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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB 
 

 
Ordinært årsmøte avholdes i auditoriet, Persbråten vgs tirsdag 22. mars 2011  kl 18.00 
 
 
Til behandling foreligger: 
 

1. Årsberetning 
2. Revidert regnskap for perioden 1.1.10 – 31.12.10 og revisors beretning 
3. Forslag: 

A. Lovendring: §22 Overgangsbestemmelse, om passive – Styret 
B. Maks antall runder på Bogstad – T. Foss m.fl. 
C. Opptak av nye medlemmer – A. Ramstad 
D. Innmeldingsavgift – A. Ramstad 
E. Greenfe – medlems gjest  -  A. Sørbye 

4. Styrets forslag til kontingenter og avgifter 
5.       Budsjettforslag 2011 
6.       Valg av styre. Valgkomiteens innstilling vedlegges 
7.       Valg av kontrollkomité 
8.       Valg av valgkomité 
9.       Drøftelse av saker reist på årsmøtet 
 

 
 
 

Oslo, Februar 2011 
 

 
 
 
 
  Einar Skogstad      Inge Fjeldstad 
      Formann        Viseformann 
 
 
 
 
 
 
  Tove Ringnes   Carine Lindman  Jan Aaseth 
   Styremedlem     Styremedlem   Styremedlem 
 

 
 
 
 

       Niels Vik 
          Daglig leder 
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ÅRSBERETNING 2010 
 

 
Årsmøtet:  Ordinært årsmøte ble avholdt på Persbråten vgs skole 23. mars 2010 
 
Styret: Einar Skogstad, formann, Inge Fjeldstad, Jan Aaseth jr., Tove Ringnes, Carine 

Lindman og varamedl. Harald Ziegler 
 
Daglig leder:  Niels Vik 
 
Revisor:  Nitschke AS Statsautoriserte Revisorer 
 
Komité oppnevnt av årsmøtet: 
Kontrollkomiteen:      Jens N. Engelstad og Elisabeth Seeberg 
   Varamedl. Axel Roll og Jens Ove Hagen 
 
Komiteer oppnevnt av styret: 
Banekomiteen: Mikkel Haug, formann, Stein Oppedal, Anette Bech, Agathe Backer-Grøndahl og 

Arthur Rondan 
 
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, Sven 

Gjeruldsen, Erik Hagen og Gry Borg 
 
Turneringskomiteen: Sven-Erik Sjøberg, formann, Henning Monsen, Per F. Moe, Erik Hagen, Mette C. 

Bye, Christian Staubo, Erik Piene og Halvor Mehre 
 
Trenere: Stephen Newey, Julian King, Fredrik Due og Caroline Diethelm 
 
Sports- og  Kristin Julie Klæboe 
markedssjef 
 
Sekretariat:  Siv Therese Leschbrandt, Kristin Julie Klæboe, Elin S Pettersen og Niels Vik 
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MEDLEMSSTATISTIKK 
 

      
 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Æresmedlem 1  1 2 2 1 
Livsvarig aktiv 11  11 11 11 10 
Sponsorer 25 23 26 34 33 
Aktive damer 355 374 385 395 450 
Aktive herrer 884 946 960 974 1054 
Aktive juniors under 22 år 21 23 40 40 48 
Midlertidige medlemmer                  3 2 1 1 1 
Totalt aktive 1300 1380 1425 1457 1597 
      
Passive med spillerett 84 68 64 43 39 
Tidsbegrenset medlemskap 0 81 171 177 175 
Livsvarig passiv 5 5 5 5 4 
Passive uten stemmerett 385 347 231              116 17 
Passive med stemmerett 387 376 358 356 345 
Passive juniors under 22 år 141 123 84 64 36 
      
TOTALT 2402 2380 2338 2218 2213 
      
      
Æresmedlem:  Terje Foss    
      
 
      

Følgende medlemmer er under året avgått ved døden: 
 
   

 
 
 Medlem fra:    

      
Ole N. Heidenreich  1949     
Henning Bruusgaard  1955    
Kjell Cranner  1963    
 Inge Stensland  1968     
 Per Ringnes  1969     
 Karin Westblad  1970     
 Bjarne G. Christensen.  1971     
 Berit Selbekk  1973     
Gaute Egeberg  1976    
 Lasse Arnesen   1986    
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Styrets beretning 2010 
 
 
Styret i Oslo Golfklubb har i perioden bestått av: 
 
Formann:  Einar Skogstad 
Viseformann:  Inge Fjeldstad 
Styremedlem:  Jan Aaseth Jr. 
Styremedlem:  Carine Lindman 
Styremedlem:  Tove Ringnes 
Varamann:                  Harald Ziegler 
 
Styret har i perioden hatt 11 styremøter, ett møte med Rådet og avholdt ekstraordinært Årsmøte.  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.  
 
Ekstraordinært Årsmøte 
Tirsdag 12. oktober ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i klubbens lokaler på Bogstad.  
Det var to saker på agendaen: 
 

1. Fastsettelse av innmeldingsavgift for nye medlemmer. 
2. Fastsettelse av maksimalt antall medlemmer / spilleretter i OGK 

 
Møtet ble ledet av Arne Giving, og styrets forslag i begge saker ble godkjent. Det vil si at 
innmeldingsavgiften for voksne medlemmer som blir tatt opp fra den administrative ventelisten ble satt til 
NOK 40.000. Det ble også vedtatt forskjellige betalingsordninger for juniorer og yngre aktive medlemmer. 
Maksimumstallet for medlemmer / spilleretter ble satt til 1800. 
 
Styret presiserte at vi ikke nødvendigvis ville ta inn alle opp til 1800 for sesongen 2011, men se nøye på 
belastningen på banen. Skulle det vise seg at antall spilte runder går vesentlig opp vil man bremse inntaket 
i kommende år. 
 
Økonomien i Oslo Golfklubb 
Økonomien i klubben er styrets høyeste prioritet. Vi har tradisjon for å ha en god økonomi og en god 
styring på økonomien. Den største utfordring for administrasjon og styret er å ha kontroll på ekstraordinære 
utgifter som et anlegg av denne størrelsen ofte får. Styrets hovedstrategi om å opprettholde banens kvalitet, 
videreutvikle servicen til medlemmene samt opprettholde og utvikle den høye aktiviteten for barn og unge, 
gjør at kostnadsnivået i klubben er reflektert i årsavgiften. Det arbeides hardt med å øke inntektene fra 
samarbeidspartnere, og dette arbeidet har lykkes bra.  
 
Etter baneombygningen har klubben en gjeld på NOK 62mill. Styret ønsker i årene fremover å prioritere 
nedbetaling av denne gjelden, og frie midler skal i størst mulig grad benyttes til ekstraordinære 
nedbetalinger av gjelden. 
 
Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. 
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Banen 
Banen ble åpnet for medlemmene den 9.mai på flotte greener. Vi hadde noen soppskader på fairwayene 
tidlig på året men det skulle vise seg at disse var av mindre farlig art. Med kyndig behandling av John 
Riiber og hans menn varte det ikke lenge før alle fairways og teesteder var av høyeste kvalitet.  
 
Banen ble gjennom sesongen vedlikeholdt etter alle kunstens regler, og skråskjæring med vår store maskin 
ble utført raskt og til relativt liten sjenanse for medlemmer og gjester. Erfaringer fra årets skråskjæring var 
at de områder hvor det er stor slitasje ikke tåler tunge maskiner. Vi vil derfor behandle disse områdene mer 
skånsomt i kommende sesong. Det var en rekke roughområder som ikke ble klippet i sesongen 2010, og det 
til stor forargelse for flere medlemmer og gjester. Vi vil i 2011-sesongen forsøke å klippe disse områdene i 
ledige stunder, men vi ønsker ikke å bruke for mye resurser på dette arbeidet.  
 
Kunstgressområdet ved siden av klubbhuset kom raskt i orden ved sesongens start, og dette var til stor 
hjelp for trenere og juniorgrupper. Alle vet at det beste er å trene på ekte gress, men med den store 
aktiviteten vi har med de yngre, ville dette ha vært umulig. Det er gøy å se så mange unge i trening. 
Området ble også flittig benyttet av klubbens eldre medlemmer. Ved treningsområdet ved hull 4 ble det 
også lagt kunstgress i striper med 10 meters mellomrom, og til tre forskjellige flaggplasseringer som 
muliggjorde nærspill fra 10 – 90 meter. Dette området ble også flittig benyttet av våre spillere i alle aldre. 
Det er noen av våre spillere som klager over at vi ikke har muligheter til å trene fra ekte gress da det ikke er 
lov til å slå fra gresset på treningsområdet ved hull 4. Vi forstår at det er frustrerende, men det lille 
nærspillsområdet til venstre for hull 1 mot hull 3 har gress og vil forbli slik i fremtiden. 
Driving rangen har vært en liten katastrofe, og da særlig for Stephen som ikke har kunnet bruke 
ballplukkeren og derfor måtte plukke baller for hånd. Dette er ingen varig løsning for noen, men styret har 
stor tro på at Bandyprosjektet blir en realitet og håper å kunne gi medlemmene gode nyheter før årsmøtet.  
 
Styret sendte også i 2010 ut et spørreskjema for å få tilbakemelding på hvordan medlemmene opplevde 
ulike områder på banen slik som spilleglede på greener, teesteder og fairways. 
Av de som svarte på undersøkelsen var det over 90% som var aktive medlemmer. Hele 86% av disse svarte 
5 eller 6, hvor 6 illustrerte full pott og svært bra helhetsinntrykket av banen. Dette gjør at styret er svært 
komfortable med vedlikeholdet av banen, og vi vil fortsatt søke å holde banen på det nivået vi hadde i 
2010, altså en kvalitetsbane i verdensklasse.  I kommentarene kom det frem at flere synes fairwayene var 
for korte, og noen medlemmer håpet at vi kunne ”slippe disse litt opp”. Fairwayene består av gresstypen 
krypkvein som ikke kan ”slippes opp”, og kommer til å forbli korte i fremtiden. Hele 354 av 483 mente at 
spilleopplevelsen på fairwayene har vært bra/svært bra.  Det var veldig mange som ikke var fornøyde med 
hvordan spilleopplevelsen var fra roughen. Dette vil vi i samarbeide med John Riiber søke å endre litt neste 
år slik at enda flere av våre medlemmer blir fornøyde. Vi kommer også til å benytte den ”gamle dame-tee” 
på hull nr 2 for 49 og 54 til daglig, og derfor beholde teestedene på hull 2 og 4 ett år til og se om 
medlemmene da blir mer komfortable med kryssingen på hull 2 og 4. Hull nr 9 blir par 5 for teestedene 49-
60, mens vi beholder par 4 og 63 teestedet.  
      
Slitasje 
Vi forsøkte i 2010 å sette opp gjerder, men dette var til stor irritasjon for medlemmene. Vi skiftet deretter 
til å merke med hvite linjer noe som viste seg å virke veldig godt. Vi anmoder alle medlemmer og deres 
gjester til å bli enda bedre til å REPARERE NEDSLAGSMERKER, samt å legge tilbake torv på fairways. 
 
Banemannskapet gjør et formidabelt arbeid for å holde banen best mulig. Vi måtte i år som i fjor torve inn 
noen områder rundt bunkere og greener hvor slitasjen ble for stor, og dette må vi forvente kommer til å 
fortsette i noen grad. John har etablert et stort område som sitt ”Turf nursery”, både ved den gamle greenen 
på hull 12 og odden ved pumpehuset ved hull 16. Vi må finne oss i at det hvert år blir 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 så.  
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Noen medlemmer har ergret seg over gresskvaliteten i semi-roughen rundt en rekke greener, slik som til 
venstre for green på hull nr 3 og til høyre for green nr 11. Gresset har vært noe ”tustete” og det er veldig 
vanskelig å kontrollere korte slag inn på greenen. Årsaken er at semi-roughen består av to typer gress. Den 
ene typen slites raskere enn den andre ved stor slitasje, slik det er i disse områdene. John arbeider for å 
forsterke gresset på disse stedene, og vi håper og tror at dette vil forbedre seg til neste sesong.   
 
Vedlikehold    
Dette arbeidet vil fortsette år etter år med ”dressing” (sanding) av spilleflatene, skråskjæring av fairways og 
hulling av greener. Nye og bedre maskiner gjør at dette arbeidet gjøres gjennom hele sesongen uten at det 
er til for stor sjenanse for medlemmene. Greenene vil stort sett oppleves som raske og jevne. Vi er glade 
for at både spillere og banearbeidere er meget tilfredse med hverandre denne sesongen, og det har ikke vært 
noen episoder å snakke om i år.    
 
 
Treningskomiteen (TK) 
Ledelsen i TK arbeider videre mot nye mål, og det er godt å se at det blomstrer i junior virksomheten i 
OGK. Vi gir igjen en stor heder til TK-ledelsen v/ Lars Olaf Sterud. Det er mange som vier hele sin fritid 
for at vi skal ha en aktiv og god junioravdeling med fokus på miljø for barn og unge. 
 
På fjorårets årsmøte ble det vedtatt at alle OGKs medlemmer skulle bidra med en ekstra avgift.  Dette for å 
bygge et kunstgressområde ved siden av klubbhuset mot Sørkedalsveien. Prosjektet ble raskt iverksatt og 
tatt i bruk ved sesongstart. Dette området har gitt våre 250 barn og unge som er i organisert trening en 
mulighet til å lære seg pitching og putting uten å ”rasere” naturgressområdene. OGK har en meget bra 
trenergjeng som er ledet av Fredrik Due og Caroline Diethelm, i samarbeid med Stephen Newey og Julian 
King. Styret er imponert over det arbeidet disse trenerne legger ned, og gleder seg over den glød det finnes 
i trenerteamet. 
 
Av sportslige resultater nevnes har det beste: 
OGK vant NSGs lagserie elitedivisjonen for herrer. Herrene Tom Kristensen, Asbjørn Ramnefjell,  Trygve 
Sundbø, Einar Skogstad og Knut Skabo representerte Norge i EM senior. 
 
Marita Engzelius åpnet NM med en 64 runde, fulgte opp med en 67 runde og vant  kongepokalen suverent. 
Marita spiller universitetsgolf i USA og vi følger spent med på hennes fremgang. 
  

Klubbmesterskapene ble vunnet av: 

Piker:      Nicoline E. Skaug            Damer:              Nicoline E. Skaug 

Sr Damer:        Anne-Marie Giørtz       Fair Ladies:     Helene Roll 

Gutter:    Jarle Volden                     Herrer:             Knut Ekjord 

Sr Herrer:  Tom Chr. Dahl       Old Boys:        Erik Jacobsen 
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Greenfee  
Styret satte greenfeesatsene opp i fjor for å forsøke å opprettholde inntektene, samt å begrense antall 
greenfeerunder. Det ble spilt ca 25.000  runder på banen, hvorav greenfee runder var ca 4.000. Styret vil 
for sesongen 2011 beholde satsene ved oppmøte i pro-shopen, men redusere satsen for medlemmers 
forhåndskjøpte gjestebilletter til kr 500,-. 
 
Golfvert/Course Marshall 
Styret er heller ikke etter denne sesong helt fornøyd med hvordan dette har fungert, og arbeider for å finne 
løsninger vi er bedre tjent med. 
 
Samarbeidspartnere     
Oslo Golfklubb har arbeidet for å knytte til seg nye samarbeidspartnere, samt å få eksisterende til å bidra 
mer enn tidligere. Dette markedet er meget vanskelig, og krever fokus både fra administrasjon og styret. Vi 
satte budsjettet meget høyt for å ha noe å strekke oss etter, og vi er stolte over å ha nådd budsjettet, slik at 
de totale sponsorinntekter for 2010 var NOK 4.100.000.  Beløpet ligger langt høyere enn hos andre 
golfklubber i Norge. En stor takk rettes til våre samarbeidspartnere.  
 
En av våre samarbeidspartnere har bidratt økonomisk slik at vi fikk satt i stand møterommet i klubbhuset. 
Dette markedsføres som konferanserom, og er allerede tatt i bruk med hell. Flere av medlemmene bør bli 
oppmerksomme på muligheten for å leie disse konferansefasilitetene. 
 
Kunstisbane på drivingrangen 
Drivingrangen har dessverre blitt lidende av at det ikke ble fattet noe endelig vedtak om anlegging av 
kunstisbane i løpet av 2010 heller. Det har vært svært kummerlige forhold for Stephen og hans 
ballplukkere de siste to år. Dette beklager vi. I skrivende stund har Miljøvernministeren nylig kommet med 
den gledelige nyhet: Det blir kunstisbane på rangen. Vi jobber tett sammen med Bo Callander og hans 
hjelpere for å få de beste løsninger for oss golfere også. 
 
Administrasjon 
Styret vil takke daglig leder Niels Vik for det arbeidet han gjør for at OGK blir ”Et fantastisk sted å være”. 
Styret og formannen registrerer alle møter Niels deltar på med de ulike komiteer i OGK. Alle må være klar 
over at det å kombinere administrasjon med frivillig arbeide til tider er meget krevende. De fleste frivillige 
i klubben har fast arbeid og kan som oftest bare delta på møtevirksomheter i fritiden. Dette gjør at Niels’ 
arbeidstid svært ofte blir til langt utpå kvelden dag etter dag. Mange tror at administrasjonen har korte 
dager utenfor sesongen, men dette er feil. Den største arbeidsmengden nedlegges fra oktober med heftige 
styremøter, budsjettarbeide, regnskap, nye medlemmer etc. Styret berømmer også Kristin Klæboe for sin 
arbeidsinnsats i året som gikk. Mange har sett Kristin sitte til langt på kveld for å få sponsorarrangementer 
og turneringer ferdig med lister, premier etc. Det er hyggelig for et styre å se at de ansatte i klubben gjør 
sitt ytterste for oss medlemmer. Siv Leschbrandt begynte å jobbe i klubben våren 2010 og har vært et 
fantastisk bidrag til administrasjonen. Når medlemmene henvender seg i resepsjonen blir de alltid møtt av 
et smilende ansikt som hjelper dem med det meste. Siv har også i løpet av høsten og vinteren gjort et 
fantastisk arbeid med lister over nye medlemmer, hvem som skal inviteres inn i klubben, hvem som svarer, 
og hvem som det må purres på. Vi håper å få glede av Siv i mange år fremover. Elin Pettersen holder til 
nede sammen med trenerne og tar vare på alle årsavgiftene, innmeldingsavgifter, purringer, strykninger etc. 
I tillegg passer hun på økonomien i TK. Elin holder orden på alle treningsgruppene, Eagles og Birdies, og 
passer på at alle betaler de forskjellige treningsavgifter sommer som vinter. Hun holder også orden på alle 
turer som blir arrangert i TK regi. Elin er en fantastisk dame med godt humør og stå på evne, og hun bidrar 
sterkt til klubbens drift og miljø. 

 
Det er styrets og administrasjonens ønske å videreutvikle servicenivået overfor medlemmene våre. Det 
arbeides kontinuerlig med å forbedre dette.      
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Klubbhus     
Vi har i tidligere styrereferater fortalt om utfordringer i sammenheng med vedlikehold av klubbhuset. 
Styret ser seg igjen tvunget til å legge inn mer en NOK 1 million i budsjettet for nødvendig vedlikehold. 
 
En lekkasje i taket over restaurantens tørrlager måtte utbedres på høstparten. Det medførte en ekstraordinær 
kostnad på ca kr 120.000,-. To av varmtvannsberederne i kjelleren er kaputt, resten fungerer dårlig og må 
byttes. Vi må skifte disse neste år. Tom Olsen, alltid blid og hjelpsom, gjør så mye han kan selv, men 
enkelte oppgaver må settes ut til fagfolk. HMS og internkontroll krever stadig dokumentasjon av utdannet 
fagpersonale for utbedring av flere og flere reparasjoner. Som verneombud har Tom gjennomgått en del 
skolering, og vet når klubben må bruke ekstern hjelp.  
 
Styret arbeider nå også med følgende plan: Vi mener at Bogstad med sin sentrale beliggenhet har potensial 
til å bli et førsteklasses lite konferansesenter for medlemmene og deres forretningsforbindelser. Klubben 
ønsker å signere noen kontrakter med ulike bedrifter for å dra nytte av klubbhuset utenfor golfsesongen. 
Med disse avtalene signert vil det kunne være mulig å pusse opp peisestuen, innrede som et konferanserom 
for ca 40-50 personer, utstyre rommet med tidsriktig audiovisuelle hjelpemidler, samt å finne 
gardinløsninger som holder lyset ute. Dersom økonomien tillater det ønsker vi deretter å oppgradere 
gardrobene. 
 
 Styret presiserer at vi ikke vil bruke golfklubbens midler til denne oppussingen. Arbeidet vil kun bli satt i 
gang når avtaler sikrer fullfinansiering av prosjektet.  
  
Proshop og trenere 
Stephen er vår head pro og klubbens store miljøskaper, og vi anbefaler medlemmene å benytte våre proer 
til protimer. Etter en lang vinter er det sikkert lurt å finpusse litt på svingen før sesongen starter. Mange 
”skryter” av å aldri ha tatt protimer, men få tenker på hvor mye glede de kan få av å tilbringe noen timer 
med Stephen eller Julian på driving rangen for å justere litt på grep og sving. En rekke av klubbens 
singlehdc-spillere har fått øynene opp for vår elitetrener Caroline Diethelm, og har gjennom vinteren hatt 
jevnlige timer med henne. Stephen og Jayne driver proshoppen og vi oppfordrer til å ”support your local 
pro”.  
 
Club-fitting er det nye for alle golfspillere uansett nivå. Det er slutt på de tider da seriøse golfere kjøper sitt 
utstyr på internett. Alle golfere er tjent med å få utstyret tilpasset. Stephen gjør dette, og han samarbeider 
med de store køllemerkene som Ping Teitlest, Mizuno og Taylor-made som gladelig tilpasser køllene dine. 
Snakk med Stephen og bestill kølletilpassing.  
 
I spørreundersøkelsen kom det tydelig frem at våre medlemmer ønsker å delta på kurs, og vi vil derfor 
arrangere ulike kurs for medlemmene gjennom Stephen. Følg med på våre hjemmesider www.oslogk.no og 
se etter påmeldingslister på tavlen og i proshoppen.  
 
 
Komiteer 
Ved årsskiftet har styret oppnevnt følgende ledere av komiteer for 2011: 
 
Turneringskomité:  Sven-Erik Sjøberg 
Banekomité:  Inge Fjeldstad 
TK:   Lars Olaf Sterud 
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Øvrig informasjon    
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 3,3 %.  
Det har i 2010 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. Mange gjør dette arbeidet år etter år. Tusen takk! 
 
Vi sees på Årsmøtet! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oslo Golfklubb februar 2011   
 

 
 
Einar Skogstad   Niels Vik   Inge Fjeldstad 
Formann   Daglig leder   Viseformann 
  (sign.)                 (sign.)                                       (sign.) 
 
 
 
Jan Aaseth jr.    Carine Lindman  Tove Ringnes  
Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 
   (sign.)                                                        (sign.)                                         (sign.) 
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KOMITEENES RAPPORTER FOR 2010 
 
 

HEDERSMERKEKOMITEENS RAPPORT                             
  
 
Komiteen har i år vurdert flere kandidater til hedersmerke og har vedtatt følgende: 
Per Musæus tildeles hedersmerke i sølv for sine år i styret. Beklageligvis har ikke Per blitt tildelt merke 
før, men komiteen ønsker å synliggjøre og takke for Pers arbeid for klubben gjennom mange år. 
Inge Fjeldstad tildeles hedersmerke i sølv for sine år i styret samt mange år som aktiv deltager i 
kontrollkomiteen, klubbkomiteen og også flere år i TK. Inge har alltid vist engasjement for klubbens ve og 
vel, har stilt seg til rådighet og bidratt med mye godt tillitsmannsarbeid over en lang rekke år.  
På den sportslige siden har komiteen vurdert resultatene til klubbens beste spillere. Det er to som i år har 
samlet nok poeng til å få bragdmerker; 
Marita Engzelius tildeles bragdmerke i Gull.  
Mathias Schjølberg tildeles bragdmerke i Sølv. Vi gratulerer alle. 
 
Oslo, februar 2011   
Terje Foss  Elisabeth Seeberg  Niels Vik 
 
 
BANEKOMITEENS RAPPORT 
 
Komiteen har bestått av: Mikkel Haug (formann), Agathe Backer-Grøndahl, Stein Oppedal, Annette Bech 
og Artur Rondan. Styret har vært representert ved Jan Aaseth jr. Det har vært avholdt 4 komiteemøter i 
løpet av sesongen, samt en felles golfrunde som grunnlag for beplantningsplanen. 
 
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. 
 
Årets dugnad ble avholdt lørdag 8 mai. Stein Oppedal hadde ansvaret på vegne av banekomiteen for å 
sørge for at John fikk den hjelpen han trengte. Tilbakemeldingen fra John er at Stein (Artur og Anette også) 
gjorde en meget god innsats og at dugnaden ble en suksess! Vi retter en stor takk til alle medlemmene som 
møtte opp og deltok i arbeidet for å klargjøre banen for sesongen.  
---------------- 
I staben er det 6 heltidsansatte (inklusive John), 8-9 stykker som jobber fra 15.de april til 1ste november, 
og 4-5 stykker i tillegg som jobber fra 1ste juni til 1ste september. 
 
Banemannskapet har ved egeninnsats gjennom hjulskift, vedsalg, hageoppdrag, juletresalg bidratt med 
brutto inntekter på til sammen kr 550 000,- eks mva. 
 
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 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. 
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Banestatus og tiltak i 2010: 
 
10 mai ble banen åpnet for spill og i løpet av sesongen har det vært over 25.000 spilte runder på banen.  
 
Banen overvintret bra, men det kom sopp i bladverket på en del fairways. Dette ga seg utslag i ringer uten 
grønt gress. Greener og teesteder var meget bra og ble klippet allerede til ca 4 mm mer etter kort tid.  
 
Lagringsplassen ved 6ern og 11ern ble ryddet. Målet er å få plassen svanemerket. 
 
Staben brukte mye tid på å tilrettelegge puttegreenen mot Sørkedalsveien for kunstgress i begynnelsen av 
sesongen. Da dette var en beslutning som ble fattet på ekstraordinær generalforsamling var ikke dette en 
aktivitet banestaben hadde budsjettert med og noe som gjorde at John jobbet hardt for å holde budsjettene. 
 
Områdene som ble drenert i forkant av sesongen ble tidlig i sesongen ferdigstilt med ferdiggress. Det ble 
lagt på nytt dekke med grus på veiene. Turf nursery på 12 og 16 ble sådd tidlig i sesongen og vannspeilet 
på 17 ble senket ca 10 cm for å unngå overvann. 
 
Subair viftene vi har gravd ned kommer fra en produksjonsgruppe som det er funnet feil ved. Feilen består 
av at spjelet som styrer hvorvidt det skal suges eller blåses ikke går helt tett, noe som kan føre til at feil 
oppstår. SubAir sendte oss nye deler til viftene, og dette ble utarbeidet i løpet av sesongen. 
 
Grunnet ekstreme vannmengder over kort tid har en del bunkere opplevd at sportcreten har krakelert. Vi 
har 5 års garanti på arbeidet og håper å ha reparert dette når 2011 sesongen starter. 
 
I år forsøkte vi med hvite streker i stedet for tau for å begrense slitasje foran greener. Dette har fungert bra, 
men vi ser at dette blir oversett spesielt av spillere på sponsorturneringer. Vi anbefaler derfor 
administrasjonen til å få starteren til å informere tydelig om dette, samt at medlemmene tenker over dette 
når man spiller med gjester. 
 
Etter ombyggingen av banen ble klubben pålagt å lage en beplantningsplan for banen. Komiteen fikk besøk 
av Christopher i baneavdelingen som er en ekspert på trær for å bistå oss i valget av typer trær på banens 
forskjellige områder. Ved valg av trær må vi tenke på det estetiske, det strategiske i forhold til hvordan 
treet påvirker hullet, skyggen som kastes og reduserer gressvekst, løvet som skal fjernes, samt rotstrukturen 
som i verste fall kan tette dreneringsrørene vi har lagt i bakken. I tillegg må treet få gode vekstforhold 
tilpasset sin art. Det ble også hugget noen bjørketrær på banen da disse var døde. Ingen trær ble fjernet av 
strategiske årsaker. Arbeidet med å plante nye trær og fjerne døde trær vil være en kontinuerlig oppgave for 
alle banekomiteer fremover. 
 
Banekomiteen ønsker at det igangsettes et langsiktig arbeid med å kantsette veiene for å holde den røde 
grusen på veien og ikke utover kantene. Dette er ikke bare av estetiske hensyn, men av praktiske hensyn for 
vedlikeholdet av banen.  
 
Det kom inn forslag om å lage en kortere tee (eks 4500 meter) for spillere som ikke slår så langt. 
Banekomiteen stiller seg positiv til dette såfremt medlemmene ønsker å prioritere dette. Vi tror ikke det vil 
være behov/ønskelig å bygge teestedene med eksisterende kvalitet, men bygge dem opp med godt 
kunstgress. Vi tror heller ikke det er behov for 18 slike teesteder, da behovet for kortere hull ikke gjelder 
for alle 18 hullene på banen 
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Teestedet på hull 8 måtte graves opp da Vannverket måtte legge nye rør. Alle kostnader knyttet til arbeidet 
og resåing dekkes av Vannverket. John skar ut gresses i forkant og har brukt dette til å ombygge dametee 
på hull 2. 
-------------------- 
 
Vi anser dialogen med styret som meget god. 
 
Samarbeidet mellom head greenkeeper og banekomiteen fungerer utmerket, og vi er glade for at vi har en 
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Mikkel Haug 
Avtroppende formann i Banekomiteen. 
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Treningskomiteens rapport 2010 
 
Vi er stolte av å ha passert halvgått løp i planen for å bygge et solid treningsmiljø med 
topp resultater i Oslo GK. Målene, som er stor bredde i juniorarbeidet, en tydelig 
treningsfilosofi og resultater på høyt nivå, er i ferd med å oppnås.  
 
Planen for juniorarbeidet ble lagt i 2007. Etter 4 år er mye gjort. Treningsfilosofien og 
metodene er på plass. Vi har landets beste trenerteam. Samarbeidet med andre klubber 
og forbund fungerer som det skal. Det er bygget en solid toppidrettssatsing, og vi har 
landets desidert mest omfattende breddesatsing. Resultater, i form av økt mengde 
banespill, større konkurransedeltakelse og topp resultater viser bedring år for år. 
Treningsfasiliteter er betydelig oppgradert, til glede for unge og eldre.  
 
Men, det er også saker som må jobbes med og alltid mye som kan bli bedre. 
Forutsetningene forandrer seg også, og det er behov for enda mer solid forankring av 
arbeidet. TK har derfor startet et grundig evaluerings- og planarbeid, som tar sikte på å 
legge målene frem mot 2019. Som del av dette arbeidet vil TKs aktiviteter i større grad 
samkjøres med klubbens øvrige virksomhet.  
 
Vi vil jobbe hardere for å få en 50/50 fordeling mellom jenter og gutter i juniormiljøet. En 
slik fordeling er nødvendig for å skape et så godt miljø som ønskelig. I dag er fordelingen 
40/60, som er meget bra, men bedre skal det bli. Det vil også iverksettes tiltak for å 
skape større idrettsglede og mestringsfølelse blant de yngste. Spilleformer må gjøres 
mer fengende og grunnleggende teknikk må læres tidlig. Som klubb må vi også sette 
oss noen store og “hårete” mål for i enda større grad å bli “et fantastisk sted å være” for 
alle.  
 
Fredrik og Carro har sammen med Julian og Stephen og assistert av Bjørn også i 2010 
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. Klubbens medlemmer, administrasjon og styre gir helhjertet støtte. 
Spørreundersøkelsen blant medlemmer, juniorer og foresatte ga veldig gode 
tilbakemeldinger, og pekte samtidig på saker som må jobbes videre med.  
 
Prinsippene det arbeides etter står uforandret;  
 

 Landets beste treningsmiljø 
 Samspill mellom topp og bredde 
 Tydelige krav til innsats og holdninger 
 God kommunikasjon 

 
 
Rekrutrering og treningsarbeid 
Klubbens retningslinjer for rekruttering har fokus på tilhørighet til Bogstad og Oslo 
Golfklubb. Juniorvirksomheten skal bidra til et solid klubbmiljø. Den sportslige 
forankringen er avgjørende. Det skal drives idrett på både bredde- og toppnivå.  
 
Det er viktig at treningsarbeidet blant de yngre kan drives uten å forringe medlemmenes 
tilgang til bane- og treningsområder. TK ønsker gjennom juniorarbeidet å skape bedre 
treningsforhold for alle på Bogstad. Treningsområdet ved hull 4 er klart for bruk, og vil 
ferdigstilles kommende sesong. Den nye treningsgreenen bak restauranten gir mulighet 
for mye bedre chippe- og puttetrening i lengre perioder. Treningslokalet bygges om 

vinteren 2011. Alt dette er nødvendig for at medlemmer av alle aldre skal få gode nok 
treningsforhold på det nivå hver enkelt ønsker. 
 
60 jenter og gutter i 7-11 års alder gjennomførte nybegynnertrening i 2010. Dette er 
samme antall som året før. For få av disse fortsetter med golf som idrett, og vi vil i 2011 
jobbe spesielt med å ta vare på de som ønsker å begynne med golf. Nye 
turneringsformer vil bli introdusert, og det vil legges ytterligere vekt på å skape et miljø 
som gjør golf til en naturlig del av et allsidig idrettstilbud. 
 
Vi vil i 2011 sette i gang et prosjekt for å rekruttere jenter i alder 7-10 år til nye 
treningsgrupper. Satsingen på et jentegolfmiljø som ble drevet frem av nå avdøde Lars 
Lonning, har betydd mye for klubbens posisjon på juniorsiden. Et nytt jentegolfprosjekt 
ser dagens lys i 2011 som grunnlag for en mer målrettet satsing på å få unge med 
interesse for golf til å begynne å spille turneringer. 
 
 
Trening og trenerteamet 
Caroline Diethelm og Fredrik Due er hovedtrenere for juniorene. Fast engasjerte trenere 
med hovedfokus på klubbens virksomhet, og tydelighet på treningsmetoder, er 
avgjørende. Samarbeidet med Stephen og Julian er meget godt. 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. 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 
jevnlig. Alle vet hvor de står og hva som kreves. I 2011 vil vi jobbe mer med prinsipper 
for mental trening som del av en helhetlig satsing på alle elementer som skaper en topp 
golfspiller. 
 
Oslo GK samarbeider med Wang Toppidrett for å bidra til en bredere toppidrettssatsing 
innen golf i Norge. Vi er overbevist om at kombinasjonen av utdannelse og idrett er 
avgjørende for suksess og for et sunt treningsmiljø. Dette vil skape forståelse for 
viktigheten av sunn balanse og allsidighet blant alle kategorier spillere. 
 
Opplegget for Team Bogstad, der elitespillere fra 18 år og eldre kan utvikle seg, 
innebærer et alle som ønsker å prøve seg på toppnivå, oppfordres til å velge utdannelse 
på et college i USA. Klubbens trenere vil i større grad fremover bruke tid på oppfølging 
av spillerne både når de er hjemme og ute. 6 av Oslo GKs spillere er nå på college. I 
2011 blir det ytterligere 3. 
 
 
Økonomi 
Samlet omsetning for TKs virksomhet i 2009 var på 2,6 millioner. Om lag 1.7 millioner 
dekkes av foresatte som egenandeler. Det resterende er bidrag fra klubben, fra 
sponsorvirksomhet, fra dugnadsarbeid og fra kalenderen. TK hadde i 2010 et 
budsjettmessig “overskudd” på ca. 150.000,-, og er svært fornøyd med å ha levert et 
regnskap i pluss. 
 
Kostnader til trenere og administrativ bistand utgjør ca. 1.5 millioner. Startavgifter i 
turneringer og kostnader knyttet til spill på andre baner utgjør ca. 500.000,-. Øvrige 
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kostnader omfatter treningssamlinger, reise- og opphold i turneringssammenheng, 
sosiale tiltak for gruppene samt nettsider, publikasjoner, kurs og opplæring av trenere. 
 
Tas det hensyn til medlemsavgift og finansieringsbidrag til banen fra juniorene, var netto 
kostnad for juniorarbeidet i 2010 ca. 150,- pr. voksne medlem. Det legges i 2011 opp til 
omtrent samme økonomiske rammer som i 2010. For 2012 vil de økonomiske rammer 
for juniorvirksomheten gjennomgås med styret med tanke på en revisjon i tråd med 
medlemmenes ønsker.  
 
 
Turneringsresultater 
TK har som mål å legge til rette for at klubbens juniorer kan hevde seg i toppen nasjonalt 
og etter hvert også internasjonalt. Fremgangen som ønskes må sees i lys av at nivået 
både i Norge og utenlands blir høyere for hvert år. I TKs plan for perioden 2007-2013 var 
det først i 2010 man så for seg gode turneringsresultater. Når disse kom allerede i 2009 
var det mye å leve opp til. Jentenes gull i lagNM junior viste likevel at det var mulig å 
holde det høye nivået, og alt i alt var resultatene på turneringssiden som forventet.  
 
Klubben stiller ikke krav til turneringsresultater for den enkelte spiller under 18 år. Det er 
imidlertid en rekke mål for innsats og fremgang. Enkelte spillere når ikke de målene de 
har satt seg, mens andre overgår målene. Golf er kanskje den idretten som krever lengst 
tid for en spiller å utvikle seg til topputøver. Det viktige er å se utviklingen i et lengre 
perspektiv, og klubben legger stor vekt på å skape et miljø som tar vare på alle gjennom 
denne utviklingen. Alt for ofte blir lovende spillere utslitt i ung alder.   
 
Oslo GK hadde i 2010 flere deltakere enn de 3 neste klubbene til sammen på både 
øverste og nest øverste nasjonale nivå. 45 spillere hadde mellom seg 127 turneringer. 
Blant de yngre, 7-13 åringene, var innsatsen i lokale turneringer imponerende. 
Wahlstrøms Pokal og Sarah & Carls cup er etablert som attraktive tilbud for å skape 
golfglede. Oslo GK nå har 17 spillere i NGF’s ulike landslagsgrupper. Dette er viktig 
både for breddesatsingen og for de som vil nå langt med sin golf.  
 
Både jentene og guttene tok hjem flere førsteplasser og andre topplasseringer fra Titleist 
Tour. Internasjonalt ble det flere seire i Junior Masters Invitational i Sverige, 
topplasseringer i Swedish International. Både på gutte- og jentesiden. Det var også gode 
plasseringer i turneringer i Europa for øvrig. I USA gikk både Marita og Vilhelm helt til 
topps i store collegeturneringer. Dette er prestasjoner det virkelig står respekt av.   
 
Bredden er imponerende, og det lover godt for årene som kommer. Aller hyggeligst er 
det at de litt yngre spillerne nå begynner å hevde seg i turneringer. Både med antall 
deltakere, som er det viktigste, og med gode prestasjoner. 
 
 
www.oslogk.no/junior 
Juniorsidene på internett er fremdeles blant de beste, og all informasjon skal finnes her.  
 
TK ser frem til nok en flott sesong med resultater klubbens medlemmer kan være stolt 
av. 
 
For TK  
Lars Olaf Sterud 

Årsrapport fra Turneringskomiteen 2010. 
 
Turneringskomiteen har i 2010 har bestått av følende: 
Sven-Erik Sjøberg, leder. 
Mette C. Bye, ansvar sosiale turneringer. 
Henning Monsen 
Erik Hagen 
Per F. Moe 
Christian Staubo 
Erik Piene 
Halvor Mehre 
 
R&A`s definisjon av en Turneringskomite er: 
”Komiteen” er komiteen med ansvar for konkurranser eller, hvis, saken ikke oppstår under en 
konkurranse, komiteen med ansvar for banen. MAO. Regel 33. 
 
Komiteen har i 2010 hatt følgende oppgaver: 
 
Arrangere OGK`s pokalturneringer. 
Disse turneringene ble gjennomført etter de endringer i statuttene som ble foretatt i 2009. 
Turneringene ble gjennomført med god sportslig innsats. Deltagelsen i mange av pokal- 
turneringen var etter komiteens syn meget lav. Utfordring til neste års komite` 

 
Arrangere 7 Sosiale klubbturneringer. 
De ”Sosiale turneringene” ble gjennomført med en stor innsats av Mette. Samtlige deltagere 
var meget fornøyde med denne form for turnering. Dog bør spille-formen LAG muligens 
under lupen. 
 
Suzann Junior Challange 
Arrangere, i samarbeid med NGF, Norgesfinalen i Suzann Junior Challange. 
 
Merking av banen. 
Komiteen mener at årets merking av banen var korrekt og av god kvalitet. 
I henhold til regel 33 utførte komiteen merking av banen før spille start. Dette ble gjort i 
henhold til regler for vann/sidevanns hindre.  I tillegg noen GUR områder. 
Etter en del diskusjon (Les R. 33) ble merkingen på hull 14 gjort til rødt, dog med mulige 
endringer under turneringer. Dette vil være turneringens TD`s ansvar. 
Komiteen mener at styret ved formannen, har endret og overstyrt komiteen spesielt på hull 7. 
 
Eventuelt: 
På innspill fra Klubbens formann er det etablert en egen ”Sportsgruppe”. 
Denne gruppen vil bli ett viktig verktøy for å bedre de sportslige innslag i turneringene. 
Dette er ett prosjekt neste års Turneringskomite kan dra nytte av. 
 
 
Sven-Erik Sjøberg 
Leder Turneringskomiteen 2010 
 
   



16

Årsmøte | Oslo Golfklubb | 22. mars 2011

17

Årsrapport fra Turneringskomiteen 2010. 
 
Turneringskomiteen har i 2010 har bestått av følende: 
Sven-Erik Sjøberg, leder. 
Mette C. Bye, ansvar sosiale turneringer. 
Henning Monsen 
Erik Hagen 
Per F. Moe 
Christian Staubo 
Erik Piene 
Halvor Mehre 
 
R&A`s definisjon av en Turneringskomite er: 
”Komiteen” er komiteen med ansvar for konkurranser eller, hvis, saken ikke oppstår under en 
konkurranse, komiteen med ansvar for banen. MAO. Regel 33. 
 
Komiteen har i 2010 hatt følgende oppgaver: 
 
Arrangere OGK`s pokalturneringer. 
Disse turneringene ble gjennomført etter de endringer i statuttene som ble foretatt i 2009. 
Turneringene ble gjennomført med god sportslig innsats. Deltagelsen i mange av pokal- 
turneringen var etter komiteens syn meget lav. Utfordring til neste års komite` 

 
Arrangere 7 Sosiale klubbturneringer. 
De ”Sosiale turneringene” ble gjennomført med en stor innsats av Mette. Samtlige deltagere 
var meget fornøyde med denne form for turnering. Dog bør spille-formen LAG muligens 
under lupen. 
 
Suzann Junior Challange 
Arrangere, i samarbeid med NGF, Norgesfinalen i Suzann Junior Challange. 
 
Merking av banen. 
Komiteen mener at årets merking av banen var korrekt og av god kvalitet. 
I henhold til regel 33 utførte komiteen merking av banen før spille start. Dette ble gjort i 
henhold til regler for vann/sidevanns hindre.  I tillegg noen GUR områder. 
Etter en del diskusjon (Les R. 33) ble merkingen på hull 14 gjort til rødt, dog med mulige 
endringer under turneringer. Dette vil være turneringens TD`s ansvar. 
Komiteen mener at styret ved formannen, har endret og overstyrt komiteen spesielt på hull 7. 
 
Eventuelt: 
På innspill fra Klubbens formann er det etablert en egen ”Sportsgruppe”. 
Denne gruppen vil bli ett viktig verktøy for å bedre de sportslige innslag i turneringene. 
Dette er ett prosjekt neste års Turneringskomite kan dra nytte av. 
 
 
Sven-Erik Sjøberg 
Leder Turneringskomiteen 2010 
 
   



Årsmøte | Oslo Golfklubb | 22. mars 2011

18 19

        
         

         
Regnskap m/balanse 2010 
OSLO GOLFKLUBB        

 

 
 
        

RESULTATREGNSKAP  Konsern Konsern  OGK OGK OGK 

 PR. 31. DESEMBER  2010  2009  Note 2010  
2010 
Budsj 2009  

         
 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
         
 DRIFTSINNTEKTER        
 Kontingenter og avgifter  -20 035  -17 026   -20 035  -17 693  -17 026  
 Sponsorer  -4 055  -3 204   -4 055  -3 800  -3 204  
 Greenfee  -2 141  -2 309   -2 141  -2 500  -2 309  
 Salg av maskiner  -583  -600   -583  -635  -600  
 Andre inntekter  -2 630  -3 225   -2 630  -4 338  -3 225  
 Offentlige tilskudd   -5 400     -5 400  
 SUM DRIFTSINNTEKTER -29 445  -31 765  2  -29 445  -28 966  -31 765  
         
 DRIFTSKOSTNADER        
 Lønn, folketrygd, pensjonskostnader 9 373  8 955  3  9 373  8 600  8 955  
 Ordinære avskrivninger  2 274  2 240  4  1 161  1 550  1 136  
 Sponsorkostnader  638  659   961  600  659  
 Andre driftskostnader  12 466  14 453   13 669  14 147  18 342  
 SUM DRIFTSKOSTNADER 24 751  26 306   25 164  24 897  29 092  
         
 DRIFTSRESULTAT  -4 694  -5 458   -4 281  -4 069  -2 673  
         
 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER      
 Renter lån til konsernselskap   5  -200   -2 816  
 Renteinntekter  -61  -116   -58  -100  -81  
 Rentekostnader  4 223  3 576   4 223  3 950  3 575  
 NETTO FINANSPOSTER 4 163  3 460   3 966  3 850  678  
         
 ÅRSRESULTAT (-=overskudd) -531  -1 998   -315  -219  -1 995  
         
         
 Avstemming resultat        
 Resultat BGBas  -216  -4   0  0  0  
 Resultat OGK  -315  -1 995   -315  -219  -1 995  
 Sum resultat  -531  -1 998   -315  -219  -1 995  
         
 Alle tall er i hele tusen        
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TURNERINGSKOMITEENS RAPPORT 
 
 
 Regnskap m/balanse 2010 
OSLO GOLFKLUBB       
         
         
Regnskapet for 2010        
         
   Konsern Konsern  OGK OGK OGK 
BALANSE PR.  31. desember 2010  2009  Note 2010  2009  2008  
         
 EIENDELER        
         
 ANLEGGSMIDLER        
         
 Varige driftsmidler        
 Maskiner  3 297  3 667   2 262  2 288  1 406  
 Tralleplass       11  
 Lagringingsplass/ Rangebygg 274  383   274  383  492  
 Anlegg/ golfbaneinvestering 59 923  60 016      
 Sim varige driftsmidler  63 494  64 066  4  2 536  2 671  1 909  
         
         
 Finansielle anleggsmidler       
 Aksjer i datterselskap    5  50 012  112  112  
 Lån til Bogstad Golfbane AS   6  10 100  60 000  69 867  
 Sum finansielle anleggsmidler 0  0   60 112  60 112  69 979  
         
 Sum anleggsmidler  63 494  64 066   62 648  62 783  71 888  
         
 OMLØPSMIDLER        
         
 Fordringer        
 Kunder  438  353  5  438  353  2 542  
 Andre kortsikitge fordringer 209  274   209  274  248  
 Fordring konsernselskap    5  11 078  9 765  1 061  
 Sum fordringer  647  627  6  11 725  10 392  3 851  
         

 Kontanter,bankinnskudd  2 526  2 333  
7 og 
10 1 975  2 135  641  

         
 Sum omløpsmidler  3 173  2 960   13 700  12 527  4 492  
         
 SUM EIENDELER  66 667  67 026   76 348  75 310  76 380  
         
 Alle tall er i hele tusen        
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 
 
OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET 
 
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 
 
Note 1 Regnskapsprinsipper 
 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle 

organisasjoner og består av følgende: 
 Aktivitetsregnskap / resultatregnskap 

 Balanse  

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

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

 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning.  Dersom virkelig 
verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, 
er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.  

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

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

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

 Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 
 Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
  
 Inntekter: 

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

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

  
 Konsernregnskapet: 

Oslo Golfklubb eier alle 50.000 aksjene i Bogstad Golfbane AS.  

Konsolideringsprinsipper: Aksjer i datterselskap er bokført verdi eliminert mot 
nominell verdi aksjekapital i datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser 
mellom selskap i konsernet er eliminert. 
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Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er 
kjøpt/ tegnet til pålydende. 

 
  
Note  2 Medlemsinntekter 
 Medlemsinntekter 2010 2009 
 Årskontingenter 11 923 355  9 815 839  
 Innmeldingsavgifter 1 878 000  1 431 000  
 Finansiering oppgradering banen 3 706 200  3 825 200  
 Kunstgress-/Bygg-/vannavgift 414 400  9 000  
  17 921 955  15 081 039  
 Venteliste 228 000  187 100  
 NGF avgift 309 225  332 330  
 Treningsavgifter 1 575 543  1 425 916  
  20 034 723  17 026 385  
 
 
Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.  
 

 
OGK 

Konsern 
OGK 

Konsern 
OGK 

Konsern OGK OGK 

  2010 2009 2008 2010 2009 
 Lønn 8 079 368  7 744 519  5 979 529  8 079 368  7 744 519  
 Folketrygdavgift 1 140 759  1 092 735  831 571  1 140 759  1 092 735  
 Andre personalkostnader 272 284  282 252  202 411  272 284  282 252  
 Refusjon av lønnskostnader -119 475  -164 851  -73 470  -119 475  -164 851  
 Sum lønn 9 372 936  8 954 655  6 940 041  9 372 936  8 954 655  
       
 Antall årsverk 15 15 10 15 15 
       
 Godtgjørelser:      
   Lønn til daglig leder          
   Lønn       807 340  805 522  
   Annen godtgjørelse       12 199  9 580  
   Sum       819 539  815 102  
       
   Styret    0 0 
       
   Revisor      
 -     Revisor for revisjon    56 250  108 275  
     Andre tjenester    57 000  0  
     Sum    113 250  108 275  
 
 Pensjonsordning: Idrettslaget er pliktig til å ha obligatorisk pensjonsordning for sine ansatte og 

har avtale om dette med forsikringsselskap. 

 Låne forhold: Ingen av idrettslaget ansatte eller tillitsmenn/- kvinner har lån i Oslo Golfklubb. 
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Merverdi på aksjer i datterselskaper/ avskrivninger: Aksjer i datterselskap er 
kjøpt/ tegnet til pålydende. 

 
  
Note  2 Medlemsinntekter 
 Medlemsinntekter 2010 2009 
 Årskontingenter 11 923 355  9 815 839  
 Innmeldingsavgifter 1 878 000  1 431 000  
 Finansiering oppgradering banen 3 706 200  3 825 200  
 Kunstgress-/Bygg-/vannavgift 414 400  9 000  
  17 921 955  15 081 039  
 Venteliste 228 000  187 100  
 NGF avgift 309 225  332 330  
 Treningsavgifter 1 575 543  1 425 916  
  20 034 723  17 026 385  
 
 
Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.  
 

 
OGK 

Konsern 
OGK 

Konsern 
OGK 

Konsern OGK OGK 

  2010 2009 2008 2010 2009 
 Lønn 8 079 368  7 744 519  5 979 529  8 079 368  7 744 519  
 Folketrygdavgift 1 140 759  1 092 735  831 571  1 140 759  1 092 735  
 Andre personalkostnader 272 284  282 252  202 411  272 284  282 252  
 Refusjon av lønnskostnader -119 475  -164 851  -73 470  -119 475  -164 851  
 Sum lønn 9 372 936  8 954 655  6 940 041  9 372 936  8 954 655  
       
 Antall årsverk 15 15 10 15 15 
       
 Godtgjørelser:      
   Lønn til daglig leder          
   Lønn       807 340  805 522  
   Annen godtgjørelse       12 199  9 580  
   Sum       819 539  815 102  
       
   Styret    0 0 
       
   Revisor      
 -     Revisor for revisjon    56 250  108 275  
     Andre tjenester    57 000  0  
     Sum    113 250  108 275  
 
 Pensjonsordning: Idrettslaget er pliktig til å ha obligatorisk pensjonsordning for sine ansatte og 

har avtale om dette med forsikringsselskap. 

 Låne forhold: Ingen av idrettslaget ansatte eller tillitsmenn/- kvinner har lån i Oslo Golfklubb. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Note 4 Driftsmidler 
 Driftsmidler OGK idrettslaget   
 
 

 Maskiner Tralle 
plasser 

Lager skur 
Rangebygg Sum 

 Anskaffelseskost 01.01. 9 216 451  112 000  1 086 955  10 415 406  
 Tilgang 1 026 592  0  0  1 026 592  
 Avgang til anskaffelseskost -3 548 099 0  0  -3 548 099 
 Anskaffelseskost 31.12. 6 694 944  112 000  1 086 955  7 893 899  
 Ordinære avskrivninger 

akkumulerte -4 432 787 -112 000 -812 774 -5 357 561 
 Bokført verdi 31.12. 2 262 157  0  274 181  2 536 338  
      
 Årets ordinære avskrivninger 1 052 477  0  108 695  1 161 172  
      
 Avskrivningssats 20 % 10 % 10 %  
 Avskrivningsprinsipp Linært Linært Linært  
 
 Driftsmidler OGK Konsern 
  
 

 

Golfbane
/Anlegg Maskiner Tralle 

plasser 

Lagersku
r 

Rangeby
gg Sum 

 
Anskaffelseskost 01.01. 

60 775 
625  

10 940 
381  112 000  1 086 955  72 914 961  

 Tilgang 675 375  1 026 592  0  0  1 701 967  
 

Avgang til anskaffelseskost 0  
-3 548 

099 0  0  -3 548 099 
 

Anskaffelseskost 31.12. 
61 451 

000  8 418 874  112 000  1 086 955  71 068 829  
 Ordinære avskrivninger 

akkumulerte 
-1 527 

832 
-5 122 

359 -112 000 -812 774 -7 574 965 
 

Bokført verdi 31.12 
59 923 

168  3 296 515  0  274 181  63 493 864  
       
 Årets ordinære avskrivninger 768 138  1 397 263  0  108 695  2 274 096  
       
 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 
og 

23.03.2010 
Oslo 100/100 100% 

 
 

Antall  
aksjer Kostpris Regnskaps-

messig verdi  

 Bogstad Golfbane AS 50.0000 50.012.000 50.012.000  
      
 Tall fra årsregnskapene for årene   2010 2009 2008 
 Årsresultat   215 515  3 579 -9 522 570  
 Egenkapital  40 185 042  -9 930 473 -9 934 052  
 Innbetalt egenkapital  49 900 000   
 
 Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS 
 
 Transaksjoner med BGBas   2010 2009 2008 
 Balanse poster:     
   Kunder og andre fordringer   11 078 470  9 765 122  3 083 195  
   Langsiktig utlån  10 100 000  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  1 944 000  4 831 632   
   Renteinntekter  200 000  2 816 056  3 932 313  
   Rentekostnader    18 877  
 
Note 6 Fordringer 
 Avdragsplan langsiktige utlån – pantsettelse /sikkerhet. 

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

 Avsetning for mulige tap på fordringer 
I årsregnskapet for idrettslaget er det i 2010 avsatt kr 60.000 for mulige tap på fordringer.  
Tilsvarende avsetning tidligere år var 2009 kr 285.562 2008 kr 45.702.  

 
Note  7 Betalingsmidler 
 Idrettslaget har bundne bankinnskudd på kr 1.127.276, hvorav kr 610.638 er innskudd på 

skattetrekkskonto og kr 516.638 er sikkerhet ovenfor MS Golf. 
Idrettslaget har innvilget en kassekreditt på kr 4.000.000 i Nordea.    
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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 
og 

23.03.2010 
Oslo 100/100 100% 

 
 

Antall  
aksjer Kostpris Regnskaps-

messig verdi  

 Bogstad Golfbane AS 50.0000 50.012.000 50.012.000  
      
 Tall fra årsregnskapene for årene   2010 2009 2008 
 Årsresultat   215 515  3 579 -9 522 570  
 Egenkapital  40 185 042  -9 930 473 -9 934 052  
 Innbetalt egenkapital  49 900 000   
 
 Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS 
 
 Transaksjoner med BGBas   2010 2009 2008 
 Balanse poster:     
   Kunder og andre fordringer   11 078 470  9 765 122  3 083 195  
   Langsiktig utlån  10 100 000  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  1 944 000  4 831 632   
   Renteinntekter  200 000  2 816 056  3 932 313  
   Rentekostnader    18 877  
 
Note 6 Fordringer 
 Avdragsplan langsiktige utlån – pantsettelse /sikkerhet. 

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

 Avsetning for mulige tap på fordringer 
I årsregnskapet for idrettslaget er det i 2010 avsatt kr 60.000 for mulige tap på fordringer.  
Tilsvarende avsetning tidligere år var 2009 kr 285.562 2008 kr 45.702.  

 
Note  7 Betalingsmidler 
 Idrettslaget har bundne bankinnskudd på kr 1.127.276, hvorav kr 610.638 er innskudd på 

skattetrekkskonto og kr 516.638 er sikkerhet ovenfor MS Golf. 
Idrettslaget har innvilget en kassekreditt på kr 4.000.000 i Nordea.    

 
 
 

 
 
 
 
 
Note  8 Egenkapitalen (EK) 
Oslo Golfklubb har mottatt 5.400.000 i tippemidler til utbedring av golfbanen. Tippemidlene må 
tilbakebetales dersom banen ikke drives som golfbane i 40 år etter ferdigstillelse. Klubben har valgt å 
overføre kr 135.000 hvert år fra egenkapital med eksterne restriksjoner til annen egenkapital. 
  
 Egenkapitalen OGK Egenkapital 

med 
eksternt 
pålagte 

restriksjone
r 

Egenkapital 
med 

selvpålagte 
restriksjone

r 

Annen 
egenkapital 

Kapital-
konto 

 Egenkapital 31.12.2008 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 31.12.2009 5 400 000  0  848 308  6 248 308  
 Årets endring i egenkapitalen:     
   Endring EK med eksterne 

restriksjoner -270 000   270 000  0  
   Årets resultat   315 139  315 139  
 Egenkapital 31.12.2010 5 130 000  0  1 433 447  6 563 447  
 
 
 Egenkapital – med selvpålagte restriksjoner (selvpålagte fond) 
 
 

 
Fond 

01.01.2009 
Avsatt i 

året 
Bruk  i 

året 
Overført  

EK 
Fond 

31.12.2009 
 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/ 
udekket tap 

Sum 
Egenkapital 

 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  
 Årets endring i egenkapitalen     
   Endring EK med eksterne 

restriksjoner -270 000   270 000  0  
   Årets resultat   530 654  530 654  
 Egenkapital 31.12.2010 5 130 000  0  -8 393 511  -3 263 511  
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Note 9 Langsiktig gjeld 
 Avdragsplan lån 

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 
 
 

 
OGK 

Konsern 
OGK 

Konsern OGK OGK 

  2010 2009 2010 2009 
 Gjeld til kredittinstitusjoner 62 000 000  62 000 000  62 000 000  62 000 000  
 Gjeld til andre             
 Sum 62 000 000  62 000 000  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.  
 
 Avdragsplan Rest  2015  2014  2013  2012  2011  Sum 

   Avtalt 59 933  2 067      62 000  

   Budsjettert 57 933  2 067     2 000  62 000  
 
 
Note  10 Pantstillelser og garantier m.v. 
 

  
Konsern 

2010 
Konsern 

2009 
Konsern 

2008 
OGK 
2010 

OGK 
2009 

OGK 
2008 

 Gjeld som er sikret ved 
pant og lignende:    

   

 Gjeld til kredittinstitusjoner 62 839 505  64 472 042 70 520 935 62 839 505  64 472 042 70 520 935 

 Sum gjeld 62 839 505 64 472 042 70 520 935 62 839 505 64 472 042 70 520 935 
 Garantier:       

 Sum gjeld og garantier 62 839 505  64 472 042 70 520 935 62 839 505  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.   
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Note 9 Langsiktig gjeld 
 Avdragsplan lån 

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 
 
 

 
OGK 

Konsern 
OGK 

Konsern OGK OGK 

  2010 2009 2010 2009 
 Gjeld til kredittinstitusjoner 62 000 000  62 000 000  62 000 000  62 000 000  
 Gjeld til andre             
 Sum 62 000 000  62 000 000  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.  
 
 Avdragsplan Rest  2015  2014  2013  2012  2011  Sum 

   Avtalt 59 933  2 067      62 000  

   Budsjettert 57 933  2 067     2 000  62 000  
 
 
Note  10 Pantstillelser og garantier m.v. 
 

  
Konsern 

2010 
Konsern 

2009 
Konsern 

2008 
OGK 
2010 

OGK 
2009 

OGK 
2008 

 Gjeld som er sikret ved 
pant og lignende:    

   

 Gjeld til kredittinstitusjoner 62 839 505  64 472 042 70 520 935 62 839 505  64 472 042 70 520 935 

 Sum gjeld 62 839 505 64 472 042 70 520 935 62 839 505 64 472 042 70 520 935 
 Garantier:       

 Sum gjeld og garantier 62 839 505  64 472 042 70 520 935 62 839 505  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) 
  2010 2009 2008 
 Betalbar skatt    
   Grunnlag betalbar skatt    
    Resultat før skattekostnad 215 525  3 579  -9 522 570  
    Emisjonskostnader    -13 400  
    Permanente forskjeller 0    16 758  
    Endring midlertidige forskjeller 0      
  215 525  3 579  -9 519 212  
    Endring underskudd til framføring -215 525  -3 579  -9 519 212  
    Årets skattegrunnlag 0  0  0  
       
    Betalbar skatt på årets resultat 28% 0 0  0  
     
  2010 2009 2008 
 Utsatt skatt    
   Oversikt over midlertidige forskjeller:    
    Underskudd til fremføring 9 810 200  10 025 715  10 029 294  
    Grunnlag beregning utsatt skatt 9 810 200  10 025 715  10 029 294  
     
    Utsatt skatt 28% (-=skattefordel) 2 746 856  2 807 200  2 808 202  
 
 Datterselskapet balansefører ikke utsatt skattefordel etter regnskapsreglene for små foretak. 
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Bogstad Golfbane AS     
       
       
Balanse pr. 31.12   2010  2009 
       
EIENDELER  Note    
       
Anleggsmidler      
       
Varige driftsmidler      
Anlegg    59 923 168  60 015 930 
Sum varige driftsmidler  3 59 923 168  60 015 930 
       
Transportmidler, inventar, maskiner     
Maskiner    1 034 358  1 379 144 
Sum transportm., inventar, maskiner 4 1 034 358  1 379 144 
       
Sum anleggsmidler   60 957 526  61 395 075 
       
Omløpsmidler      
       
Kortsiktige fordringer      
Kundefordringer   0  0 
Andre fordringer   0  0 
Sum kortsiktige fordringer  0  0 
       
Bankinnskudd,kontanter,og lignende    
Bankinnskudd,kontanter og lignende  551 428  197 777 
Sum bankinnskudd,kontanter og lignende 551 428  197 777 
       
Sum omløpsmidler   551 428  197 777 
       
SUM EIENDELER   61 508 954  61 592 852 
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Bogstad Golfbane AS     
       
       
Balanse pr. 31.12   2010  2009 
       
EIENDELER  Note    
       
Anleggsmidler      
       
Varige driftsmidler      
Anlegg    59 923 168  60 015 930 
Sum varige driftsmidler  3 59 923 168  60 015 930 
       
Transportmidler, inventar, maskiner     
Maskiner    1 034 358  1 379 144 
Sum transportm., inventar, maskiner 4 1 034 358  1 379 144 
       
Sum anleggsmidler   60 957 526  61 395 075 
       
Omløpsmidler      
       
Kortsiktige fordringer      
Kundefordringer   0  0 
Andre fordringer   0  0 
Sum kortsiktige fordringer  0  0 
       
Bankinnskudd,kontanter,og lignende    
Bankinnskudd,kontanter og lignende  551 428  197 777 
Sum bankinnskudd,kontanter og lignende 551 428  197 777 
       
Sum omløpsmidler   551 428  197 777 
       
SUM EIENDELER   61 508 954  61 592 852 
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Bogstad Golfbane AS     
       
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010   
       
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. 18.750 hvorav mva. utgjør kr. 3.750  
som omfatter revisjon.      
       
       
Note 3 - Anleggsmidler      
   Anlegg    
       
Anskaffelseskost 
01.01.10  60 775 626    
Tilgang i året  675 375    
Anskaffelseskost 31.12.10 61 451 001    
       
Akk. avskr.  759 695    
Årets avskrivninger  768 137    
Akk. avskr. 31.12.10  1 527 833    
       
Bokført verdi 31.12.10  60 682 863    
       
Avskrivningsats  1,25 %    
Avskrivningsprinsipp  Linært    
 
     



34

Årsmøte | Oslo Golfklubb | 22. mars 2011

35

       
       
       
       
Bogstad Golfbane AS     
       
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010   
       
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. 18.750 hvorav mva. utgjør kr. 3.750  
som omfatter revisjon.      
       
       
Note 3 - Anleggsmidler      
   Anlegg    
       
Anskaffelseskost 
01.01.10  60 775 626    
Tilgang i året  675 375    
Anskaffelseskost 31.12.10 61 451 001    
       
Akk. avskr.  759 695    
Årets avskrivninger  768 137    
Akk. avskr. 31.12.10  1 527 833    
       
Bokført verdi 31.12.10  60 682 863    
       
Avskrivningsats  1,25 %    
Avskrivningsprinsipp  Linært    
 
     

 
 
Bogstad Golfbane AS 
       
       
       
       
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010   
       
Note 4 - Transportmidler, inventar, maskiner    
       
   Maskiner    
       
Anskaffelseskost 
01.01.10  1 723 930    
Tilgang i året  0    
Anskaffelseskost 31.12.10 1 723 930    
       
Akk. avskr. 01.01.10  344 786    
Årets avskrivninger  344 786    
Akk. avskr. 31.12.10  689 572    
       
Bokført verdi 31.12.10  1 034 358    
       
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.     
       
       
Note 6 - Egenkapital      
  Aksje- Over- Annen   Sum 
  kapital kursfond egenkapital  egenkapital 
       
Innbetalt 01.01.10 100 000 0 -10 030 473  -9 930 473 
Konvertering av gjeld 49 900 000 0 0  49 900 000 
Årets resultat 0 0 215 515  215 515 
Pr. 31.12.10 50 000 000 0 -9 814 958  40 185 042 
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Bogstad Golfbane AS     
       
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010   
       
Note 7 - Skattekostnad      
       
Årets skattemessige resultat:     
   2010  2009  
       
Resultat før 
skattekostnad  215 515  3 579  
Permanente forskjeller  0  0  
Årets skattemessige resultat 215 515  3 579  

Fremførbart underskudd  10 025 715  
10 029 

294  

Rest til fremføring  9 810 200  
10 025 

715  
Betalbar skatt  0  0  
Årets skattekostnad  0  0  
       
Utsatt skatt:      
Utsatt skattefordel 2010  2009  Endring 
Netto grunnlag 9 810 200  10 025 715  -215 515 
Utsatt skatt 28% 2 746 856  2 807 200  -60 344 
       
Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført ved beregning av utsatt skatt. 
Utsatt skattefordel er ikke balanseført.     
       
       
Note 8 - Annen langsiktig gjeld     
       
Selskapet har en langsiktig gjeld til Oslo Golfklubb/Nordea.   
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Forslag A. 
Lovendingsforslag:  § 22  Overgangsbestemmelse. 
Forslag fremmet av Styret 
 
Forslag:  § 22 slettes fra klubbens lover. 
 
Begrunnelse: 
Klubben har ikke lenger flere passive medlemmer i denne kategorien. De siste ble tatt opp ved siste 
årsskifte og denne lovparagrafen har ikke lenger noen funksjon og kan strykes. 
 
 
Forslag  B.  
”Styret kan ikke ta inn alle de siste 200 nye medlemmene/spillerettene høsten 2011, før det er kartlagt hvor 
mange runder som faktisk ble spilt i 2011. 27.600 spilte runder skal tilstrebes å være det maksimale antall 
runder pr sesong.” 
 
I ekstraordinært årsmøte 12.10.2010 ble det med 70 mot 1 stemme vedtatt å øke antall 
medlemmer/spilleretter fra tidligere 1550 til 1800. Det ble samtidig sagt fra styrets side at man planla å ta 
inn 200 for sesongen 2011, som med en avgang på 100 i 2010, gir et medlemstall/spilleretter for sesongen 
2011 på 1650. 
 
Dette kan, med 25.000 spilte runder i 2010 og 200 nye aktive spillere, gi ca 27.500 spilte runder i 2011.  
 
Med en forventet avgang på ca 50 i 2011 kan styret ta inn ytterligere 200 nye medlemmer/spilleretter før 
sesongen 2012, slik at man for sesongen 2012 har de totalt vedtatte 1800 medlemmer/spilleretter. De nye 
200 aktive medlemmene forventes å spille ca 2.500 runder, slik at for sesongen 2012 kan det bli spilt  ca 
30.000 runder. Dette mener mange er et alt for høyt antall til at våre medlemmer vil oppleve maksimal 
spillemulighet/glede. Vi mener at 27.600 er det maksimale antall runder man bør ha, når man vet a dette vil 
gi eksempelvis fulle flighter hver dag fra kl 10.00 til 17.00 fra 10. mai til 10. oktober. 
 
Noble Stibolt Per Arntzen Arne K. Braathen Paal Mossin Einar Wahlstrøm Terje Foss  
Carl Semb Kaare Engebretsen  
  
Styrets kommentar: 
Styret deler de bekymringer som kommer frem i forslaget. Styret er opptatt av å ikke ta inn så mange nye 
medlemmer at dette vil innvirke vesentlig på ”trykket” på banen. Styret har sett at det er en avgang på ca 
120 medlemmer fra 2010 til 2011, og ved å vurdere alder, kjønn etc. på våre nye medlemmer, (ca 200 i 
2011), tror vi at antall spilte runder i 2011 ikke vil øke i den grad som indikert i forslaget. Styret venter 
som tidligere til senhøstes 2011 med å bestemme seg for hvor mange medlemmer som skal tas inn. Styret 
ønsker ikke å bruke antall spilte runder som mal for hvor mange medlemmer vi har i OGK, da det kan være 
opptil 2-3 ukers svingninger fra år til år alt avhengig av tidlig/sen vår/høst. 
 
Styret mener at ”smertegrensen” er vesentlig lavere enn det indikerte trykket som forslagsstillerne mener 
de kan akseptere, og vi håper at medlemmene har tillit til at styret til enhver tid er i stand til å vurdere hvor 
mange som kan tas opp hvert år innenfor de gitte rammer. 
 
Styret mener derfor at forslaget er unødvendig, og ber årsmøtet om å forkaste forslaget. 
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Forslag  C. 
Opptak av nye medlemmer – fra Arne Ramstad. 
 
Ventelisten for opptak til medlemmer i OGK er lang og potensielle medlemmer som har ventet siden 1995 
på å bli tilbudt medlemskap i klubben. Det er viktig at det er full åpenhet om opptak av nye medlemmer og 
det foreslås derfor at årsmøtet pålegger styret: 

1. Å gjøre tilgjengelig den administrative ventelisten med påføring av reell 
påmeldingsdato og derpå følgende ansiennitet. 

2. Å gjøre tilgjengelig navnene på nye medlemmer i 2010 og hvilken ansiennitet 
de hadde i følge den administrative ventelisten. 

 
Styrets kommentar: 
Med henvisning til OGK’s lover §3.3 heter det blant annet: Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra 
venteliste som skal være basert på objektive kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen 
utstrekning gis preferanser/kvoter basert på alder, kjønn og familietilknytning til medlemmer av hensyn til 
klubbens sportslige og sosiale miljø. 

Styret er av den oppfatning at det er svært uheldig å offentliggjøre en slik liste av følgende årsaker: 

1)   Styret har nå iflg. ovennevnte ordlyd endelig muligheten til å ta inn noen medlemmer fra 
ventelisten basert på, som i år, familietilknytning. Kanskje allerede neste år , vil vi vurdere å 
kvotere inn etter kjønn (vi har altfor få damer i alderen 30-50 år), eller kanskje om noen år flere 
juniorer eller flere med lavt HDC. Vi mener det vil skape unødige diskusjoner , hvis noen på listen 
føler seg utrettmessig behandlet. STYRET PRESISERER AT VI HVERT ÅR TAR OPP CA 70% 
STRENGT ETTER ANSIENITETSPRINSIPPET FRA LISTEN. 

2)   Vi mener også at det av personvernmessige årsaker ikke er gunstig å offentliggjøre denne listen. 
Mange ønsker ikke å offentliggjøre at de står på venteliste for medlemskap. 

3)   Det er heller ikke gunstig at konkurrerende klubber han få tak i denne listen og henvende seg til 
personer på vår venteliste for å kapre til seg nye medlemmer. 

4)   Oslo Golfklubb er tjent med å ha en LANG venteliste. Vi er også tjent med at ingen egentlig vet 
hvor lang denne ventetiden vil bli.  Dette gjør oss mer attraktive som sponsorobjekt. Styret ser det 
som svært uheldig, rent økonomisk, å offentliggjøre ventelisten 

Styret anbefaler derfor årsmøtet å ikke støtte det innsendte forslaget, men la ordlyden i §3.3 stå som den er 
i dag, og gi fremtidige styrer den fleksibilitet de trenger til fordel for klubbens medlemmer 
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Forslag  D. 
Innmeldingsavgift – fra Arne Ramstad 
”Årsmøtet pålegger styret å påse at den innmeldingsavgiften som nye medlemmer betaler ved opptak i 
klubben uavkortet går til nedbetaling av gjeld.” 
 
På klubbens ekstraordinære årsmøte 12. oktober ble det vedtatt innmeldingsavgifter for nye medlemmer i 
klubben.  I underlaget for ovennevnte står det bl.a. 

Det er viktig for klubbens totaløkonomi å få ned gjelden. Styret mener at det er rimelig at nye 
medlemmer ”kjøper seg inn i det ferdige anlegget” og bidrar til en liten nedbetaling av gjeld 
 hver seg. 

 
Nevnte sitat er uklart med hensyn til hvilken grad innmeldingsavgiften skal benyttes til nedbetaling av 
klubbens gjeld og det foreslås derfor at årsmøtet fatter ovenstående vedtak. 
 
Styrets kommentar: 
Klubben har nå en gjeld på kr 62mill. For 2011 forventes det at vi får inn ca kr 4,5mill i 
innmeldingsavgifter. Styret foreslår overfor generalforsamlingen via budsjettet for 2011 at kr 2,5mill av 
disse 4,5mill benyttes til nedbetaling av gjeld.  Kr 2mill foreslås anvendt i driften. 
 
Dersom driftsnivået som styret legger opp til skal holdes, vil et bortfall av de nevnte kr 2mill til driften 
teoretisk måtte innebære en kontingentøkning for 2011 på omkring kr 1.000,- pr voksent aktivt medlem. 
Alternativet vil være  en kraftig reduksjon av klubbens drift. Styret vil ikke anbefale noen av delene.  
 
Styret er for at en vesentlig del av innmeldingsavgiften bør anvendes til nedbetaling av gjeld så lenge 
gjelden er høy. Vi mener imidlertid det blir feil å øremerke innmeldingsavgiften slik forslaget legger opp 
til. Slik øremerking har heller ikke vært praktisert tidligere. Nåværende styre er som herr Ramstad innstilt 
på rask nedbetaling av gjeld, men styret bør ha årlig frihet til å foreslå andre løsninger slik det nå gjøres 
gjennom budsjettet. 
 
Hr Ramstads forslag anbefales ikke vedtatt.  
 
 
Forslag  E. 
Redusert greenfee for medlemmers gjester – fra Aksel Sørbye 
”Alle medlemmers gjester betaler greenfee pålydende kr 500,- ved spill av 18 hull. Ved spill av 9 hull 
betales kr 300,-. Dette gjelder for opptil 3 gjester pr flight”. 
 
Som medlem av Oslo Golfklubb har jeg et sterkt ønske om å spille så mange som mulig av mine golfrunder 
på Bogstad. Det er hovedsakelig 3 grunner til dette: 1) Banen er etter mitt syn Norges fineste  2) Jeg 
trenger ikke betale greenfee  3) Banen ligger i nærheten av der jeg bor. 
 
Jeg vil gjerne, som folk flest, spille golf med min familie, venner arbeidskollegaer og andre bekjente. 
Dessverre er de fleste av de jeg ønsker å spille golf med, ikke medlem av Oslo Golfklubb. En utfordring er 
å få med gjester som er villige til å betale kr 750,- i greenfee for å spille 18 hull. Jeg synes også det er litt 
flaut å fortelle hva greenfee på Bogstad er. Jeg har forhørt meg med noen andre medlemmer som alle deler 
min oppfatning. Jeg ønsker derfor å fremme ovennevnte forslag. Med en greenfee på kr 500,- for 
medlemmers gjester, vil prisen kunne beholdes gjennom hele sesongen og klubben trenger ikke operere 
med sommerrabatter og liknende. For vanlig greenfeespill (dvs gjestespill uten medlem) kan dagens 
greenfee på kr 950,- opprettholdes. Jeg vil anta at inntektene til klubben fra gjestespill vil øke når flere 
medlemmer tar med flere gjester, samt at flere medlemmer får spilt oftere på Bogstad uten å føle at de må 
spille på sin gjesters baner istedenfor. 
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Ved å redusere medlemmers gjesters greenfee, vil jeg føle en større iver og glede til å invitere venner og 
bekjente til å spille på vår fantastiske bane. I tillegg vil jeg som medlem lettere akseptere den relativt høye 
årskontingenten vi må betale i dag ved at jeg får spilt flere golfrunder på Bogstad i løpet av den korte 
sesongen. Mitt største ønske er å kunne spille så ofte jeg kan på Norges fineste bane med mine gjester til en 
pris alle synes er akseptabel. 
 
 
Styrets kommentar: 
Styret satte greenfeesatsen for medlemmers gjester til kr 750,- for sesongen 2010, for å begrense antall 
greenfeerunder, og gjøre banen mer tilgjengelig for medlemmene. Det viste seg imidlertid at antall 
greenfeerunder for medlemmers gjester økte med 11% tross prisøkningen. 
 
Styret er imot å redusere denne greenfeesatsen i frykt for at antall greenfeerunder skal øke drastisk. 
 
Styret har imidlertid bestemt at medlemmene kan kjøpe inntil 6 greenfeebilletter før sesongstart til kr 500,- 
pr stk og håper at dette vil imøtekomme forsalgsstilleren. Vi minner om at det i år er tatt opp 200 nye 
medlemmer i tråd med hva som ble bestemt på det ekstraordinære årsmøte sist høst, og at dette vil øke 
presset på banen ytterligere.  
Styret ønsker primært å ivareta medlemmenes ønsker om tilgjengelighet til banen, fremfor venner, 
arbeidskollegaer og bekjente. 
 
Styret ber derfor årsmøtet om ikke å støtte dette forslaget. 
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greenfeerunder for medlemmers gjester økte med 11% tross prisøkningen. 
 
Styret er imot å redusere denne greenfeesatsen i frykt for at antall greenfeerunder skal øke drastisk. 
 
Styret har imidlertid bestemt at medlemmene kan kjøpe inntil 6 greenfeebilletter før sesongstart til kr 500,- 
pr stk og håper at dette vil imøtekomme forsalgsstilleren. Vi minner om at det i år er tatt opp 200 nye 
medlemmer i tråd med hva som ble bestemt på det ekstraordinære årsmøte sist høst, og at dette vil øke 
presset på banen ytterligere.  
Styret ønsker primært å ivareta medlemmenes ønsker om tilgjengelighet til banen, fremfor venner, 
arbeidskollegaer og bekjente. 
 
Styret ber derfor årsmøtet om ikke å støtte dette forslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    

KONTINGENTER OG AVGIFTER 2011 
     
   2010  2011 
1. Aktive damer og herrer 22 år og eldre  7 300  7600 
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  4 700  5 000 
3. Aktive studenter etter søknad t.o.m 28 år  3 400  3 600 
4. Aktiv junior 1 - 21 år +  TM  2 700  2 900 
5. Midlertidige medlemmer (corps diplomatique)  21 000  21 000 
6. Passive seniorer 22 år og eldre, tidligere aktive (PTA)  2 800  3 000 
7. Passive seniorer 22 år og eldre              4 700  
8. Passive studenter etter søknad t.o.m 28 år  /        PTA-student  2 550  1 500 
9. Passive juniorer 1 - 21 år                            /        PTA-junior  1 450  1 500 
10.                                                                              PTA-utland    2 500 
11 Støttemedlem  300 300 
12. Innmeldingsavgift 2010  20 000*00*   
     
13. Innmeldingsavgift fra 1.1.2011   40 000**  
     
      
14. Skapleie for små skap i damegarderobe  300 300 
15. Skapleie for vanlige skap i dame- og herregarderoben  500 500 
16. Bur i trallerom  500 500 
17. Tralleplass for elektriske traller  700 700 
 Avgift til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre  170 170 
 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. 7.000,- nå og resten 
det år de fyller 22 år (blir voksne). 
 
Finansbidraget som i forbindelse med baneoppgraderingen ble 
vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 17.04.07 kommer i tillegg til 
kontingenter og avgifter som nevnt over. 
Dette utgjør for alle voksne medlemmer 2.000,- pr år. 
Dette utgjør for alle medlemmer t.o.m. 21 år kr 400,- pr år. 
  2000/400 2000/400 

18. Engangsavgift Kunstgress til puttinggreen   - gjelder alle medlemmer                   200  

 

 
For PTA-medlemmene i pkt. 8,9 og 10 er finansbidraget og evt. NGF-avgift 
inkludert.  
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Budsjett  2011   
 
  NOTER Bud 2011 Res 2010 Bud 2010 
       
Driftsinntekter og kostnader   B  1    
       
      
Driftsinntekter   -32 085 000 -29 445 000 -28 966 000 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnader  9 886 000 9 373 000 8 600 000 
Ordinære avskrivninger  1 550 000 1 161 000 1 550 000 
Andre driftskostnader  16 810 600 14 630 000 14 747 000 
Sum driftskostnader    28 246 600 25 164 000 24 897 000 
Driftsresultat  -3 838 400 -4 281 000 -4 069 000 
      
Finansinntekter og finansutgifter    
Finansinntekter  -50 000 -258 000 -100 000 
Finanskostnader  3 850 000 4 223 000 3 950 000 
Sum Finansposter  3 800 000 3 965 000 3 850 000 
      
Årsresultat    -38 400 -316 000 -219 000 
 (- = overskudd)     
      
      
B 1. Budsjettsammendrag 2010    
 Administrasjon  5 745 600 5 981 944 5 275 000 
 TK  900 000 741 355 900 000 
 Turnering / Spill  950 000 660 040 960 000 
 Bane  12 000 000 10 767 492 10 887 000 
 Klubbhus  1 566 000 1 256 382 1 270 000 
 Boligbygg  340 000 125 954 180 000 
 Publikasjoner  40 000 12 210 90 000 
 Bidrag  -55 000 -38 749 -400 000 
 Inntekter  -21 525 000 -19 821 771 -19 381 000 
 Sum  -38 400 -315 143 -219 000 
       
 
Av planlagte aktiviteter / nye elementer inkludert i budsjettet ligger bl.a.: 
  
Kompostvaskeplass inkl støpt plate på banen (kr 625’), nye varmtvannsberedere (kr 180’), kompensasjon 
til Stephen for merkostnader ved ballplukking (kr 50’),  impregnering av fuger på terrassen (kr 40’), ny 
tavle utenfor proshop (kr 30’), noen nye stoler i peisestuen (kr 30’), noen nye møbler i gangen (kr 30’) 
 
 
 
 
 
 
 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB 2011 
 
I henhold til lover for Oslo Golfklubb § 19, jfr. § 15 (11), er valgkomitéens innstilling: 
 
a) Formann og viseformann for ett år: 
 
Formann:  Einar Skogstad gjenvalg, tidl. valgt for 2005, 06, 07, 08, 09 og 10 
Viseformann:  Jan Aaseth jr  ny, tidl. valgt for 2006-10 som styremedlem 

 
b) 3 styremedlemmer for inntil 3 år, samt 1 varamedlem: 
 
Styremedlem:  Per Foseid   ny, velges for perioden 2011-2013  
   Agathe Backer-Grøndahl ny, velges for perioden 2011-2013 
 
Styremedlemmer 
ikke på valg:  Carine Lindman  valgt for perioden 2010-12 
  
Varamedlem:  Carl Christian Krefting  ny, velges for ett år - 2011 
 
c) Representasjon 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget / ledermøtet. 
 
 
d) Valgkomitéen bestående av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem: 
 
Medlem:  Anne Line Bakkevig gjenvalg, velges for ett år - 2011, 
       tidl. valgt for perioden 2008-10  
                                     
Formann:  Anette Bech  gjenvalg, velges for ett år - 2011 
 
Medlemmer   
ikke på valg:  Anette Bech   valgt for perioden 2010-12, 
       tidl. valgt for perioden 2007-09 

Sven-Erik Sjøberg valgt for perioden 2009-11 
    
Varamedlem:  Tove Ringnes   ny, velges for ett år - 2011   
 
      
e) Kontrollkomitéen bestående av 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer:  
 
Medlem Jens Engelstad  gjenvalg, velges for ett år–2011, tidl. valgt i 2010 
Medlem  Elisabeth Seeberg  gjenvalg, velges for ett år–2011, tidl. valgt i 2010 
1. varamedlem Jens-Ove Hagen gjenvalg, velges for ett år–2011, tidl. valgt i 2010 
2. varamedlem Axel Roll  gjenvalg, velges for ett år–2011, tidl. valgt i 2010 
 
 
Oslo, februar 2011 
 
 
Anette Bech        Anne Line Bakkevig      Sven-Erik Sjøberg 
   Formann                                                      



42

Årsmøte | Oslo Golfklubb | 22. mars 2011

43

 
Budsjett  2011   
 
  NOTER Bud 2011 Res 2010 Bud 2010 
       
Driftsinntekter og kostnader   B  1    
       
      
Driftsinntekter   -32 085 000 -29 445 000 -28 966 000 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnader  9 886 000 9 373 000 8 600 000 
Ordinære avskrivninger  1 550 000 1 161 000 1 550 000 
Andre driftskostnader  16 810 600 14 630 000 14 747 000 
Sum driftskostnader    28 246 600 25 164 000 24 897 000 
Driftsresultat  -3 838 400 -4 281 000 -4 069 000 
      
Finansinntekter og finansutgifter    
Finansinntekter  -50 000 -258 000 -100 000 
Finanskostnader  3 850 000 4 223 000 3 950 000 
Sum Finansposter  3 800 000 3 965 000 3 850 000 
      
Årsresultat    -38 400 -316 000 -219 000 
 (- = overskudd)     
      
      
B 1. Budsjettsammendrag 2010    
 Administrasjon  5 745 600 5 981 944 5 275 000 
 TK  900 000 741 355 900 000 
 Turnering / Spill  950 000 660 040 960 000 
 Bane  12 000 000 10 767 492 10 887 000 
 Klubbhus  1 566 000 1 256 382 1 270 000 
 Boligbygg  340 000 125 954 180 000 
 Publikasjoner  40 000 12 210 90 000 
 Bidrag  -55 000 -38 749 -400 000 
 Inntekter  -21 525 000 -19 821 771 -19 381 000 
 Sum  -38 400 -315 143 -219 000 
       
 
Av planlagte aktiviteter / nye elementer inkludert i budsjettet ligger bl.a.: 
  
Kompostvaskeplass inkl støpt plate på banen (kr 625’), nye varmtvannsberedere (kr 180’), kompensasjon 
til Stephen for merkostnader ved ballplukking (kr 50’),  impregnering av fuger på terrassen (kr 40’), ny 
tavle utenfor proshop (kr 30’), noen nye stoler i peisestuen (kr 30’), noen nye møbler i gangen (kr 30’) 
 
 
 
 
 
 
 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB 2011 
 
I henhold til lover for Oslo Golfklubb § 19, jfr. § 15 (11), er valgkomitéens innstilling: 
 
a) Formann og viseformann for ett år: 
 
Formann:  Einar Skogstad gjenvalg, tidl. valgt for 2005, 06, 07, 08, 09 og 10 
Viseformann:  Jan Aaseth jr  ny, tidl. valgt for 2006-10 som styremedlem 

 
b) 3 styremedlemmer for inntil 3 år, samt 1 varamedlem: 
 
Styremedlem:  Per Foseid   ny, velges for perioden 2011-2013  
   Agathe Backer-Grøndahl ny, velges for perioden 2011-2013 
 
Styremedlemmer 
ikke på valg:  Carine Lindman  valgt for perioden 2010-12 
  
Varamedlem:  Carl Christian Krefting  ny, velges for ett år - 2011 
 
c) Representasjon 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget / ledermøtet. 
 
 
d) Valgkomitéen bestående av 3 medlemmer, samt 1 varamedlem: 
 
Medlem:  Anne Line Bakkevig gjenvalg, velges for ett år - 2011, 
       tidl. valgt for perioden 2008-10  
                                     
Formann:  Anette Bech  gjenvalg, velges for ett år - 2011 
 
Medlemmer   
ikke på valg:  Anette Bech   valgt for perioden 2010-12, 
       tidl. valgt for perioden 2007-09 

Sven-Erik Sjøberg valgt for perioden 2009-11 
    
Varamedlem:  Tove Ringnes   ny, velges for ett år - 2011   
 
      
e) Kontrollkomitéen bestående av 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer:  
 
Medlem Jens Engelstad  gjenvalg, velges for ett år–2011, tidl. valgt i 2010 
Medlem  Elisabeth Seeberg  gjenvalg, velges for ett år–2011, tidl. valgt i 2010 
1. varamedlem Jens-Ove Hagen gjenvalg, velges for ett år–2011, tidl. valgt i 2010 
2. varamedlem Axel Roll  gjenvalg, velges for ett år–2011, tidl. valgt i 2010 
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Anette Bech        Anne Line Bakkevig      Sven-Erik Sjøberg 
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