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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB

Ordinært årsmøte avholdes kl. 17.00 torsdag 17. mars 2022.
Til behandling foreligger:
1. Godkjenne fremmøtte stemmeberettigede medlemmer etter opptelling
2. Godkjenne innkalling og dagsorden
3. Valg av:
a. ordstyrer
b. protokollfører
c. tellekorps
d. to medlemmer til å signere protokollen
• Vedta forretningsorden
• Årsberetning
• Revidert regnskap for perioden 1.1.21 - 31.12.21 og revisors beretning
• Forslag:
a. Innføre ny medlemskategori «Ung voksen» for aldersgruppen 22-29 år
b. Fjerne begrensinger i antall aktive starttider pr. medlem
c. Innføre forhåndsbetaling for alle greenfeegjester.
d. Vurdere alternative kontingenter etter spill og bruk
e. Se på muligheten for tidligere sesongåpning
f. Se om antall turneringer i helgene kan reduseres
g. Eventuell drøfting av saker tatt opp ved behandling av sakslisten
• Styrets forslag til kontingenter og avgifter
• Budsjettforslag 2022
• Klubbens organisasjonsplan
• Valg av styre. Valgkomitéens innstilling vedlegges
• Valg av kontrollutvalg
• Valg/engasjering av revisor
• Valg av valgkomité
• Drøfting av saker tatt opp på årsmøtet
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ÅRSBERETNING 2021
Årsmøtet:

Ordinært årsmøte ble avholdt digitalt 8. april 2021 (digital gjennomføring på
grunn av koronarestriksjoner).

Styret:

Christopher Raanaas (leder), Markus F. Leandersson (nestleder), Ingrid
Sæther Hagen, Stine Aaseth Korsen, Anette Fjeld-Hansen, Ole A. Engstrøm
og Christian Tollefsen, varamedlem

Revisor:

Nitschke AS, Statsautoriserte Revisorer

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

Anette Bech (leder), Jens-Ove Hagen, Erica Blakstad og
Henrik Hagness (varamedlem)

Komitéer oppnevnt av styret:
Banekomitéen:
Asbjørn Ramnefjell (leder), Dag Hjarrand, Hans Kristiansen, Tove Ringnes
og Cathrine Schrøder
Bygg- og
anleggskomitéen

Christopher Raanaas (leder), Anette Fjeld-Hansen, Paul Fagersand, Erik
Husjord, Erik Piene og Tom Olsen

Driftskomitéen:

Mette Bye (leder), Inge Fjeldstad og Even Lund

Hedersmerkekomitéen:

Einar Skogstad, Jan Aaseth og Niels Vik

Idrettskomitéen:

Fredrik Bach (leder), Stine Sophie Johnsen, Christian Hilstad, Hanne
Bindner Engesæth og Jørgen Nilsson

Sponsorkomitéen:

Markus F. Leandersson (leder), Ole Engstrøm, Stine Aaseth Korsen, Niels Vik
og Roger Bakke

Turneringskomitéen:

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

Disiplinærutvalget:

Lars Musæus (leder), Pia Kracht, Frode Grotmol. Elisabeth Seeberg og
Jens-Ove Hagen (varamedlemmer)

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

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

Driftsleder:
Trenere:
Trenere:

Albert Holmgeirsson, Christoffer Jønsson,
Jarle Haugnæss og Carl Newey
Jarle Haugnæss og Carl Newey
Tom Olsen
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Tom Olsen
Johan Elgborn (hovedtrener), Caroline Diethelm,
Johan Elgborn (hovedtrener), Caroline Diethelm,
Jørgen Sevilhaug og Robin Petterson
Jørgen Sevilhaug og Robin Petterson

MEDLEMSSTATISTIKK
MEDLEMSSTATISTIKK
MEDLEMSSTATISTIKK

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer
Livsvarig aktive medlemmer
Livsvarig
aktive medlemmer
Aktive kvinner
Aktive
Aktive kvinner
menn
Aktive
menn
Aktive juniorer under 22 år
Aktive
juniorer
under 22 år
Totalt aktive
medlemmer
Totalt aktive medlemmer
Tidsbegrenset Medlemskap m/spillerett
Tidsbegrenset
Tidsbegrenset Medlemskap
Medlemskap m/spillerett
u/spillerett
Tidsbegrenset
Medlemskap
u/spillerett
Livsvarig passive medlemmer
Livsvarig
passive medlemmer
Passive medlemmer
Passive
medlemmerunder 22 år (junior)
Passiv medlemmer
Passiv medlemmer under 22 år (junior)
TOTALT
TOTALT
Venteliste
Venteliste

Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer:

31.12.17
31.12.17 3
3
10
10
359
359
983
983
94
94
1449
1449

31.12.18
31.12.18 3
3
10
10
333
333
976
976
82
82
1404
1404

31.12.19
31.12.19 3
3
45
45
319
319
944
944
61
61
1372
1372

31.12.20
31.12.20 3
3
45
45
325
325
1000
1000
72
72
1445
1445

31.12.21
31.12.21 3
3
44
44
318
318
1038
1038
83
83
1486
1486

145
145
43
432
2
518
518
104
104

93
93
47
472
2
545
545
107
107

86
86
45
453
3
565
565
113
113

107
107
53
533
3
555
555
97
97

118
118
83
833
3
505
505
87
87

2261
2261

2198
2198

2184
2184
1144
1144

2260
2260
1607
1607

2282
2282
2011
2011

Suzann Pettersen, Einar Skogstad og Terje Foss
Suzann
Suzann Pettersen,
Pettersen,Einar
EinarSkogstad
SkogstadogogTerje
TerjeFoss
Foss
SPILLERETTER
SPILLERETTER
SPILLERETTER

Aktive voksne medlemmer
Aktive
medlemmer(inkl. TM)
Aktive voksne
juniormedlemmer
Aktive
juniormedlemmer
(inkl. TM)
Samarbeidspartnere og sponsorer
Samarbeidspartnere
Tildelte (ansatte mm.)og sponsorer
Tildelte
(ansatte
mm.)
Totalt antall
spilleretter
Totalt antall spilleretter

31.12.18
31.12.18
1322
1322
175
175
80
80
41
41
1618
1618

31.12.19
31.12.19
1311
1311
147
147
88
88
34
34
1580
1580

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte
Navn:					Medlem fra:
Svein Gossner				1979
Tor Linaae				1979
Hans Christian Aksel Melbye		
1983
Kai Engedal				1984
Henning Øglænd			1986
Atle Sverre Hansen			
2017
Bente Marie Falstad			
2017
Nils Røang				2021
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31.12.20
31.12.20
1373
1373
179
179
72
72
31
31
1655
1655

31.12.21
Estim. 2022
31.12.21
Estim. 2022
1403
1427
1403
1427
201
202
201
202
76
78
76
78
33
32
33
32
1713
1739
1713
1739

5
5
Sensitivitet: Begrenset
Sensitivitet: Begrenset
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STYRETS BERETNING 2021
Styret avholdt 14 styremøter og to møter med klubbens råd i perioden 13. april 2021 – 17. mars 2022.
Årsmøtet ble gjennomført 8. april 2021. Gjennomføring ble gjort digitalt på grunn av koronapandemien.
Styremedlemmene var dessuten engasjert i ulike komitéer og ressursgrupper, workshops og målsamling.
Styrets medlemmer deltok i tillegg på arrangementer for klubbens samarbeidspartnere og møter i regi av
Norges Golfforbund, deriblant Golftinget 2021.
Oslo Golfklubbs (OGK) virksomhet drives på et område på Bogstad, hovedsakelig leid av Oslo kommune.
Hele anlegget ligger innenfor Marka-grensen, med de lovbestemte restriksjoner som dette gir. Klubben har
2 282 medlemmer fordelt på 12 medlemskategorier, 1 604 har spillerett. Inkludert samarbeidspartnere,
sponsorer og ansatte er det til sammen 1 713 spilleretter. Ved inngangen til 2022 sto det 2 011 personer på
ventelisten for medlemskap, opp fra 1 607 året før. Utviklingen antas å ha sammenheng med stor og økende
interesse for golfsporten, vårt fantastiske anlegg, helårs treningstilbud og at banen rangeres som én av de
beste i landet.
1. Sesongen 2021
Klargjøring for spill
Vinteren 2020/2021 var det lite frostskader på banen og ingen langvarig isdannelse med påfølgende
isbrann. Greenene overvintret meget godt og var tette og fine tidlig, men en kald vår gjorde at det tok tid
før fairwayer og teesteder fikk tilfredsstillende vekstforhold. Stor innsats ble lagt ned av banemannskapet
for å heve kvaliteten på teesteder og fairwayer. Et tidkrevende arbeid som ikke ble enklere da flere av våre
utenlandske banemannskaper ikke fikk innreise på grunn av strenge innreiseregler.
Sesongåpning og -avslutning 2021
Styreleder og leder i banekomitéen treffer den endelige beslutningen om åpning og stengning av banen.
Dette fordi avgjørelsen skal være forankret i medlemsmassen gjennom to sentrale tillitsvalgte. Beslutningen
blir alltid basert på faglige råd og innspill fra banesjefen, og etter meningsutvekslinger der mange hensyn
vektlegges.
Grunnet en kald april og mai med dårlig vekstvilkår og mye nedbør valgte vi vente med å åpne banen til
etter 17 mai. Leder i banekomitéen og styreleder mente vi kanskje burde vente til etter pinse, men etter
påtrykk fra banesjefen besluttet vi å åpne banen 22 mai. Dette var 11 dager senere enn i 2020 og ca. en uke
senere enn gjennomsnittet de siste fem årene.
Sesongens siste dager bød på mye fint vær og det var gode forhold helt frem til banen stengte 17. oktober.
To dager senere var hele banen hvit.
Arbeider på banen og anlegget
Banen utgjør grunnlaget for klubbens økonomi. Dette bekreftes ved tilbakemeldinger fra fornøyde
medlemmer og gjester, ved at det er en venteliste på ca. 2 000 personer og gjennom positiv interesse fra
langvarige og nye samarbeidspartnere. Basert på Måldokumentet fra baneomleggingen i 2009, og den
gjeldende Virksomhetsplanen, har vi et vedvarende mål om å opprettholde en banestandard på høyeste
internasjonale nivå. Da er det nødvendig å bruke store ressurser på kontinuerlig pleie av en bane som må
tåle en meget stor belastning gjennom hele sesongen.
Som vanlig ble det nedlagt mye arbeid i generelt vedlikehold av banen. Av større arbeid og investeringer
ble teesteder på hull 6 og hull 7 avrettet og nytt gress rullet ut. På området mellom hull 2 og hull 4 ble
dreneringen oppgradert, og nye master på drivingrangen ble montert for å øke sikkerheten. På hull 12
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opplevde vi tegn til utglidning av jordmasser. Dette ble nøye undersøkt med tanke på fare for en større
utglidning. Etter analyser av jordprøver ble det konkludert med at greenen på hull 12 ligger på et stabilt
underlag.
Det ble i løpet av sesongen også gjort andre oppgraderinger, som blant annet å rydde til venstre for teestedet
på hull 12 og oppretting av teested på hull 14. Etter sesongavslutning ble det påbegynt arbeid med å rette
opp teestedet på hull 12. Dette vil bli fullført til våren.
På baksiden av klubbhuset mot Sørkedalsveien ble det etablert nytt, nedgravd søppelanlegg som har
forbedret avfallshåndteringen og som har frigitt plass til kjøle- og lagerkapasitet inne i klubbhuset.
Etter at banen stengte høsten 2021 ble det gjennomført nødvendige tiltak for å sikre en best mulig
overvintring.
Det ble også igangsatt arbeid med å reetablere kunstgressgreenen mot Sørkedalsveien, målet er at denne skal
stå ferdig til sesongstart 2022.
Det var som vanlig stor aktivitet på kunstisbanen fra høsten 2021 og gjennom vinteren. Røa Bandy er
ansvarlig for den organiserte treningen og driften av anlegget utenfor golfsesongen. Klubben har et utmerket
samarbeid med Røa Bandy.
Oslo Golfklubb ble miljøsertifisert første gang i 2013, og er fremdeles den eneste golfklubben i Norge som
har oppnådd en slik sertifisering. Sertifiseringen gjennomføres av det europeiske miljøsertifiseringsorganet
for golfbanebransjen, Golf Environment Organization. Sertifiseringen fornyes for tre år av gangen, sist gang
i 2019.
Styret mener det er viktig at klubben er miljøbevisste, og at banen og anlegget forvaltes etter bærekraftige
prinsipper. Satsingsområdene er energiforbruk, leverandør/forsyning, forurensing, vann, nærmiljø og natur.
Tilgjengelighet på banen
Oslo Golfklubbs medlemmer ønsker å spille mye golf og mer enn før pandemien. Dette er veldig positivt,
men det fører også til press på starttidbooking og en opplevelse av at det er vanskelig å få starttid når man
ønsker. Styret besluttet derfor å videreføre tiltaket om maks to forhåndsbookinger for å sikre en rettferdig og
best mulig tilgjengelighet til banen for alle medlemmer. Resultatene viser at dette tiltaket har gitt de ønskede
effekter. Flere medlemmer fikk mulighet, og benyttet seg av å reservere starttid. Medlemmene opplevde
også mindre press på starttidene som blir tilgjengeliggjort kl. 07:36 hver dag. Ordningen med maksimalt to
reservasjoner pr. fem dagers periode er under evaluering, men planlegges videreført for våren 2022, inntil vi
ser hvordan spilletrykket blir når pandemien forhåpentligvis slipper taket.
Det ble også innført 9-hullsbooking på fredager. Dette gir dobbelt så mange tilgjengelige starttider på
fredager, og tiltaket ble gjennomført som et prøveprosjekt frem til sommeren. Tilbakemeldingene var nesten
utelukkende positive, og 9-hullsbooking ble videreført ut hele sesongen. Veldig mange medlemmer har
fremhevet dette som et positivt tiltak og styret har besluttet å fortsette med dette i 2022.
Andre tiltak for å bedre tilgjengeligheten for medlemmene var færre eksterne bedriftsturneringer og færre
greenfeespillere. Greenfeerunder ble redusert med 27 prosent (1 277 runder), i all hovedsak færre runder av
gjester til medlemmene og bare 91 fullprisbetalende greenfeespillere som var ned fra 142 året før. For 2022
fortsetter vi med få eksterne bedriftsturneringer og begrenset tilgang for greenfeespillere.
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Styret besluttet å fortsette den restriktive linjen med å tilby få nye medlemskap i 2022. 35 fikk tilbud hvorav
27 valgte aktiv kategori og åtte valgte passiv. Snittalderen er 34 år. Av våre 27 nye aktive medlemmer er det
seks kvinner og 21 menn. Etter årets medlemsopptak er det 31 flere aktive medlemmer enn på samme tid i
fjor, hvorav 15 er voksne. Økningen av aktive voksne medlemmer skyldes i all hovedsak en netto økning av
medlemmer som bytter medlemskategori mellom passiv og aktiv.

Endringer antall aktive medlemmer fra 2021 til 2022
Antall aktive
medlemmer etter
forrige opptak

Antall aktive
medlemmer ved
sesongslutt
(13.12.21)

Aktive juniorer
inkl. TM 1 og 2

Aktive juniorer
inkl. TM 1 og 2

Nye aktive
juniorer

Fra junior til
voksen

186

201

8

-7

1598

1592

Aktive voksne

Aktive voksne

Overgang
passiv til aktiv

Fra junior til
voksen

1412

1391

59

7

Medlemsopptak / overganger

Nye aktive
voksne

19

86

Antall aktive
medlemmer etter
opptak

Netto tilgang
aktive medlemmer
siden forrige
opptak

Utmelding
aktive juniorer

Aktive juniorer
inkl. TM 1 og 2

Aktive juniorer
inkl. TM 1 og 2

0

202

16

1629

31

Overgang aktiv
til passiv

Aktive voksne

Aktive voksne

-32

1427

15

Frafall aktive medlemmer

Utmelding
aktive voksne

-17

-49

Spillet på banen
Spillet på banen
I det store og hele så fungerer spillet på banen tilfredsstillende, men vi har noen utfordringer som vi sammen
I det
store
og åhele
så fungerer spillet på banen tilfredsstillende, men vi har noen utfordringer som vi
må
jobbe
med
forbedre:
sammen må jobbe med å forbedre:
• Nedslagsmerker
• Oppslått
torv (divots)
• Nedslagsmerker
• Spillehastighet
• Oppslått torv (divots)
• Spillehastighet
Banen er vår største verdi og den må vi ta godt vare på. Manglende reparasjon av nedslagsmerker på
greenene og unnlatelse av å legge løse divots tilbake, reduserer banens kvalitet, gir dårligere spilleopplevelse
Banen er vår største verdi og den må vi ta godt vare på. Manglende reparasjon av nedslagsmerker på
og utløser økte kostnader. Særlig nedslagsmerker som ikke er reparert eller reparert feil gir store negative
greenene og unnlatelse
løse divots
tilbake,
reduserer
gir dårligere
spilleopplevelse
konsekvenser
for kvalitetavogå legge
økonomi.
I ytterste
konsekvens
måbanens
vi igjenkvalitet,
skifte greener
mye tidligere
enn hvis
og
utløser
økte
kostnader.
Særlig
nedslagsmerker
som
ikke
er
reparert
eller
reparert
feil
gir
store
vi passer godt på dem. Her har vi alle et felles ansvar og vi bør ha en felles målsetning om at sesongennegative
2022
konsekvenser
forhvor
kvalitet
og dette
økonomi.
I ytterste
konsekvens
må vi
ble
den sesongen
vi løste
gjentagende
problemet
en gang
forigjen
alle. skifte greener mye tidligere enn
hvis vi passer godt på dem. Her har vi alle et felles ansvar og vi bør ha en felles målsetning om at sesongen
Med
og flere
frembrudd
hindrer
å spille,
er det viktig at vi
2022en
blekort
densesong
sesongen
hvormåneder
vi løstehvor
dettemørkets
gjentagende
problemet
en oss
gang
for alle.
opprettholder en motivasjon for og målsetning om at en runde på Bogstad skal ta maks fire timer. Hvis dette
sklir ut og blir 4:30 betyr det 12 færre som kommer seg rundt hver dag. I tillegg opplever mange at mye
Med en kort sesong og flere måneder hvor mørkets frembrudd hindrer oss å spille, er det viktig at vi
venting og tregt spill reduserer spilleopplevelsen og gleden av å spille golf. Vi vil fremover kartlegge den faktiske
opprettholder enslik
motivasjon
for og
målsetning
at en runde på Bogstad skal ta maks 4 timer. Hvis dette
spillehastigheten
at vi kan sette
inn
målrettedeom
tiltak.
sklir ut og blir 4:30 betyr det 12 færre som kommer seg rundt hver dag. I tillegg opplever mange at mye
venting
reduserer
spilleopplevelsen
ogigleden
å spille
Vi ordning
vil fremover
kartlegge den
Etter
flereogårtregt
medspill
betalt
marshalltjeneste
valgte styret
2021 åav
forsøke
en golf.
frivillig
hvor en
gruppe
som hadde
bidra ble opplært.
faktiskemedlemmer
spillehastigheten
slik atsatt
vi seg
kanvillig
sette til
innå målrettede
tiltak. Dessverre falt veldig mange fra og
marshalltjenesten har ikke fungert tilfredsstillende. For 2022 er det budsjettert midler til marshalltjenesten.
Etter flere år med betalt marshalltjeneste valgte styret i 2021 å forsøke en frivillig ordning hvor en gruppe
medlemmer som hadde satt seg villig til å bidra ble opplært. Dessverre falt veldig mange fra og
marshalltjenesten har ikke fungert tilfredsstillende. For 2022 er det budsjettert midler til marshalltjenesten.
Etter å ha slitt med mye «no-shows» i 2020-sesongen har dette blitt mye bedre i 2021, og vi opplever nå lite
7
«no-show» og de få tilfellene vi har følges opp systematisk fra administrasjonen.
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Etter å ha slitt med mye «no-shows» i 2020-sesongen har dette blitt mye bedre i 2021, og vi opplever nå lite
«no-show» og de få tilfellene vi har følges opp systematisk fra administrasjonen.
Aktivitetsnivået på banen
Aktivitetsnivået
Aktivitetsnivåetgjennom
på banensesongen 2021 har som ventet vært høy, dog en del ned fra 2020.
Reiserestriksjoner
følge avsesongen
pandemien
påvirker
ønsketvært
om å spille
Bogstad.
Aktivitetsnivået som
gjennom
2021
har fortsatt
som ventet
høy, flere
dog runder
en delpå ned
fra 2020.
Reiserestriksjoner som følge av pandemien påvirker fortsatt ønsket om å spille flere runder på Bogstad.
Det ble i Golfbox registrert 28 137 spilte runder. I tillegg kommer morgen- og kveldsrunder som ikke ble
Det ble i Golfbox
registrert
137runder
spilte trolig
runder.
I tillegg 30
kommer
morgen-for
og senere
kveldsrunder
som er
ikke ble
registrert,
slik at samlet
antall 28
spilte
overstiger
000. Korrigert
baneåpning
registrert, slik
at samlet
spilte runder trolig overstiger 30 000. Korrigert for senere baneåpning er
nedgangen
fra 2020
på ca.antall
20 prosent.
nedgangen fra 2020 på ca. 20 prosent.
prosent avavallealle
runder
ble spilt
8282 prosent
runder
ble avspilt av
medlemmer,
tilsvarende
nivå
som
medlemmer, tilsvarende nivå somåret
året før.
før. Det ble spilt 5 979 turneringsrunder
Det ble spilt 5 979 turneringsrunder i 2021,
i 2021, mot 7 807 i 2020. 80 prosent av
mot
7 807 i 2020. ble
80spilt
prosent
av alle
alle turneringsrunder
av klubbens
turneringsrunder
blegreenfeerunder
spilt av klubbens
medlemmer. Antall
var
medlemmer.
Antall
greenfeerunder
2 355, ned fra 3 777 i 2020. Reduksjonenvar
2 kommer
355, nedi kategorien
fra 3 777 medlemmers
i 2020. Reduksjonen
gjest.
Samarbeidspartnerne
gullsponsorer gjest.
sto
kommer
i kategorienogmedlemmers
for
2
476
runder,
opp
200
fra
i
fjor.
Samarbeidspartnerne og gullsponsorer sto
for 2 476 runder, opp 200 fra i fjor.
2. Klubbhuset / øvrig virksomhet
Oslo
Golfklubb har/ øvrig
med det
nye klubbhuset fått utvidet sitt virksomhetsområde betydelig. Banen er og
2. Klubbhuset
virksomhet
blir vår viktigste verdi og inntektskilde, men for å kunne ta vare på og videreutvikle den, er vår resterende
virksomhet helt avgjørende.
Oslo Golfklubb har med det nye klubbhuset fått utvidet sitt virksomhetsområde betydelig. Banen er og blir
vår viktigste verdi og inntektskilde, men for å kunne ta vare på og videreutvikle den, er vår resterende
Restaurantdriften
virksomhet
Sammen
medhelt
sittavgjørende.
team har Victoria og Magnus stått på for å levere gode opplevelser hver eneste dag. Til
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tross for gjentagne utfordringer med koronarestriksjoner har de kjempet og vært fleksible. Omsetningen har
nesten svart til forventningene og etter en brå start har Victoria fått bedre og bedre kontroll på driften. I
Klubbhusdrift
skrivende stund har restriksjonene sluppet taket og styret oppfordrer alle til å ta turen innom Spiseriet i løpet
Vårt nye klubbhus er et avansert bygg med moderne tekniske løsninger som krever løpende overvåking og
av vinteren.innsikt. Våre ansatte blir stadig bedre kjent med bygget. Før baneåpning fikk vi på plass et nytt
kompetent
avfallssystem som har fungert godt og i tillegg har vi fått frigjort viktige lagerarealer for restaurantdriften.
Klubbhusdrift
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Før
baneåpning
fikk vi pååret
plass
vi
fått
løst
tilnærmet
alle
feil
og
mangler,
men
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med
et
par
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tilknyttet
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avfallssystem som har fungert godt og i tillegg har vi fått frigjort viktige lagerarealer for restaurantdriften.
lekkasjer. Samarbeidet med entreprenøren JI Bygg er fortsatt godt.

Vi har fokusert
på å optimalisere
energiforbruket.
Det er
gledelig
å se at forbruket
er redusert
med
Dessverre
ble vi utsatt
for tyveri av en
del terrassemøbler
heltderfor
på slutten
av sesongen.
Nye møbler
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over
20% for
fra bedre
fjoråret,
noe av
som
kommer
med når strømprisene har skutt i været. Gjennom året har vi
og
rutiner
sikring
møblene
vilgodt
bli implementert.
fått løst tilnærmet alle feil og mangler, men vi sliter fortsatt med et par reklamasjoner tilknyttet mindre
lekkasjer. Samarbeidet med entreprenøren JI Bygg er fortsatt godt.
Dessverre ble vi utsatt for tyveri av en del terrassemøbler helt på slutten av sesongen. Nye møbler er bestilt
og rutiner for bedre sikring av møblene vil bli implementert.
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Bur, el-tralleplass og garderobeskap
Bur og el-tralleplass er populære tilbud som mange medlemmer ønsker, og det er pr. i dag venteliste.
Årsmøte | Oslo
| 17. mars 2022
Samtidig er det observert flere bur og plasser som9 ikke har vært i bruk gjennom
heleGolfklubb
sommersesongen.
Vi oppfordrer derfor medlemmer som ikke benytter sine plasser/bur til å gi dem fra seg, slik at de som
står på venteliste kan få mulighet. Det er fortsatt ledige garderobeskap, ta kontakt med administrasjonen.
Bur, el-tralleplass og garderobeskap
Bur
og el-tralleplass er populære tilbud som mange medlemmer ønsker, og det er pr. i dag venteliste.
Møteromsutleie
Samtidig
er håpet
det observert
flereog
burvelutstyrte
og plasser møterom
som ikke har
værtvært
i bruk
hele sommersesongen.
Vi hadde
at vårt nye
skulle
mergjennom
i bruk gjennom
2021. KoronaVi
er nok
oppfordrer derfor medlemmer som ikke benytter sine plasser/bur til å gi dem fra seg, slik at de som står på
noe av årsaken til at utleien har vært beskjeden, og vi håper at medlemmer og andre nå vil velge å legge
venteliste kan få mulighet. Det er fortsatt ledige garderobeskap, ta kontakt med administrasjonen.
møter og samlinger til klubbhuset vårt.
Møteromsutleie
ViGolfland
hadde håpet at vårt nye og velutstyrte møterom skulle vært mer i bruk gjennom 2021. Korona er nok
noe
av årsaken
at utleien
vært beskjeden,
vi håper2021
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andre
nå vil
velge
å legge
Korona
satt entilstopper
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aktivitet
i Golflandog
vinteren
og senteret og
måtte
holde
helt
stengt.
Med faste
møter
og
samlinger
til
klubbhuset
vårt.
leasingkostnader var det kjærkomment med støttemidler fra det offentlige for tapte inntekter, og vi unngikk
store underskudd.
Golfland
Korona satt en stopper for aktivitet i Golfland vinteren
Vi rakk
å hente måtte
noen erfaringer
driften
i fjor
og et av
2021
og senteret
holde heltfra
stengt.
Med
faste
grepene
som
er
gjort
er
å
få
på
plass
en
bedre
leasingkostnader var det kjærkomment med støttemidler
appen ogSporty,
somstore
var
frabookingløsning
det offentlige forgjennom
tapte inntekter,
vi unngikk
underskudd.
operativ fra vintersesongen startet i slutten av oktober.
Aktiviteten før jul var noe lav, men etter jul ser vi
Vikonturene
rakk å hente
noen
erfaringer fra vi
driften
fjortror
og på. Vi
av det
aktivitetsnivået
håperi og
ethøster
av grepene
gjort er å for
få på
plass en bedre
stadigsom
nyeererfaringer
å forbedre
leveransen i
bookingløsning gjennom appen Sporty, som var
Golfland. Siden åpning og frem til midten av februar har
operativ fra vintersesongen startet i slutten av oktober.
Figuren viser antall timer og andel pr brukergruppe.
belegget vært
47 var
prosent.
Aktiviteten
før jul
noe lav, men etter jul ser vi
konturene av det aktivitetsnivået vi håper og tror på.
ViTreningsrommet
høster stadig nye erfaringer for å forbedre leveransen i
Golfland.
Siden åpning og
fremholde
til midten
februar
Også treningsrommet
måtte
stengtavfrem
til har
mai og har siden vært veldig lite brukt. Klubben har
belegget
vært
47
prosent.
tilknyttet seg en samarbeidspartner som tilbyr personlig trening i treningsrommet.

Treningsrommet
Protimer
Også treningsrommet måtte holde stengt frem til mai og har siden vært veldig lite brukt. Klubben har
I tillegg seg
til utvikling
og oppfølging
avtilbyr
hele vårt
barne-,
ungdomsog elitesatsingsprogram, tilbyr våre fire
tilknyttet
en samarbeidspartner
som
personlig
trening
i treningsrommet.
trenere protimer til medlemmene. Det er god pågang og et ønsket tilbud fra mange av våre medlemmer.
Gjennom medlemsundersøkelsen kommer det frem et ønske om økt tilgang på protimer. For kommende
Protimer
I sesong
tillegg tilskal
utvikling
oppfølging
av hele vårt
barne-, ungdomsogvoksne.
elitesatsingsprogram, tilbyr våre fire
det bli og
bedre
tilgjengelighet
på protimer
også for de
trenere protimer til medlemmene. Det er god pågang og et ønsket tilbud fra mange av våre medlemmer.
Gjennom
medlemsundersøkelsen kommer det frem et ønske om økt tilgang på protimer. For kommende
Dekkskift
sesong
skal
bli bedre tilgjengelighet
protimer og
også
for de voksne.
En viktig det
inntektskilde
for klubben erpådekkskift
dekkhotell-tjenesten
banegutta tilbyr. Styret vil takke
alle medlemmene som velger å skifte og lagre sine dekk hos oss.
Dekkskift
Parkeringsplassen
inkl.
En
viktig inntektskilde
forelbillading
klubben er dekkskift og dekkhotell-tjenesten banegutta tilbyr. Styret vil takke alle
Vi valgte også
år å åleie
ekstra
plasser
Bogstad
medlemmene
somivelger
skifte
og lagre
sine på
dekk
hos oss.Camping. Vi vil søke å forlenge leieavtalen på
campingplassen for kommende sesong, og ber medlemmer og gjester om å parkere på anviste plasser eller
Parkeringsplassen
inkl. elbillading
benytte seg av Bogstad
Camping når vår egen parkeringsplass er full. Kanskje ikke alle er klar over at vi
Vi valgte også i år å leie ekstra plasser på Bogstad Camping. Vi vil søke å forlenge leieavtalen på
campingplassen for kommende sesong, og ber medlemmer og gjester om å parkere på anviste plasser eller
benytte seg av Bogstad Camping når vår egen parkeringsplass er full. Kanskje ikke alle er klar over at vi har 11
fire elbilladere, så ingen grunn til å dra med seg ladeangst når man skal ut å spille. Sett bilen til lading og ha
godt med strøm når du skal hjem.
Sensitivitet: Begrenset
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3. Idrett
Idrettsarbeidet i klubben er basert på en strategi som har vært fulgt siden 2008. Målet er å sikre god
rekruttering og å videreføre tradisjonen som landets ledende golfklubb. Tilrettelegging av idrett for barn og
ungdom er også ett av de viktigste tiltakene klubben kan gjøre for nærmiljøet. Uten støtten klubben får fra
stat og kommune, blant annet med bakgrunn i idrettsarbeidet blant de unge, ville vi ikke ha kunnet realisere
planene om nytt klubbhus. Nå kan vi skape idrettsaktivitet året rundt. Til tross for restriksjoner har det vært
hele 140 juniorer i trening i Golfland og i treningslokalet i innesesongen.
Krav til profesjonell drift og stadig økende tidspress gjør at medlemstilbudet hele tiden må forbedres. I de
senere årene har styret derfor vektlagt økte ressurser til medlemstrening, samtidig som junioraktiviteten
opprettholdes. I år har klubben utvidet tilbudet ved å knytte til seg personlig trener Marie Nilsen, og
Pontus Lüttkens, utdannet massasjeterapeut og sesongarbeider i baneavdelingen, tilbyr kurs i strukturell
trening. Dette er et meget godt supplement til golftrening, og klubben tilbyr både medlemskap og drop-in i
styrkerommet.
Det begrensede uteområdet klubben disponerer skaper utfordringer. Med godt over 200 barn og ungdom i
trening er det krevende å kunne gi det treningstilbudet som er ønskelig. Treningsgreen med kunstgress bak
klubbhuset vil bli reetablert til våren og gi et utvidet treningstilbud. Mye av juniortreningen legges også til
Nordhaug, der mulighetene for banespill er veldig godt tilpasset for trening. Utvikling som spiller krever
også store mengder egentrening. Tilgjengelig statistikk viser at svært lite banekapasitet tas opp av juniorer, og
styret oppfatter at balansen mellom et godt juniortilbud og medlemmers tilgang for øvrig er god.
Lav og fallende andel jenter og kvinner i klubben har vært, og er en vedvarende bekymring for styret.
Gledelig er det da å se at målrettet rekrutteringsarbeid har ført til en dobling av jenter under 19 år i
organisert trening. I 2021 var hele 80 jenter med i en av klubbens treningsgrupper. Målet fremover blir å
utvikle denne gode basen med jenter slik at mange blir ivrige golfere.
Tallet på antall kvinnelige voksne medlemmer går dessverre fortsatt i feil retning og andelen er nå under
25%. Slik medlemsopptaket nå gjøres vil en økning av andelen kvinnelige medlemmer ta tid. Klubben må
ha fokus på å hindre frafall, samt rekruttere og utvikle juniorer. Å bygge videre på et godt treningstilbud og
et inkluderende sosialt miljø er viktige elementer.
OGKs samarbeid med Wang Toppidrett har båret frukter. I inneværende år har OGK 15 elever på Wang
Toppidrett og Wang Ungs linjer for golf. Klubbens spillere med ambisjoner om en idrettskarriere, eller en
collegeutdannelse basert på sine prestasjoner, får gjennom samarbeidet med Wang en meget god mulighet
til å kombinere idrett og utdanning. Samarbeidet mellom OGK og Wang er forankret i klubbens plan for
elitespillere og en nasjonal plan i samarbeid med Norges Golfforbund. Klubbens spillere får med dette et
meget godt tilrettelagt tilbud der klubb, skole og forbund bidrar med ressurser og holder kostnader på et
akseptabelt nivå for den enkelte spiller. For tiden er det åtte av klubbens juniorer som gjennomfører sin
utdanning i kombinasjon med golf ved amerikanske universiteter.
Klubbens trenere er blant landets beste. Et viktig element i treningsarbeidet er å skape gode holdninger
blant juniorene slik at disse kan bli gode representanter for klubben. Styret er takknemlig for engasjementet
og kvaliteten i arbeidet som utøves fra alle som er involvert i klubbens treningsaktiviteter. Det legges også
ned svært mange timers innsats fra frivillige for å gjennomføre aktiviteter for både bredde- og elitespillere.
Arbeidet som utføres av klubbens frivillige er av uvurderlig verdi for resultatene som skapes, og styret retter
stor takk til de frivillige.
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Per Heidenreichs fond for unge golfspillere gjør det mulig å yte ekstra støtte til norske juniorer på høyt nivå
som viser særlig fremgang og treningsinnsats. Fondet støtter primært ungdom med bakgrunn fra OGK, men
gir også støtte til spillere utenfor klubben. Årlig mottar fire til seks unge spillere til sammen mellom 300 000
og 400 000 kroner. Styret benytter anledningen til å uttrykke stor takknemlighet for støtten som gir unge
spillere muligheter de ellers kanskje ikke ville hatt, og som bygger opp under klubbens omdømme.
Styret ønsker å gratulere klubbens spillere med innsatsen i 2021-sesongen og fremhever spesielt følgende
resultater:
• Espen Kofstad vant Sydbank Esbjerg Challenge på Challenge Tour, hadde flere sterke plasseringer i årets
sesong og kvalifiserte seg for DP World Tour i 2022
• Michael Alexander Mjaaseth vant French Boys, en av Europas mest prestisjetunge U18-turneringer, tok
sølv i NM match og vant en Norgescup-turnering
• Emilie Øverås tok sølv i NM match
• Herman Wibe Sekne vant to college-turneringer
• Petter Enger vant NM Mid-am for 4. år på rad
• Lag NM: Gull til OGK herrer og sølv til OGK damer
• Lag NM junior: Gull til OGK gutter og bronse til OGK jenter
• Oscar Bach vant U16-klassen i German Boys, en Srixon tour (U19) og tok en fin 6. plass i
French Boys (U16)
• Leo Aaraas tok sin første seier på Srixon Tour (U15). I tillegg hadde han fem strake seire i brut-toklassen
i Narvesen Tour
• Daniel Nilsson gikk seirende ut av Srixon Tour 2021 i klassen 13-15 år. Han vant også to Srixon Tour
U15 turneringer
Flere av klubbens øvrige spillere fortsetter å imponere. Sander Akeren, Dorthea Forbrigd og Anna Cathrine
Krekling vant alle collegeturneringer i 2021. Stina Resen, Kristoffer Ventura og Kristoffer Reitan hadde alle
en litt tøff sesong, men vi heier på dere og den videre satsingen.
Klubbens juniorer fortsatte å ha fremgang og oppnå gode resultater både nasjonalt og internasjonalt.
Klubbens turneringer for barn og ungdom hadde også i 2021 en gledelig høy deltakelse. Dessverre måtte
Sarah & Carls Cup og Anthony’s Minipokal avlyses grunnet koronarestriksjoner, men heldigvis fikk vi blant
annet gjennomført Arild Wahlstrøms pokal som mønstret 178 deltakere i alderen 6-19 år, i september.
Satsingen på barne- og ungdomsidrett er viktig for klubbmiljøet og for golfsportens fremtid, og vil fortsatt
ha høy prioritet.
Vi vil i den kommende sesong arrangere norgesmesterskap for lag. Dette er i tråd med klubbens
virksomhetsplan, som blant annet har som mål å arrangere nasjonale turneringer. NM lag går i midten av
juli. Å arrangere lag-NM vil også gi oss verdifull erfaring frem mot 2024, når vi skal arrangere individuelt
NM for damer og herrer.
4. Klubbmiljø og medlemsservice
I 2021 gjennomførte vi en omfattende medlemsundersøkelse. Nesten 40% av medlemmene svarte på blant
annet spørsmål om klubbmiljøet i OGK. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at vi er på rett vei og at de
aller fleste av klubbens medlemmer mener vi har et bra og inkluderende miljø. Men tallene forteller også at
det er ting vi kan bli bedre på, så derfor besluttet styret i 2021 å etablere en Klubb- & Miljøkomité.
Våre klubbturneringer er viktige møteplasser for å utvikle et godt klubbmiljø. Til tross for korona
og restriksjoner fikk vi også i 2021 gjennomført et stort antall turneringer. Tallene viser at 38% av
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medlemmene i OGK deltok på én eller flere turneringer i 2021. Et tilsvarende snitt for norske golfklubber
er 20%. Dette tyder på at vi i OGK har et variert og passe antall klubbturneringer.
Våre faste ukentlige turneringer er viktige miljøskapere for alle som deltar og det er hyggelig å se at
Herregruppens herredag som ble lansert i 2021, har etablert seg med meget god deltagelse. Totalt har 347
av klubbens medlemmer deltatt på en eller flere de faste ukentlige turneringene arrangert av OGK Damer,
Senior Herrer og Herregruppen i 2021. Styret har etter tilbakemeldinger fra gruppene, besluttet å korte ned
på påmeldingsfristen for disse turneringene i 2022.
For å stimulere en underrepresentert gruppe til økt deltagelse i de faste ukentlige turneringene, har styret
besluttet at det også skal etableres en «Ung dame»-gruppe som blant annet skal jobbe for å få i gang
ukentlige turneringer for flere av våre kvinnelige medlemmer opptil 50 år. Styret har vært usikre på om for
mange faste ukentlige turneringer kan gjøre det vanskelig å finne starttider for andre som kun vil spille en
hyggelig runde, men tallene fra årets medlemsundersøkelse og tilbakespill fra medlemmene viser at bookingrestriksjonene som ble introdusert i 2020, og justert i 2021, har fungert godt. Medlemsundersøkelsen viser
at de aller fleste medlemmene oppfatter at tilgangen på starttider i 2021 har vært god og rettferdig.
Stephen er viktig for klubbmiljøet i OGK. En stor takk til familien Newey som hver dag i 2021 har møtt oss
på en vennlig og hyggelig måte.
Å bli møtt av en profesjonell og hyggelig starter før man går ut på banen er viktig for golfopplevelsen.
Administrasjonen har i 2021 lagt ned mye tid og ressurser på både rekruttering og opplæring av
mannskapet i startboden. Marshalltjenesten ble i 2021 først forsøkt bemannet med frivillige, men dette
viste seg å være vanskelig og etter hvert gikk vi over til å la ansatte fra startboden kjøre marshall. Tall fra
medlemsundersøkelsen og andre tilbakemeldinger viser imidlertid at vi har et forbedringspotensiale når
det gjelder vennlighet, synlighet og profesjonalitet både i startboden og marshalltjenesten. Vi tar med oss
erfaringene fra 2021 inn i 2022.
«En runde på Bogstad skal ikke ta mer enn 4 timer» står det på skiltet som møter deg før du går ut på
banen. Svarene fra medlemsundersøkelsen og diskusjoner både på årsmøter og terrassen forteller at vi må ta
sakte spill på alvor. Styret vil ikke at dette skal få utvikle seg og ha en negativ effekt på klubbmiljøet. Derfor
er det besluttet at vi fra sesongstart 2022 skal kartlegge hvor lang tid en runde på Bogstad faktisk tar på ulike
dager og tidspunkter. Vi håper at en effektiv marshalltjeneste og fakta om «rundetider» kan ytterligere bedre
klubbmiljøet og golfopplevelsen på Bogstad i 2022.
I 2021 har veldig mange medlemmer stilt opp som frivillige for klubben i ulike sammenhenger. Frivillig
arbeid i OGK er, som i andre idrettslag, viktig for å skape et godt klubbmiljø. Takk til alle klubbens frivillige
for stor innsats i 2021.
OGK er en attraktiv klubb for alle juniorer som ønsker å satse på golf. Det er flere grunner til dette, men
viktigst er nok er at vi har en stab med meget dyktige trenere. I tillegg til dette så er tilbakemeldinger fra
både spillere, foreldre og trenere at vi har et fantastisk godt miljø og samhold blant våre juniorer.
I 2021 har administrasjonen sendt e-poster, lagt ut nyheter og annet medlemsstoff på klubbens
hjemmesider. Dette er viktig for å holde oss oppdatert på alt som er viktig å vite om store og små
golfprestasjoner og golfopplevelser. God og relevant kommunikasjon er viktig for å bygge et godt
klubbmiljø. Den nye Herregruppen og er et godt eksempel på dette. De har i løpet av 2021 lykkes med å
spre golfglede gjennom bruk av Facebook og andre sosiale media. Takk til alle i klubben som har bidratt
med å spre og dele bilder og hyggelige golfopplevelser i 2021.
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Etter lang tid med korona og restriksjoner, åpnet myndighetene rett etter sesongstart 2021 opp for en litt
mer normal hverdag. Golfspillet gikk stort sett som normalt gjennom hele 2021, men for Spiseriet ble heller
ikke 2021 et normalt år. Vi ser på 2021 som et år der vi fikk testet ut at det nye klubbhuset og Spiseriet
fungerer utmerket som møteplass for hygge og sosialisering. All ære til Victoria og hennes folk at de greide
å få arrangert to jazzkvelder, fire winemakers dinners og lutefiskaften med fulle hus og god stemning før
økende smitte og omikron resulterte i nye restriksjoner på tampen av året. Det ser heldigvis ut som vi går
mot slutten av pandemien og vi gleder oss til å se hva Spiseriet vil ha på menyen av aktiviteter i 2022.
Golfland åpnet i oktober og det er hyggelig å se at både simulatorspill og deltakelse på de ukentlige
turneringene øker. Golfland er og vil bli en viktig arena for utvikling av et godt klubbmiljø.
Å skape et godt miljø i OGK er alles ansvar – enten du er ansatt, medlem, frivillig, samarbeidspartner eller
gjest. Skal vi lykkes i dette viktige arbeidet er det helt nødvendig at alle bidrar.
Godt miljø og trivsel er helt nødvendig. Våre verdier er bygget på dette; vi skal være inkluderende med
respekt for hverandre. Alle skal tenke på de to ordene hver gang man svinger inn på parkeringsplassen, er
ute og spiller eller sitter på terrassen. Når vi er på Bogstad, er vi alle ambassadører for Oslo Golfklubb. Et
inkluderende klubbmiljø med samhold, vennlighet og toleranse på tvers av alder, kjønn og ferdigheter er et
mål som skal oppleves som vårt felles ansvar.
5. Medlemskommunikasjon
Styret og administrasjonen er opptatt av å ha god dialog med medlemmene. Informasjon fra klubben skjer
gjennom klubbens websider, i elektroniske nyhetsbrev, på Facebook og Instagram, og medlemsbladet OGK
Nytt. Damegruppen, Herregruppen, og Juniorgruppen har etablert egne Facebook-grupper for deling
av informasjon og bilder. Spiseriet har også etablert både Facebook-gruppe og Instagram hvor det deles
informasjon om temakvelder, åpningstider og andre aktiviteter som skjer. Medlemmene oppfordres til å
følge med på klubbens aktiviteter i sosiale medier.
Styret la også i 2021 vekt på å informere om viktige sider av driften som vi vet at medlemmene er opptatt av.
Svar på spørsmål om trykk på banen, drift og pleie av banen har vært kommunisert i nyhetsbrevene klubben
sender med jevne mellomrom. Etter at klubbhuset stod ferdig til sesongstart 2020 har drift, bruk av Spiseriet
og nye fasiliteter hatt stor oppmerksomhet. I høst har det blitt satt fokus på tilbudet i simulatorsenteret
Golfland og treningsrommet.
Den årlige medlemsundersøkelsen ble sendt ut i slutten av september, og analyseverktøyet Golfspilleren i
Sentrum (GIS) ble benyttet for fjerde år på rad. GIS gir en effektiv mulighet til å sammenlikne utviklingen
fra år til år. Svarene kan sammenliknes med et gjennomsnitt av golfklubber i Norge. Administrasjonen og
styret bruker verktøyet aktivt ved å sammenlikne resultatene med et utvalg av klubber som det er naturlig å
måle oss opp mot.
Deltakelsen i fjorårets medlemsundersøkelse var på 38 prosent, eller 754 svar, ned fra 45 prosent året før.
Klubben oppnådde bedre score på flere områder sammenliknet med 2020, mens vi hadde tilbakegang på
enkelte andre. Klubbhuset og proshopen fikk høyest score, tett etterfulgt av tilfredshet med banen og mat og
drikke (Spiseriet). Kontingent, priser og produkter fikk lav score i 2021 som i tidligere år, men resultatene
var noe mer positive enn i 2020. Tilgang på ledige starttider fikk lavest score, men viser stor oppgang fra
2020. Dette har vært et fokusområde i 2021. Styret utnevnte en arbeidsgruppe for å se på spillestatistikk fra
Golfbox for å legge til rette for mest mulig rettferdig tilgang på banen for alle medlemmer.
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Styret besluttet i 2020 at OGK Nytt skulle bli utgitt i to utgaver i 2021, og at innholdet fra 2022 vil
bli tilgjengelig digitalt. Av forskjellige grunner ble det kun utgitt én utgave i 2021. Styret oppfordrer
medlemmene til å benytte våre nettsider, lese e-postutsendelser og følge klubben på sosiale medier
for å holde seg orientert om det som skjer. Det ble også besluttet i løpet av 2021 at håndboken med
medlemsmatrikkel ikke vil gis ut i papirutgave fra og med 2022. Mye av innholdet finnes allerede på
www.oslogk.no.
Styret setter pris på at vi har mange engasjerte medlemmer som kommer med konstruktive forslag til
forbedringer som styret og administrasjon kan ta med seg i arbeidet med å utvikle klubben videre.
6. Økonomi
Klubbens (konsernregnskap) samlede driftsinntekter beløp seg til 45,5 millioner kroner for 2021 mot et
budsjett på 44,6 millioner kroner, og opp fra 44,3 millioner kroner i 2020.
Driftskostnadene utgjorde i alt 35,7 millioner kroner, opp fra 34,7 millioner kroner i 2020. Avskrivninger
utgjorde 3,8 millioner kroner, ned fra 4,8 millioner kroner i 2020.
Netto finansposter var negative med 3,6 millioner kroner, ned fra negative 3,5 millioner kroner i 2020.
Regnskapsåret er således gjort opp med et overskudd på 2,4 millioner kroner i 2021 mot et overskudd på
1,2 millioner kroner i 2020.
Regnskapsåret reflekterer et godt aktivitetsnivå i klubben også i 2021.
Som et resultat av at Spiseriet og Golfland måtte holdes stengt grunnet begrensningene av arrangementer,
mistet klubben gode inntekter på utleie. Inntektstapene knyttet til dette har delvis blitt dekket av
støtteordninger. I løpet av fjoråret mottok vi 1,24 millioner kroner i støtte.
Klubbens kostnadsnivå reflekterer høy prioritering av banen og hele anleggets kvalitet, videreutvikling av
servicetilbudet til medlemmene og fortsatt høyt aktivitetsnivå for barn og unge. I tillegg til fokus på grundig
økonomirapportering, er styret opptatt av nødvendig videreutvikling av inntektsgrunnlaget for å finansiere
drifts- og vedlikeholdskostnader til både anlegg og klubbhus, samt øvrig idrettsaktivitet i klubben.
Det ble gjennomført investeringer for 2,5 millioner kroner i 2021. I hovedsak utgjør tiltakene nytt 20
meter høyt sikkerhetsgjerde på driving range, diverse dreneringer av våte områder på banen, samt nytt
avfallsanlegg.
Spiseriet har hatt et solid år på tross av utfordringene knyttet til korona. Klubben har omsetningsbasert leie
(med minimumsleie). Leieinntektene i 2021 var ca. 0,9 millioner kroner.
I tråd med målsetningen om å øke tilgjengeligheten på banen, ble det spilt ca. 1 450 færre greenfeerunder i
2021 enn året før. Klubbens greenfeeinntekter var 3,2 millioner kroner, ned fra 3,6 millioner kroner i 2020,
og i tråd med budsjett. Inntektene fra våre samarbeidspartnere, gullavtaler og rene bedriftsturneringer var
4,7 millioner kroner mot et budsjett på 3,7 millioner kroner. I 2020 var tallet 3,7 millioner kroner.
Vi er svært stolte av produktet vi i dag kan tilby til våre eksisterende og potensielt nye samarbeidspartnere.
Fasilitetene i det nye klubbhuset har hevet vårt produkt vesentlig, og dette reflekteres nå i form av økte
priser i nye samarbeidsavtaler som ble inngått i 2021. Styret mener at vi er berettiget til det. Målet er å ta
vare på gode, men færre samarbeidspartnere. Dermed vil det også på sikt kunne frigjøre mer spilletid til
medlemmene.
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De såkalte gullsponsoravtalene, som klubben startet med å tilby ved ombyggingen av banen i 2008, har
gitt gode bidrag til klubbens økonomi. For 2021 var prisen satt til 375 000 kroner for 10 års spillerett.
Ved utløpet av avtalen tilbys det ordinært medlemskap mot betaling av innmeldingsavgiften som gjaldt da
avtalen ble inngått. Det ble i 2021 solgt fem slike avtaler, som er i tråd med den begrensningen på inngåelser
av slike avtaler styret har satt. Fire avtaler utløp i 2021, og ved årsskifte var det 42 gjeldende avtaler, hvorav
22 har rett til forhåndsbooking. Per i dag er prisen satt til 400.000 kroner for 10 års spillerett.
Det ble besluttet å ta inn 35 nye medlemmer i 2022. Inntektseffekten av det relativt lave antallet er reflektert
i budsjettet for 2022.
Klubbens samlede gjeld ved årsslutt var på 105,3 millioner kroner. Det ble nedbetalt totalt 1,7 millioner
kroner i bankgjeld i løpet av året. Omsøkt mva-refusjon forventes mottatt våren 2022 og vil umiddelbart
benyttes til å nedbetale 16 millioner kroner av banklån til klubbhushuset. Av de gjenstående 89,3 millioner
kroner utgjør 50 millioner kroner banelån, 3,8 millioner kroner lån til nye greener og 35,5 millioner kroner
lån til klubbhuset.
Av den gjenstående gjelden er 67% rentesikret, til sammen 59,5 millioner.
• 30 millioner til 4,58%
(banelån i Nordea, løpende avdrag*, forfall 2039)
• 19,5 millioner til 3,5%
(klubbhuslån fra medlemmer, avdragsfritt 10 år, forfall 2029)
• 10 millioner til 2,0%**
(klubbhuslån fra Høegh-stiftelsen, avdragsfritt 15 år, forfall 2034)
Resten av gjelden på til sammen 29,8 millioner har flytende rente.
• 20 millioner pt. til 3,41% (banelån i Nordea, løpende avdrag*, forfall 2039)
• 6 millioner pt. til 3,06% (klubbhuslån i Nordea, løpende avdrag*, forfall 2026)
• 3,8 millioner pt. til 3,06% (greenlån i Nordea, løpende avdrag*, forfall 2026)
* Lånene til Nordea må samlet nedbetales med minimum 1,25 millioner pr år.
** Renten økes til 3% i 2026 og 4% i 2031
Klubben har fortsatt en sunn økonomi. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift ligger til grunn for
det fremlagte årsregnskapet for 2021, og anbefaler overfor årsmøtet at dette fastsettes som regnskap for 2021.
For detaljer vedrørende klubbens økonomi vises det til årsregnskapet for Oslo Golfklubb.
7. Organisasjon
Styrets oppgave er i utgangspunktet å utarbeide strategi og legge føringer for drift og videreutvikling av
klubben.
Det nye styret i Oslo Golfklubb definerte tidlig i sin periode at organisering av klubbens ressurser var et
område vi ønsket å ta tak i sammen med administrasjonen. I de store linjer henger dette sammen med
vår nye situasjon med en ny og fantastisk bane som i 2021 har blitt akkompagnert av et nytt og fantastisk
klubbhus. Dette gjør at vi kan kjenne på en fornyet stolthet, som samtidig har medført store økonomiske og
finansielle forpliktelser.
Styret ser som en av sine viktigste oppgaver å sørge for at vi har en balansert økonomistyring hvor vi kan
betjene gjeld og samtidig har likviditet til å forvalte bane og klubbhus samt gjøre nye investeringer, i
henhold til vår virksomhetsplan. Dette fordrer tøffe prioriteringer fremover, og styret er godt i gang med
arbeidet med å effektivisere de ulike leddene i verdikjeden. Tydeliggjøring av roller og oppgaver vil etter
planen være et hovedtema for styret også i den kommende perioden.

15

Årsmøte | Oslo Golfklubb | 17. mars 2022

16

Som et ledd i organisasjonsutvikling og arbeidet med økonomirapporteringen besluttet styret høsten 2021
og sette ut regnskapsføring til et eksternt regnskapsbyrå med effekt fra årsskiftet. Dette gjør oss mer robuste,
sikrer kontinuitet og skal gjøre oss mer effektive.
For å sikre risikostyring og god gjeldshåndtering har styret nedsatt en finanskomité som skal fungere som
ressursgruppe for styret og daglig leder.
Organiseringene av idrettslaget har også vært gjenstand for noen endringer i løpet av 2021. Vi har fått en
ny aktiv herregruppe og i tillegg har styret tatt initiativ til å få etablert en egen gruppe for de yngre damene
i klubben. Begge disse vil sammen med Senior Herrer og OGK Damer, nå samles under en ny Klubb- og
Miljøkomité som skal ha som formål å jobbe for et inkluderende og hyggelig klubbmiljø for alle våre
medlemmer.
Formelt sett tas driftskomitéen ut av organisasjonsplanen, men Mette og hennes team vil fortsette det gode
arbeidet med å holde det pent og tiltalende rundt klubbhuset.
Banen, både drift og utvikling, er et så viktig område at styret ønsker å løfte dette enda sterkere opp på
dagsorden. Vi gjør derfor et organisatorisk grep ved at Banekomitéen fremover ledes av et styremedlem.
En viktig oppgave Banekomitéen har er å lytte til, og fange opp innspill fra medlemmene. Dette vil
Banekomitéen fortsette å gjøre, men vi legger også denne oppgaven inn i mandatet til den nyopprettede
Klubb- og Miljøkomitéen slik at vi sikrer at medlemmer har et sted å melde ønsker og behov.
Styret har oppnevnt følgende ledere av komitéer for 2022:
Idrettskomité: 		
Fredrik Bach
Turneringskomité:		
Christian Storm
Klubb og Miljø komité:
Banekomité:			Anette Fjeld-Hansen
Bygg og Anleggskomité:
Christopher Raanaas
Finanskomité:			Christian Tollefsen
Sponsorkomité			Stine Korsen
Det er ved årsskiftet 14 heltidsansatte og én deltidsansatt i Oslo Golfklubb. Det er tre kvinner og 12
menn. I tillegg har vi mange sesongarbeidere i sving under sommerhalvåret. Styrets sammensetning
følger Idrettsforbundets krav til likestilling. Sykefraværet for 2021 utgjør 7,2%, noe som inkluderer en
langtidssykemelding.
Det var i 2021 ikke skader eller ulykker av nevneverdig art blant ansatte og frivillige. Informasjonen om
forsikringsordninger ved ulykker ligger på klubbens nettsider. Klubben har kontinuerlig oppmerksomhet rettet
mot sikringstiltak på steder hvor spillere, banearbeidere og utenforstående kan være spesielt utsatt for å bli
truffet av golfballer. Klubben forurenser verken det indre eller ytre miljø med vår drift og foredling av banen.
Til tross for de mange restriksjonene vi har måttet tilpasse oss gjennom året, kan vi se tilbake på en fantastisk
sesong. Vi håper og tror det vil bli et enklere liv for oss alle i den kommende sesongen, og vi oppfordrer
derfor alle til å «ta igjen det tapte» og flittig benytte klubbhus, Spiseriet, Golfland, proshop og banen for
øvrig og med det sørge for at vi har en levende og hyggelig klubb.
Styret ønsker å takke alle komitémedlemmer og øvrige frivillige, som sammen med organisasjonen for
øvrig også dette året har sørget for at Oslo Golfklubb har stor aktivitet og holder høy kvalitet. Vår banestab
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har igjen sørget for en sesong der banen holder høy internasjonal klasse. Trenere og proshop ivaretar den
daglige aktiviteten på en meget god måte, slik at medlemmer og ikke minst barn og unge får viktig og riktig
oppfølging basert på sine behov. Administrasjonen med Niels i spissen, har gjennom et tøft år stått på for oss
alle og for at Oslo Golfklubb skal være et fantastisk sted å være med golfglede hele livet.
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KOMITÉENES RAPPORTER FOR 2021
Banekomitéens rapport for 2021
Komitéen har bestått av Asbjørn Ramnefjell (leder), Dag Hjarrand,
Hans Kristiansen, Tove Ringnes og Cathrine Schrøder. Banesjef John Riiber har vært med på komitéens
fellesmøte i august. Styreleder Christoffer Raanaas og styremedlem Christian Tollefsen var også tilstede. Det
har vært i kontinuerlig kontakt mellom komitéleder og John Riiber gjennom hele golfsesongen.
Mandat
Komitéens mandat nevner blant annet at komitéen ikke har økonomisk eller operativt ansvar for drift og
vedlikehold av banen og anlegget for øvrig, men skal primært fungere som en ressursgruppe og sørge for å
fremme medlemmenes synspunkter overfor banesjefen og styret. Eventuelle forslag til endring/ombygging
av banen skal forelegges komitéen, som også foreslår prioritering av tiltak i budsjettforslag utarbeidet av
banesjefen.
Komitéens leder og styrets leder bestemmer sammen med banesjefen tidspunkt for åpning og stenging av
banen.
Status
Banen hadde god kvalitet hele sesongen selv om overvintringen var dårlig og fairwayene ikke ble bra før
midten av juni. Dårlig reparasjon av nedslagsmerker er et stort problem. Det samme gjelder oppslåtte torver.
Tiltak gjennomført i 2021
Det er foretatt nødvendige forbedringer i området mellom fairway på hull 2 og 4.
Nytt gress er anlagt på tee 58 på hull 6 og 7.
Utglidning av noe masse i Dødens Dal ble utbedret. To uavhengige rapporter konkluderer med at
sannsynligheten for utglidning i området er minimal.
20 meter høyt gjerde til venstre for driving rangen er på plass.
De bakre teestedene på hull 2 og 4 blir ikke byttet tilbake til slik det var før ombyggingen.
Skilt på 2. tee om at spillere som kommer fra tredje green har fortrinn når de går mot 4. tee.
Oppgradering av bunkere er foretatt.
Underlaget for kunstgressgreen mellom klubbhuset og Sørkedalsveien er klargjort for legging av kunstgress
våren 2022 avhengig av været.
Rydding av vegetasjon bak green på hull 11 ned mot elven er foretatt.
Bakre tee på hull 12 er utvidet langs hele venstre side.
Planer for 2022
På sikt bør muren ved 14. green ned mot vannet vedlikeholdes.
Det foreligger en beplantningsplan for erstatning av gamle trær. Men trær i randsonen skal ikke tas ned
utenom ved skader.
Veien fra klubbhuset til driving rangen skal asfalteres.
Banekomitéen oppfordrer medlemmer som har synspunkter på eventuelle forslag til endringer eller tiltak på
banen om å ta kontakt.
Asbjørn Ramnefjell
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Idrettskomitéens rapport for 2021
Komitéen besto av Fredrik Bach (leder), Stine Sophie Johnsen, Christian Hilstad og Jørgen Nilsson i 2021.
Styret var i komitéens møter representert ved Ingrid Hagen. Det ble avholdt flere komitémøter og mindre
fokusmøter.
Sesongen 2021 ble igjen preget av COVID-19, de fleste aktivitetene ble gjennomført til tross for
restriksjoner for å begrense smittespredning. Komitéen fokuserte på støtte til idrettsavdelingen samt
gjennomføring av en rekke konkrete aktiviteter.
Klubben hadde 234 barn i trening og 99 barn på sommercamp i 2021. Sportslige høydepunkter fra
sesongen var gull i lag-NM for både juniorguttene og herrene. U18 jentene tok bronse, mens damene
tok sølv. Klubben var flere ganger representert internasjonalt ved deltagelse i junior lag-EM og de største
individuelle amatør og junior turneringene i Europa. Klubbmesterskapet i putting har virkelig blitt et
høydepunkt og i 2021 vår 81 spillere påmeldt.
Idrettskomitéen hadde som vanlig ansvar for klubbens to største turneringer, Sarah & Carls Cup, og
Wahlstrøms Pokal. Dessverre ble Sarah & Carls Cup avlyst i siste listen pga. COVID-19, men Wahlstrøms
Pokal ble gjennomført med god kontroll på smittevern. Wahlstrøms Pokal hadde like under 200 deltakere
som gjorde dette til Norges største barneturnering i 2021. Komitéen satser på at begge turneringene kan
arrangeres uten smitteverntiltak i 2022, samtidig som idrettskomitéen sammen med turneringskomitéen
introduser en ny junior match play turnering i 2022.
Idrettskomitéen bidro til å administrere klubbens deltagelse i syv Srixon Tour turneringer (junior elite) på
tvers av landet. Klubben stilte med cirka- 20 spillere i hver turnering i gutte- og jente-klasser U15 og U19.
OGK var den klubben med flest deltakere, og vant til sammen fire turneringer. Komitéen takker for støtten
som er gitt av klubben for disse turneringene.
Jentegolf har vært et prioritert område for idrettskomitéen. Komitéen arrangerte flere jentekvelder i sommer
og sosiale aktiviteter med innespill i vintermånedene. Komitéen har også jobbet sammen med NGF og
bidratt til deres «Golfjentene» program.
Idrettskomitéen planlegger å fortsette i 2022 med aktivitetene ovenfor. Utover dette skal komitéen bistå
idrettsavdelingen med å utarbeide mål og handlingsplan for de nærmeste årene. Komitéen har også planer
om å strukturere videre sponsorpakkene som er tilgjengelig for de som ønsker å støtte juniorarbeidet i
klubben. Idrettskomitéen ser frem til å bidra videre i til Norges beste golfmiljø i året 2022!
Fredrik Bach

Turneringskomitéens rapport for 2021
Turneringskomitéen har i 2021 bestått av Erik Woods (leder), Cecilie Krefting, Thilda Staubo, Christian
Storm og Jarle Volden. Komitéen hadde gjennom sesongen et tett og godt samarbeid med klubbens
golfansvarlig, Christian Aronsen. Styret var representert i komitéen ved Markus F. Leandersson.
Mandat
Komitéens mandat er å organisere alle klubbturneringer i samarbeid med klubbens golfansvarlige slik at
alle medlemmer får et turneringstilbud. Klubbturneringene er viktig for å skape et sportslig og godt sosi-alt
miljø i klubben.
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Status og tiltak
Turneringsprogrammet ble fastsatt i januar, etter en evaluering av 2019-sesongen. Kalenderen fra 2020 ble
brukt som mal, men komitéen gjorde noen justeringer i programmet. Pandemien skapte for andre året på
rad usikkerhet knyttet til omfanget av turneringsgjennomføring. Den første måneden av sesongen gikk
dessverre i vasken på grunn av restriksjoner fra myndigheter og forbund.
I løpet av sesongen ble det spilt totalt 5 160 turneringsrunder, herunder 3 740 runder i klubbturneringer
(72 prosent), 470 runder i turneringer for samarbeidspartnere (9 prosent), 520 runder i idrettsturneringer
for elite og bredde (10 prosent) og 430 runder i øvrige turneringer (8 prosent). Sistnevnte kategori inkluderer NSG, Old Stars, Aalborg Matchen og Anker Cup. Totalt sett er det en nedgang fra 7 090 turneringsrunder i 2020. Nedgangen skyldes blant annet en måned uten turneringer på begynnelsen av sesongen, nedgang i deltakelse i Torsdagsmatch og ingen nasjonal turnering.
711 unike medlemmer spilte minst én turneringsrunde i 2021. Dette er komitéen fornøyd med og noe som
vitner om at turneringsprogrammet er variert og retter seg mot hele medlemsmassen. Det er likevel rom for
enda flere turneringsdeltakere. Vi satser på en fullverdig turneringssesong i 2022, uten restriks-joner – og
sikter mot turneringsdeltagelse av 1 000 unike medlemmer i løpet av året.
Turneringssesongen 2021
Turneringssesongen ble offisielt startet med St. Hans-pokalen i midten av juni med god oppslutting. Et
par uker senere fulgte et av sesongens høydepunkter med 160 deltakere, Members Guest Invitational, hvor
medlemmer spiller Bestball sammen med en valgfri gjest. De to beste lagene ble Henrik Mohr Nordviste/
Sturla Sandøy og Rune Holmøy/Per Ove Roksvåg. Etter finalespill på Lofoten Golf Links gikk førstnevnte
av med seieren og fikk navnene inngravert på pokalen.
Bogstadpokalen – klubbmesterskapet i matchspill – ble gjennomført med et fullt tablå av 128 spillere.
Rune Holmøy vant etter syv utslagsrunder. Turneringen kombinerer konkurranse og sosial aktivitet ved at
medlemmer på tvers av kjønn og alder spiller mot hverandre.
I samarbeid med Idrettskomitéen arrangerte vi Wahlstrøms Pokal i september. Sarah & Carls Cup før
sommeren ble avlyst. Disse turneringene er viktig bidrag til både bredde- og elitesatsingen blant barn og
ungdom. Av eliteturneringene arrangerte vi International Trophy i begynnelsen av juli med et sterkt startfelt.
Old Boys Championship ble arrangert i midten av juli. Komitéen ser frem til å heve kvaliteten på gjennomføringen av denne turneringen ett hakk denne sesongen sammenlignet med fjoråret.
Vi gjennomførte også dameturneringen OGK Ladies Vandrepokalen, som åpner opp for deltakelse andre
klubber. Komitéen mener turneringen bidrar til å styrke det sosiale miljøet blant kvinnelige spillere internt i
klubben og på tvers av klubber.
Familiematchen og Ekteparmatchen ble avholdt på hver sin side av sommeren med etterfølgende utslagsrunder i matchspill – interessen for disse turneringene har økt de senere årene. Flaggturneringen ble
arrangert siste helgen av september med over 100 spillere til start.
Klubbmesterskapet ble arrangert med 189 medlemmer til start. Som de foregående årene, var det cut etter den
første dagen for å muliggjøre en felles premieutdeling etter finalerunden. Klubbmestere 2021: Anna Krekling
(Damer), Mathias Lynne Schjølberg (Herrer), Øyvind Reinertsen (Senior Herrer), An-ne-Marie Giørtz (Senior
Damer), Asbjørn Ramnefjell (Eldre Senior Herrer), Anne Line Bakkevig (Eldre Senior Damer), Westye Höegh
(75+ Senior Herrer), Caroline Krokeide (Junior Jenter) og Oscar Bach (Junior Gutter).
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De sosiale turneringene ble mest påvirket av koronasituasjonen. Vi fikk likevel gjennomført noen av de
planlagte turneringene. Avslutningsturneingen med felles bespisning og premieutdeling inne i restauran-ten
ble et verdig punktum for golfsesongen 2021.
Annet
Avslutningsvis ønsker vi å takke for et tett og godt samarbeid med Christian Aronsen og banesjef John
Riiber, i tillegg til administrasjonen, Spiseriet og proshopen. Vi ønsker å trekke frem OGK Herrer som et
positivt tilskudd i klubben og takker for et bra samarbeid.
Arbeidet med turneringsprogrammet 2022 er i sluttfasen, og vi gleder oss til å presentere det til medlemmene. Komitéens ambisjon er å sørge for et variert turneringstilbud til klubbens medlemmer og samtidig ivareta tilgang for vanlig medlemsspill. Vi ser frem til å arrangere Lag NM på Bogstad i midten av juli
– det blir ett av sesongens høydepunkter.
Erik Woods
Damekomitéen
Komitéen har bestått av: Ellen Juel(leder), Ellen Holven, Heidi Lium, Bente Hofgaard Nilsen og Erica
Blakstad. Komitéen har avholdt 12 styremøter, med godt oppmøte fra komitéens medlemmer. Komitéen
har hatt god kontakt med styret og administrasjonen i klubben.
Komitéen er selvoppnevnt og skal gi et tilbud til alle kvinnelige medlemmer over 21 år. Dette omfatter
turneringer på Bogstad og samarbeidsprosjekter med andre klubber, treningstilbud på flere nivåer og sosiale
tilbud til nye og eksisterende medlemmer.
Virksomheten har som i 2020 vært påvirket av Covid -19 og hatt som konsekvens endring, utsettelser og
avlysninger av flere planlagte arrangementer.
• Alle nye kvinnelige medlemmer ble ønsket velkommen per telefon i januar 2021.
• 164 medlemmer følger damegruppens egen side på Facebook.
• Planlagte turneringer frem til 8.6 ble avlyst deretter ble 22 tirsdagsrunder avviklet (13 formiddager og 9
ettermiddager), med totalt 321startende fordelt på hele 83 forskjellige spillere.
• Avslutningsturnering, årsmøte med middag og premieutdeling ble gjennomført med 52 deltagere
Deltagelsen i turneringer har ligget betydelig under tidligere år og er blitt negativt påvirket av både
begrensninger i antall bookinger samt krav om tidlig påmelding. Dette bekymrer damekomitéen både mht.
å fremme det sosiale miljøet blant damene, utvikle turneringerfaring og fremstå som en attraktiv gruppe.
Ellen Juel
Senior Herrer 2021
Senior Herrer Komitéen har bestått av: Gunnar Skrautvol (leder), Jan Aukner (kasserer), Ole A. Eng-strøm,
Dag Fasmer Wittusen, Torgeir Lund, Knut Aulie og Stein Aasheim.
Mandat
Komitéens formål er å samle seniorspillere i klubben til innbyrdes konkurranse og sosialt samvær. Komi-téen
skal gjennomfører onsdagsturneringer for alle klubbens herrer over 50 år inndelt i 3 årsklasser. I tillegg skal
de arrangeres: Vinterputt, matchplay (2 hcp. klasser) «Upper ten» og Magnum-putten i for-bindelse med
Årsmøtet.
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Status/tiltak
I alt har vi hatt en sesong som har vært preget av utfordringer med så vel Corona-regler som nye regler
for bestilling av starttider. Gjennom både kvotering (maks 2 bestillinger per 5 dager) og mer krevende
påmeldingsfrist (6 dager) gjennomført vi 19 onsdagsturneringer i tillegg til «Upper Ten».Disse faktorene i
tillegg til økt reiseaktivitet blant våre medlemmer har ført til at vi har opplevd en noe redusert delta-kelse på
onsdagene våre i forhold til 2020.(2020-tall i parentes nedenfor)
I alt er det blitt spilt hele 1050 (1312) runder fordelt på 19 (18) onsdager som alle har vært handicaptellende. Det er registrert 115 (132) spillere med 1 runde eller mer. Også i år har vi hatt gleden av å se nye fjes
blant våre deltakere. Med totalt 1050(1312) runder medfører dette at gjennomsnittlig delta-kelse gjennom
sesongen har vært 55(73) spillere per runde, og hver spiller har vært med på 9(10) turne-ringsdager i snitt.
Order of Merit og Eclectic-resultatene ble tellende fra starten 26. mai.
Shotgun-turneringer ble gjennomført 2 onsdager, med høy deltakelse, servering av kaffe og vafler, og
premiering for de tre beste i hver klasse og closest to the pin på alle par 3-hull.
Ellers har vi fortsatt med premiering av de tre beste i klasse A, B og C samt closest to the pin på 2 hull hver
onsdag. Gavekort fra proshopen har som i fjor vært benyttet til premiering.
Matchplay Senior i to klasser ble gjennomført for femte år på rad, med 30(27) deltakere i klasse 1 og 14(20)
deltakere i klasse 2. «Upper Ten) 13. september ble spilt med 21(20) deltakere.
Vinterputten før sesongstart ble avlyst på grunn av corona regler.
Økonomien har vært tilfredsstillende, men omlegging fra at komitéen selv tok seg av økonomi og regn-skap
til at dette skulle gjøres av klubben fra 2021, har skapt store utfordringer for oss når det gjelder oversikt og
kontroll av våre inntekter. Dette må løses av administrasjonen i samarbeid med vår kasserer i 2022.
Vår sesong ble avsluttet den 29. september med Årsmøte, Magnum-putt og middag. Deltakelse på Årsmøtet
var 32 og på middagen 37. På årsmøtet ble Gunnar Skrautvol takket av for sin innsats i ko-mitéen i mange
år og som formann de siste årene.
Nytt styre for sesongen 2022 er: Torgeir Lund (leder), Jan Aukner(kasserer), Ole A. Engstrøm, Dag Fasmer
Wittusen, Knut Aulie, Stein Aasheim og Jørn Kongsøre(ny)
Komitéen takker alle som har støttet opp om og deltatt i turneringene i 2021
Vi vil spesielt takke Siv Leschbrandt og Christian Aronsen fra administrasjonen som har bidratt med støtte
ved alle turneringer og til oppdateringer av nettsiden vår. I tillegg har Tom Olsen vært behjelpe-lig med
morgenkaffe og utsetting av Closest to Pin-plakater hver onsdag. Likeledes er Stephen, Jayne og Anthony i
Proshopen til stor hjelp ved gjennomføring av våre turneringer
Torgeir Lund
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Herregruppen
Den 26. november 2020 ble det avholdt stiftelsesmøte for Oslo Golfklubbs Herregruppe.
Til stede på stiftelsesmøte var: Andreas Forgaard, Truls Gundersen, Thor Jusnes, Henrik Hageness, Henrik
Haukeland, Lars Erik Rødland, Knut Thjømøe, Christian Tollefsen og Per Kristian Winge.
Herrekomitéen består etter dette av: Thor Jusnes (Leder), Per Kristian Winge, Knut Thjømøe og Henrik
Haukeland. Resten av stifterne er med i en ressursgruppe.
Komitéen har avholdt en rekke planleggingsmøter for å utarbeide et tilbud som vil treffe bredest mulig blant
klubbens herrer. For å sikre kontinuitet i arbeidet fortsetter alle medlemmer i komitéen i 2022 se-songen.
Komitéens formål er å bygge et inkluderende klubb- og spillermiljø for klubbens aktive herrer fra 22 år ved å:
• Etablere en fast «herredag» gjennom sesongen.
• Forme en helårs møteplass til klubbens herrer for sosial og sportslig interaksjon gjennom aktivi-teter som
eksempelvis turneringer, treninger, vintergolf i «Golfland», sosiale arrangementer m.m.
• Skape samhold og golfglede for alle
Status og tiltak
Facebook-gruppen «Oslo Golfklubb Herregruppe» ble etablert i 2021 og teller nå 357 medlemmer.
OGK Herrer har fått egen informasjonsside på klubbens hjemmesider.
Vårtur til Kragerø Spa & Resort var planlagt, men ble avlyst pga Covid restriksjoner.
«Herredag» hver tirsdag ettermiddag er blitt etablert:
• Hensikten med Herredagen er å skape en felles møteplass for herrene på Bogstad hvor vi blir kjent og
konkurrerer ukentlig.
• Et viktig prinsipp er at startlistene blir trukket og spillerpartnere varieres fra uke til uke. Alle spil-ler også
fra samme tee for å gjøre flightene mest mulig sosiale. Komitéen har fått positive signa-ler om at dette
har bidratt til at flere har blitt kjent med hverandre nå enn tidligere.
• Den 25. mai 2021 ble klubbens første «Herredag» gjennomført med 85 påmeldte til 52 tilgjenge-lige
plasser i Golfbox. Vi fikk etter noen runder økt antall tilgjengelig plasser i golfbox til 64.
• Totalt ble det gjennomført 964 runder fordelt på 149 deltakere hvorav gjennomsnittlig antall påmeldte
var 80 i mai og juni som oversteg antall tildelte plasser. Snittscore for alle deltakere 87,5 slag.
• Klubbens herrer i alle aldre har deltatt på Herredagen. I inneværende sesong var yngste og eldste deltager
hhv. 24 år og 89 år (!). Aldersfordelingen blant de 149 unike spillere på Herredagen fordeler seg ellers slik:

«Manndomsprøven» ble revitalisert den 29. juni med historiske 70 påmeldte fra tee 63. Flere fikk da oppleve
«Manndomsprøven»
den 29. juni med historiske 70 påmeldte fra tee 63. Flere fikk da
at golfturnering
fra tee 63ble
er revitalisert
en tøff utfordring.
oppleve at golfturnering fra tee 63 er en tøff utfordring.

Sommeravslutning ble gjennomført den 22.juni med middag og sesongavslutning ble gjennomført 2.oktober med bankett.
Anker Cup ble lansert som et prestisjefylt nabooppgjør mot Haga etter initiativ fra den nye Herrekomi23
teen i Oslo Golfklubb. Turneringen har skapt et stort
engasjement blant klubbens herrer og ble gjen-
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Sommeravslutning ble gjennomført den 22.juni med middag og sesongavslutning ble gjennomført
2.oktober med bankett.
Anker Cup ble lansert som et prestisjefylt nabooppgjør mot Haga etter initiativ fra den nye Herrekomi-teen
i Oslo Golfklubb. Turneringen har skapt et stort engasjement blant klubbens herrer og ble gjennom-ført på
Oslo Golfklubb 17. - 18. september hvor det ble konkurrert i bestball, fourball og single. Bortsett fra den
spillende kapteinen måtte samtlige spillere kvalifisere seg inn via Order of Merit. Dette har vært en viktig
motivasjonsfaktor for mange til å delta på Herredagen. Totalt ble det spilt 24 matcher og tur-neringen ble
avgjort på siste hull hvor Haga til slutt vant 13-11. Det var sosialt samvær etter turneringen med høytidelig
bankett ledet av spillende kaptein Knut Thjømøe.
Simulatorgolfen ble gjennom høst/vintersesongen arrangert når det har vært tillatt til dette. Pga. koro-narestriksjoner har tilbudet vært begrenset enn så lenge, men komitéen registrerer nå at Herredagene fylles opp
til max kapasitet uke etter uke.
Herrekomitéen takker styret, administrasjonen og turneringskomitéen for et meget godt samarbeid under
årets sesong. Vi ønsker å gi en ekstra takk til Stephen Newey for både hjelp med innkjøp av herrekollek-sjon
som ble populært mottatt, men også for all annen hjelp under sesongen. Til slutt vil vi takke Spise-riet for
ypperlig mat og hyggelig servering gjennom sesongen.
Herrekomitéen

Rapport fra disiplinærutvalget for 2021
Med tilslutning fra årsmøtet i 2020 har styret i 2021 oppnevnt et disiplinærutvalg bestående av tre medlemmer og to varamedlemmer. Utvalgets konstituerende møte ble holdt 25. februar 2021. Mandat og
bestemmelser for Oslo Golfklubbs disiplinærutvalg ble fastsatt av styret 18. mai 2021.
Utvalget har i 2021 bestått av medlemmene Pia Kracht, Frode Grotmol og Lars Musæus, med varamedlemmer Jens-Ove Hagen og Elisabeth Seeberg. Utvalgets selvutpekte leder er for tiden Lars Musæus.
Utvalget utarbeidet til styret forslag til mandat og bestemmelser, men har ellers ikke hatt noen sak til
behandling i 2021.
Lars Musæus

Hedersmerkekomitéens rapport
Komitéen har består av Einar Skogstad, Jan Aaseth og Niels Vik. Det er i år vurdert flere kandidater til
hedersmerke og komitéen har vedtatt følgende:
På den sportslige siden har komitéen vurdert resultatene til klubbens beste spillere. Det er gledelig at flere av
våre spillere oppnår gode resultater selv om det kun er en som når akkumulert poenggrense for merke i år.
Følgende tildeles bragdmerke i år:
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Michael Mjaaseth tildeles bragdmerke i sølv. Michael har hatt mange gode resultater i år. Han vant «French
Boys» og han var med på klubbens vinnende lag i NM både for gutter og herrer. Michael er en meget god
golfer vi håper vil fortsette sin glimrende fremgang i årene som kommer.

På tillitsmannssiden har komitéen vurdert flere kandidater og følgende medlemmer tildeles hedersmerke:
Anette Bech tildeles hedersmerke i gull. Anette fikk sølvmerke i 2007 etter flere år i styret. Hun satt i
banekomitéen fra 2009 t.o.m. 2011. Hun har sittet sammenhengende i valgkomitéen, hvorav mange år som
leder, fra 2007 til hun nå trer ut av komitéen. Gjennom dette arbeidet har Anette vært sentral i klubbens
styresammensetning de siste 14 år.
Markus Leandersson tildeles hedersmerke i sølv for sine fem år i styret, det siste som nestleder. Markus
gjorde et betydelig arbeid i forbindelse med finansieringsplanen og oppfølgingen av denne i forbindelse med
byggingen av det nye klubbhuset.
Jens N. Engelstad tildeles hedersmerke i sølv. Jens har deltatt i kontrollutvalget fra 2010 og sittet som leder
der de siste ti årene. Han er opptatt av historie og har funnet mye interessant stoff i våre arkiver som etter
hvert blir digitalisert. Jens er primus motor for å få alle klubbens protokoller og styrereferat digita-lisert.
Axel Emil Roll tildeles hedersmerke i sølv. Axel har deltatt i kontrollutvalget fra 2010 og har bidratt i
klubbens tjeneste i langt over hva som kan forventes.
Vi gratulerer alle.
Niels Vik
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
RESULTATREGNSKAP
PR. 31. DESEMBER

Konsern

Konsern

2021

2020

Note

OGK

Budsjett

OGK

2021

2021

2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter og avgifter

27 687 342

28 814 434

Samarbeidsparter

4 691 172

Greenfee

27 687 342

27 296 000

28 814 434

3 718 316

4 691 172

3 700 000

3 718 316

3 178 505

3 636 611

3 178 505

3 000 000

3 636 611

Gevinst ved salg av maskiner

1 168 200

478 000

1 168 200

1 495 000

478 000

Andre inntekter

8 794 227

7 628 995

8 794 227

9 120 000

7 628 995

45 519 446

44 276 356

45 519 446

44 611 000

44 276 356

3 849 062

4 846 951

5

2 989 259

4 041 500

3 957 531

og pensjonskostnader

17 155 107

16 928 924

4

17 155 107

17 622 000

16 928 924

Andre driftskostnader

18 539 252

17 788 925

3B

19 717 452

16 902 000

19 074 625

0

0

0

Sum driftskostnader

39 543 421

39 564 800

39 861 818

38 565 500

39 961 080

DRIFTSRESULTAT

5 976 025

4 711 556

5 657 628

6 045 500

4 315 276

Sum driftsinntekter

3

3

DRIFTSKOSTNADER
Ordinære avskrivninger
Lønn, folketrygd

Tap på fordringer

0

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renter lån til konsernselskap

0

0

200 000

0

202 000

12 291

23 773

12 290

0

23 735

0

45 040

0

0

45 040

2 629 479

2 654 806

2 627 995

3 755 500

2 654 806

956 575

882 500

956 575

0

882 500

Tap aksjer

0

0

0

0

0

Andre finanskostnader

0

0

0

0

0

-3 573 763

-3 468 493

-3 372 280

-3 755 500

-3 266 531

2 402 262

1 243 063

2 285 348

2 290 000

1 048 745

2 285 348

2 290 000

1 048 745

2 285 348

2 290 000

1 048 745

Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Renter lån sponsorer

Netto finans poster
ÅRSRESULTAT

2

7

9

OPPSKRIVNING OG OVERFØRINGER
Til fri egenkapital

2 285 348

1 048 745

116 914

194 318

2 402 262

1 243 063

Dekning av udekket
underskudd BGB AS
SUM
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Konsern

Konsern

2021

2020

Note

OGK

OGK

2021

2020

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Klubbhus

55 447 000

43 762 536

55 447 000

55 447 000

Idrettsanlegg/-bane

60 469 898

59 955 701

6 702 000

6 702 000

Startbod og driving range etc

1 041 000

937 002

1 041 000

1 041 000

Maskiner

1 234 384

2 610 001

984 000

984 000

118 192 282

107 265 240

64 174 000

64 174 000

653 917

315 769

653 917

653 917

118 846 199

107 581 009

5

64 827 917

64 827 917

Aksjer i datterselskap

0

0

2

50 012 000

50 012 000

Lån til Bogstad Golfbane AS

0

0 2 og 6

10 100 000

10 100 000

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

60 112 000

60 112 000

117 854 686

118 846 199

124 808 207

124 939 917

Sum egne driftsmidler
Forskudd leasing driftsmidler
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

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

1 600 666

625 611

1 600 666

625 611

17 365 466

17 422 943

17 365 466

17 422 943

0

0

1 590 791

2 577 568

20 556 923

20 626 122

2 670 333

2 432 316

18 966 132

18 048 554 1 og 6

3 031 638

2 540 306

Sum omløpsmidler

21 997 770

20 588 860

23 227 256

23 058 438

SUM EIENDELER

139 852 456

139 435 059

148 035 463

147 998 355
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Konsern

Konsern

OGK

OGK

2021

2020

2021

2020

Fond med eksterne restriksjoner

3 645 000

3 780 000

3 645 000

3 780 000

Sum bunden egenkapital

3 645 000

3 780 000

3 645 000

3 780 000

Fri egenkapital

13 156 296

10 735 949

13 156 296

10 735 949

Udekket underskudd

-8 483 882

-8 600 796

Sum opptjent egenkapital

4 672 414

2 135 153

13 156 296

10 735 949

Sum egenkapital

8 317 414

5 915 153

16 801 296

14 515 949

29 500 000

29 500 000

108 000

108 000

18 339 036

17 072 924

75 760 000

77 500 000

123 707 036

124 180 924

BALANSE PR. 31. desember

Note

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
Bunden egenkapital
9

Fri egenkapital

9

GJELD
Annen langsiktig gjeld
Medlemslån klubbhus
Gjeld til medlemmer

29 500 000

29 500 000 7 og 8

108 000

108 000

Spillerrettigheter

18 339 036

17 072 924

Lån Nordea

75 760 000

77 500 000 7 og 8

Sum annen langsiktig gjeld

123 707 036

124 180 924

1

Kortsiktig gjeld
Kassekreditt

0

2 291 632

0

2 291 632

Leverandørgjeld

1 344 942

1 891 963

2 306 226

1 891 963

Skattetrekk og offentlige avgifter

2 233 548

2 477 450

1 938 923

1 305 346

Annen kortsiktig gjeld

3 281 982

2 677 937

3 281 982

3 812 541

Sum kortsiktig gjeld

6 860 472

9 338 982

7 527 131

9 301 482

138 884 922

139 435 059

148 035 463

147 998 355

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
Oslo/Bogstad, den 3. mars 2022
for Oslo Golfklubb
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OSLO GOLFKLUBB IDRETTSLAGET OG KONSERNET
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021
Alle tall mht. regnskapsposter er i hele tusen.

Note 1 Regnskapsprinsipper / Regnskapsposter
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner og består av følgende:
• Aktivitetsregnskap / resultatregnskap
• Balanse
• Noter til årsregnskapet
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessig avskrivning. Dersom
virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
•

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid og avskrivbare driftsmidler avskrives lineært
over den økonomiske levetid.
• Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
• Investeringer i aksjer som anses som langsiktige investeringer, vurderes til anskaffelseskost og
nedskrives når verdifall forventes ikke å være forbigående.
• Bevaringsverdige eiendeler vurderes til anskaffelseskost.
Omløpsmidler er vurdert til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Likviditetsbeholdningen omfatter bankinnskudd og kontanter.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Spillerettigheter inntektsføres over avtalt løpetid.
Kortsiktig gjeld bokføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Inntekter:
Idrettslaget bruker regnskapsprinsippet ved inntektsføring av medlems-, «sponsor»- og
leieinntekter. Inntektene bokføres med verdien på transaksjonstidspunktet. Spillerettigheter
(10 år) inntektsføres lineært over avtale perioden. Livstidsmedlemmer inntektsføres lineært (pr
medlem) beregnet med grunnlag i antatt levealder.
Tilskudd inntekts-/balanseføres i den periode de er bevilget / utbetalt. Tilskudd som ikke
benyttes i henhold til formålet skal tilbakebetales og bokføres som egenkapital med eksterne
restriksjoner.
Momskompensasjon bokføres i utbetalingsåret og er i regnskapet behandlet som en driftsinntekt.
Tilskudd/ Gaver

2021

2020

2019

MVA-kompensasjon

2 294 707

1 671 941

1 741 522

Covid-19 kompensasjon

1 204 100

541 227

718 333

874 992

606 785

4 217 140

3 088 160

2 348 307

Andre tilskudd/ gaver
Sum
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Kostnader:
Kostnader bokføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I tilfeller hvor det
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen skjønnsmessig.
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Konsernregnskapet:
Oslo Golfklubb eier samtlige 50.000 aksjer i Bogstad Golfbane AS.
Konsolideringsprinsipper:
Aksjer i datterselskap er bokført til verdi eliminert mot nominell verdi av aksjekapital i datterselskap. Fordringer, gjeld, salg og andre ytelser mellom selskap i konsernet er eliminert.
Merverdi på aksjer i datterselskaper / avskrivninger:
Aksjer i datterselskap er kjøpt / tegnet til pålydende.
Regnskapsposter - Fordring og gjeld samt Pantsettelser – Garantier – Kausjonsansvar
Fordringer med forfall senere enn ett år
Stilt sikkerhet for medlemmer
Avgitt garantier eller kausjonsansvar for 3. manns lån.
Avsatt for mulige tap på kunder
Innestående på bundne bankkonti
Innvilget trekkrettigheter bankkonto
Gjeld/lån som er sikret ved pant i eiendeler
Avgitt pantsettelse i
Maskiner/ Motorvogner
Fordringer

2021
10 100
0
0
0
1 429
4 000
75 760

2020
10 100
0
0
0
1 352
5 000
79 792

0
0

0
0

Note 2 Aksjer i andre selskaper
Anskaffelses
tidspunkt

Forretnings
kontor

Eierandel

Stemmeandel

Bogstad Golfbane AS

10.09.2007
og
23.03.2010

Oslo

100/100

100%

Kostpris

Bogstad Golfbane AS

Antall
aksjer
50.0000
2021

2020

2019

2018

117
41 528

194
41 411

376
41 217

456
40 840

Selskap:
Datterselskap:

Tall fra årsregnskapene for årene
Bogstad Golfbane AS
Årsresultat
Egenkapital

50 012

30

Regnskapsmessig verdi
50 012
Datterselskap
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Mellomværende transaksjoner med Bogstad Golfbane AS
Balanse poster:
Langsiktig utlån
Kortsiktige fordringer
Resultat poster:
Leie av golfbanen
Renteinntekter

2021

2020

2019

2018

10 100
1 591

10 100
2 578

10 100
3 504

10 100
4 634

1 500
200

1 625
202

1 625
120

1 750
140

Note 3 Spesifikasjon av resultatposter
Note 3 A Medlemsinntekter og andre inntekter
Medlemsinntekter:
2021
Årskontingenter
16 733
Innmeldingsavgifter
1 810
Finansiering oppgradering banen
3 702
Klubbhus
1 707
23 952
Venteliste
489
NGF-avgift
681
Treningsavgifter
1 562
Golfland
391
Protimer
612
Sum medlemsinntekter
27 687
Andre inntekter:
Arrangementsinntekter
Tilskudd - Se note 1
Leieinntekter
Dekkhotell
Kafeteriainntekter
Andre inntekter
Sum andre driftsinntekter

2020
15 860
4 318
3 596
1 665
25 440
429
660
929
557
799
28 814

2019
14 796
4 353
3 497
1 564
24 211
328
605
1 007
0
704
26 855

2021
537
4 217
2 656
952
432
8 794
7 629

2020
1 082
3 088
2 307
903
249
7 629
4 936

2019
763
2 348
492
819
514
4 936
7 414

2021
371
991
1 279
784
1 458
840
2 875
976

2020
377
455
1 296
713
1 625
1 266
3 342
1 252

2019
388
695
482
700
1 625
870
2 941
824

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

664
2 171
1 057
1 813
112
638
868
2 814
19 717

495
1 275
776
705
252
983
849
3 413
19 075

552
632
665
281
502
427
737
3 700
16 021

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønn
Folketrygdavgift
Andre personalkostnader
Refusjoner av lønn
Sum lønn
Antall årsverk

OGK
Konsern
2021
14 934
2 132
594
-505
17 155
24

OGK
Konsern
2020
14 774
2 016
585
-446
16 929
22

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

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

105
130
235

98
153
251

136
40
175

OGK

OGK

OGK

2021
14 934
2 132
594
-505
17 155
24

2020
14 774
2 026
585
-446
16 929
22

2019
13 528
1 986
562
-6
16 070
22

1 032
29
1 061
0

1 016
26
1 042
0

993
10
1 003
0

83
108
191

84
153
237

122
40
161

Pensjonsordning: Idrettslaget har avtale om obligatorisk pensjonsordning for ansatte.
Låneforhold:
Ingen av idrettslagets ansatte eller tillitsvalgte har lån i Oslo Golfklubb.
Note 5 Driftsmidler
Klubbhus
OGK idrettslaget
Anskaffelseskost 01.01.
Mottatt tilskudd
01.01.
Tilgang
Mottatt tilskudd
Avgang til
anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12.

78 179

Startbod
Range-bygg
etc
4 084

Greener/
bane

Maskiner

8 067

13 460

Inventar/
Innredning

Sum

522

104 312

-22 600
74
0

0

2 083

361

0

-22 600
2 518
0

0
55 653

0
4 084

0
10 150

0
13 821

0
522

0
84 920
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Ordinære avskrivninger
akkumulerte
Bokført verdi 31.12
Forskudd leasing
Årets ordinære
avskrivninger
Årlig leie
Avskrivningssats
Avskrivningsprinsipp
Leieperiode
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-1 650
54 003

-3 266
818

-2 318
7 832

-13 460
361
1 683

-522
-0

-21 216
63 014
1 683

829

223

953
2 242

985
2 171

0

2 990
4 413

10 %
Lineært

10%
Lineært

20 %
Lineært
5 og 10 år

Startbod
Rangebygg etc
4 084

Golfbane/
Greener

Maskiner

71 251

13 810

Lineært

10 %
Lineært

Driftsmidler
Klubbhus
OGK Konsern
Anskaffelseskost 01.01.
Mottatt tilskudd
01.01.
Tilgang
Mottatt tilskudd
Avgang til
anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12.
Ordinære avskrivninger
akkumulerte
Bokført verdi 31.12
Forskudd leasing
Årets ordinære
avskrivninger
Årlig leie
Avskrivningssats
Avskrivningsprinsipp
Leieperiode

78 179

Inventar/
Innredning

Sum

522

167 846

-22 600
74
0

0

2 083

361

0

-22 600
2 518
0

0
55 653

0
4 084

0
73 334

0
14 171

0
522

0
147 764

-1 650
54 003

-3 266
818

-12 524
60 810

-13 630
541
1 683

-522
-0

-31 592
116 172
1 683

829

223

1 743
784

1 055
2 171

0

3 850
2 955

Lineært

1,25 og
10 %
Lineært

10 %
Lineært

20 %
Lineært
5 og 10 år

10 %
Lineært

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

Gjeld til medlemmer - klubbhus
Gjeld til Nordea
Sum

OGK
Konsern
2021
29 500
69 510
99 010

OGK
Konsern
2020
29 500
71 250
100 750

OGK

OGK

2021
29 500
69 510
99 010

2020
29 500
71 250
100 750

Avdragsprofil: Lån fra medlemmer forfaller til betaling om åtte år. Lån fra Nordea er reforhandlet
i 2020 ved finansiering av klubbhus. Klubben har to lån i Nordea. Lån 1, det er avtalt
avdragsfrihet, med reforhandling hvert 3. år. Lån 2 har nedbetalingsplan med kr 1.250.000 årlig.
Avdragsplan
Medlemmer
Nordea
Sum

Rest 2027
29 500
69 510
99 010

2026
0
1 250
1 250

2025
0
1 250
1 250

2024
0
1 250
1 250

2023
0
1 250
1 250

2022
0
1 250
1 250

Sum
29 500
75 760
105 260

Note 8 Pantstillelser, garantier m.v.
(tall i hele tusen)
Konsern Konsern Konsern
2021
2020
2019

OGK
2021

OGK
2020

OGK
2019

79 792
79 792
0
79 792

75 760
75 760
0
75 760

79 792
79 792
0
79 792

51 750
51 750
0
51 750

Gjeld som er sikret ved pant og lignende:
Gjeld til kredittinstitusjoner
75 760
Sum gjeld
75 760
Garantier:
0
Sum gjeld og garantier
75 760

51 750
51 750
0
51 750

Sikkerhetsstillelse: Som sikkerhet for lånene fra Nordea stilles følgende:
Utbygging av banen og klubbhus: Panterett pålydende kr 66.000.000 og kr 130.000.000 i
leieavtale med Oslo kommune. Leieforholdet gjelder gnr. 27 bnr. 2753 i Oslo kommune.
Klubbhus: Klubben har ikke stilt sikkerhet for lån fra medlemmer for finansiering av klubbhus.
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Note 9 Egenkapitalen (EK)
Oslo Golfklubb har mottatt 5.400.000 i tippemidler til utbedring av golfbanen. Tippemidlene må
tilbakebetales dersom banen ikke drives som golfbane i 40 år etter ferdigstillelse. Klubben har valgt å
overføre kr 135.000 hvert år fra egenkapital med eksterne restriksjoner til annen egenkapital.
Egenkapitalen OGK

Egenkapital 31.12.2018 - OGK
Årets endring i egenkapitalen:
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2019 - OGK
Årets endring i egenkapitalen:
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020 - OGK
Årets endring i egenkapitalen:
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2021 - OGK

Egenkapital – OGK Konsern

Egenkapital 31.12.2018 - Konsern
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2019 - Konsern
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020 - Konsern
Årets endring i egenkapitalen
Endring EK med eksterne restriksjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2021 - Konsern

Egenkapital
med eksternt
pålagte
restriksjoner
4 050

Egenkapital
med
selvpålagte
restriksjoner
0

Annen
egenkapital

Kapitalkonto

8 842

12 892

0

135
575
9 552

0
575
13 467

0

135
1 049
10 736

0
1 049
14 516

0

135
2 285
13 156

0
2 285
16 801

-135
3 915
-135
3 780
-135
3 645

Egenkapital
med eksternt
pålagte
restriksjoner
4 050

Egenkapital
med
selvpålagte
restriksjoner
0

Annen
egenkapital/
udekket tap

Sum
Egenkapital

-329

3 721

0

135
951
757

0
951
4 672

0

135
1 243
2 135

0
1 243
5 915

0

135
2 402
4 672

0
2 402
8 317

-135
3 915
-135
3 780
-135
3 645
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NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA

Til årsmøte i Oslo Golfklubb

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International
www.nitschke.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Oslo Golfklubb som viser et overskudd for selskapsregnskapet på kr
2.285.348,- og et overskudd for konsernregnskapet på kr 2.402.262,-. Årsregnskapet består av:
• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper, og
• konsernregnskapet som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021
og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge, og
• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021
og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet
slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert
internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om
årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
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Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
• er konsistent med årsregnskapet og
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
Lysaker, 3. mars 2022
NITSCHKE AS
Erling Kofstad
statsautorisert revisor
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SAK 7 FORSLAG
Forslag A. Opprettelse av nye kontingentkategorier – fremmet av styret
Styret foreslår å opprette to nye kontingentkategorier «Ung voksen – aktiv» og «Ung voksen – passiv».
Gjelder medlemmer i alderen 22 år t.o.m. 29 år. Kategoriene erstatter tidligere studentkategorier.
Styrets begrunnelse
Etter oppfordring fra to av våre unge voksne medlemmer, Thilda Staubo og Fredrik Edseth, har styret sett på
kontingentstrukturen for unge voksne. Etter å ha spilt junior- og/eller collegegolf har de fleste av våre unge
medlemmer fått seg jobb og er i en etableringsfase i livet. Å gå fra studentkontingent til aktiv kontingent
kan forståelig nok oppleves som en vanskelig prioritering med flere andre nye økonomiske forpliktelser, som
for eksempel sparing til bolig, nedbetale studielån etc. Flere av medlemmene våre i denne aldersgruppen
opplever at golf må nedprioriteres fordi det er en fritidsaktivitet/hobby man ikke har råd til. Man kan tenke
seg til at flere av disse mest sannsynlig ikke vil komme tilbake til golfsporten etter å ha meldt seg ut av
klubben. Vi har 67 unge voksne medlemmer per 01.01.2022 (tidligere studentkategori), til sammenligning
har vi 96 aktive juniorer (t.o.m. 21 år) og 198 tidsbegrensede juniormedlemsskap (TM kategori 1, 2, 3).
Det er et sterkt ønske om å fremme golf for alle her i klubben.
Golfklubben har til nå operert med junior kontingent t.o.m. det året man fyller 21 år. 22-åringene betaler
samme kontingent som voksne medlemmer med mindre de dokumenterer at de er studenter. For å
opprettholde studentkategori må medlemmet sende inn studentdokumentasjon innen 20. februar, og man
kan beholde studentkategori t.o.m. fylte 28 år.
Sett i lys av 1) dagens administrasjon av studentkategorien, 2) som et initiativ for å beholde unge
medlemmer, og 3) for å hjelpe det yngre sosiale miljøet på klubben, fremmer styret forslag om å opprette
to nye kontingentkategorier for unge voksne i alderen 22-29 år, hhv. «Aktiv Ung voksen» og «Ung voksen –
passiv». samtidig fjernes kontingentkategoriene «aktiv student» og «passiv student».
Kontingenten for ung voksen – aktiv er foreslått til 7 100 kroner, og ung voksen – passiv til 1 800 kroner.
Disse vedtas ifm. med godkjennelse av styrets forslag til kontingenter og avgifter.

Forslag B. Fjerne begrensninger i antall aktive starttider pr medlem. – fremmet av Lars Sande
For å bedre tilgang til starttider, et fullverdig medlemskap skal ikke ha begrensninger.
Styrets innstilling – begrunnet:
Styret besluttet i 2020 å innføre begrensninger i medlemmenes rett til antall forhåndsbookinger. Av flere
årsaker opplevde vi en voldsom økning i spillelysten, noe som førte til et stort press når starttider ble
frigitt for booking kl 07:36 fem dager før ønsket spilletid. Veldig mange av starttidene ble revet bort på
få sekunder. Den innførte begrensningen, som ble videreført i 2021, innebærer at det enkelte medlem
til enhver tid ikke kan være registrert med mer enn to aktive forhåndsbookinger i Golfbox. I 2021 ble
begrensningen modifisert slik at det ble mulig å forhåndsbooke starttider på fredager uten at det påvirker
antall aktive forhåndsbookinger som nevnt ovenfor.
Deltagelse i klubbturneringer teller ikke som en aktiv forhåndsbooking (Familiematchen, Ekteparmatchen,
Klubbmesterskapet, Bogstadpokalen osv). Deltagelse i dame- og herredag på tirsdager og senior
herre onsdager teller med. Hvis dette ikke hadde vært tilfellet, ville det har representert en usaklig
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forskjellsbehandling for de medlemmer som benytter seg av disse ukentlige forhåndsbookingene.
Torsdagsturneringene teller med.
Etter nå to sesonger med en slik begrensning opplever styret at det er bred forståelse i medlemsmassen for
nødvendigheten av tiltaket. Mange medlemmer har kommentert at det i sesongen 2021 var enklere å få
booket starttid. Resultatene fra medlemsundersøkelsen viser at 2/3 av medlemmene synes det er bedre med
maks to aktive forhåndsbookinger, enn uten begrensninger. At flere av våre medlemmer har spilt godt over
70 runder er et bevis på at det fortsatt er mulig å spille veldig mye golf til tross for begrensningen om maks
to forhåndsbookinger.
Begrensning på forhåndsbooking er noe som er helt vanlig i golfklubber og tennisklubber som har begrenset
kapasitet. Styret mener at det er riktig å fortsette med en begrensning på forhåndsbookinger frem til det er
mer samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter starttider.
Etter styrets oppfatning er det en viktig oppgave for både styret og administrasjonen å sørge for en rettferdig
fordeling av starttider. Hvis årsmøtet beslutter å fjerne muligheten til å sette inn begrensning på antall aktive
forhåndsbookinger ved behov, mister styret og administrasjonen et helt nødvendig virkemiddel for å lykkes
med denne oppgaven. Styret støtter dermed ikke forslaget om å fjerne begrensninger i antall aktive starttider
pr medlem. Styret vi fortsette å følge situasjonen nøye og vurdere endringer i begrensningene forløpende
gjennom sesongen.

Forslag C. Innføre forhåndsbetaling fra alle greenfeegjester. – fremmet av Lars Sande
Forhåndsbetaling gjennom Golfbox innføres for å minimere no-show, dette vil samtidig fungere som
straffegebyr hvis man innfører null refusjon bortsett fra når banen må stenge.
Styrets innstilling – begrunnet:
Styret støtter forslaget og ber administrasjonen jobbe for å få på plass en løsning hvor greenfee for-håndsbetales.
En ytterligere fordel er redusert administrasjon rundt håndtering av greenfeebestilling og betaling.
Kommentar fra administrasjonen:
Administrasjonen støtter også forslaget og vil arbeide med å få på plass en slik løsningen så raskt som mulig,
men grunnet behov for systemutvikling i flere av klubbens systemer er det ikke realistisk å ha dette på plass
før tidligst sesongen 2023.

Forslag D. Styret i Oslo GK ser på alternative kontingenter etter spill og bruk. – fremmet av Nicolina
Knudtzon
For å imøtekomme klubbens medlemmer er det et behov for å se på flere ulike medlemskategorier for
voksne. Per i dag finnes det kun 2 kategorier: Aktiv Voksen (15.250kr) og Passiv Voksen (5.300kr) –
ingenting midt imellom. Det burde gå et skille mellom de som belaster og bruker banen mye, og de som
ikke spiller like mye. Andre klubber har flere medlemskategorier å vise til, og dette er noe Oslo Golfklubb
også burde tilby sine medlemmer. Se til Miklagard som eksempel, hvor de i tillegg til årskontingenten tilbyr
sine medlemmer flere andre fordeler.
Et eksempel:
1. Aktiv senior A medlem (definert for de spillere som har flere enn 20 runder) - NOK 15.250
a. Booking inntil 12 dager
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b. 500 baller på range
c. Tilgang til treningssenter – Golfland
d. Mulighet for kjøp av 8 gjestegreenfee NOK 750 (ikke NOK 1.000)
2. Aktiv senior B medlem (definert for de spillere som har færre enn 20 runder) - NOK 10.500
a. Booking 7 dager
b. 250 baller på range
c. Mulighet for kjøp av 4 gjestegreenfee NOK 750 (ikke NOK 1.000)
d. Ved spill utover 20 runder må aktiv B medlem betale NOK 1.000 i greenfee
3. Familiemedlemskap
Styrets innstilling:
Styret takker for forslaget og overlater til årsmøtet å beslutte om styret skal se på alternative kontingenter
etter spill og bruk.

Forslag E. Styret i Oslo GK ser på mulighetene for å åpne sesongen tilsvarende andre baner i
nærheten. – fremmet av Nicolina Knudtzon
Vi som medlemmer betaler en årskontingent som gjelder året, der spilleretten også ligger inne. Men
medlemmene vet sjeldent når banen er tilgjengelig for oss. Normalt åpner banene rundt 10.mai og stenger
rundt 10.oktober. Baner i nærheten av Oslo GK åpner tidlig for å tiltrekke greenfee-spillere, som har bidratt
med gode inntekter.
Kommentar fra banesjefen (John Riiber):
Hva er det som påvirker en tidlig eller sen baneåpning? Kort oppsummert blir følgende fakta lagt til grunn:
• Hvordan overvintringen har fortont seg med hensyn til tele dybde, varighet på snødekke og evt. nivå
på vinterskader (isbrannskader). Vi vil alltid ha noen vinterskader i den klimasonen vi tilhører med
vekslende vær med pluss og minusgrader gjennom vinteren.
• Når isen går på Bogstadvannet er en viktig parameter på når vi kan forvente vekststart for gresset. Frem
til isen har gått fungerer den som et «kjøleskap» som holder temperaturen på banen nede. Når isen går,
varierer alt fra første uken i april til mer normalt i overgangen april/mai.
• Banens nordvendte beliggenhet gir også klare vekst begrensninger på våren sammenlignet med mange
andre baner.
• Når isen har gått er det gjennomsnittstemperaturene i jorda (ikke lufttemperatur) gjennom døgnet som
avgjør hvor fort progresjonen går med hensyn til ny-spiring, gjenvekst og reparasjonsevne etter evt.
vinterskader. Vi trenger minimum 10-12 grader i gjennomsnitt for bærekraftig vekst.
• Grunnet høyt spilletrykk fra dag 1 når banen åpner er vi avhengig av god tilvekst i gress plantene for å
kunne forebygge slitasje. For når banen er åpnet er det «no return». Med over 30 000 spilte runder på
ca. 5 måneder krever det ekstraordinære tiltak i det forebyggende for å unngå vedvarende slitasje.
• Det er til dels vanskelig å sammenligne baner opp imot hverandre da forutsetningene ofte er forskjellig
med hensyn til beliggenhet nord/syd. Det utgjør mye i forhold til tidlig vårstart. Andre baner kan også
ha andre målsettinger og prioriteringer sett i forhold til kvalitet og økonomi.
Styrets innstilling:
Styret takker for forslaget. Styret har full forståelse for og deler ønske om å kunne åpne banen så tidlig
som mulig, så lenge det er forsvarlig og ikke reduserer banens kvalitet gjennom sesongen. Styret mener de
kriterier, vurderinger og krav til spilleflatenes kvalitet som har vært lagt til grunn frem til nå bør fortsatt være
førende for beslutningen baneåpning fremover. Når det er sagt er styret selvfølgelig åpne for å gjennomgå
prosessen som leder frem til beslutningen om tidspunkt for baneåpning. Styret overlater til årsmøtet å
beslutte om styret skal se på mulighetene for å åpne sesongen tilsvarende andre baner i nærheten.
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Forslag F. Styret i Oslo GK ser om antall turneringer i helgene kan reduseres. – fremmet av Nicolina
Knudtzon
Det er selvsagt at det avholdes turneringer som er til inntekt for klubben. Men det er en generell oppfatning
at det fortsatt er en for stor andel turneringer som avholdes i helgene og på de mest populære starttidene.
Dette påvirker naturlig nok medlemmene i stor grad.
Styrets innstilling:
Styret takker for forslaget og overlater til årsmøtet å beslutte om styret skal se om antall turneringer i helgene
kan reduseres.
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BUDSJETT 2022
Noter

Bud 2021

Res 2021

Bud 2022

B1

-44 611 000

-45 519 445

-47 932 000

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

17 155 107
2 989 259
19 717 452
39 861 818
-5 657 627

18 147 000
2 300 000
19 009 000
39 886 000
-8 046 000

0
3 755 500
3 755 500

-212 290
3 584 570
3 372 280

-200 000
3 735 000
3 535 000

-2 290 000

-2 285 347

-4 511 000

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

16 732 546
1 367 628
1 811 019
3 702 000
1 706 700
1 561 759
612 495
680 532
4 840 172
1 349 552
1 015 264
1 822 744
2 294 707
443 502
3 029 505
1 168 200
1 381 120
-45 519 445

17 071 000
2 642 000
1 845 000
3 680 000
1 697 000
1 710 000
990 000
666 000
4 724 000
1 610 000
800 000
575 000
2 000 000
370 000
3 040 000
333 000
4 179 000
47 932 000

Driftsinntekter og kostnader
Driftsinntekter

Driftskostnader
Lønnsrelaterte kostnader
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader
Driftsresultat

B3
B2

Finansinntekter og utgifter
Finansinntekter.
Finanskostnader
Sum Finansposter
Årsresultat
B1

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

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

B3

Avskrivninger
Bane + kunstgressgreen
avskrives over 10 år
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Bud 2021
2 757 000
1 496 000
1 500 000
696 000
413 000
591 000
700 000
770 000
500 000
920 000
625 000
280 000
400 000
1 004 000
590 000
4 529 000
17 771 000

Investering:
1 550 000
1 550 000

Bud 2022

2 145 000

2 145 000
2 300 000

155 000

Fra tidl. års investeringer:
samlet:
sum
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Res 2021
2 874 762
2 112 195
1 458 000
840 495
156 645
976 042
770 609
783 700
1 083 949
1 279 049
990 852
664 481
370 660
1 014 205
669 215
3 672 141
19 717 000

Bud 2022
2 580 000
2 642 000
1 100 000
737 000
250 000
688 000
750 000
800 000
793 000
672 000
1 113 000
636 000
400 000
1 014 000
879 000
3 955 000
19 009 000
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Klubbens Organisasjonsplan
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VALG
VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I OSLO GOLFKLUBB 2022
I henhold til lov for Oslo Golfklubb § 23, jfr. § 17 (15), er valgkomitéens innstilling:
a) Styreleder og nestleder for ett år:
Styreleder:
Nestleder:

Christopher Raanaas		
Stine Aaseth Korsen		

(tidl. valgt styreleder 2021, styremedlem fra 2019)
(tidl. valgt styremedlem 2021)

b) Fire styremedlemmer for ett år og ett varamedlem for ett år:
Styremedlem:		
Ole A. Engstrøm		
(tidl. valgt styremedlem 2021)
Styremedlem:		
Anette Fjeld-Hansen		
(tidl. valgt styremedlem 2021)
Styremedlem:		
Christian Tollefsen		
(tidl. valgt varamedlem 2021)
Styremedlem:		Erik Woods			(ny)
Varamedlem:		
Kim Alexander Holthe		
(ny)
c) Representasjon
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til tinget i Norges Golfforbund og årsmøtet i Oslo
Idrettskrets.
d) Kontrollutvalget bestående av tre medlemmer, samt ett varamedlem for ett år:
Leder:			
Roar Gaustad			
(tidl. valgt varamedlem fra 2019)
Medlem:		
Catharina Aasheim		
(tidl. valgt fra 2020)
Medlem:		Thor Jusnes			(ny)
Varamedlem:		Helene Birkeland		(ny)
Oslo, januar 2022
Anette Bech, leder    Jens-Ove Hagen    Erica Johanne Blakstad
Valg av engasjert revisor:
Styret gis fullmakt til å engasjere revisjonsfirma Nitschke as

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE
Styret innstiller følgende valgkomité – bestående av tre medlemmer, samt ett varamedlem for ett år:
Leder:			
Jens-Ove Hagen		
(tidl. valgt medlem 2021)
Medlem:		
Erica Blakstad			
(tidl. valgt fra 2021)
Medlem:		
Henrik Hagness		
(tidl. valgt varamedlem 2021)
Varamedlem:		Pernille Rieker			(ny)
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Notater
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Notater
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Bruk våre samarbeidspartnere:

SISSENER
Kapitalforvaltning
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