt klubbhus. Styret retter en særskilt 
takk til medlemmer som har hjulpet til på denne måten, og uttrykker sterkt håp om at flere medlemmer 
finner å kunne gi et økonomisk bidrag når de nå ser at prosjektet realiseres.

Klubben mottok kommunal støtte på 7,4 millioner kroner mer enn budsjettert. Vi har valgt å bruke 
rundt halvparten av dette beløpet til økte kvaliteter i klubbhuset utover det som var lagt til grunn i 
prosjektbudsjettet på 72 millioner. Dette omfatter innvendige takhøyder, bedre materialvalg både inn- 
og utvendig, samt mer driftseffektive og fleksible tekniske installasjoner. Vi har også valgt å oppgradere 
garderobene og investere i mer utvendig belysning og enkelte miljøskapende detaljer som vi tror 
medlemmene vil sette pris på. Sluttprognosen for hele prosjektet er ca. 77 millioner kroner. 

Når prosjektet er ferdigstilt i år vil det utarbeides et endelig prosjektregnskap. Forutsetningene som lå til 
grunn om økt prosjektbudsjett i vedtaket fra ekstraordinært årsmøte 27. november 2018 om at samlet 
gjeld knyttet til finansiering av klubbhuset ikke skal overstige 47 millioner kroner, og at årlig bidrag fra 
voksne aktive medlemmer ikke skal overstige 1 300 kroner, ligger fast. Basert på sluttprognosen ovenfor, 
vil lånebehovet ligge vesentlig under den fastsatte grensen, og prosjektet vil bli realisert godt innenfor de 
vedtatte rammer når det gjelder belastning for klubbens økonomi. Først i 2021, etter at også oppgjør for 
momskompensasjon fra staten er mottatt, vil det endelige prosjektregnskapet kunne gjøres opp og alle 
budsjettmessige konsekvenser kunne legges frem for medlemmene

Bygget vil bli ca. 2 000 kvm. over to plan. Det vil særlig bli lagt vekt på bedre og mer effektiv 
medlemsbetjening og egnede arealer for samlinger av ulike slag. Relativt store arealer i underetasjen vil 
bli tilrettelagt for Golfland, med helårs innendørstrening med golfsimulatorer og andre aktiviteter for 
golfspillere i alle aldre. Proshop og kontor for administrasjon og trenere vil bli lagt i tilknytning til dette 
arealet. Garderober og trallerom vil være i samme område. De fleste medlemmene som i dag har tralleplass i 
klubbhuset og i driftsbygget, vil få plass i trallerommet i det nye klubbhuset.

Det er inngått avtale med Leve Livet AS/Magnus Forssell for drift av kafeen og med rett til utleie til sluttede 
selskaper. Planen er at kafeen skal være åpen hele året.

Bærekraftig bygg 
Ambisjonene om et bærekraftig nytt klubbhus er blitt godt ivaretatt under detaljprosjektering og bygging 
av vårt nye klubbhus. Bygget vil får Energiklasse A, mye takket den valgte løsning om å etablere hele åtte 
energibrønner med kapasitet til alt varme- og kjølebehov. Det blir etablert automatisk utvendig solskjerming 
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for å dempe kjølebehovet på solfylte dager. Videre er materialvalg gjort med tanke på kvalitet og lang 
holdbarhet. Vår arkitekt har lagt stor vekt på å tegne et bærekraftig bygg hvor løsningene skal ha lang levetid. 

Fremdrift
Fremdriften på byggeplassen har vært god. Noen utfordringer i prosjekteringen av tekniske anlegg førte 
til at underetasjen måtte senkes, og at førsteetasjen måtte heves for å oppnå ønskede innvendige høyder. 
Dette førte til at oppstarten av enkelte tekniske arbeider ble noe forsinket. Gjennom høsten ble det arbeidet 
intenst for å hente igjen det tapte, og i skrivende stund melder entreprenøren at bygget blir ferdig i henhold 
til avtalen om overtagelse 2. mars. Visse utvendige arbeider vil bli ferdigstilt i april fordi vinter og tele 
hindrer legging av kantstein, asfaltering og tilsåing. Alt kontraktsarbeid skal være ferdig før banen åpner. 
Etter at vi har overtatt bygget i mars følger noen hektiske uker med prøvedrift og plassering av løst og fast 
inventar, slik at alt kan vært klart til bruk samtidig som banen åpner. Offisiell åpning av klubbhuset vil skje 
10. juni.

Organisering
Styringsgruppen i gjennomføringsfasen, bestående av Christopher Raanaas (leder), Lars Olaf Sterud, Jens-
Ove Hagen, Erik Hagen, Elisabeth Seeberg, Niels Vik og Øystein Trøseid (ekstern), har hatt ansvaret 
for den løpende oppfølging av prosjektet. Det er gjennomført 22 formelle møter i styringsgruppen i 
perioden frem til overtakelse, og for noen av oss mange flere prosjekt- og byggherremøter med entreprenør, 
arkitekt, interiørdesignerne og underentreprenører. I tillegg har det vært høy aktivitet i de forskjellige 
arbeidsgruppene. Kartet under viser hvordan prosjektet har vært organisert og alle som har vært involvert.

Sensitivitet: Begrenset

Totalentreprenør
J.I. Bygg

Restaurant og klubblokale
Jens-Ove Hagen, leder

Olaf Loly
Niels Vik

Lars Olaf Sterud
Roger Bakke

Organisasjonskart for prosjekt nytt klubbhus, Oslo Golfklubb

Interiør og materialvalg
Christopher Raanaas, leder

Jens-Ove Hagen
Erik Hagen
Niels Vik

Cecilie Ditlev-Simonsen
Kim Holthe

Golfland
Erik Hagen, leder
Inger Anne Berge

Johan Elgborn
Einar Skogstad

Christian Aronsen

Styret

Styringsgruppen
Christopher Raanaas, leder

Lars Olaf Sterud
Jens-Ove Hagen

Elisabeth Seeberg
Erik Hagen

Øystein Trøseid
Niels Vik, sekretær

Kommunikasjon
Siv Leschbrandt, leder

Cecilie Ditlev-Simonsen
Suzanne von Barner

Sven Gjeruldsen

Donasjoner og støttemidler
Erik Hagen, leder
Elisabeth Seeberg

Keith Woods

Finans og økonomi
Lars Olaf Sterud, leder

Jan Aaseth
Fredrik Helseth

Markus Leandersson
Niels Vik

Jens-Ove Hagen

Arbeidsgrupper

Prosjektleder / 
byggherreombud

Erik Husjord

Underentreprenører

SHA Koordinator

Arkitekt
Puls Arkitekter

Arbeidsutvalg
Christopher Raanaas

Jens-Ove Hagen
Lars Olaf Sterud

Niels Vik

Provisorisk drift / 
Overtakelse

Niels Vik, leder
Tom Olsen

Jens-Ove Hagen
Erik Hagen

Grand opening
Elisabeth Seeberg, leder

Anette Bech
Cecilie Ditlev-Simonsen 

Jens Lie-Hagen
Stein Oppedal
Roger Bakke

Interiør Designer
Divine Design

Vår prosjektleder og byggherreombud, Erik Husjord, har fulgt opp prosjektet og entreprenørens arbeid, tatt 
mange tøffe diskusjoner og sikret at våre ulike byggherreforpliktelser etter byggherreforskriften har vært vel 
ivaretatt. Han er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort og de kvaliteter entreprenøren har valgt. Vårt 
samarbeid med J.I. Bygg AS har fungert meget godt. Puls Arkitekter, med Tim Resen i spissen, har lagt ned 
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et intenst og detaljert arbeid. Arkitektfirmaet har utfordret løsninger for å få klubbhuset best mulig innenfor 
de gitte rammene. I samarbeid med Divine Design har interiør, fargevalg og utsmykking blitt utformet. 
Arkitekten og interiørdesigneren har tatt hensyn til innspill og tilpasset seg våre budsjetter, samtidig som 
de har levert på det oppdraget de fikk. Styret takker styringsgruppen, samarbeidspartnere og alle våre 
medlemmer og ansatte i de forskjellige undergrupper for en solid innsats.

3. Idrettslaget OGK 
Idrettsarbeidet i klubben er basert på en strategi som har vært fulgt i 12 år. Strategien med tilhørende planer 
ble utformet for å sikre god rekruttering og videreføre tradisjonen som landets ledende golfklubb. Med 
Kristoffer Venturas inntreden på PGA Tour synes også de mest ambisiøse mål oppnåelige. Han er en verdig 
arvtager etter Suzann Pettersen, som avsluttet sin fantastiske karriere med seiersputten i Solheim Cup i 2019. 

Satsingen på et godt idrettsmiljø er viktig for å sikre grunnlaget for klubbdriften på lang sikt. Store deler av 
støtten klubben fikk for bygging av nytt klubbhus fra offentlige instanser var basert på idrettsmiljøet som 
nå eksisterer. De som kjenner klubbens historie vet at spillerne våre har levert gode prestasjoner i mange 
perioder tidligere. Resultatene vi nå ser i form av aktivitet og solid sportslig fundament bygger på mange års 
innsats. Nå opplever vi imidlertid økte krav til profesjonell drift, kompetente ressurser og et mer utfordrende 
økonomisk bilde for golfsporten. 

Planene som er fulgt på bakgrunn av opprinnelig strategi for idrettsarbeidet vil i hovedsak bli videreført. 
Dette innebærer fortsatt satsing på et førsteklasses treningstilbud på alle nivåer med faste, langsiktige 
trenerressurser for juniorer og for medlemmer i alle aldre for øvrig. For spillere i satsingsgrupper stilles det 
tydelige krav til innsats, og for klubbens juniorspillere skal det være et inspirerende breddemiljø. Antall 
juniorer i trening må være på et tilstrekkelig nivå, ca. 200 på årsbasis, for å beholde et godt miljø alders- og 
kjønnsmessig. 

Styret vil arbeide for å oppnå 50 prosent andel jenter i treningsgrupper opp til 19 år og økt andel kvinnelige 
spillere blant medlemmene. Det er i dag 28 prosent kvinner blant klubbens medlemmer. Alle klubber i 
Norge med unntak av OGK opplever nedgang i antall medlemmer. Styret mener en målrettet satsing på 
økt kvinneandel er spesielt viktig for å opprettholde klubbens attraktivitet. Helårs treningstilbud i det nye 
klubbhuset og et godt treningstilbud for alle medlemskategorier er andre viktige elementer.   

Vårt samarbeid med Wang Toppidrett har bidratt til at elitearbeidet er blitt videreført og styrket. Klubbens 
spillere med ambisjoner om en idrettskarriere, eller en collegeutdannelse basert på sine prestasjoner, får 
gjennom samarbeidet med Wang en meget god mulighet til å kombinere idrett og utdanning. En fornyet 
avtale mellom Oslo Golfklubb og Wang, i tillegg til samarbeidet mellom Wang og Norges Golfforbund, 
viderefører prinsippene for klubbens elitesatsing. Det er et stadig økende antall juniorer fra vår klubb som 
gjennomfører sin utdanning i kombinasjon med golf ved amerikanske universiteter.  

Klubbens trenere er blant landets beste. De bidrar også med holdningsskapende arbeid blant barn og 
unge slik at disse kan bli gode representanter for klubben. Styret er svært takknemlig for engasjementet 
og kvaliteten i arbeidet som utøves fra alle som er involvert i klubbens treningsaktiviteter. Det legges også 
ned svært mange timers innsats fra frivillige for å gjennomføre aktiviteter for både bredde- og elitespillere. 
Arbeidet som utføres av klubbens frivillige er av uvurderlig verdi for resultatene som skapes, og styret retter 
stor takk til de frivillige.

Per Heidenreichs fond for unge golfspillere gjør det mulig å yte ekstra støtte til norske juniorer på høyt 
nivå som viser særlig fremgang og treningsinnsats. Fondet ga 330 000 kroner i støtte til spillere fra Oslo 
Golfklubb i 2019. Også spillere utenfor klubben mottok støtte fra fondet. Styret benytter anledningen til å 
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uttrykke stor takknemlighet for støtten som gir unge spillere muligheter de ellers kanskje ikke ville hatt, og 
som bygger opp under klubbens omdømme.

Gode resultater 
Styret ønsker å gratulere klubbens spillere med den gode innsatsen i 2019-sesongen og fremhever spesielt 
følgende resultater;
• Lag NM junior: Gull til OGK jenter og gutter
• Lag NM: Sølv til OGK damer og herrer
• NM individuelt: Gull til Dorthea Forbrigd
• Herre matchspill: Sølv til Michael Mjaaseth
• Senior damer: Gull til Jannicke Nielsen Bakken
• Eldre senior herrer: Gull til Tom Kristensen og sølv til Asbjørn Ramnefjell

Klubbens juniorer leverte meget gode resultater nasjonalt og internasjonalt. Det er naturlig å trekke frem 
Michael Mjaaseth, Oscar Bach, Peter Mikalsen, Sofie Engeseth, Sander Akeren, Christoffer Kofoed, Haakon 
Mathiesen, Cornelia Karlsson, Herman Sekne, Emilie Marie Dahl og Julia Myklebust, som hadde alle stor 
fremgang i 2019 og høstet ære på egne og klubbens vegne. 

Klubbens profesjonelle spillere og collegespillere fortsetter å imponere. Kristoffer Ventura, Kristoffer Reitan, 
Espen Kofstad og Stina Resen leverte alle resultater det står respekt av. Dorthea Forbrigd oppnådde flere 
turneringsseire i sin siste sesong som collegespiller. 
 
Barne- og ungdomsturneringene har utviklet seg til å bli meget populære. Sarah & Carls Cup og Anthony’s 
Minipokal er landets desidert største juniorturnering, med ca. 170 deltakere i 2019. Den tradisjonsrike 
Arild Wahlstrøms pokal hadde 130 deltakere i 2019. Satsingen på barne- og ungdomsidrett er viktig for 
klubbmiljøet og for golfsportens fremtid og vil fortsatt ha høy prioritet. 

4. Klubbmiljø og medlemsservice   
Et fremragende golfanlegg og et tiltalende klubbhus med tidsriktige tilbud til ansatte og medlemmer er 
et godt utgangspunkt for et godt klubbmiljø. Men det er også avgjørende at styret og andre tillitsvalgte, 
ved felles innsats, evner å aktivisere flest mulig medlemmer til frivillig innsats i klubbens mange oppgaver. 
Vi har en utmerket administrasjon, trenerstab, kafé, proshop og fagkyndige banemannskaper, men uten 
innsatsen fra alle våre frivillige ville det ikke være mulig å leve opp til vårt felles ønske om at Oslo Golfklubb 
fortsatt skal være et fantastisk sted å være. Frivillig innsats fra medlemmene bidrar til et godt klubbmiljø 
for medlemmer i alle aldre. Frivillig innsats er dessuten avgjørende for at vi skal greie å gjennomføre det 
ambisiøse programmet vi legger opp til hver sesong. Styret har forståelse for at mange medlemmer i travle 
livsfaser finner det krevende å påta seg helårsverv, men vi har hatt god erfaring med bruk av medlemmers 
kompetanse i ressursgrupper for spesifikke oppgaver av begrenset varighet. Dette har vi igjen erfart i arbeidet 
med vårt nye klubbhus. Styret vil også fremover søke i medlemsmassen for å finne bidragsytere til ulike 
oppgaver som kan bety mye for klubbens miljø og utvikling. Vi håper det vil dukke opp nye ansikter blant 
de frivillige. Frivillig innsats er en fin måte for nye medlemmer til å bli kjent med andre medlemmer og 
klubbens ulike aktiviteter, noe som igjen fører til tilhørighet til klubben.

Klubbturneringene er viktige arenaer for å skape et godt miljø på tvers av generasjoner og ferdighetsnivå. 
Medlemmene oppfordres til å delta i våre mange tradisjonsrike pokalturneringer, de uformelle sosiale 
turneringene og torsdagsmatchene. Klubben har et svært aktivt seniormiljø blant både kvinner og menn, 
med ukentlig aktivitet og større invitasjonsturneringer gjennom sesongen. 
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Siden 2012 har styret utarbeidet virksomhetsplaner for klubben i to perioder for årene 2012 til 2015, og for 
årene 2016 til 2019. Behovet for en slik plan ble opprinnelig særlig uttrykt fra de ansatte, som ønsket å få 
klare signaler fra styret om mål og prioriteringer. Virksomhetsplanen omhandler klubbens virksomhet på et 
overordnet nivå, og omfatter alle enheter og avdelinger som har sitt virke på klubbens arealer.

Styret har utarbeidet en ny virksomhetsplan for perioden 2020-2023, med innspill fra ansatte og komiteer. 
Også tilbakemeldinger fra medlemmer, gitt blant annet gjennom medlemsundersøkelsen, er hensyntatt. Den 
nye planen bygger på tidligere planer og er oppdatert i tråd med endringer som har funnet sted og med mål 
som er oppnådd i planperioden.

Også årets virksomhetsplan har en visjon. Styret har dristet seg til å fornye den. Begrunnelsen er at en visjon 
skal være noe å strekke seg etter, noe som inspirerer til utvikling og fremgang, og fortrinnsvis noe som 
handler om noe større enn egen virksomhet. Det siteres fra punkt 2 i den nye planen: 

«Golfglede hele livet» er klubbens nye visjon og erstatter «Et fantastisk sted å være». Den nye visjonen 
fanger opp klubbens engasjement for golfentusiaster i alle aldre og favner ambisjonen om å utvikle et åpent, 
inkluderende og positivt klubbmiljø for spillere på alle nivåer. Visjonen signaliserer også at Oslo Golfklubb 
vil bidra til rekruttering til golfsporten generelt, i tillegg til å utvikle tilbudet til egne medlemmer. Med 
Norges beste bane og nytt klubbhus på plass, er Oslo Golfklubb et fantastisk sted å være. Med dette som 
utgangspunkt skal vi arbeide for å skape golfglede hele livet.» 

Hovedelementene i den nye virksomhetsplanen er:

• Visjon: Golfglede hele livet
• Verdier: Inkluderende – Kvalitetsbevisst – Ambisiøs – Respekt
• Medlems- og serviceløfte: Oslo Golfklubb skal være ledende i forhold til andre golfanlegg vi ønsker å 

sammenlikne oss med. Alt vi gjør skal bidra til å skape golfglede for medlemmer, samarbeidspartnere, 
gjester og ansatte.

• Hovedmål: Oslo Golfklubb skal ha et anlegg tilrettelagt for helårsaktiviteter med standard på klubbhus 
og bane som tilfredsstiller høyeste internasjonale nivå.

Planen vil bli fremlagt på årsmøtet og vil også være tilgjengelig på klubbens nettside og i sekretariatet. Alle 
medlemmer oppfordres til å sette seg inn i den. 

5. Medlemskommunikasjon
Styret og administrasjonen er opptatt av å ha god dialog med medlemmene. Informasjon fra klubben 
skjer gjennom klubbens websider, i elektroniske nyhetsbrev, på Facebook og Instagram, og medlemsbladet 
«OGK Nytt». Klubbens side på Facebook hadde ved årsskiftet 1 985 «følgere», en økning på ca. 300 fra 
året før. Facebook åpner for enkel deling av informasjon mellom administrasjonen og medlemmene, og 
blant medlemmene. Damegruppen og juniorgruppen har etablert egne Facebook-grupper for deling av 
informasjon og bilder. Aktiviteten på Instagram utviklet seg også positivt i 2019, og klubben har nå 1 379 
«følgere» på den digitale bildedelingsplattformen. Klubben bruker både video og bilder på Facebook og 
Instagram for å få oppmerksomhet og engasjement om innholdet som legges ut.

Styret la også i 2019 vekt på å informere om viktige sider av driften som vi vet at medlemmene er opptatt 
av. Svar på spørsmål om blant annet banedrift, pleie av banen, treningstilbud og kostnadsprioritering 
ble prioritert. Også informasjon om klubbhusprosjektet hadde høy prioritet i 2019. I tillegg til løpende 
nyhetsmeldinger, artikler i medlemsbladet og sideinnlegg på Facebook ble det arrangert informasjonsmøte 
mandag 24. juni og lørdag 12. oktober 2019. I juni ble det i en spørreundersøkelse kartlagt hva aktive 
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medlemmer vektlegger når det gjelder bruken av det nye klubbhuset. Nærmere 50 prosent deltok i 
undersøkelsen. Mange svarte at de vil benytte seg av de innendørs golf-fasilitetene. Mange etterspurte 
garderobeskap, bur og tralleplasser, og noen ønsket ladeplass til el-bil.

Den årlige medlemsundersøkelsen ble sendt ut i slutten av september, og analyseverktøyet Golfspilleren i 
Sentrum (GIS) benyttet for andre år på rad. GIS gir en effektiv mulighet til å sammenlikne utviklingen fra 
år til år. Svarene kan sammenliknes med et gjennomsnitt av alle golfklubber i Norge, eventuelt også et utvalg 
av klubber som det er naturlig å måle oss opp mot.

GIS fungerer sømløst mot GolfBox og sender automatisk ut spørreskjema, noe som forenkler prosessen for 
administrasjonen. 

Deltakelsen i fjorårets medlemsundersøkelse var på 29 prosent, mot 28 prosent sammenliknet med 2018. 
Generelle tendenser fra år til år er at kvinner er mer tilfreds enn menn og at de som er aktive i en gruppe 
er mer tilfreds enn de som ikke er med i en gruppe. Klubben oppnådde bedre score på nesten alle områder 
sammenliknet med 2018. Treningstilbudet fikk høyest score, og svarene bekreftet også denne gangen at 
trenerne bidrar meget positivt til miljøet og trivselen i klubben. Til tross for tilholdssted i henholdsvis 
brakker og telt, oppnådde også Pro Shop og kafeen høy score. Kontingentbeløp og priser, produkter, 
treningsfasiliteter, samt tilgang på ledige starttider, fikk lavest score. Styret har gjennomgått resultatene og vil 
støtte administrasjonen i arbeidet med å følge opp undersøkelsen. 

En del medlemmer ønsker fremdeles å motta informasjon i papirformat. Medlemsbladet, som har et 
opplag på ca. 300 eksemplarer «OGK Nytt» vil derfor bli videreført i 2020, med fire utgaver i året. Den 
elektroniske utgaven av bladet publiseres på klubbens nettside.

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

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

Styret har vært kontinuerlig opptatt av å sikre god tilgjengelighet på banen for medlemmene. Økte 
greenfeepriser var ett av tiltakene for noen år tilbake. Til tross for 165 færre greenfeespillere enn sesongen 
før, utgjorde totale greenfeeinntekter 2,1 millioner kroner i fjor, 100 000 kroner mer enn i 2018.

Det er tøff konkurranse i markedet om å oppnå sponsorinntekter. Bedriftene krever stadig mer i form 
av gjenytelser og kommersiell verdi. Samarbeidspartnerne våre var fornøyde også i 2019, og det er særlig 
kvaliteten på banen og gjestenes spilleopplevelser som ble fremhevet i tilbakemeldingene. Det anses som 
verdifullt å bli assosiert med Oslo Golfklubbs merkevare. Tre sponsoravtaler ble avsluttet i 2019, og noen 
nye ble signert. Samlede inntekter fra avtaler med samarbeidspartnere og ad hoc bedriftsturneringer ble 
på ca. 4,6 millioner kroner, ned fra 4,9 millioner kroner året før. Vi opplever for tiden stor interesse fra 
eksisterende og potensielle samarbeidspartnere i tilknytning til vårt nye klubbhus.

Styret er meget fornøyd med administrasjonens innsats for å bevare og selge inn avtaler som generer viktige 
inntekter for klubben. Kvaliteten på banen gjør at vi oppnår høyere priser på våre samarbeidsavtaler enn 
andre klubber i vår region. 
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Gullsponsoravtalene, som klubben har tilbudt siden ombyggingen i 2008, har gitt gode bidrag til 
klubbens økonomi. Avtalen innebærer at man betaler totalt 300 000 kroner for en spillerett i ti år og 
deretter mottar tilbud om medlemskap ved betaling av innmeldingsavgiften som gjaldt på tidspunktet for 
avtaleinngåelsen. Vi har en selvpålagt begrensning på inngåelse av maksimalt fem nye ti-årsavtaler per år. 
I 2019 ble det inngått tre avtaler og totalt har klubben nå 44 løpende avtaler. Én avtale ble avviklet i fjor 
etter ti års varighet.

Restgjelden etter baneoppgraderingen (banelånet) er nå 51,75 millioner kroner etter nedbetaling med 0,5 
millioner kroner i fjor. Lånet er rentesikret i henhold til mandatet om langsiktig forutsigbarhet som ble 
gitt på det ekstraordinære årsmøtet da baneombygningen ble vedtatt. En fastrentebinding på 7,68 prosent 
for 30 millioner kroner av lånet utløp i april 2018. Rentebindingsavtale for nye ti år fra samme tidspunkt 
ble i desember 2017 inngått med 4,58 prosent i rente. En fastrentebinding på 7,19 prosent for ti millioner 
kroner utløper i 2021. Siste del av lånet på 11,75 millioner kroner løper med en flytende rente på 4,45 
prosent. Gjennomsnittlig rente på hele lånet var ved årsskiftet ca. 5,05 prosent, inkludert en lånemargin på 
2,5 prosent. Lånet forfaller i 2039. 

Som nevnt ovenfor under pkt. 2, (finansieringen av det nye klubbhuset) har vi også mottatt et avdragsfritt 
lån på 10 millioner kroner fra Leif Høegh Stiftelse. Lånet har en løpetid på 15 år fra sommeren 2019, med 
en med rente på 2 prosent til 15. mars 2026, deretter 3 prosent til 15. mars 2031 og endelig 4 prosent til 
15. mars 2034. Lånet på 19,5 millioner kroner fra våre samarbeidspartnere og medlemmer løper avdragsfritt 
over 10 år fra oktober 2019 år til en fast rente på 3,5 prosent. Dette er meget gunstige rentebetingelser for 
finansiering av denne type prosjekter. Pr årsskiftet var klubbhuset ikke lånefinansiert utover det vi hadde fått 
utbetalt fra ovennevnte to låneavtaler på til sammen 29,5 millioner kroner. 

Under årsmøtet i 2017 tok et medlem opp spørsmålet om avskrivninger på baneanlegget følger gjeldende 
regnskapsstandarder. Avskrivningen på anlegget skjer med en sats på 1,25 prosent, altså med en 
avskrivningstid på 80 år. På daværende tidspunkt var gjenværende tid etter feste- og leieavtalene 32 år, og 
medlemmet mente at avskrivingstiden burde følge gjenværende leietid 

Det ville formodentlig være regnskapsmessig korrekt å endre nedskrivningstiden til 32 år. Hvis det var blitt 
gjort, ville de regnskapsmessige avskrivningene øke med 789 803 kroner pr år. Styret fant det imidlertid mer 
hensiktsmessig å igangsette arbeid med å forhandle med kommunen om forlengelse av avtalene, selv om det 
fortsatt var lang tid igjen av løpetiden. Det er en glede å meddele at vi sist høst signerte en tilleggskontrakt 
med Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY) om forlengelse av leie- og festekontraktene med utvidet 
løpetid til mars og mai 2089. Dermed burde problematikken rundt avskrivningstakten være ute av verden. 
Oslo Golfklubb har som kjent ikke et økonomisk formål, og det viktigste er at vi har tilfredsstillende 
kontantstrøm til å drive klubben på en forsvarlig måte. Vi har alltid klart å dekke våre forpliktelser med 
grunnlag i medlemskontingenter og sponsorinntekter. Et skår i gleden er imidlertid at kommunen krevde 
markedsregulering av leien, selv om vi søkte om nedsettelse da vi søkte om forlengelsen. Økningen i leien er 
72 400 kroner. Ny årsleie vil utgjøre 772 500 For ordens skyld presiseres det at EBY på vanlig måte har tatt 
forbehold om godkjennelse av tilleggskontraktene i bystyret.
 
Klubbens årsregnskap ble gjort opp med et overskudd på 575 061 kroner. 

7. Organisasjon 
Styrets oppgave er å utarbeide strategi og legge føringer for drift og videreutvikling av klubben, 
herunder å treffe prinsipielle beslutninger i saksområder som kommer opp gjennom henvendelser fra 
ansatte og medlemmer. Foruten våre vanlige gjøremål som følger av dette, ble det for noen av oss brukt 
ganske mye tid på de utfordringer vi møtte med leggingen av nytt gress på greenene. Planleggingen, 
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igangsettingen og oppføringen av det nye klubbhuset har selvsagt vært krevende, og medført vesentlig større 
arbeidsbelastninger for styrets medlemmer enn det som er vanlig i et ordinært driftsår.

Administrasjonen, sammen med de ansatte i idrettsavdelingen og baneavdelingen, samt ulike komiteer og 
ressursgrupper, skal gjennomføre strategi og planer i tråd med styrets vedtak. Styret setter pris på innspill fra 
engasjerte og ressurssterke medlemmer og ansatte. Alle forslag vurderes opp mot hensynet til helheten og 
klubbens langsiktige mål. 

Styret ønsker å takke alle i administrasjonen for meget god innsats i året som gikk. Styret er også svært 
takknemlige for at vi har en så dedikert og kompetent banestab som med sin solide innsats gjennom 
hele året greier å skape en bane av topp internasjonal kvalitet på alle spilleflater, en kvalitet som er selve 
bærebjelken i klubbens økonomi. Styret vil også takke vår head pro og viktige miljøskaper Stephen Newey, 
de ansatte i proshopen og restauranten, samt klubbens meget dyktige trenerteam som utfører et viktig arbeid 
med barn og ungdom.

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

Styret har oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2020:

Anleggskomité: Asbjørn Ramnefjell
Idrettskomité: Espen Andersen
Turneringskomité:  Erik Woods 

Av klubbens heltidsansatte ved årsskiftet var det tre kvinner og ni menn. Styrets sammensetning følger 
Idrettsforbundets krav til likestilling. Arbeidsmiljøet betegnes som godt. Sykefraværet var på  
2,7% prosent. Ved årsskiftet var én ansatt 80 prosent sykmeldt og én var 50 prosent langtidssykmeldt. 

Det var i 2019 ikke skader eller ulykker av nevneverdig art blant ansatte og frivillige. Informasjonen om 
forsikringsordninger ved ulykker ligger på klubbens nettsider. Klubben har oppmerksomhet rettet mot 
sikringstiltak på steder hvor spillere kan være spesielt utsatt for å bli truffet av golfballer. Klubben forurenser 
verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2019

Anleggskomiteen
Komiteen har bestått av Bent Hinze (leder), Christian Berg, Dag Hjarrand, Kristin J. Klæboe,  
Hans Kristiansen, Stein Oppedal, Tove Ringnes og banesjef John Riiber. Styret har i komiteens møter vært 
representert ved styreleder Jens-Ove Hagen. Anleggskomiteen avholdt fire møter i løpet av året.

Mandat
Anleggskomiteen har ikke økonomisk eller operativt ansvar for drift og vedlikehold av banen og 
anlegget forøvrig, men skal primært fungere som en ressursgruppe for baneavdelingen og sørge for 
å fremme medlemmenes synspunkter overfor banesjefen og styret. Eventuelle forslag til endring/
ombygging av banen skal forelegges komiteen, som også foreslår prioritering av tiltak i budsjettforslag 
utarbeidet av banesjefen.

Komiteenes leder og styrets leder bestemmer sammen med banesjefen tidspunkt for åpning og stengning av 
banen.

Status og tiltak i 2019
Fullføring av greenprosjektet har vært det mest omfattende tiltaket på banen i 2019.

Massive skader på greenene etter vinteren 2018 resulterte i en ombygging av greenene på høsten 2018, og 
i begynnelsen av mai 2019 startet leggingen av nytt greengress produsert i Portugal. Dessverre var det stor 
variasjon på tykkelsen av gressrullene, og dette resulterte i ujevne og langsomme greener med dårlig ballrull. 
Det var arbeidsmessig en krevende utfordring for banemannskapet med hyppig dressing for å utlikne 
høydeforskjellene. Fra august var kvaliteten på greenene igjen på det nivå vi ønsker. 

Greenprosjektet har disponert betydelige deler av baneavdelingens ressurser, både økonomisk og 
arbeidsmessig. Derfor har en del av andre planlagte tiltak/investeringer på banen blitt utsatt. 

Øvrige tiltak gjennomført i 2019:
• avrette tee 58 på hull 16 og legge nytt gress 
• lage ny treningsgreen og bunker ved Stephens Corner
• bytte ut roughgress v. side av greenen hull 1 og h. side av greenen hull 13
• av sikkerhetshensyn fjernet store døde trær langs banens yttergrense langs med hull 7 - utført  

av eksternt firma

Ombygging av treningsgreener, som er en vesentlig del av uteområdet rundt det nye klubbhuset er 
påbegynt. Banesjefen anmodet styret om å få begynne dette arbeidet 1. oktober 2019, men fikk ikke starte 
opp før etter banestenging 14. oktober. Det innebærer at ombyggingen av treningsgreenene blir fullført 
våren 2020.

Anleggskomiteen oppfordrer medlemmer, som har synspunkter på eventuelle forslag til endringer eller tiltak 
på banen, om å ta kontakt.

Bent Hinze
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Hedersmerkekomiteen 
Komiteen har bestått av Einar Skogstad, Jan Aaseth og Niels Vik. 

Vi har mange utøvere som presterer godt i turneringssammenheng, og flere oppnådde i 2019 poeng mot å få 
tildelt bragdmerke. Imidlertid mottok ingen fem poeng som gir sølvmerke, eller ti poeng som gir gullmerke.

Komiteen har vurdert mange kandidater til hedersmerke blant tillitsvalgte og har besluttet å tildele 
hedersmerke i sølv til Christian Staubo. Christian har bidratt aktivt i turneringskomiteen gjennom mange 
år, med særskilt innsats i de store barneturneringene; Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal og 
Wahlstrøms pokal. Det er ikke få barn/unge som har møtt hans smil på første tee før de nervøst skal spille 
turneringen. 

Vi gratulerer

Niels Vik

Idrettskomiteen
Komiteen har bestått av Espen Andersen (leder), Fredrik Bach, Stine Sophie Johnsen, Christian Hilstad og 
Axel Woxholt. Styret har i komiteens møter vært representert ved Ingrid Sæther Hagen. Det ble avholdt flere 
fellesmøter og flere mindre fokusmøter internt i gruppen.

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

Status og tiltak
Sesongen 2019 ble den sportslig satsing videreutviklet, med de ressurser vi hadde til rådighet. Flere 
medlemsaktiviteter og bedre kommunikasjon med spillerne ble prioritert. Komiteen fokuserte også på  god 
drift av idrettsavdelingen gjennom kontinuerlig evaluering mot felles mål og arbeidsdokument. Mange 
års satsing på klubbmiljø, gode trenere og en god organisasjon bar frukter også i 2019. Til tross for lav 
bemanning klarte vi å gjennomføre planlagte aktiviteter. Dette ble utført med god hjelp av trenere og 
juniorspillere.

Klubben hadde ca. 230 juniorer i trening i 2019, på nivå med året før. Det ble lagt ned arbeid i deling av 
spillene i riktige grupper, basert på individuelle ambisjoner, ønsker og ferdigheter.

Det ble gjennomført flere treningsuker for barn (Golf Camp) i sommerferieukene, med ca. samme antall 
deltakere som i 2018. Den sosiale treningsgruppen var populær også i 2019, og antall deltakere har 
stabilisert seg. Gruppen vil bli videreført i 2020. Komiteen arbeider kontinuerlig med å bedre rekrutteringen 
av jenter. Målet er å øke andelen jenter som trener i klubben og konkurrerer på vegne av OGK. 

Medlemstilbud
Idrettskomiteen har de senere år lagt ned tid og ressurser på å øke tilbudet til klubbens medlemmer i form 
av blant annet medlemskurs og medlemsturer. Idrettsavdelingen klarte i 2019 å opprettholde samme nivå 
som foregående år, selv med noe redusert mannskap. Det ble gjennomført tre medlemsturer til Spania, 
hvorav to i mars og en i november. Turene ble nesten fulltegnet. Det ble gjennomført flere kurs rettet mot 
kvinnelige medlemmer, noe som også fikk god respons og oppslutning. 
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Region Østlandet Vest
Regionen består av 21 klubber fra Oslo til Drammen og opp mot Hemsedal og Geilo. Idrettskomiteen har 
god kontakt med de største klubbene innen vår region og arbeider godt sammen om felles arrangementer. 
Oslo Golfklubb har en ledende rolle i dette samarbeidet.

Turneringer
Idrettskomiteen hadde ansvar for gjennomføring av klubbens to største turneringer, Sarah & Carls Cup og 
Wahlstrøms Pokal. 

Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal ble flyttet tilbake til forsommeren, med 167 spillere. Dette 
er vesentlig færre deltakere enn rekordåret 2017, hvor 282 spillere deltok. Målet er å øke antall deltakere i 
2020. Wahlstrøms Pokal ble gjennomført med 130 deltakere. 

Narvesen Tour er navnet på de regionale turneringene som mange av våre juniorer deltar på. Oppstillingen 
nedenfor viser gjennomsnittlig antall deltakere i Narvesen Tour blant klubbens juniorer de siste fem år. 
Dessverre opplevde vi en nedgang i antall jenter fra OGK som deltok i turneringer i 2019.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jenter 4,8 6,1 11,2 9,9 10,3 8,2
Gutter 5,8 17,1 21,5 21,4 19,7 19,6

Klubbens beste juniorer deltok på Srixon Tour, som i fjor besto av åtte turneringer. Oslo Golfklubb har 
mange gode juniorer, og på det meste hadde vi med 28 spillere på reise. Klubbens juniorer oppnådde hele 
29 pallplasser på Srixon Tour 2019. Sofie Bindner Engesæth tok gull i klassen J13-15, mens Oscar Bach vant 
klassen G13-15.

I lag-NM junior tok OGK gull i både jente- og gutteklassen. I lag-NM for seniorer vant både dame- og 
herrelaget sølv.

Økonomi
Idrettsavdelingen inngikk i 2018 en sponsoravtale med Toyota Norge. Avdelingen disponerte en ni-seters 
minibuss til bruk for transport til og fra turneringer, noe som bidro til å holde transportkostnadene nede. 
Bilordningen varte ut 2019. Vi håper å få på plass en tilsvarende avtale for kommende sesong.

Annet
Klubbhuset ble revet vinter/vår 2019. Dette medførte innskrenkede treningsområder som medførte en del 
utfordringer for å kunne levere et tilfredsstillende produkt fra våre trenere. Vi gleder oss til å få tilbake våre 
gode treningsområder i 2020.

Idrettsavdelingen retter en stor takk til Suzann Pettersens bidrag til alle klubbens aktive idrettsutøvere. Hun 
har vært en stor inspirasjon for oss alle – takk!

Espen Andersen
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Turneringskomiteen 
Komiteen har bestått av Erik Hagen, (leder) Martin Daun, Reidun Dybwad, Cecilie Krefting, Christian 
Staubo, Ingjerd Minken Staubo, Christian Storm, Erik Woods og Keith Woods, samt turneringsansvarlig 
Roger Bakke fra administrasjonen. Styret har i komiteens møter vært representert ved Markus F. 
Leandersson. 

Mandat
Komiteens mandat er å organisere alle klubbturneringer i samarbeid med klubbens turneringsansvarlig 
slik at alle medlemmer får et tilbud. Klubbturneringene er viktig for å skape et sportslig og sosialt miljø i 
klubben.

Planlegging av programmet startet tidlig i januar 2019 – først med en nøyere evaluering av 2018-sesongen. 
Turneringskalenderen fra 2018 ble brukt som mal, men komiteen gjorde noen forandringer. I løpet av 
vinteren og våren hadde vi to møter, samt diverse telefonmøter. Greenprosjektet gjorde at sesongstarten ble 
utsatt – noe som selvsagt påvirket vårt oppsatte program.

Status og tiltak
Det ble i løpet av sesongen 2019 spilt 4394 turneringsrunder, herunder 3226 klubbturneringer, 644 
turneringer for samarbeidspartnere og andre eksterne, og 697 sportslige turneringer. 

Pink Cup som åpningsturnering er vel etablert med stor deltagelse. Turneringen genererte 55 000 kroner og 
gjorde at OGK kom blant de seks beste klubbene og kvalifiserte seg til Pink Cup Landsfinalen!

Member’s Guest er et av høydepunktetene gjennom sesongen. Medlemmer kan invitere med seg én gjest 
hver, og det spilles «Tomanns best ball». Årets vinnere ble Bent Hinze og hans partner Bent Ove Pedersen 
etter finalespill på Portmarnock Golf Links i Dublin. 

Sarah & Carls Cup og Anthonys Minipokal ble gjennomført med 167 spillere i alderen to til 18 år fra hele 
Østlandet. Wahlstrøms Pokal i september samlet 130 juniorspillere.

Lag-NM Junior ble en stor sportslig suksess med gull i både jente- og gutteklassen. Arrangementet gikk på 
skinner med Erik Woods og Roger Bakke som ansvarlige.

Klubbmesterskapet ble igjen en massemønstring av klubbens spillere med 156 påmeldte. Vi valgte å ha cut 
etter den første dagen som muliggjorde en shotgun start søndag med felles premieutdeling og bespisning 
etter spill – en flott avslutning på årets KM-helg. Klubbmestere 2019: Julia Myklebust (Damer og Jenter), 
Jarle Volden (Herrer), Herman W. Sekne (Gutter), Nils Grønningsester (Senior Herrer), Anne-Marie Giørtz 
(Senior Damer), Asbjørn Ramnefjell (Eldre Senior Herrer), Anne Line Bakkevig (Eldre Senior Damer) og 
Jan Erik Evensen (75+ Senior Herrer).

Old Boys Championship ble markedsført med lavere startavgift og greenfee og ble igjen en stor suksess i 
forhold til de siste tre årene. Hele 88 spillere fra hele Østlandet stilte til start. 

Shaker’n ble arrangert med stor suksess både sosialt og sportslig. OGK vant. 

OGKs Ladies Vandrepokal med 97 deltakere ble nok en gang en fin turnering med spillere fra hele 
Østlandet.
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International Trophy ble først flyttet til september da greenprosjektet tok lenger tid enn planlagt. Da et tett 
turneringsprogram i september/oktober begrenset mulighetene for medlemsspill, valgte komiteen å avlyse 
Trophy’n i 2019 med mål om at den skal tilbake på programmet i 2020. 

Torsdagsmatchens finale, Per Teigen Finalen, ble i år vunnet av Henrik Hageness etter god match mot Per 
Kristian Winge. 

Avslutningsturneringen hadde som tidligere stort startfelt med en fin ramme. Dette var siste gang klubbhus-
teltet var i bruk. Teltet fungerte utmerket gjennom hele sesongen. Nå gleder vi oss alle til nytt klubbhus. 

Arbeidet med turneringsprogrammet for 2020 er i gang. 

Martin Daun og Reidun Bøhn Dybwad går ut av komiteen etter fire år. 
Vi takker Martin og Reidun for innsatsen! Erik Hagen trer også av etter åtte år som leder av komiteen. 

Avslutningsvis takker vi de øvrige i komiteen for innsatsen gjennom sesongen.

Erik Hagen

Damekomiteen 
Komiteen har bestått av Inger Anne Berge (leder), Tove Busch, Ellen Juel, Heidi Lium og Inger Walstad. 
Komiteen avholdt åtte styremøter, med godt oppmøte fra komiteens medlemmer. Komitelederen hadde 
flere møter med administrasjonen for å planlegge aktiviteter. 

Mandat 
Komiteen er selvoppnevnt og skal gi et tilbud til alle kvinnelige medlemmer over 21 år. Dette omfatter 
turneringeringer på Bogstad og samarbeidsprosjekter med andre klubber, treningstilbud på flere nivåer og 
sosiale tilbud til nye og gamle medlemmer.

Status og tiltak 
• Sesongens avslutningsturnering ble spilt med «To køller, putter og et kast» 25. september 2019, med 38 

deltakere. Årsmøte med middag og premieutdeling ble holdt samme dag med 40 deltakere.
• Alle nye kvinnelige medlemmer ble ønsket velkommen per telefon eller epost. 
• 121 medlemmer følger damegruppens egen side på Facebook.
• Damegruppen hadde en meget vellykket ukestur til La Manga, Spania, med 24 deltakere og gode 

tilbakemeldinger. En tilsvarende tur blir arrangert i mars 2020. 
• Det var stor interesse for vintertreningen, som ble gjennomført med 18 deltakere over seks uker. 

Tilbudet vil bli gjentatt i 2020.
• Hele 39 medlemmer deltok på informasjonsmøte 7. mai.
• 42 medlemmer deltok på regelgjennomgang med Ruth Anne Bjørnstad.
• Sommerfest ble avholdt 18. juni med 45 deltakere.
• Starttidene om ettermiddagen er nå fra kl. 17 med egen «Order of Merit» for ettermiddagsspillerne.
• Etter shotgun-turneringer ble det servert lunsj eller kaffe/vaffel.
• Damenes Uke 2019 med turnering, Eclectic og andre aktiviteter ble en suksess.
• Damegruppen samarbeidet med Turneringskomiteen om gjennomføring av Vår-Scramble og 

Vandrepokalen av 1937. 
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Turneringer  
Tirsdagsturneringene hadde generelt bra deltakelse i 2019: 
• Juni (med vintergreener): nærmere 40 deltakere 
• Juli: Gjennomsnittlig 15 deltakere 
• August/september: Gjennomsnittlig 30 deltakere  

Karin Westblads fat, Valkyrien og Texas Scramble hadde god oppslutning og gjennomgående gode resultater. 
Naboturneringen, stableford, ble i år arrangert på Bogstad med 92 deltakere, flere enn noen gang.

GC pokalen: 12 OGK-spillere besøkte Gøteborg Golfklubb. Det ble seier for Gøteborg GK.  

I klubbmesterskapet deltok 20 kvinnelige spillere fordelt på klasse Damer (ni deltakere), Damer Senior 
(åtte deltakere) og Damer Eldre Senior (tre deltakere). 

Sesongmatch ble gjennomført.
Foursome, Matchplay med naboklubbene Bærum og Haga ble vunnet av OGK.

Komiteen takker alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i 2019 og vi takker også Jayne og 
Stephen Newey, samt Roger Bakke for hjelp til gjennomføring av våre turneringer.

Inger Anne Berge

Senior Herrer 
Komiteen har bestått av Per J. Eitzen (leder), Per Gunnar Løken (kasserer), Petter Brandt, Ole A. Engstrøm, 
Dag Fasmer Wittusen, Torgeir Lund og Gunnar Skrautvol. Komiteen avholdt fire planleggingsmøter i 
løpet av året. I tillegg ble det avholdt et årsmøte med oppsummering av sesongen, premieutdeling samt 
behandling av forslag og endringer for sesongen 2020, samt valg til komiteen. 

Mandat
Komiteen skal samle seniorspillere i klubben til konkurranse og sosialt samvær. Komiteen planlegger, 
arrangerer og gjennomfører onsdagsturneringer for alle klubbens herrer over 50 år. Det konkurreres i fire 
klasser fordelt på alder. Det konkurreres også i andre formater. 

Status og tiltak
«Vinterputten» ble arrangert i midten av januar 2019, med hele 28 deltakere. 

Grunnet sen baneåpning ble første runde spilt på Hauger Golfklubb 8. mai med 11 deltakere. Så ble det en 
pause før vi satte i gang 22. mai. Tidlig i juni var alle nye greener åpne og spillbare, og Order of Merit og 
Eclectic-resultatene ble tellende fra 5. juni. 

Totalt ble det spilt 860 tellende runder fordelt på 18 onsdagsturneringer, i tillegg til at det ble spilt i alt 30 
runder. Fjerde september gjorde vi et forsøk med «bestball» parturnering med trukket partner. Vi registrerte 
114 spillere med én eller flere runder. Gjennomsnittlig deltakelse var 50 spillere per runde, noe vi var meget 
fornøyde med. Det var positivt å se mange nye ansikter på turneringene.

Det var generelt noe lavere deltakelse i 2019 år enn de seneste årene. Vi har ikke undersøkt om dette skyldes 
de provisoriske fasilitetene i sesongen. Imidlertid var vi meget positivt overrasket over hvor utmerket alt 
fungerte, både golfmessig og sosialt. Samtidig gleder også seniorene seg til nytt klubbhus i 2020.
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Shotgun-turneringer ble gjennomført fem onsdager i løpet av sesongen, med god deltakelse, servering av 
kaffe og vafler, og premiering for klassevinnere og «closest to the pin.» Én runde med tee-off fra 49 ble også 
gjennomført også i 2019.

Etter blandede reaksjoner på at vi i 2017 utsatte premiering av «closest to the pin» til sesongslutt, flyttet vi i 
2018 premiering til turneringsdagen. Dette fortsatte vi med i 2019. For første gang ble det i 2018 også delt 
ut premier til de tre beste i klasse A, B og C i form av et gavekort fra proshopen. I 2019 utvidet vi med en 
ny klasse D (80 år ++), med samme premiering. Fra 2020 vil vi vurdere å slå sammen klasse A (grunnet lav 
deltakelse) og B til én klasse slik at det igjen blir tre klasser. ”Birdie-potten” var som i 2018 en fast sum på 2 
000 kroner som utbetales i forbindelse med hver Shotgun-konkurranse.

Matchplay Senior i to klasser, delt etter handicap, ble gjennomført for femte år på rad, med 26 deltakere i 
klasse 1 og 12 deltakere i klasse 2. Upper Ten konkurransen ble gjennomført med 21 spillere 16. september. 
Oppslutningen om Old Boys Championship var på vei tilbake til tidligere høyder i 2019, etter noen år med 
beskjeden oppslutning på grunn av høy pris for deltakelse. I 2019 var det 87 deltakere midt i ferietiden, 
hvorav 38 fra andre klubber. 

Siv Leschbrandt og Roger Bakke fra administrasjonen bidro med god støtte ved alle turneringer og 
oppdatering av nettsiden vår. Likeledes er Stephen, Jayne og Anthony Newey i Proshopen uvurderlige. 
Komiteen takker alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i 2019. En spesiell takk til Petter 
Brandt som trekker seg fra komiteen etter flere års innsats, og en ekstra spesiell takk til Per J. Eitzen som har 
ledet komiteen med bravur i en årrekke og fortjener stor honnør for sin innsats. 

Gunnar Skrautvol
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Konsern Konsern OGK OGK

RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2019 2018 Note 2019 2018 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER

Kontingenter og avgifter 26 665 096 25 536 479 2 26 665 096 25 536 479 

Samarbeidspartere / bedrifter 3 853 084 4 939 325 3 853 084 4 939 325 

Greenfee 2 209 910 2 000 700 2 209 910 2 000 700 

Gevinst ved salg av maskiner 0 996 000 0 996 000 

Andre inntekter 5 168 475 7 413 871 2 5 168 475 7 413 871 

Sum driftsinntekter 37 896 565 40 886 375 37 896 565 40 886 375 

DRIFTSKOSTNADER

Ordinære avskrivninger 3 618 923 3 680 877 4 2 829 120 2 891 074 

Lønn, folketrygd og pensjonskostnader 16 070 045 15 860 840 3 16 070 045 15 860 840 

Andre driftskostnader 14 735 064 17 519 051 2B 16 021 264 18 905 251 

Tap på fordringer 32 150 73 400 32 150 73 400 

Sum driftskostnader 34 456 182 37 134 168 34 952 579 37 730 565 

DRIFTSRESULTAT 3 440 383 3 752 207 2 943 986 3 155 810 

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

Renter lån til konsernselskap 5 120 000 140 000 

Renteinntekter 148 306 39 593 148 153 39 540 

Andre finansinntekter 47 086 42 315 47 086 42 315 

Rentekostnader 2 600 907 3 162 822 8 2 600 654 3 162 822 

Tap aksjer 27 500 0 27 500 0 

Andre finanskostnader 56 010 0 56 010 0 

Netto finans poster -2 489 025 -3 080 914 -2 368 925 -2 940 967

ÅRSRESULTAT 951 358 671 293 575 061 214 843 

OPPSKRIVNING OG OVERFØRINGER

 Til fri egenkapital 575 061 214 843 575 061 214 843 

Dekning av udekket underskudd BGB AS 376 297 456 450 

SUM 951 358 671 293 575 061 214 843 

OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
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Konsern Konsern OGK OGK

BALANSE PR. 31. desember 2019 2018 Note 2019 2018 

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Klubbhus 43 762 536 43 762 536 

Idrettsanlegg/-bane 59 955 701 56 273 090 5 398 000 925 586 

Startbod og driving range etc 937 002 1 140 002 937 002 1 140 002 

Maskiner 2 610 001 4 472 001 2 610 000 4 472 000 

Biler/ inventar 0 213 000 0 213 000 

Forskudd leasing driftsmidler 315 769 94 913 315 769 94 913 

Sum varige driftsmidler 107 581 009 62 193 006 4 53 023 307 6 845 501 

Finansielle anleggsmidler

Aksjer i datterselskap 0 0 5 50 012 000 50 012 000 

Aksjer i Solheim Cup AS 0 27 500 5 0 27 500 

Lån til Bogstad Golfbane AS 0 0 5 og 6 10 100 000 10 100 000 

Sum finansielle anleggsmidler 0 27 500 60 112 000 60 139 500 

Sum anleggsmidler 107 581 009 62 220 506 113 135 307 66 985 001 

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kunder 403 740 303 969 403 740 303 969 

Andre kortsiktige fordringer 549 322 886 570 549 322 886 570 

Fordring konsernselskap 0 0 3 504 244 4 634 244 

Sum fordringer 953 062 1 190 539 6 4 457 306 5 824 783 

Kontanter, bankinnskudd 16 560 284 4 758 243 7 16 120 231 4 300 915 

Sum omløpsmidler 17 513 346 5 948 783 20 577 537 10 125 699 

SUM EIENDELER 125 094 355 68 169 289 133 712 844 77 110 700 
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Konsern Konsern OGK OGK

BALANSE PR. 31. desember 2019 2018 Note 2019 2018 

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Bunden egenkapital

Fond med selvpålagte restriksjoner

Fond med eksterne restriksjoner 3 915 000 4 050 000 10 3 915 000 4 050 000 

Sum bunden egenkapital 3 915 000 4 050 000 3 915 000 4 050 000 

Fri egenkapital

Fri egenkapital 9 552 204 8 842 143 9 552 204 8 842 143 

Udekket underskudd -8 795 115 -9 171 411

Sum opptjent egenkapital 757 089 -329 268 9 552 204 8 842 143 

Sum egenkapital 4 672 089 3 720 732 10 13 467 204 12 892 143 

GJELD

Annen langsiktig gjeld

Medlemslån klubbhus 19 500 000 0 8 og 9 19 500 000 0 

Lån fra Leif Høegh stiftelse 10 000 000 0 8 og 9 10 000 000 0

Gjeld til medlemmer 108 000 108 000 108 000 108 000 

Spillerrettigheter 17 486 000 5 907 000 1 17 486 000 5 907 000 

Lån Nordea 51 750 000 52 250 000 8 og 9 51 750 000 52 250 000 

Sum annen langsiktig gjeld 98 844 000 58 265 000 98 844 000 58 265 000 

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt 0 2 126 558 0 2 126 558 

Leverandørgjeld 17 699 959 411 862 17 699 959 411 862 

Skattetrekk og offentlige avgifter 1 245 455 1 107 257 1 048 830 857 257 

Annen kortsiktig gjeld 2 632 852 2 537 880 2 652 851 2 557 880 

Sum kortsiktig gjeld 21 578 266 6 183 557 21 401 640 5 953 557 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 125 094 355 68 169 289 133 712 844 77 110 700 

Oslo 18. februar 2020 
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OSLO GOLFKLUBB, IDRETTSLAGET OG KONSERNET

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019
Alle tall mht regnskapsposter er i hele tusen.

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

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

•	 Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

•	 Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og nedskrives 
når verdifall forventes ikke å være forbigående.

•	 Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.
Omløpsmidler er vurdert til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Spillerettigheter inntektsføres over avtalt løpetid.
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntekter:

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

Tilskudd inntekts-/balanseføres i den periode de er bevilget / utbetalt.  Tilskudd som ikke benyttes i henhold til 
formålet skal tilbakebetales og bokført som egenkapital med eksterne restriksjoner.

Momskompensasjon bokføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandlet som en kostnadsreduksjon.  
Kompensasjonen for 2018, utbetalt i 2019, utgjør kr 1.741. Kompensasjon for tidligere år er behandlet 
tilsvarende: 2017/18 kr 1.620 videre 2016/17 kr 1.524 og 2015/16 kr 1.581.

Kostnader:

Kostnader bokføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  I tilfeller hvor det ikke er 
en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen skjønnsmessig.  Øvrige unntak fra 
sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Konsernregnskapet: 

Oslo Golfklubb eier samtlige aksjer i Bogstad Golfbane AS, totalt 50.000 stk. 
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Konsolideringsprinsipper:

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

Merverdi på aksjer i datterselskaper / avskrivninger:

Aksjer i datterselskap er kjøpt / tegnet til pålydende.

Note  2 Spesifikasjon av resultatposter:

Note  2 A Medlemsinntekter og andre inntekter

Medlemsinntekter: 2019 2018 2017 2016

Årskontingenter 14 796 15 019 15 284 14 712 

Innmeldingsavgifter 4 353 3 210 2 557 3 672 

Finansiering oppgradering banen 3 497 3 529 3 563 3 604 

Klubbhus «fond» 1 564 1 622 1 277 

24 211 23 380 22 681 21 989 

Venteliste 328 349 405 418 

NGF avgift 605 521 525 531 

Treningsavgifter 1 007 951 1 078 1 012 

Protimer 514 335 331 165 

Sum medlemsinntekter 26 665 25 536 25 020 24 113 

Andre inntekter: 2019 2018 2017 2016

Arrangementsinntekter 763 870 860 889 

Annonser 42 101 211 102 

Tilskudd 2 348 2 245 2 133 2 100 

Leieinntekter 492 547 745 856 

Dekkhotell 819 883 827 859 

Kafeteriainntekter 0 2 093 0 0 

Andre inntekter 705 675 418 530 

Sum andre driftsinntekter 5 168 7 414 5 193 5 335 

Note 2 B Andre driftskostnader:

 2019 2018 2017 2016

Frø/gjødsel/sand 2 941 2 008 2 589 1 772 

Leie bane av eget selskap 1 625 1 750 1 605 1 750 

Rep. og vedlikehold banen 870 978 1 170 826 

Sponsorkostnader 502 798 866 943 

Vedlikehold utstyr 824 834 778 724 

Andre fremmedtjenester 89 1 496 709 444 

Medlemskontingent (NGF) 737 739 699 701 
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 2019 2018 2017 2016

Leie bane - Oslo Kommune 700 679 652 646 

Datakostnader 665 527 530 670 

Renhold / avfall 482 637 515 529 

Bevertning 427 250 491 502 

Lys / varme 695 677 483 420 

Rep. og vedlikehold bygninger 561 467 421 786 

Bensin / diesel / oljer 388 435 405 379 

Andre kostnader 4 514 6 630 2 903 3 106 

Sum 16 021 18 905 14 821 14 198

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

OGK
Konsern

OGK
Konsern

OGK
Konsern OGK OGK OGK

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Lønn 13 528 13 529 12 971 13 528 13 529 12 971 

Folketrygdavgift 1 986 1 953 1 797 1 986 1 953 1 797 

Andre personalkostnader 562 474 101 562 474 101 

Refusjoner av lønn -6 -95 -172 -6 -95 -172 

Sum lønn 16 070 15 861 14 697 16 070 15 861 14 697 

Antall årsverk  22  22  22 22 22 22 

Lønn og godtgjørelser:

  Daglig leder:       

  Lønn 993 980 985 

  Annen godtgjørelse    10 10 9 

  Sum    1 003 991 994 

  Styret: 0 0 0

  Revisor:

  Revisor for revisjon 136 127 114 122 113 101 

  Andre tjenester 40 78 57 40 78 57 

  Sum 175 204 171 161 191 158 

Pensjonsordning: Idrettslaget har avtale om obligatorisk pensjonsordning for ansatte. 

Låneforhold: Ingen av idrettslagets ansatte eller tillitsvalgte har lån i Oslo Golfklubb.
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Note 4 Driftsmidler

Driftsmidler OGK idrettslaget  
      

Klubbhus
Startbod 

Range-
bygg etc

Greener Maskiner Inventar/ 
Innredning Sum

Anskaffelseskost 01.01. 0 3 756 926 14 000 522 19 204 

Tilgang 64 063 0 5 024 0 0 69 086 

Mottatt tilskudd -20 300 -20 300
Avgang til 
anskaffelseskost 0 0 0 0 0 0 

Anskaffelseskost 31.12. 43 763 3 756 5 949 14 000 522 67 990 
Ordinære avskrivninger 
akkumulerte 0 -2 819 -551 -11 390 -522 -15 282

Bokført verdi 31.12 43 763 937 5 398 2 610 0 52 708 

Forskudd leasing 316 316 

Årets ordinære 
avskrivninger 0 203 551 2 068 7 2 829 

Avskrivningssats  10 %  10% 20 % 10 %  

Avskrivningsprinsipp Linært Linært Linært Linært Linært  

Leieperiode 5 og 10 år
 

Driftsmidler OGK Konsern

Klubbhus
Startbod 

Range-
bygg etc

Golfbane/
Greener Maskiner Inventar/ 

Innredning Sum

Anskaffelseskost 01.01. 0 3 756 64 110 15 724 522 84 112 

Tilgang 64 063 0 5 024 0 0 69 086 

Mottatt tilskudd -20 300 -20 300
Avgang til 
anskaffelseskost 0 0 0 0 0 0 

Anskaffelseskost 31.12. 43 763 3 756 69 133 15 724 522 132 898 
Ordinære avskrivninger 
akkumulerte 0 -2 819 -9 178 -13 114 -522 -25 633

Bokført verdi 31.12 43 763 937 59 956 2 610 0 107 265 

Forskudd leasing 316 316 

Årets ordinære 
avskrivninger 0 203 1 341 2 068 7 3 619 

Avskrivningssats  10 % 1,25 og 10 % 20 % 10 %  

Avskrivningsprinsipp Linært Linært Linært Linært Linært  

Leieperiode 5 og 10 år
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Note 5 Aksjer i andre selskaper

Selskap:
Anskaffelses 

tidspunkt
Forretnings 

kontor Eierandel Stemme-andel

Datterselskap og Felles kontrollert 
selskap:

Bogstad Golfbane AS
10.09.2007 og 

23.03.2010 Oslo 100/100 100%

Antall 
aksjer Kostpris Regnskaps-

messig verdi

Bogstad Golfbane AS 50.000 50 012 50 012 Datterselskap

Solheim Cup AS - avviklet 2019/20          28        0  

Tall fra årsregnskapene for årene  2019  2018  2017  2016

Bogstad Golfbane AS

Årsresultat    376     456   -162     105

Egenkapital  41 217  40 840 40 384  40 546

Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS

Transaksjoner med BGB AS 2019 2018 2017 2016

Balanseposter:

  Langsiktig utlån 10 100 10 100 10 100 10 100

  Kortsiktige fordringer  3 504  4 634  5 658  6 473

Resultat poster

  Leie av golfbanen  1 625  1 750  1 605  1 750

  Renteinntekter    120    140    140    140

Note 6 Fordringer

Avdragsplan langsiktige utlån – pantsettelse / sikkerhet:

Oslo Golfklubb har langsiktig utlån, kr 10.100. til datterselskapet Bogstad Golfbane AS. Avdragsplanen følger 
den avdragsplan som idrettslaget har på lån i Nordea for finansiering av bane-oppgraderingen.

Bogstad Golfbane AS (låntager) har ikke stillet noen sikkerhet for lånet.
Avsetning for mulige tap på fordringer:

I årsregnskapet for idrettslaget er det i 2019 avsatt kr 0 for mulige tap på fordringer.  Tilsvarende avsetning var 
for 2018 kr 0, for 2017 kr 0 og for 2016 kr 0. 

Note 7 Betalingsmidler

Idrettslaget har bundne bankinnskudd på kr 2.347 hvorav kr 2.347 er innskudd på skattetrekkskonto.
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Note 8 Langsiktig gjeld

Avdragsplan lån: 

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 

OGK
Konsern

OGK
Konsern OGK OGK

2019 2018 2019 2018

Gjeld til medlemmer - klubbhus 19 500 19 500 

Gjeld til Leif Høegh stiftelse 10 000 10 000 

Gjeld til kredittinstitusjoner 37 597 46 389 37 597 46 389 

Sum 67 097 46 389 67 097 46 389 
           

Avdragsprofil: Lån fra medlemmer forfaller til betaling om 10 år. Lån fra Leif Høegh stiftelse forfaller til 
betaling om 15 år. Lån fra Nordea reforhandles i 2020 ved finansiering av klubbhus. Det blir endring av 
nedbetalingsplan. Opprinnelig lån løper med avdragsfrihet til 30. november 2020. Avtalt nedbetalingstid er så 
over 19 år.  

 

       

Avdragsplan Rest 2024 2023 2022 2021 2020 Sum

Medlemmer 19 500 0 0 0 0 0 19 500 

Leif Høegh stiftelse 10 000 0 0 0 0 0 10 000

Nordea 37 597 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 51 750 

Sum 67 097 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 81 250 

Note 9 Pantstillelser, garantier m.v.

 
Konsern

2019
Konsern

2018
Konsern

2017
OGK
2019

OGK
2018

OGK
2017

Gjeld som er sikret ved pant og lignende:

Gjeld til kredittinstitusjoner 51 750 54 377 54 672 51 750 54 377 54 672 

Sum gjeld 51 750 54 377 54 672 51 750 54 377 54 672 

Garantier: 0 0 0 0 0 0 

Sum gjeld og garantier 51 750 54 377 54 672 51 750 54 377 54 672 

Sikkerhetsstillelse: Som sikkerhet for lånene fra Nordea stilles følgende:

Utbygging av banen: Første prioritets panterett pålydende kr 66.000 i leieavtale med Oslo kommune.  
Leieforholdet gjelder gnr. 27 bnr. 2753 i Oslo kommune.

Første prioritets panterett pålydende kr 66.000 i gnr 27 bnr 2752 i festeavtale med Oslo kommune.  

Klubbhus: Klubben har ikke stilt sikkerhet for lån fra medlemmer for finansiering av klubbhus.
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Note 10 Egenkapitalen (EK)

Oslo Golfklubb har mottatt kr 5.400. i tippemidler til utbedring av golfbanen. Tippemidlene må tilbakebetales dersom banen 
ikke drives som golfbane i 40 år etter ferdigstillelse. Klubben har valgt å overføre kr 135. hvert år fra egenkapital med 
eksterne restriksjoner til annen egenkapital. 

Egenkapitalen OGK

Egenkapital 
med eksternt 

pålagte 
restriksjoner

Egenkapital 
med 

selvpålagte 
restriksjoner

Annen 
egenkapital

Kapital-   
konto

Egenkapital 31.12.2016 - OGK 4 320 0 7 586 11 906 

Årets endring i egenkapitalen:

Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

Årets resultat 771 771 

Egenkapital 31.12.2017 - OGK 4 185 0 8 492 12 677 

Årets endring i egenkapitalen:

Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

Årets resultat 215 215 

Egenkapital 31.12.2018 - OGK 4 050 0 8 842 12 892 

Årets endring i egenkapitalen:

Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

Årets resultat 575 575 

Egenkapital 31.12.2019 - OGK 3 915 0 9 552 13 467 

Egenkapital – OGK Konsern

Egenkapital 
med eksternt 

pålagte 
restriksjoner

Egenkapital 
med 

selvpålagte 
restriksjoner

Annen 
egenkapital/ 
udekket tap

Sum
Egenkapital

Egenkapital 31.12.2016 - Konsern 4 320 0 -1 880 2 440 

Årets endring i egenkapitalen

Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

Årets resultat 610 610 

Egenkapital 31.12.2017 - Konsern 4 185 0 -1 136 3 049 

Årets endring i egenkapitalen

Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

Årets resultat 671 671 

Egenkapital 31.12.2018 - Konsern 4 050 0 -329 3 721 

Årets endring i egenkapitalen

Endring EK med eksterne restriksjoner -135 135 0 

Årets resultat 951 951 

Egenkapital 31.12.2019 - Konsern 3 915 0 757 4 672 
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BOGSTAD GOLFBANE AS

Resultatregnskap Note 2019 2018

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 1 300 000 1 400 000
Sum driftsinntekter 1 300 000 1 400 000

Driftskostnader

Varekjøp 0 0
Lønninger, folketrygd og lignende 2 0 0
Annen driftskostnad 13 800 13 800
Avskrivninger 3 789 803 789 803
Sum driftskostnader 803 603 803 603

DRIFTSRESULTAT 496 397 596 397

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 153 39
Annen finansinntekt 0 0
Renter til konsernselskap -120 000 -140 000
Annen rentekostnad -253 0
Netto finansresultat -120 100 -139 961

Resultat før skattekostnad 376 297 456 436

Skattekostnad 7 0 0

Årsresultat 376 297 456 436

Overføringer og disponeringer
Overføring annen egenkapital 376 297 456 436
Overføring overkursfond 0 0
Sum overføringer og disponeringer 376 297 456 436
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BOGSTAD GOLFBANE AS

Balanse pr. 31.12 Note 2019 2018

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Anlegg 54 557 701 55 347 504
Sum varige driftsmidler 3 54 557 701 55 347 504

Transportmidler, inventar, maskiner
Maskiner 1 1
Sum transportm., inventar, maskiner 4 1 1

Sum anleggsmidler 54 557 702 55 347 505

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum kortsiktige fordringer 0 0

Bankinnskudd,kontanter,og lignende
Bankinnskudd,kontanter og lignende 440 053 457 328
Sum bankinnskudd,kontanter og lignende 440 053 457 328

Sum omløpsmidler 440 053 457 328

SUM EIENDELER 54 997 755 55 804 833
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BOGSTAD GOLFBANE AS

Balanse pr. 31.12 Note 2019 2018

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 50 000 000 50 000 000
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital  5/6 50 000 000 50 000 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  5/6 -8 783 115 -9 159 411
Sum opptjent egenkapital -8 783 115 -9 159 411

Sum egenkapital 41 216 885 40 840 589

Annen langsiktig gjeld
Pantegjeld 8 10 100 000 10 100 000
Sum annen langsiktig gjeld 10 100 000 10 100 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3 680 869 4 864 244
Sum kortsiktig gjeld 3 680 869 4 864 244

Sum gjeld 13 780 869 14 964 244

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 997 755 55 804 833
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BOGSTAD GOLFBANE AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

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.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Utsatt skatt og
utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Netto utsatt skattefordel er etter unntaksreglene
for små foretak ikke balanseført.

Note 2 - Antall ansatte/godtgjørelse/lån m.v.

Selskapet har ingen ansatte.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 16.875 hvorav mva. utgjør kr. 3.375.
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Note 3 - Anleggsmidler

Anlegg

Anskaffelseskost 01.01.2019 63 184 214
Tilgang i året 0
Anskaffelseskost 
31.12.2019 63 184 214

Akk. avskr. 01.01.2019 7 836 710
Årets avskrivninger 789 803
Akk. avskr. 31.12.2019 8 626 513

Bokført verdi 31.12.2019 54 557 701

Avskrivningsats 1,25 %
Avskrivningsprinsipp Linært

Bogstad Golfbane AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

Note 4 - Transportmidler, inventar, maskiner

Maskiner

Anskaffelseskost 01.01.2019 1 723 930
Tilgang i året 0
Anskaffelseskost 31.12.2019 1 723 930

Akk. avskr. 01.01.2019 1 723 929
Årets avskrivninger 0
Akk. avskr. 31.12.2019 1 723 929

Bokført verdi 31.12.2019 1

Avskrivningsats 20 %
Avskrivningsprinsipp 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.
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Note 6 - Egenkapital
Aksje- Annen Sum
kapital egenkapital egenkapital

Innbetalt 01.01.2019 50 000 000 -9 159 411 40 840 589
Årets resultat 0 376 297 376 297
Pr. 31.12.2019 50 000 000 -8 783 115 41 216 885
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Revisjonsberetningen

 NITSCHKE AS 
Vollsveien 17B 
Postboks 353, 1326 Lysaker 
Telefon: +47 67 10 77 00 
E-post: post@nitschke.no 
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Independent member of BKR International 
www.nitschke.no  

 

 
 
Til å rsmøtet i  
Oslo Golfklubb 
 
 

Lysaker, 26. februar 2020 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2019 
 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Oslo Golfklubb som  viser et  overskudd på kr 575.061 og et 
overskudd for konsernregnskapet på kr 951.358, og etter vår mening: 
• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter  
• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Oslo Golfklubb per 31. 

desember 2019 og av selskapets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Oslo 
Golfklubb per 31. desember 2019 og av konsernets resultater for det avsluttede regnskapsåret i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

Årsregnskapet består av: 
• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper, og  

• konsernregnskapet som består av balanse per 31. desember 2019 resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper.  

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen.  
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 
konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt 
å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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Oslo Golfklubb 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING                                      Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet for 2019 

   
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den 
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt 
drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten 
vil bli avviklet. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger  
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Oslo Golfklubb 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med 
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
Lysaker, 26. februar 2020 
NITSCHKE AS 
 
 
Erling Kofstad 
statsautorisert revisor 
 

Årsmøte | Oslo Golfklubb | 12. mars 2020

42



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 12. mars 2020

43



FORSLAG

1. Forslag fra styret

Opprettelse av disiplinærutvalg
Styret foreslår at det opprettes et disiplinærutvalg for behandling av saker som gjelder brudd med idrettens 
lover og bestemmelser, og OGKs regler og verdigrunnlag. Flere andre klubber har et slikt utvalg. Felles for 
disse er at medlemmer og ansatte skal kunne innlevere en klage eller henvendelse angående regelbrudd, 
uønsket atferd eller andre forhold som omfattes av komitéens mandat. Styret mener det er riktig at slike 
saker skal behandles av et uavhengig utvalg, og ikke av styret. Utvalget skal utarbeide forslag til mandat 
og disiplinærbestemmelser for styret, som vil fatte vedtak om disse før sesongåpning 2020. Mandat og 
disiplinærbestemmelser skal gjøres kjent for medlemmene og publiseres på klubbens hjemmeside. Rapport 
fra utvalget skal inngå i årsberetningen og legges frem for årsmøtet hvert år. 

Følgende medlemmer er blitt forespurt om å delta i utvalget, og har sagt seg villige. Disse vil bli oppnevnt av 
styret hvis forlaget blir vedtatt:

Pia Kracht 
Frode Grotmol
Lars Musæus

2. Tre forslag innsendt av Per Kristian Winge om endringer i kontingenter:
2.1. Lik pris på alle medlemskap uavhengig av fast registrert bosted. Jeg ønsker at det ikke lenger skal være 
rabatt for passive medlemmer som har fast registrert bosted i utlandet, eks Gøteborg. Forslag: Lik pris på alle 
passive medlemskap uavhengig av bosted i Norge eller utlandet.

Styrets innstilling – begrunnet:
I dag betaler passive medlemmer bosatt i utlandet 2 350 kroner mindre per år enn øvrige passive 
medlemmer. Av dette er 2 000 kroner knyttet til baneoppgraderingsbidrag og 350 kroner til generell 
kontingent. 

Styret er enig i Winges forslag, men mener det er urimelig å innføre hele økningen på ett år, uten at passive 
medlemmer bosatt i utlandet har fått anledning til å forberede seg på økningen og/eller vurdere å endre 
medlemskategori. Alle medlemmer må melde endringer av medlemskategori før nyttår. Styret foreslår at 
kontingenten for denne gruppen økes med 350 kroner i 2020, og at kontingenten fra 2021 gjøres lik som 
kontingenten for passive medlemmer bosatt i Norge.

2.2. Forslag: Lik pris på medlemskap uavhengig av ansiennitetsår/alder som medlem.

Styrets innstilling – begrunnet:
Kontingentkategorien «aktiv 70/20» ble av årsmøtet i 2001 vedtatt avsluttet, under forutsetning av at 
medlemmer som allerede tilhørte denne kategorien skulle få beholde den. Det er sju medlemmer i denne 
kategorien i 2020, hvorav den yngste er 89 år gammel. 

Styret er ikke enig i forslaget og anbefaler at ordningen videreføres for denne gruppen som tidligere vedtatt. 
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2.3. Medlemskategoriene passive juniorer og passive studenter uten spillerett bør ha lavere kontingent enn 
kategori TM2 som har full spillerett på banen

Styrets innstilling – begrunnet:
Tidsbegrenset medlemskap (TM) tilbys alle barn og unge som deltar i klubbens juniorgrupper for å bidra 
til rekruttering og utvikling av unge spillere. Tidsbegrenset medlemskap tilbys i tre kategorier med ulike 
kontingentbeløp. Nybegynnere tilbys TM3, som ikke gir spillerett på banen. Spillere som har ferdigheter 
til å spille på banen tilbys TM2, men erfaringsmessig velger mange av dem å trene mest på 9-hullsbanen 
på Nordhaug før de spiller på Bogstad. TM1 gis til spillere som har gode ferdigheter, bruker banen mer 
og deltar regelmessig i turneringer. Det var ingen forskjell i kontingent mellom kategori TM2 og passive 
juniorer/passive studenter i 2019. 

Styret er ikke enig Winges forslag. Styret mener det er viktig å stimulere juniorer til banespill for å 
motivere dem til å fortsette med golf. Styret mener det er riktig å opprettholde lik kontingent for juniorer i 
medlemskategori TM2 og passive juniormedlemmer. 
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KONTINGENTER OG AVGIFTER 2020

Post: Inklusive post nr: 2019 * 2020 *

1 Aktive damer og herrer +22 år 13,15 og 16 13 950 14 300
2 Aktive damer og herrer 70 / 20 (stengt) 13,15 og 16 10 500 10 500
3 Aktive studenter etter søknad innen 20. februar 13 og 16 8 800 8 800
4 Aktive juniorer 1- 21 år + TM 1 14 3 900 3 900
5 TM 2 1 800 1 800
6 TM 3 500 500
7 Midlertidige medlemmer 13,15 og 16 21 000 21 000

8 Passive voksne (+22 år) 15 og 16 5 150 5 150
9 Passive studenter etter søknad t.o.m. 28 år        1 800 1 800

10 Passive juniorer 1-21 år 1 800 1 800
11 Passiv utland 16 2 900 3 150

12 Støttemedlem 300 300
 ------------------------------------------------------
Innmeldingsavgift ** 50 000 50 000

13 Finansbidrag voksne (ikke passive) 2 000 2 000
14 Finansbidrag junior (ikke passive) 400 400
15 Klubbhusavgift 1 300 1 300
16 NGF avgift (+20 år) 350 372

Garderobeskap Dame og Herre  -    750
Bur i trallerom – små  -     600
Bur i trallerom – store 600    700
El. Tralleplass inkl. mva – klubbhuset 0 950
El. Tralleplass inkl. mva - driftsbygget 800     800

*: Sum på kontingentfakturaen inklusive pliktige tillegg

**: Innmeldingsavgiften søkes innkrevd raskest mulig og etter avtale mellom administrasjonen og
det nye medlem. Dog slik at juniorer betaler minimum kr 7 000 på innmeldingstidspunkt og må 
ha innbetalt all innmeldingsavgift senest det år medlemmet fyller 29 år.

Nye medlemmer som er over 28 år på innmeldingstidspunkt kan dele avgiften i maksimalt 2 år.
Ved slik deling påløper det et ekstra gebyr stort kr 1 000 i år to.
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BUDSJETT 2020

Noter Bud 2019 Res 2019 Bud 2020
Driftsinntekter og kostnader

Driftsinntekter B1 -51 655 750 -37 896 565 -42 402 800
 
 

Driftskostnader  
Lønnsrelaterte kostnader 16 108 000 16 527 736 16 026 000
Ordinære avskrivninger B3 3 340 000 2 829 120 3 656 000
Andre driftskostnader B2 29 255 000 15 595 723 19 455 300
Sum Driftskostnader 48 729 000 34 952 579 39 137 300
Driftsresultat -2 926 750 -2 943 986 -3 265 500

 
 

Finansinntekter og utgifter  
Finansinntekter -50 000 -315 239 -50 000
Finanskostnader 2 850 000 2 684 164 2 750 000
Sum Finansposter 2 800 000 2 368 925 2 700 000

 
Årsresultat -126 750 -575 061 -565 500

  
B1 Kontingenter 14 997 750 14 795 730 16 579 100

Livsvarige aktive 12 600 000 0           0
Innmeldingsavgift 4 200 000 4 353 370      4 400 000       
Banefinansieringsavgift 3 560 000 3 497 200    3 558 400
Klubhusavgift 1 605 500 1 564 200    1 625 000
Treningsavgifter 1 072 000 1 007 301    1 072 000
Protimer / kurs 778 000 704 145     633 200
Div. avgifter 870 000 933 400     530 500
Annonser 125 000 42 000      50 000
Leieinntekter 265 000 491 600 1 321 500
Dekkskift 1 100 000 818 715    1 050 000
Tilskudd 515 000 518 152     500 000
Kafeinntekter / MVA komp 1 450 000 0 1 600 000
Arrangementsinntekter 550 000 763 116 240 000
Andre inntekter 7 967 500 8 407 636 9 243 100
Sum 51 655 750 37 986 565 -42 402 800
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Bud 2019 Res 2019 Bud 2020
B2 Frø/gjødsel/sand 2 597 000 2 940 968 3 057 000

Livsvarige aktive / klubbhusavgift 14 205 500 0 0
Leie bane av eget selskap 1 450 000 1 625 000 1 300 000

 Rep. og vedl.hold bane 696 000 869 622 696 000
Sponsorkostnader 700 000 502 387 700 000
Vedlikehold utstyr 591 000 824 377 591 000
NGF-avgift 720 000 736 910 750 000
Leie bane Oslo Kommune 680 000 700 120 770 000
Datakostnader 540 000 664 900 615 000
Renhold / avfall 450 000 322 879 802 800
Lys/Varme 350 000 695 330 701 000
Rep. og vedl.hold bygninger 260 000 551 832 200 000
Bensin/ diesel/oljer 450 000 388 499 400 000
Andre kostnader 5 565 500 4 772 899 8 872 500
Sum 29 255 000 15 595 723 19 455 300

B3 Avskrivninger Investering: Bud 2020
Maskinkjøp bane 750 000 564 000
Greenprosjektet 1 500 000 150 000
avskrives over 5 / 10 år 2 250 000
Fra tidl. Års investeringer
fra bane 2 734 000
fra idrett 50 000
fra spill 58 000
fra klubbhus 10 000
fra boligbygget 90 000

sum 2 942 000 2 942 000
3 656 000
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Klubbens Organisasjonsplan
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Kontrollkomité
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Ressurs-
gruppe

Ressurs-
gruppe

Anleggskomité Turneringskomité Idrettskomité Damekomité
Seniorkomité

Ressurs-
gruppe

Administrasjon
Bane og Idrett

Rådet

Styringsgruppe for 
nytt klubbhus

Styret

-
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VALG

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I OSLO GOLFKLUBB 2020

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

a) Styreleder og nestleder for ett år:

Styreleder: Jens-Ove Hagen (tidl. valgt styreleder 2017-2019, nestleder 2015-2016, styremedlem 2013 
2014, varamedlem 2012)

Nestleder: Lars Olaf Sterud (tidl. valgt nestleder 2017-2019, styremedlem 2014-2016) 

b) Fire styremedlemmer for ett år og ett varamedlem for ett år:

Styremedlem:  Cecilie Ditlev-Simonsen  (tidl. valgt styremedlem 2015-2019, varamedlem 2014)
Styremedlem:  Markus F. Leandersson  (tidl. valgt styremedlem 2017-2019)
Styremedlem:  Christopher Raanaas     (tidl. valgt styremedlem 2019)
Styremedlem:  Ingrid Sæther Hagen     (tidl. valgt styremedlem 2019)

Varamedlem:  Thomas Selbekk         (tidl. valgt varamedlem 2019)

c) Representasjon

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget i Norges Golfforbund.

d) Kontrollutvalget bestående av tre medlemmer, samt ett varamedlem for ett år: 

Leder  Jens N. Engelstad  (tidl. valgt: 2010-2019, valgt varamedlem 2008)
Medlem Axel Emil Roll  (tidl. valgt: 2010-2019, valgt varamedlem 2010-2017)
Medlem Catharina Aasheim Nytt medlem 
Varamedlem Roar Gaustad  (tidl. valgt 2019)

Oslo, januar 2020

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

Styret innstiller følgende Valgkomité – bestående av tre medlemmer, samt ett varamedlem for ett år:

Leder:  Jan Aaseth  (tidl. valgt 2019, valgt medlem: 2017-2018)
Medlem: Anette Bech  (tidl. valgt 2007 – 2019) medlem og leder)
Medlem: Erik Hagen  (tidl. valgt varamedlem: 2016-2019)

Varamedlem: Camilla R. Juell (tidl. valgt 2019)
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Notater
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Bruk våre samarbeidspartnere:

SISSENER
Kapitalforvaltning
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