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ÅRSBERETNING 2009 

 
 
Årsmøtet:  Ordinært årsmøte ble avholdt på Persbråten vgs skole 24. februar 2009 
 
Styret: Einar Skogstad, formann, Inge Fjeldstad, Vibeke Stensrud, Jan Aaseth jr., Tove 

Ringnes og varamedl. Harald Ziegler 
 
Daglig leder:  Niels Vik 
 
Revisor:  Nitschke AS Statsautoriserte Revisorer 
 
Komité oppnevnt av årsmøtet: 
Kontrollkomiteen:      Arne Ramstad og Ole N Heidenreich 
 
Komiteer oppnevnt av styret: 
Banekomiteen: Mikkel Haug, formann, Stein Oppedal, Knut Skabo, Anette Bech og Agathe Backer-

Grøndahl 
 
Hedersmerkekomité:  Terje Foss, formann, Elisabeth Seeberg og Niels Vik 
 
Valgkomiteen: Anette Bech, Anne Line Bakkevig, Sven-Erik Sjøberg og vara Stein Oppedal 
 
Passives komité: Nicolai Malling 
 
Sponsor- og                   
markedskomiteen:      Einar Skogstad, Inge Fjeldstad, Niels Vik og Kristin Julie Klæboe 
 
Testkomiteen:  Astri Kolbjørnsen og Per Kolbjørnsen 
 
Treningskomiteen: Lars Olaf Sterud, formann, Tim Resen, Tom K. Aslesen, Tina Alnæs, Svein 

Gjeruldsen, Erik Hagen og Gry Borg 
 
Turneringskomiteen: Sven-Erik Sjøberg, formann, Henning Monsen, Per F. Moe, Kaare Engebretsen, Paul 

Fagersand, Egil Hatling, Erik Hagen, Wenche Ektvedt, Grete I. Thorn 
 
Trenere: Stephen Newey, Julian King, Fredrik Due og Caroline Diethelm 
 
Sports- og  Kristin Julie Klæboe 
markedssjef 
 
Sekretariat:  Niels Vik, Victoria Wällensjö, Kristin Julie Klæboe og Elin S Pettersen 
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MEDLEMSSTATISTIKK 
 

      
 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Æresmedlem 1 1 1 2 2
Livsvarig aktiv 11 11 11 11 11
Sponsorer 24 25 23 26 34
Aktive damer 375 355 374 385 395
Aktive herrer 865 884 946 960 974
Aktive juniors under 22 år 21 21 23 40 40
Midlertidige medlemmer 4 3 2 1 1
Totalt aktive 1301 1300 1380 1425 1457
      
Passive med spillerett 69 84 68 64 43
Tidsbegrenset medlemskap 0 0 81 171 177
Livsvarig passiv 6 5 5 5 5
Passive uten stemmerett 524 485 347 231 116
Passive med stemmerett 370 387 376 358 356
Passive juniors under 22 år 154 141 123 84 64
      
TOTALT 2424 2402 2380 2338 2218
      
      
Æresmedlem: Karin Westblad    
 Terje Foss     
 
      

Følgende medlemmer er under året avgått ved døden: 
 
   

 
 
 Medlem fra:    

      
Haakon Herstad-Hansen  1988    
Nicolai Andresen  1951    
Vera Musæus  1947    
Beate Storm  1995    
Jan Aaseth sr.  1950    
Lars Arentz- Hansen  1956    
Magne Reed  1989    
Marianne Christie  1988    
Lars Lonning  1988    
Kåre Svendsen  1965    
Per Hasselstrøm  1982    
Westye Holter-Sørensen  1957    
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Styrets beretning 2009 
 
Styret i Oslo Golfklubb har i perioden bestått av: 
 
Formann:  Einar Skogstad 
Viseformann:  Inge Fjeldstad 
Styremedlem:  Jan Aaseth Jr. 
Styremedlem:  Vibeke Stensrud 
Styremedlem:  Tove Ringnes 
Varamann:                  Harald Ziegler 
 
Styret har i perioden hatt 12 styremøter og ett møte med Rådet.  Det enkelte styremedlem har dessuten vært 
engasjert i ulike komiteer og utvalg, samt deltatt på møter i regi av Norges Golfforbund. 
 
Oslo Golfklubbs virksomhet drives for det meste på et område på Bogstad leid i hovedsak fra Oslo 
Kommune. OGK har mange medlemmer og klubben har tradisjon for å ha sunn økonomi og god styring. 
Med den gjennomførte oppgraderingen av banen har vi de beste forutsetninger for videre drift. 
 
Strukturendring 
Arne Ramstad med assistanse fra Botolf Botolfsen, har på oppfordring fra styret utført et stort arbeid for å 
finne mulige løsninger på et system hvor medlemmene får muligheten til å kjøpe spilleretter slik at disse 
kan overdras til andre familiemedlemmer. Løsningen har møtt motstand hos NGF / NIF. Styret har 
gjennom året diskutert en rekke alternativer, og takker Arne og Botolf for det arbeidet de har nedlagt i 
saken. 
 
Styret mener at medlemmene i OGK er best tjent med de regler som styret har satt for inntak av nye 
medlemmer fra ventelisten og at dette vil ivareta medlemmenes ønske om å gjøre klubben mer 
familievennlig.  
   
TK 
Styret vil også i år berømme Lars Olaf Sterud og hans medhjelpere i TK for en formidabel innsats i 2009. 
Selve banen ble ferdig for spill i 09, men treningsfeltene kom ikke i stand tidsnok til at TK kunne dra nytte 
av disse. Trenerne slet med at de ikke kunne benytte den bortre delen av Driving rangen for trening av de 
aller yngste, grunnet en stor jordhaug som ikke ble fjernet før sent i sesongen. TK har også i år måtte 
benytte seg av Ballerud, Innesvingen og Lommedalen GK, for at alle gruppene skulle få den trening som 
trengtes.  
Caroline Diethelm og Fredrik Due har fungert som faste trenere for juniorene i samarbeid med Stephen og 
Julian. Disse har gjort en kjempejobb. 
 
OGK vant NM i Lag for både Gutter og Jenter 
  
Vi glemmer ikke våre voksne medlemmer, og gratulerer: Anna Dønnestad og Per Sundby med 
 Norgesmester-titler i sine respektive senior klasser. 
 
Klubben vant også Hovedstadsmatchen, og med det sitt fjerde ”napp” i Kronprins Fredriks Pokal. Med det 
er den vår til odel og eie. Vi takker kongehuset som i høst satt opp ”Kronprins Haakons Pokal” for 
kommende års matcher. 
 
Shaker’n – klubbmatchen mot Gøteborg GKs herrer ble spilt på Bogstad og vunnet av våre herrer.  Damene 
har tilsvarende match. Det spilles om GC-pokalen. Våre 12 damer vant årets match i Sverige. 
Ålborgmatchen ble i år spilt på Bogstad. Med uavgjort resultat forble skipsklokken i Danmark. Klubben 
gratulerer alle vinnerlag. 
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Klubbmesterskapene ble vunnet av: 
 
Piker      Anine  Edsbergløkken            
Damer             Anine Edsbergløkken 
Sr Damer        Elisabeth Seeberg   
Fair Ladies Vivi Ekjord 
Gutter              Simen Lofthus   
Herrer              Kim Leikvang 
Sr Herrer  Carl E. Steen    
Old Boys         Chris Selbekk 
 
Styret har, etter søknader, innvilget 2 ungdommer, Catharina Aasheim og Thea Åhsbom Kristiansen, aktivt 
medlemskap i klubben med virkning fra 1.1.10 og dette er begge ungdommer som er / har vært med TK 
treningsopplegg i mange år. 
 
Det er nedfelt i våre lover § 22.3 at styret aktivt skal arbeide for å avvikle køen av passive. Etter opptaket 
av 90 pr 1.1.10 er det pr.1 mars ca 60 ordinære passive medlemmer igjen, hvorav 17 er voksne. 
 
Banen 
Banen ble åpnet for medlemmene den 31.5.2009 og den offisielle åpningen av den nye banen ble 
gjennomført lørdag den 6/6 2009. John Riiber advarte styret om at dette var i tidligste laget da han mente at 
vi ville slite for mye på det unge gresset som ville resultere i slitasjeskader senere på året. Styret syntes at 
medlemmene hadde ventet lenge nok slik at vi besluttet å følge planen om åpning av banen den 6/6. Som så 
ofte før fikk Riiber rett i sine antagelser. 
 
Vi fikk ikke åpnet treningsgreenene samtidig, da disse ble sådd i seneste laget til å tåle bruk før senere i 
sesongen. Da disse omsider åpnet viste det seg at de ”nye” greenene ikke tålte det ”tråkket” som de ble 
utsatt for, da 10-20 putteglade ungdommer samtidig skulle gjennomføre puttetrening. Etter hvert måtte vi 
begrense TK’s puttetrening til treningsgreenen ved Sørkedalsveien. Denne greenen ble også benyttet til 
chipping, og etter en stund måtte vi også stenge denne for å ha håp om å få den klar til åpningen av 
sesongen i 2010.  
 
Den nye banen fungerte meget bra gjennom sesongen og banen ble i perioden 15/7 til slutten av august 
utsatt for mange ekstreme regnskyll. Nedbørsmengden i denne perioden var uvanlig stor og 
dreneringssystemet ble satt på store prøver. Tidligere var Bogstad den første banen som måtte stenge 
grunnet mye nedbør, mens våre nabobaner Haga og Grini holdt oppe. I 2009 var det motsatt. Vi hadde ikke 
en eneste dag eller periode på dagen hvor vi behøvde å vurdere å stenge banen. Dreneringen virket 
utmerket, samt at Sub-air anlegget holdt greenene tørre og fine. Vi var på forhånd klar over at vannet finner 
nye veier da vi bygget om et slikt stort område. Entreprenøren MS Golf hadde et ansvar for å utbedre disse 
skadene der hvor de hadde ”sandcapped” banen, men de hadde ikke ansvar for hva som skjedde i 
roughområdene etc. I samarbeid med John kartla vi de områder hvor vi mente vi måtte gå inn og gjøre en 
bedre dreneringsjobb. Dette har resultert i følgende arbeider: Hull nr 1, på venstre side, og mellom 1. og 
18. i større grad. Hele området rundt tee nr 49 på hull 2 og 4, er nå drenert og ”sandcapped”. Hull 6 i 
skråningen opp mot fairway har vi drenert slik at banemannskapene kan klippe dette området. Det våte 
området på venstre side av faiway på det samme hullet er ofte en del av spilleflaten, og her har vi måttet gå 
inn med en dypdrenering for å kvitte oss med vannet. Vi har foretatt moderate endringer i 
dreneringssystemet på høyre side av hull 10, og vi har drenert området rundt teested 49 på hull 12. På hull 
13 har vi forsøkt å bli kvitt den ”dammen” som danner seg etter større nedbørsmengder, men der må vi 
finne oss i å gå rundt fra tid til annen.  På hull 14 har vi gått inn og drenert hele roughområdet i forkant og 
på venstre side av fairway. På hull nr 15 i venstre forkant av faiway, har vi justert dreneringen noe. På hull 
18 har vi måttet grave opp og forbedre dreneringen i roughområdet foran fairway og også til dels i starten 
av fairway. Alle disse arbeidene må utføres av eksperter og våre egne ansatte kan ikke benyttes til slikt 
arbeide.  
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Styret besluttet at vi skulle utføre disse arbeidene til tross for at de ikke var budsjetterte arbeider. Vi hadde 
muligheten til å ta disse arbeidene over de neste 5 år, litt etter litt, men da ville arbeidene bli vesentlig 
dyrere enn om vi gjorde dem nå mens entreprenøren hadde sine maskiner på banen. De totale utgifter for 
disse arbeidene beløp seg til ca NOK 700.000,-.  
 
Som kjent er selve ombyggingsprosjektet avsluttet rent regnskapsmessig, men i kontrakten med 
entreprenøren har MS Golf en rekke garantier og forholde seg til. OGK har holdt tilbake penger som blir 
trappet ned over en 3 års periode. Formannen og styret føler et stort ansvar for at kontrakten etterfølges og 
at arbeidet med dette fortsetter til alt er avklart og de utestående penger er betalt til MS Golf. 
 
Styret sendte ut et spørreskjema for å få inn tilbakemeldinger på en rekke saker angående banen. Flere av 
klubbens medlemmer har også sendt inn separate innspill om deres syn på en rekke forhold på banen. Vi 
nevner her noen av de punktene som styret har diskutert, og hvilke beslutninger som er tatt. 
Merking av Teesteder. Hoveddelen av medlemmene er meget fornøyd med merkingen av teestedene, men 
har etterspurt bedre skilting. Vi opprettholder merkingen 49, 54, 58, 60 og 63. Vi har laget en rekke skilt 
som skal hjelpe spillerne å finne frem på steder hvor dette kan være vanskelig. Vi kommer også på noen 
hull til å merke begge sider av tee-markeringene. 
Vi kommer i 2010 til å opprettholde utslagsstedene på hull nr. 2 og 4 som i 2009. 
Hull nr 9. Vi beholder hull nr 9 som par 5 fra teested 49,52 og 58, og opprettholder par 4 for tee nr 60 og 
63. Vi vil i 2010 søke å plassere teested 60 i forkant på teestedet, slik at det er ca. 200/210m for å kunne 
drive over bunkeren og komme inn på fairway flaten.    
Merking av banen. Styret vil i samarbeide med turneringskomiteen gå gjennom merking av banen for 
sesongen 2010. Det er en rekke meninger om merkingen på hull 7, 12, 13 og 14, og vi vil se på hva som er 
mest hensiktsmessig og riktig. 
 
Slitasje 
De fleste som spilte banen i slutten av september og i oktober kunne se at banen ble slitt. Det er vanskelig å 
unngå slitasjeskader med så mange spillere til en hver tid på banen. Det må også sies at det er mye å hente 
ved at banemannskapene behandler sine singel-klippere på en bedre måte, samt at de benytter seg av matter 
for å snu maskinen på utsiden av green og foregreen. John har forsikret styret om at nye rutiner vil bli 
innført for å unngå denne mekaniske slitasjen i fremtiden. Medlemmene må i fremtiden rette seg etter de 
anvisninger som settes opp og passe på å REPARERE NEDSLAGSMERKER! Samt å legge tilbake torv 
på fairways. Hjelp oss med å følge gjerder og anvisninger! 
 
Banemannskapet har gjort en kjempejobb for å holde banen best mulig og ved å torve inn områder rundt 
bunkere og greener hvor slitasjen ble for stor. John har etablert et ”Turf nursery” der hvor den gamle 
greenen på hull 12 lå. Vi må finne oss i at hvert år blir det behov for å reparere skader på greener og 
fairways. Vi regner med at det alltid vil forekomme noen vinterskader hvor det beste alternativet er å legge 
ferdiggress fremfor å forsøke å så. Vi har derfor etablert et annet ”turf nursery” område og det er på den 
lille halvøya ved pumpehuset, Dette området er lett å holde fuktig og det er mye sol som gjør at 
groforholdene for fairway og green-gress er optimale. 
 
Vedlikehold   
Som medlemmene merket, ble banen vedlikeholdt på en annen måte en tidligere. Vi opplever mer 
”dressing” (sanding) av spilleflatene enn før. Dette må vi leve med. John lager en plan for dette og denne 
planen vil han holde seg til. Noen mener at John alltid sandet på torsdager, men han forsøker å spre dette så 
godt han kan. Dressingen av greener foregår med et veldig fint sandlag som nesten ikke merkes på 
spilleflaten, men som legger seg i alle små nedslagsmerker slik at disse synes mer enn tidligere. Greenene 
holdt seg meget gode gjennom hele sesongen og dette skal vi fortsette med. Det var til tider noen klager på 
at banemannskapet ikke fulgte med på de spillere som var ute på banen. John har forsøkt å oppdra sine 
sesongarbeidere slik at de forstår hvordan golfspillet fungerer, men ikke alle var helt oppmerksomme. John 
vil søke å benytte seg av flere golfkyndige sesongarbeidere til neste sesong. 
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Greenfee  
Styret har diskutert gjennom høsten om det er mulig å begrense antall spilte runder uten at dette skal gå 
vesentlig ut over inntektene. Det ble spilt 23000 runder på banen, hvorav greenfeerunder var ca 4200. 
Deler man 23.000 runder på bruttobeløpet det koster å drive OGK, finner man ut at hver runde har en kost 
på ca kr 12-1300. Det vil si at det er medlemmene i OGK som subsidierer gjestespillet på banen. Styrets 
diskusjoner i høst har resultert i at vi for sesongen 2010 vil sette greenfee til kr 950,- for de som kommer 
utenfra, og kr 750 for spill med medlemmer.         
 
Golfvert/Course Marshal. Styret er ikke fornøyd med hvordan denne tjenesten har fungert i 2009, og 
arbeider for å finne løsninger vi er bedre tjent med. 
 
Samarbeidspartnere     
Oslo Golfklubb har som idretten generelt slitt med å holde sponsorbudsjettet. Vi har arbeidet hardt og 
måttet tenke nytt for å opprettholde inntektene. Vi arrangerte en turnering i samarbeid med Nor-shipping 
messen som ga verdifulle inntekter. Vi har solgt flere langsiktige samarbeidspakker som innebar at 
samarbeidsfirmaet betalte en engangssum for 10-15 års avtale. Vi arbeider med at et samarbeidsfirma skal 
sette i stand møterommet slik at vi kan markedsføre nye typer avtaler i fremtiden. Utfordringene er store i 
dette markedet og OGK har som hensikt å gjenvinne den posisjonen vi har hatt som ledende golfklubb i 
dette markedet. Vi har i en årrekke hatt lojale samarbeidspartnere som fortsetter sine avtaler med OGK og 
det er vi glade for.       
 
Kunstisbane på Drivingrangen 
Fra Røa Bandy får vi følgende informasjon: Prosjektet sitter nå med i underkant av kr 24 millioner i midler 
fra Stat, kommune og private givere. Dette er tilstrekkelig for å bygge banen, bygning, kunstgress og 
belysning. Planene har siden høsten 2008 ligget hos PBE. Vi har opplevd at de har forsinket prosessen til 
stadighet, brutt lovpålagte tidsfrister og tidsfrister satt av dem selv. De lovet senest primo november 2009 å 
ha planene klare for oversendelse til Bystyret, ultimo desember 2009. Planene er når dette skrives, ikke 
enda oversendt Bystyret. 
Miljøverndepartementet er godt opplyst om saken og behandlingstiden hos dem bør ikke ta lang tid. Hvis 
vi ikke kan starte arbeidene før høsten i år, vil vi allikevel ha tilstrekkelig med tid for å klargjøre til 
isleggingen nov/des 2010. 
 
Saksgangen er at reguleringen først skal behandles av byrådet, deretter byutviklingskomiteen og så av 
bystyret. Vi tror bystyret får den til behandling i sitt møte onsdag 24. mars. Deretter skal den parallelt til 
Miljøverndepartementet for godkjenning og byggesaksbehandles av Plan- og Bygningsetaten. Det er håp 
om endelig avgjørelse før sommerferien 2010. Hvis alt går bra kan de fysiske arbeidene igangsettes til 
høsten etter nærmere avtale med golfklubben.   
 
Økonomien i Oslo Golfklubb 
Økonomien i klubben har alltid vært sunn, men vi har aldri budsjettert for å bygge oss opp en buffer mot 
uforutsette saker. Styret vil arbeide for at økonomien i fremtiden vil bli bedre slik at vi slipper unødige 
utgifter til likviditetslån hvert eneste år. Styret har i den siste tiden brukt mye tid til å informere 
medlemmene om kostnadsnivået, inntekter og kontingenter i OGK. I OGK-nytt i slutten av januar 
redegjorde formannen, daglig leder og greenkeeper om dette.    Styret vil før det formelle Årsmøtet lage en 
presentasjon av disse punktene.   
 
Administrasjon 
Styret berømmer administrasjonen for den innsats den har gjort i året som gikk. Medlemmer og gjester 
møtte en velkledd administrasjon som det var lett å legge merke til. I medlemsundersøkelsen kom det klart 
frem at servicenivået i klubben er vesentlig forbedret. Niels har styrt klubben med stø hånd, Kristin har 
avviklet det sportslige strålende, samt at våre samarbeidspartnere har fått vesentlig bedre service enn 
tidligere. Victoria har assistert medlemmer og gjester på alle måter og det er ikke få som har blitt opplært i 
golfbox av en smilende ung dame. Med mottoet; OGK ”Et fantastisk sted å være” legges det ned et stort 
arbeide for at medlemmer og gjester skal føle seg vel fra ankomst på parkeringsplassen, før start, i 
restauranten, ute på banen helt til man igjen forlater parkeringsplassen på den ene eller andre måten. 
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Klubbhus 
Klubbhuset er gammelt og koster oss godt over kr 1 million hvert år. Det er et lappverk av et bygg som i de 
fleste år får stemoderlig behandling. At slitasjen er høy må vi leve med. Restauratøren bruker huset om 
vinteren til sine selskap. Uten disse selskapene ville ikke driften vært forsvarlig for hans del. Toalettene 
rengjøres nå to ganger daglig mot en gang før etc. Vi har råteskader i taket over kjøkkenet. Det er vårt 
ansvar som eier å utbedre.  Det kommer med jevne mellomrom krav fra myndighetene om større 
utbedringsoppgaver fordi internkontroll-forskriftene er innskjerpet. Det elektriske anlegget i huset er en 
historie for seg selv. Vi har fått nødvendige godkjenninger, men anbefalingene fra elektrikere er entydige; 
riv ut hele hovedtavlen og rydd opp i koblinger og kurser og sett inn en ny hovedtavle. Styret har ikke 
funnet plass til dette i budsjettet for 2010, men bygget trenger mye vedlikehold på områder som golferne 
verken ser eller tenker på. Tom gjør så godt han kan, men flere oppgaver krever fagfolks utførelse og 
godkjenninger. Dette drar opp kostnadene. 
 
Stephen 
Har i år som før vært klubbens største miljøskaper. Det er leit at Plan- og Bygningsetaten ikke har klart å 
godkjenne kunstis prosjektet slik at Stephen og klubben kan benytte seg av en god drivingrange. Dette har 
gått utover inntjeningen for Pro-shopen. Som nevnt over tror vi dette løser seg nå. Det er viktig at klubbens 
medlemmer handler sitt utstyr hos Steven og Jayne og at vi benytter oss av de tjenester som tilbys i Pro-
shopen. Styret har bestemt seg for å lage et kurstilbud til medlemmene slik at Stephen og Julian vil være 
aktivt med å forbedre medlemmenes golfferdigheter.  
 
Ved årsskiftet har Styret oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2010: 
 
Turneringskomité:  Sven Erik Sjøberg 
Banekomité:  Mikkel Haug 
TK:   Lars Olaf Sterud 
    
Av klubbens helårsansatte er det 4 kvinner og 6 menn. Likestilling mellom kjønnene er og blir en rettesnor. 
Styrets sammensetning følger Idrettsforbundets krav til likestilling. Arbeidsmiljøet må betegnes som godt, 
Sykefraværet var på ca 0,9 %.   
Det har i 2009 ikke vært skader eller ulykker av nevneverdig art. 
 
Vi forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen. 
  
Vi takker til slutt alle våre mange, dyktige tillitsvalgte i komiteer og utvalg. De står på i fritiden til det beste 
for medlemmene, gamle som unge. Mange år etter år. Tusen takk! 
 
Vi sees på Årsmøtet! 
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KOMITEENS RAPPORTER FOR 2009 

 
 

HEDERSMERKEKOMITEENS RAPPORT                             
   
Komiteen har bestått av: Terje Foss, Elisabeth Seeberg og Niels Vik 
 
Komiteen har i år besluttet å ikke tildele hedersmerke til noen tillitsvalgte. 
Etter gjennomgang av klubbens medlemmers sportslige resultater i 2009 blir det i år ikke utdelt noen 
bragdmerker. 
 
 
TRENINGSKOMITEENS RAPPORT 
 
Idrettsarbeidet blant juniorene i Oslo Golfklubb begynner å bære frukter. Etter 3 års målrettet innsats er 
resultatene i ferd med å vise seg. Både i form av en gode og etterlengtede resultater og gjennom en solid 
treningskultur.  
 
Fredrik og Carro har sammen med Julian og Stephen og assistert av Bjørn hatt ansvar for treningene. Elin 
holder orden på virksomheten både mot juniorer, foresatte og klubben forøvrig. Særdeles mange frivillige 
timer er lagt ned av foresatte og tillitsvalgte. Klubben støtter helhjertet opp fra medlemmer, administrasjon 
og styre. Med slike forutsetninger på plass, og også enkelte forbedringer, skal det skapes et idrettsmiljø i 
toppklasse. 
 
I 2009 kom treningsarbeidet tilbake til Bogstad, sammen med resten av klubbens virksomhet. I overkant av 
250 barn og ungdom har vært i organisert trening. Det nye av året var golfintroduksjon for barnehage og 
SFO barn på dagtid og tidlig ettermiddag. Et spennende rekruttreingstiltak som det skal bli gøy å se 
effekten av etter noen år. TK tror ellers at satsingen på jentegolf gjennom Birdiesgruppene, som ble 
iverksatt av Lars Lonning for snart 10 år siden, er en viktig årsak til stabil rekruttering. I så godt som alle 
andre klubber er det stort frafall av juniorer. Hos oss ser vi ikke dette, og kan glede oss over at bredde og 
topp begge støtter hverandre for å sikre et godt treningsmiljø til forbi junioralder. 
 
Resultatene på turneringssiden i 2009 var oppløftende. Vi ligger resultatmessig foran planen for 
juniorsatsingen, men målene fremover er ambisiøse. Seier for både gutter- og jenter i junior NM for lag 
henger høyt og viser vei.  
 
Rekruttering og treningsarbeid 
Klubbens retningslinjer for rekruttering av unge spillere har sterk fokus på geografisk og familiær 
tilhørighet. Vi ønsker et rekrutteringsmiljø med tilhørighet til Bogstad og Oslo Golfklubb. “Sykkelavstand” 
til klubben og eksisterende relasjoner er viktige faktorer. Den sportslige forankringen er samtidig 
avgjørende. Idrettsutøvelse, på bredde- og toppnivå er et fundament. Et attraktivt juniormiljø i sterk 
utvikling vil alltid ha interesse for ambisiøse utøvere. Klubben har en meget restriktiv praksis for overgang 
fra andre klubber. Kun unntaksvis gis det anledning til deltakelse i treningsgrupper for spillere som ikke 
har den geografiske og familiære tilknytningen 
 
I 2009 var vi, etter et års opphold, i gang med nybegynnertrening på Bogstad igjen. Treningene har foregått 
på Bogstad fra banen åpnet. Basert på dårlig tilgjengelighet på driving rangen er vi glade for at vi fortsatt 
kunne vha treninger også på Ballerud og Haga. Vintertrening foregår primært i treningslokalene på 
Bogstad. Kun ganske få grupper trener på innendørssenteret på Fornebu. Logistikk og kostnader ved 
trening på Fornebu gjør dette til et lite aktuelt alternativ. Blir det utbygning av kunstisbane på Bogstad, ser 
vi frem til også å kunne arbeide for utvidete treningsmuligheter inne. Og ikke minst en mer hensiktsmessig 
driving range. 
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Trening og trenerteamet 
Caroline Diethelm og Fredrik Due er hovedtrenere for juniorene. TK ser det som avgjørende å ha fast 
engasjerte trenere med hovedfokus på klubbens virksomhet. Samarbeidet med Stephens virksomhet er 
meget godt, og så vel Julian som Stephen er tungt engasjert i treningsarbeidet. TK mener det er viktig at 
også medlemmene tilbys treningsmuligheter i form av kursvirksomhet og vil sammen med Styret og Pro-
shopen arbeide for at dette kommer på plass.  
 
Fokus på GUBBS som del av treninsgfilsofien gir resultater. Spillerne blir i større grad bevisst ansvaret og 
muligheten for egen trening. Treningsprinsipper blir i større grad treneruavhengige og trenere kan bruke 
tiden på mer spesialisert trening for alle treningsgrupper. Programmer for fysisk trening er utvidet til å 
omfatte flere treningsgrupper Styrke, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet trenes opp og testes 4 
ganger årlig. Alle vet hvor de står og hva som kreves.  
 
Idrettskultur og resultater 
Et av de viktigste målene for TKs virksomhet er å skape en idrettskultur blant juniorene i klubben. Dette 
skal igjen gi resultater helt i toppen for de som ønsker og golfspill på godt nivå for alle som vil drive 
breddeidrett.  
 
Resultater av satsingen på juniorgolf i klubben måles gjennom antall spilte turneringsrunder, plassering i 
turneringer på alle nivåer, antall spillere som velger og får muligheten til å spille på collegelag og etter 
hvert antall spillere og resultater på ulike Tour nivåer internasjonalt.  
 
”Vi har for tiden 10 spillere på ulike universiteter i USA som gjør godt fra seg på sine respektive lag. 
Hvem disse er og hvilke universiteter de representerer kan du lese om på våre hjemmesider, 
www.oslogk.no/junior” 
 
Turneringssesongen 2009 var meget bra. Igjen hadde vi en betydelig økning i antall spilte turneringsrunder. 
Det ble oppnådd flotte resultater på alle nivåer. Det kanskje mest positive er den store bredden og den 
formidable økningen i turneringsdeltakelse.  
 
Skillet kravmessig mellom toppsatsingen og breddegolfen er gjort ytterligere tydelig. Kravene til de som 
vil bli best øker jevnt og det kreves treningsinnsats ut over det vanlige for å delta. Dette verdsettes av 
spillerne som liker krav og tydelighet. Samtidig er det fokus på riktig treningsinnsats på alle nivåer. Målet 
er at alle skal finne sin plass der de ønsker, med ett stort, godt miljø som fellesnevner. Det gode miljøet 
skapes på tvers av alle grupper, men kravene må være ulike. Dette kan aldri bli bra nok, men vi er kommet 
langt. 
 
Økonomi 
Samlet omsetning innenfor TKs virksomhet i 2009 var på 3 millioner. Kostnader til trenere og 
administrativ bistand utgjør ca. 1.5 millioner. Startavgifter i turneringer, leie av andre treningsfasiliteter og 
kostnader knyttet til spill på andre baner utgjør ca. 450.000,-. Kostnader til treningssamlinger samt reise- 
og opphold i turneringssammenheng beløper seg til omlag 550.000,-. Team Bogstad er støttet med 
100.000,-. For sosiale tiltak for gruppene benyttes ca. 100.000,-. Drift av nettsider, publikasjoner, kurs og 
opplæring av trenere, turneringsantrekk mv. utgjør ca. 300.000,- 
 
Av samlet omsetning dekkes 1,7 millioner av egenandeler og treningsavgifter mens gaver og sponsormidler 
dekket 150.000,-. Klubbidrag var i budsjettet fastsatt til 900.000,-. Underdekning i forhold til budsjett er 
dermed på 150.000,-. Det var budsjettert med balanse, men uforutsette kostnader til trening utenfor 
Bogstad, økte kostnader til deltakeravgifter i turneringer samt lavere deltakelse i vintertrening medførte den 
en samlet underdekning på 150.000,-. Det er i budsjettet for 2010 iverksatt tiltak som sikrer balanse.  
 
Medlemsavgift for juniorer i treningsgrupper utgjør til sammenligning ca. 400.000,-, mens hodestøtte fra 
staten utgjør noe over 50.000,-. Netto kostnad for klubbens juniorer i trening ender med det på 450.000,- 
eller noe over 200,- pr. voksne medlem.  
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Turneringsresultater 
Sesongen startet med seier til Stina Resen i åpningsmesterskapet på Onsøy, seier til Anine på årets første 
Galvin Green Tour mens Mathias tok seieren på årets første Titleist Tour. På GGT fulgte Vilhelm og 
Catharina opp med hver sine seire. Siden Mathias gjennom sesongen var ute og representerte såpass mye 
og gikk glipp av de resterende Titleist Tourene var han ikke kvalifisert til finalen i Kragerø. Det var 
derimot flere av våre jenter og Elisabeth Haavardsholm vant like godt matchfinalen og inntok med dette 
også toppen av OoM på Titleist Tour i 2009. Nicoline Skaug som har hatt en flott sesong fulgte opp med en 
flott 3 plass i finalen. Hun deltok også på Norges Tinius Cup lag sammen med Stina som spilte jevnt med 
de svenske jentene på Bro Bålsta i Sverige. Stina avsluttet sesongen med å vinne Donald Ross Junior 
Invitational i Skottland hvor hun også satte banerekord for kvinner på Strui Course mens Axel Woxholth 
som var vår deltager på guttesiden tok en flott 5. Plass. 

Sesongens høydepunkt for juniorgruppen var imidlertid da de som lag knuste alle konkurrenter under Lag 
NM Junior på Bærum. Guttene slo nærmeste lag med 21 slag mens jentene vant med 18 slag. Under Lag 
NM drøye 14 dager senere tapte jentene knepent (samme poengsum som vinnerlaget) og ble nr. 2 mens 
guttene havnet på en 4 plass. Beste plassering under NM junior sto Elisabeth for som tok en flott 3 plass. 
Våre juniorer har ellers hatt mange flotte plasseringer på både B-Tour, TO Tour og C-Tour gjennom 
sesongen og gledelig nok, nesten alltid med den største representasjonen uansett gruppe.  

I perioden 1. Mai til 12. oktober har klubbens juniorer spilt godt over 1000 runder i turneringer. Det er 
gledelig å se at jentene ikke er langt unna guttene i spilte runder. Guttene er flest i de yngste klassene, mens 
jentene er i overtall i turneringene på høyeste nivå. Guttene har også egen TO-Tour hvor disse har vært i 
aksjon 44 ganger.  

9 av våre juniorer var i 2009 tatt ut till NGFs ungdomsgrupper og flere av dem var på 
representasjonsoppdrag i utlandet. Tilsvarende for sesongen 2010 er at 13 av våre spillere er tatt ut på ulike 
NGF lag og flere av disse vil representere Norge i forskjellige turneringer kommende sesong.  
 
www.oslogk.no/junior 
Juniorsidene på internett er nå blant de beste, og all informasjon skal finnes her. Der det er nødvendig 
benyttes epost og SMS for påminnelser. Vårt nye påmeldingssystem gjør jobben lettere med å holde orden 
på hvem som deltar i treningsgrupper. På slutten av året tok også trenerene i bruk et internettbasert 
bookingssystem som vi håper vil gi større fleksibilitet og bedre utnyttelse av trenerressursene 
 
Veien videre 
TK vil i 2010 ha fortsatt fokus på et treningstilbud med svært høy kvalitet. Det vil fokuseres ytterligere på 
banespill som del av treningen. På Bogstad og på baner i nærområdet. Fortsatt vil over ½ parten av alt spill 
foregå på andre baner. Samarbeid med andre klubber vil videreutvikles, både i form av trening og ved 
lokale konkurranser. Nabogolfen er en stor suksess og skal videreutvikles. For de litt eldre blir det golfliga. 
Våre beste spillere vil fortsette med matchspill mot andre spillere i regionen.  
 
Det nye treningsområdet ved hull 4 vil gi betydelig styrkete treningsmuligheter på Bogstad. Vi trenger en 
bedre drivingrange og det ville være en stor gevinst for hele klubben om planene for en kunstgress 
puttinggreen bak restauranten kunne realiseres. 
 
TK ser frem til en flott sesong med resultater klubbens medlemmer kan være stolt av. 
 
For TK  
Lars Olaf Sterud 
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BANEKOMITEENS RAPPORT 
 
Komiteen har bestått av: Mikkel Haug (formann), Agathe Backer-Grøndahl, Stein Oppedal, Annette Bech 
og Knut Skabo. Styret har vært representert ved Jan Aaseth jr. Det har vært avholdt 4 komiteemøter i løpet 
av sesongen. 
 
Banekomiteen har intet økonomisk ansvar, men fungerer som en ressurskomitè for baneavdelingen, 
samtidig som den fremmer medlemmers synspunkter for head greenkeeper. Enhver endring / ombygging 
av banen skal forelegges komiteen, som skal være med på å bestemme utformingen av prosjektet. 
Komiteen arbeider ut i fra det vedtatte dokument som omhandler banen, samt oppsatt baneplan, og arbeider 
for at de mål som der er satt skal nås. Komiteen gjennomgår budsjettforslaget utarbeidet av head 
greenkeeper og foreslår en prioritering av oppgaver innen nyanlegg og vedlikehold. Komiteen skal også 
konsulteres i forbindelse med åpning / stenging av banen. 
 
Komiteen har også i år vært behjelpelig med å arrangere vårens dugnad med stor oppslutning av 
medlemmene. En slik dugnad bør gjøres så snart forholdene tillater det, dvs. slutten av april begynnelsen 
av mai hvis det skal være til hjelp for baneavdelingen. Til tross for at deltagelsen har vært noe synkende de 
siste årene mente head greenkeeper allikevel at dugnaden var vellykket og til stor hjelp. 
  
John er godt fornøyd med sammensetningen i banestaben, og gruppen fungerer utmerket. Vi har 18 ansatte 
i 2009 fordelt på 6 fulltidsansatte og 12 deltidsansatte som til sammen har utført ca. 13 årsverk inkludert 
overtid. 
 
31. mai ble banen åpnet for spill og i løpet av sesongen har det vært over 23.000 spilte runder på banen. 
Det er ekstremt mye for en nysådd bane og komiteen er derfor meget spente på hvordan banen klarer seg 
over vinteren. Vi er optimistiske, men enige om at vi ikke kan anse banen som ferdig før sesongen 2011, da 
2010 kommer til å preges av reparasjoner på områder som ikke fikk satt seg godt nok i 2009 sesongen. 
 
Komiteens arbeid i 2009 har i enkle trekk gått ut på å ta i mot kommentarer fra medlemmene, diskutere 
disse i møtene og komme med forslag til endringer på banen for neste sesong. Det er ingen tvil om at de 
fleste tilbakemeldingene har vært positive. Noen tilbakemeldinger som kom tidlig på sesongen var ikke 
lenger aktuelle etter hvert som banen grodde til seg og andre tilbakemeldinger har blitt sent til styret som 
innspill til forbedringer. Nedenfor er en liste over de viktigste forslagene: 
 

• Utarbeide en brukerguide til medlemmene og greenfeespillere med informasjon om hvordan 
reparere divots, nedslagsmerker etc.. (banekomiteen vil møtes i januar for å diskutere dette og 
komme med forslag til styret) 

• Situasjonen for damene på tee 2 og 4 er ikke tilfredsstillende og utgjør i dag en potensiell fare med 
tanke på baller fra herrenes utslag fra tilsvarende hull. Her bør det diskuteres muligheter for å flytte 
teesteder eller sette opp tydelig informasjon om forhåndsregler som gjelder 

• Gruppen mener vi ikke skal prioritere beplantning av trær i 2010, men at vi må utarbeide en 
beplantningsplan for de neste 5 årene, i løpet av neste sesong. 

• Forblendingsmur ved herretee 1. 
• Bygge ferdiggressområdet for fairway og semiruff gress. 
• Kompostvaskeplass for miljøvennlig rengjøring 
• Fortsette kantstein fra teested hull 10, langs veien og rundt green 9. Dette vil også gjøre at vi kan 

holde den røde grusen intakt langs dette området 
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Visjonen til Oslo GK er: ”Europas top 10, et fantastisk sted å være”. Dette er en spenstig målsetning som 
banekomiteen forholder seg til når vi prioriterer tiltak for utvikling av banen. Vi mener det er viktig at Oslo 
GK satser på å ligge i forkant når det kommer til bruken av økologiske arbeidsmetoder og produkter i 
utviklingen og vedlikeholdet av banen. Vi vil at Oslo GK skal være et fyrtårn for andre klubber når det 
kommer til å tenke miljø og økologisk forvaltning av vårt produkt. 



 
Banemannskapet har ved egeninnsats gjennom hjulskift, juletresalg, vedsalg samt hageoppdrag, bidratt 
med inntekter på til sammen kr 550 000,- til avdelingen. Banemannskapet tester ut juletresalg for å se om 
det kan bidra til ytterligere penger i kassen. Det er også kommet forslag fra komiteen om at 
banemannskapet bør tilby snørydding til private huseiere på ad hoc basis. 
 
Head greenkeeper har og vil fortsatt holde medlemmene orientert i størst mulig grad gjennom sin spalte 
”Baneavdelingens Hjørne” i klubbens avis, samtidig som medlemmene kan holde seg oppdatert om de 
daglige rutiner ved å klikke seg inn på baneavdelingens hjemmeside samt annen relevant informasjon på 
oppslagstavlen nær startboden. Det er viktig at vi har kontinuitet i banemannskapet, og at grunnstammen av 
disse tilbys forhold som gjør at de ikke flytter til nærliggende nye baner. 
 
Vi anser dialogen med styret som meget god. 
 
Samarbeidet mellom head greenkeeper og banekomiteen fungerer utmerket, og vi er virkelig imponert over 
den kvaliteten John og hans stab klarer å trylle frem år etter år.  
En stor takk for fremragende arbeid. 
 
Jeg takker alle i komiteen for stort engasjement og godt samarbeid.  
Mikkel Haug 
Formann i Banekomiteen. 
 
 
TURNERINGSKOMITEENS RAPPORT 
 
Komiteen har bestått av: Sven-Erik Sjøberg, (Leder) Kaare Engebretsen, Per F. Moe, Wenche Ektvedt, 
Grethe Thon, Henning Monsen, Paul Fagersand, Egil Hatling, Erik Hagen. 
 
Komiteens oppgaver kan i denne perioden deles i 3: 
 

1. Statutter for klubbens turneringer. Dette gjelder oppgradering til endret banestruktur og endring av 
aldersbestemmelser. Arbeidet er ikke avsluttet. 

2. Merking av BANEN. I påvente av erfaringer om den oppgraderte banen, kan ikke komiteen si seg 
ferdig med merkingen. 

3. Turneringer. Turneringskomiteen fordelte ansvar for de turneringer vi hadde ansvar for i forhold til 
hva de enkelte hadde mulighet til å påta seg. Når det gjaldt de ”Sosiale” turneringene gjorde Grethe 
og Wenche en utmerket innsats. Øvrige turneringer ble gjennomført, på en måte som vi er kjent for, 
dog med en kanskje for stor belastning på enkelte av komiteens medlemmer. 

 
Resultater 
Resultatene for de forskjellige turneringer ligger på www.oslogk.no og i Golfbox.         
Samarbeidet med klubbens ledelse har fungert meget bra. Uten solid støtte fra administrasjonen ville 
komitémedlemmene fått en større belastning. 

 
På det avsluttende møte i denne komiteen ble det konkludert med at alle var fornøyde med 
gjennomføringen av årets turneringer, samt de andre oppgaver komiteen var pålagt. 

 Sven-Erik Sjøberg 
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Regnskapet for 2009        
         
 RESULTATREGNSKAP        
    PR. 31. DESEMBER  Konsern Konsern  OGK OGK OGK 
 Alle tall er i hele tusen  2009  2008  Note 2009  2009 Budsj 2008  
   ********** *******  ********** ********* ******** 
      
 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
         
 DRIFTSINNTEKTER        
 Kontingenter og avgifter  -15 259 -10 220  -15 259 -16 064  -10 220 
 Sponsorer  -3 204 -2 434  -3 204 -3 700  -2 434 
 Greenfee  -2 309 -24  -2 309 -2 100  -24 
 Salg av maskiner  -600 -587  -600 -600  -587 
 Andre inntekter  -4 993 -1 203  -4 993 -5 063  -4 019 
 Offentlige tilskudd  -5 400   -5 400   
 Salg av tjenester   -2 002     
 SUM DRIFTSINNTEKTER -31 765 -16 470 2  -31 765 -27 526  -17 284 
         
 DRIFTSKOSTNADER        
 Varekjøp   2 566    0 

 
Lønn, folketrygd, 
pensjonskostnader 8 955 6 940 3  8 955 9 007  6 940 

 Ordinære avskrivninger  2 240 1 278 4  1 136 2 078  1 278 
 Sponsorkostnader  659 846  659 600  846 
 Andre driftskostnader  14 453 10 707  18 342 13 457  9 114 
 SUM DRIFTSKOSTNADER 26 306 22 336  29 092 25 142  18 178 
         
 DRIFTSRESULTAT  -5 458 5 866  -2 673 -2 384  895 
         
 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER      
 Renter lån til konsernselskap   5  -2 816  -3 932 
 Renteinntekter  -116 -281  -81  -131 
 Andre finansinntekter   -44   -100   
 Rentekostnad lån i konsernselskap   5    19 
 Rentekostnader  3 576 4 078  3 575 3 949  3 989 
 Andre finanskostnader   766  0  23 
 NETTO FINANSPOSTER 3 460 4 519  678 3 849  -32 
         
 ÅRSRESULTAT (-=overskudd) -1 998 10 385  -1 995 1 465  862 
         
         
 Avstemming resultat        
 Resultat BGBas  -4 9 523  0 0  0 
 Resultat OGK  -1 995 862  -1 995 1 465  862 
 Sum resultat  -1 998 10 385  -1 995 1 465  862 
 (- = overskudd)        
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 BALANSE PR.  31. desember  Konsern Konsern  OGK OGK OGK 
    Alle tall er i hele tusen 2009  2008  Note 2009  2008  2007  
   * *  * * * 
 EIENDELER        
         
 ANLEGGSMIDLER        
         
 Varige driftsmidler        
 Maskiner  3 667 3 130  2 288 1 406  2 936 
 Tralleplass   11   11  22 
 Lagringingsplass/ Rangebygg 383 492  383 492  600 
 Anlegg/ golfbaneinvestering 60 016 60 316     
 Sim varige driftsmidler  64 066 63 949 4 2 671 1 909  3 559 
         
         
 Finansielle anleggsmidler       
 Aksjer i datterselskap    5 112 112  112 
 Oslo Golfklubbsfond       13 
 Lån til Bogstad Golfbane AS   6 60 000 69 867  34 547 
 Sum finansielle anleggsmidler 0 0  60 112 69 979  34 672 
         
 Sum anleggsmidler  64 066 63 949  62 783 71 888  38 231 
         
 OMLØPSMIDLER        
         
 Fordringer        
 Kunder  353 520 5 353 2 542  501 
 Andre kortsiktige fordringer 274 733  274 248  383 
 Fordring konsernselskap  0 0 5 9 765 1 061  1 427 
 Sum fordringer  627 1 253 6 10 392 3 851  2 311 
         

 Kontanter, bankinnskudd  2 333 4 497 
7 og 
10 2 135 641  3 903 

         
 Sum omløpsmidler  2 960 5 750  12 527 4 492  6 213 
         
 SUM EIENDELER  67 026 69 699  75 310 76 380  44 445 
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 BALANSE PR.  31. desember        
 Alle tall er i hele tusen  Konsern Konsern  OGK OGK OGK 
 2009  2008  Note 2009  2008  2007  
         
 GJELD OG EGENKAPITAL       
         
 EGENKAPITAL        
 Bunden egenkapital        
 Fond med selvpålagte restriksjoner      
 Fond med eksterne restriksjoner 5 400   5 400   
 Sum innskutt egenkapital 5 400 0  5 400 0  0 
         
 Fri egenkapital        
 Drenering og bepl fond   1 800   1 800  1 799 
 Klubbhusutbedringsfond   19   19  19 
 OGK fonds   112   112  108 
 Fri egenkapital OGK  848 2 323  848 2 323  3 186 
 Udekket underskudd BGBas -10 042 -10 046     
 Sum opptjent egenkapital  -9 194 -5 793  848 4 253  5 112 
         
 Sum egnekapital  -3 794 -5 793 8  6 248 4 253  5 112 
         
 GJELD        
 Annen langsiktig gjeld        

 Lån Nordea  62 000 69 867 
9 og 
10 62 000 69 867  34 547 

 Sum annen langsiktig gjeld 62 000 69 867  62 000 69 867  34 547 
         
 Kortsiktig gjeld        
 Kassekreditt  2 472 654 7  2 472 654   
 Leverandørgjeld  100 730  0 0   
 Skattetrekk og offentlige avgifter 1 189 446  530 446  881 
 Lån fra OGKs fond       14 
 Gjeld til medlemmer  188 188  188 188  188 
 Gjeld til Bogstad Golfbane AS  109 5   55  2 507 
 Annen kortsiktig gjeld  4 871 3 498  3 871 917  1 195 
 Sum kortsiktig gjeld  8 820 5 625  7 062 2 260  4 785 
 Sum gjeld        
         
 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 67 026 69 699  75 310 76 380  44 445 
 
     
    Oslo/ Bogstad, februar 2010 
    I styret for Oslo Golfklubb 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 
 
Note 1 Regnskapsprinsipper 

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

• Aktivitetsregnskap / resultatregnskap 

• Balanse  

• Noter til årsregnskapet 

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

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

• Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunket. 
• Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost 

og nedskrives når verdifall ikke forventes å være forbigående. 
• Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Inntekter: 
Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems- sponsor og 
leieinntekter. Inntektene bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet. 
Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget / utbetalt.  Tilskudd som må tilbakebetales 
dersom de ikke blir brukt etter formålet er i egenkapitalen ført som egenkapital med eksterne 
restriksjoner.  
Kostnader: 
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  I de 
tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter 
skjønnsmessige kriterier.  Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er 
aktuelt. 
 
Konsernregnskapet: 
Oslo Golfklubb eier alle 100 aksjene i Bogstad Golfbane AS.  

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

Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er kjøpt/ tegnet 
til pålydende.  
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Note 2 Medlemsinntekter 

Medlemsinntekter 2009 2008 
Årskontingenter 9 815 839  8 266 495 
Innmeldingsavgifter 1 431 000  222 000 
Finansiering oppgradering banen 3 825 200   
Bygg/vannavgift 9 000  87 606 
 15 081 039  8 576 101 
Treningsavgifter 1 425 916  870 605 
 16 506 955  9 446 706 
 
 
 
Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

 
OGK 

Konsern 
OGK 

Konsern OGK OGK 

 2009 2008 2009 2008 
Lønn 7 744 519 5 979 529 7 744 519  5 979 529 
Folketrygdavgift 1 092 735 831 571 1 092 735  831 571 
Andre personalkostnader 282 252 202 411 282 252  202 411 
Refusjon av lønnskostnader -164 851 -73 470 -164 851  -73 470 
Sum lønn 8 954 655 6 940 041 8 954 655  6 940 041 
  
Antall årsverk 15 10 15 10 
  
Godtgjørelser:  
Lønn til daglig leder    
Lønn   805 522  686 403 
Annen godtgjørelse   9 580  8 496 
Sum   815 102  694 899 
  
 Styret 0 0
 Revisor for revisjon 108 275 103.912
 
Pensjonsordning: Idrettslaget er pliktig til å ha obligatorisk pensjonsordning for sine ansatte og 
har avtale om dette med forsikringsselskap.  

Låne forhold: Ingen av idrettslagets ansatte eller tillitsmenn/- kvinner har lån i Oslo Golfklubb.  
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Note 4 Driftsmidler 

Driftsmidler OGK idrettslaget   

 Maskiner Tralle 
plasser 

Lager skur 
Rangebygg Sum 

Anskaffelseskost 01.01. 8 482 356 112 000 1 086 955  9 681 311 
Tilgang 1 897 779    1 897 779 
Avgang til anskaffelseskost -1 163 684    -1 163 684
Anskaffelseskost 31.12. 9 216 451 112 000 1 086 955  10 415 406 
Ordinære avskrivninger 
akkumulerte -6 928 409 -112 000 -704 079 -7 744 488
Bokført verdi 31.12. 2 288 042 0 382 876  2 670 918 
  
Årets ordinære avskrivninger 1 015 954 11 200 108 695  1 135 849 
  
Avskrivningssats 20 % 10 % 10 % 
Avskrivningsprinsipp Linært Linært Linært 
 
 
Driftsmidler OGK Konsern 

  Golfbane/Anlegg Maskiner Tralle 
plasser 

Lagerskur 
Rangebygg Sum 

Anskaffelseskost 01.01. 60 316 133 10 206 286 112 000  1 086 955 71 721 374 
Tilgang 459 492 1 897 779    2 357 271 
Avgang til anskaffelseskost  -1 163 684    -1 163 684
Anskaffelseskost 31.12. 60 775 625 10 940 381 112 000  1 086 955 72 914 961 
Ordinære avskrivninger 
akkumulerte -759 695 -7 273 195 -112 000 -704 079 -8 848 969
Bokført verdi 31.12 60 015 930 3 667 186 0  382 876 64 065 992 
  
Årets ordinære avskrivninger 759 695 1 360 740 11 200  108 695 2 240 330 
  
Avskrivningssats 1,25 % 20 % 10 % 10 %   
Avskrivningsprinsipp Linært Linært Linært Linært   
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Note 5 Aksjer i andre selskaper 

Selskap: 
Anskaffelse
s tidspunkt 

Forretnings 
kontro Eierandel Stemme-

andel 
Bogstad Golfbane AS 10.09.2007 Oslo 100/100 100% 
     

 
Antall  
aksjer Kostpris Regnskaps-

messig verdi  

Bogstad Golfbane AS 100 112.000 112.000  
     
Tall fra årsregnskapene for årene   2009 2008   
Årsresultat  3 579 -9 522 570   
Egenkapital  -9 930 473 -9 934 052   
 
Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS 
 
Transaksjoner med BGBas   2009 2008   
Balanse poster:  
 Kunder og andre fordringer  9 765 122 3 083 195   
 Langsiktig utlån  60 000 000 69 867 056   
 Annen kortsiktig gjeld   54 570   
  
Resultat poster   
 Salg av tjenester  1 807 909  
 Utleie av driftsmidler  1 007 840  
 Leie av golfbanene 4 831 632   
 Renteinntekter 2 816 056 3 932 313  
 Rentekostnader  18 877  
  
 
Note 6 Fordringer 

Avdragsplan langsiktige utlån – pantsettelse /sikkerhet. 
Golfklubben har langsiktig utlån, kr 60.000.000, til sitt heleide datterselskap Bogstad Golfbane 
AS.  Avdragsplanen på lånet vil følge avdragsplan som idrettslaget har på lån i Nordea for 
finansiering av bane oppgraderingen. 
Bogstad Golfbane AS (låntager) har er ikke stilt noen sikkerhet for lånet. 
Styret vil på årsmøte be idrettslaget om fullmakt til å konvertere kr 50.000.000 av lånet til 
aksjekapital i Bogstad Golfbane AS.   
 
Avsetning for mulige tap på fordringer 
I årsregnskapet for idrettslaget er det i 2009 avsatt kr 285.562 for mulige tap på fordringer.  
Tilsvarende avsetning forrige år var kr 45.702.  
 
Note 7 Betalingsmidler 

Idrettslaget har bundne bankinnskudd på kr 553.266, hvorav kr 553.266 er innskudd på 
skattetrekkskonto. 
Idrettslaget har innvilget en kassekreditt på kr 4.000.000 i Nordea.    
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Note 8 Egenkapitalen (EK) 

Egenkapitalen OGK Egenkapital 
med eksternt 

pålagte 
restriksjoner 

Egenkapital med 
selvpålagte 

restriksjoner 

Annen 
egenkapital 

Kapital-
konto 

Egenkapital 01.01. 0 1 929 773 2 323 717  4 253 490 
Årets endring i egenkapitalen:     
Endring EK selvpålagte fond  -1 929 773 1 929 773  0 
 Endring EK med eksterne 
restriksjoner 5 400 000  -5 400 000  0 
Årets resultat   1 994 818  1 994 818 
Egenkapital 31.12. 5 400 000 0 848 308  6 248 308 
 
Egenkapital – med selvpålagte restriksjoner (selvpålagte fond)
 

 Fond 01.01. Avsatt i året Bruk i året 
Overført  

EK Fond 31.12.
Drenering og beplantningsfond 1 799 061  -1 799 061  0  0 
Klubbhusforbedringsfond 19 092  -19 092  0  0 
OGK Fonds 111 620  0  -111 620  0 
EK med selvpålagte restriksjoner 1 929 773 0 -1 818 153  -111 620  0 
 
Egenkapital – OGK Konsern Egenkapital 

med eksternt 
pålagte 

restriksjoner 

Egenkapital med 
selvpålagte 

restriksjoner 

Annen 
egenkapital 

Sum 
Egenkapital 

Egenkapital 01.01.2008 0 1 925 862 2 675 698 4 601 560 
Årets endring i egenkapitalen     
 Endring EK selvpålagte fond     
 Endring EK med eksterne 
restriksjoner 0 3 911 -13 400 -9 489 
  Årets resultat 0  -10 384 634 -10 384 634 
Egenkapital 31.12.2008 0 1 929 773 -7 722 336 -5 792 563 
Årets endring i egenkapitalen  
 Endring EK selvpålagte fond  -1 929 773 1 929 773 0 
 Endring EK med eksterne 
restriksjoner 5 400 000  -5 400 000 0 
 Årets resultat   1 998 398 1 998 398 
Egenkapital 31.12.2009 5 400 000 0 -9 194 165 -3 794 165  
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Note 9 Langsiktig gjeld 

Avdragsplan lån 
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt  

 
OGK 

Konsern   OGK   

 2009   2009   
Gjeld til kredittinstitusjoner 62 000 000  62 000 000   
Gjeld til andre        
Sum 62 000 000  62 000 000   
            
Avdragsprofil: Lånet løper med avdragsfrihet i 5 år og med nedbetaling over 25 år (5+25). 
Totalt 30 år fra 2009.  
 
Note 10 Pantstillelser og garantier m.v. 

  
Konsern 

2009 
Konsern 

2008 
OGK 
2009 

OGK 
2008 

Gjeld som er sikret ved pant og 
lignende:   

  

Gjeld til kredittinstitusjoner 64 472 042 70 520 935 64 472 042 70 520 935
Sum gjeld 64 472 042 70 520 935 64 472 042 70 520 935
Garantier: 
Sum gjeld og garantier 64 472 042 70 520 935 64 472 042 70 520 935
 
Sikkerhetsstillelse: 
Som sikkerhet for lånene fra Nordea stilles følgende: 
• 1. Pr. panterett pålydende kr 66.000.000 i leieavtale med Oslo Kommune. 

  Leieforholdet gjelder  gnr. 27 bnr. 2753 Bogstad Gård. 
• 1. Pr. panterett pålydende kr 66.000.000 i gnr 27 bnr 2752 i festeavtale med Oslo kommune.   
 
Note 11 Skatter Datterselskap (Bogstad Golfbane AS) 
 2009 2008 
Betalbar skatt   
Grunnlag betalbar skatt  
 Resultat før skattekostnad 3 579  -9 522 570 
 Emisjonskostnader   -13 400 
 Permanente forskjeller   16 758 
 Endring midlertidige forskjeller    
 3 579  -9 519 212 
 Endring underskudd til framføring -3 579  -9 519 212 
 Årets skattegrunnlag 0  0 
    
Betalbar skatt på årets resultat 28 % 0  0 
   
 2009 2008    
Utsatt skatt   
Oversikt over midlertidige forskjeller:     
 Underskudd til fremføring 10 025 715  10 029 294 
 Grunnlag beregning utsatt skatt 10 025 715  10 029 294 
   
 Utsatt skatt 28% (-=skattefordel) 2 807 200  2 808 202 
   
 
 Datterselskapet balansefører ikke utsatt skattefordel etter regnskapsreglene for små foretak. 
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Forslag A. 
Konvertering av gjeld til aksjekapital – fremmet av styret. 
 
Baneselskapet skylder idrettslaget ca kr 60 millioner. Baneleien idrettslaget må belaste idrettslaget med er 
bygget opp av flere elementer, blant annet renter på gjeld. Avkastning på egenkapital er også et element i 
fastsettelsen av baneleien, men denne avkastningen er lavere enn rentene på gjelden. En høy gjeld i 
baneselskapet blåser opp baneleien unødvendig. Ettersom all aktivitet og drift av anlegget ligger i 
idrettslaget anser styret det som formålstjenelig og ikke blåse opp tallene i baneselskapet. Styret vil 
fremlegge detaljert informasjon på årsmøtet. 
 
 
Forslag fra styret i Oslo Golfklubb om å gjennomføre en forhøyelse av aksjekapitalen i datterselskapet 
Bogstad Golfbane AS ved nytegning av aksjer hvor aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning: Styret ber 
om årsmøtets fullmakt til å tegne aksjer i Bogstad Golfbane AS som følger: 

 
a) Aksjekapitalen økes fra NOK 100.000 med NOK 49.900.000 til NOK 50.000.000 

 
b) Aksjenes pålydende er NOK 1.000 per aksje. 

 
c) Det skal betales NOK 1.000 for hver aksje. 

 
d) De nye aksjene skal kunne tegnes av Oslo Golfklubb, som eier av 100% av selskapet. 

 
e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved konvertering av fordring som 

tegneren har mot selskapet. 
 

f) De nye aksjene gir aksjeeierrettigheter, herunder rett til utbytte fra og med 2010. 
 

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er for å styrke selskapets egenkapital med tanke på den 
videre drift av selskapet. 

 
Vedtektenes § 4 i Bogstad Golfbane AS vil etter dette lyde: 

 
  ”Selskapets aksjekapital er NOK 50.000.000 fordelt på 50.000 aksjer pålydende NOK 1.000” 
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KONTINGENTER OG AVGIFTER 2010    
    
   2009 2010
1. Aktive damer og herrer 22 år og eldre  5800 7300
2. Aktive damer og herrer hvor summen av alder    
 (min. 70 år i 2001 eller tidligere) og medlems år var min. 90 år    
 2001 var siste år for å oppnå denne kontingent  4000 4800
3. Aktive studenter etter søknad t.o.m 28 år  2900 3400
4. Aktiv junior 1 - 21 år + PSR / TM  2200 2700
5. Midlertidige medlemmer (corps diplomatique)  20 000 21 000
6. Passive seniorer 22 år og eldre  4000 4700
7. Passive seniorer 22 år og eldre, tidligere aktive  2400 2800
8. Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år  2200 2550
9. Passive juniorer 1 - 21 år  1100 1450
10. Støttemedlem  300 300
    
11a). Innmeldingsavgift 2010  20 000**0 20 000**
     
b). Innmeldingsavgift fra 1.1.2011  50 000 
   
   
12. Skapleie for små skap i damegarderobe  300 300
13. Skapleie for vanlige skap i dame- og herregarderoben  500 500
14. Bur i trallerom  500 500
15. Tralleplass for elektriske traller  700 700
 Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre  175 170
 Purregebyr  200 200

 
 

 
** Innmeldingsavgiften er å forstå slik at eventuelt tidligere innbetalt 
beløp kommer til fratrekk. Restavgiften må betales når man bli aktiv 
medlem. 
 
** Juniorer som blir aktive medlemmer betaler kr. 5.000,- nå og resten 
det år de fyller 22 år (blir voksne). 
 
Finansbidraget som i forbindelse med baneoppgraderingen ble 
vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 17.04.07 kommer i tillegg til 
kontingenter og avgifter som nevnt over. 
Dette utgjør for alle voksne medlemmer 2.000,- pr år. 
Dette utgjør for alle medlemmer t.o.m. 21 år kr 400,- pr år. 
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Budsjett 2010     
       
  NOTER Bud 2010 Res. 2009 Bud 2009  
        
Driftsinntekter og 
kostnader   B  1+2     
       
Driftsinntekter   -28 966 000 -31 764 604 -27 526 400  
        
Driftskostnader       
Lønnskostnader  8 600 000 8 954 655 9 006 700  
Ordinære avskrivninger  1 550 000 1 135 849 2 078 200  
Andre driftskostnader  14 747 000 19 001 277 13 157 100  
Sum driftskostnader    24 897 000 29 091 781 24 242 000  

Driftsresultat  -4 069 000 -2 672 823 -3 284 400  

       
       
Finansinntekter og finansutgifter     
Finansinntekter  -100 000  2 897 198 -100 000  
Finanskostnader  3 950 000 3 575 203 3 949 000  
Sum Finansposter  3 850 000 678 005 3 849 000  
      

Årsresultat    -219 000 -1 994 818 1 464 650  

 (- = overskudd)     
       
       
       
       
B 1. Budsjettsammendrag 2010    
 Administrasjon 5 275 000 3 712 937 3 388 048  
 TK  900 000 1 055 096 900 000  
 Turnering / Spill 960 000 511 435 704 000  
 Bane  10 887 000 15 260 750 12 599 750  
 Klubbhus  1 270 000 2 014 582 861 200  
 Boligbygg  180 000 -4 345 185 000  
 Publikasjoner 90 000 55 461 94 000  
 Bidrag  -400 000 -228 267 -17 500  
 Inntekter  -19 381 000 -24 372 467 -17 249 900  
 Sum  -219 000 -1 994 818 1 464 598  
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B2. Aktivitet 
 Adm: her ligger nå baneleien til baneselskapet, ellers større kostnader på 
 regnskap / revisjon og data.    

 
TK: Ingen endring budsjettmessig. TK har laget nye retningslinjer 
for refusjon av utgifter som vil redusere kostnadene.  

 
Turnering / Spill: Lønnet Baneservice er merkostnad jfr budsjett -
09, salg av en ekstra turnering i -09 forklarer at resultat -09 ble  

 lavere enn bud. 
 Bane: Større kostnader på frø/gjødsel/sand, baneleie flyttet til adm.  
 Klubbhus: tilbake til et normalår, -09 hadde store engangskostnader som 
 relaterte seg til oppgraderingen (asfalt, støttemur v/puttinggreen, gulv i kafe) 

 
Boligbygg: nye sluk i leilighetene, ellers budsjetteres med et 
normalår.  

 
Publikasjoner: Vi tar sikte på å utgi flere OGK-
nytt   

 Bidrag: Vi budsjetterer "Bingo" med samme litt mindre enn vi mottok i -09. 
 Bingopengene og tilskudd fra Idrettskretsen er årsak til den store inntekten 
 i 2009.      
 Inntekter: Spillemidlene med kr 5,4mill forklarer det meste av differansen  
 både når det gjelder merinntekt i -09 og lavere inntekt i -10.  
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