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Regnskapet avsluttes i disser dager og regnskapsfører og revisor har 
gått igjennom tallene. Dere får dem i forkant av årsmøtet. Vi vil  
presentere både idrettslaget og baneselskapet separat samt et  
sammenfattet regnskap som skal vise hvordan den totale driften har 
gått i året som gikk.  Kloke av skade har vi i år bedt revisor om å være 
tilstede på årsmøtet for å besvare eventuelle spørsmål.

Sponsorsituasjonen er fortsatt ikke så god som den var i gullårene 
2006 og -07, men Kristin jobber iherdig med å søke nye samar-
beidspartnere, tilrettelegge for deres behov og signere avtaler. Noen 
nye avtaler er signert og et par bedrifter har valgt å ikke fornye sine 
avtaler. Markedet krever nye produkter og vi er nødt til å følge med 
utviklingen. Månedene frem mot sesongstart vil vise hvor tilpasnings- 
dyktige vi har vært.

Alle voksne skal nå ha mottatt en a-konto faktura på kontingenten 
for 2010. (Hvis ikke ber vi om at du kontakter klubben) Dette er som 
en følge av at årsmøtet er flyttet en måned ut i tid og klubbens likvi-
ditet er stram om vinteren – vi har en kassakreditt vi trekker på. På 
årsmøtet i fjor ble det vedtatt at en slik a-konto faktura kunne sendes 
ut.  Det vil komme en ny faktura etter at årsmøtet i mars har fastsatt 
kontingenten for 2010. Fakturaen vil ha forfall i april måned. Det er 
viktig at alle benytter KID nummer på fakturaen når de betaler. Der-
som du ikke bruker KID nummer vil ikke systemet automatisk føre 
innbetalingen mot ditt medlemsnummer. Vi opplever hvert eneste år 
at noen betaler uten KID nummer. Vi ser derfor ikke at du har betalt, 
og purrer på kontingenten. Vi ser av bankutskriften at det har kom-
met inn penger, men ikke hvem pengene kommer fra samtidig som 
det er veldig mange som får samme beløp på sin kontingentfaktura. 

Det er vinter, men tiden går fort frem til våren og baneåpning i mai. Det er mye som må plan-
legges og arbeidet er i full gang. Denne utgaven av OGK Nytt brukes hovedsakelig til å forklare 
og informere om økonomien i klubben.

Innkalling til Årsmøte 
Det innkalles til ordinært årsmøte i Oslo Golfklubb tirsdag 23. mars kl 18.00

Årsmøtet avholdes på Persbråten Videregående skole – auditoriet.
Saksliste vil publiseres på klubbens hjemmeside samt være tilgjengelig i papirformat i 

klubbens administrasjon 2 uker før årsmøtet - 9.mars.
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GODT NYTT GOLF-ÅR. 
Jeg er veldig glad for at mine tanker og meninger blir lest av mange 
av klubbens medlemmer. Jeg håper at ”formannen har ordet” skal gi 
medlemmene et innblikk i hvordan jeg opplever det som rører seg  i 
klubben, og hva som blir diskutert på styremøtene. Jeg har tatt meg 
den frihet ”å plante” noen av ideene som både jeg og styret mottar 
og diskuterer, i denne spalten. I siste blad skrev jeg om innspill styret 
hadde fått på Green-fee satser.  Jeg trodde jeg skrev ganske klart at 
dette var noe vi diskuterte i styret, og at vi på det gitte tidspunkt ikke 
hadde bestemt oss for greenfee satsene for 2010 sesongen.  Jeg må ha 
uttrykt meg uttydelig, da jeg har fått flere henvendelser fra forskjellig 
hold som mener at nok 1200 er i drøyeste laget. Jeg har også fått en 
rekke innspill fra medlemmer som ønsker at vi legger oss på dette 
nivået.  Styret vil legge frem sine satser i Årsmøtepapirene.

Fremtidsplaner.
 Jeg mener at et hvert styre i en idrettsklubb bør ha planer for frem-
tiden, uavhengige av hva disse planer skal koste og hvordan man skal 
finansiere disse planene.  Et styre bør ha visjoner for klubben sin 3-5 
og 5-10 år fremover i tid. Hvilke planer som senere realiseres, ja det 
får økonomien i klubben og Årsmøtene i fremtiden bestemme.  Jeg 
tillot meg å skrive om noen slike planer i siste blad og det kan virke på 
responsen som at noen tror at vi skal sette disse planer ut i live i 2010. 
Jeg kan forsikre alle om at styret i OGK ikke har budsjettert med 
EN krone i nyinvesteringer i 2010.

ØKONOMI  
Styret har arbeidet mye med økonomien i klubben. Vi ønsker å for-
midle til medlemmene at vi har full fokus på banen og atter banen.  
Et enstemmig styre ønsker å forvalte den investeringen vi har gjort, i 
å bygge om Bogstad, på best mulig måte. Vi har investert så mye i å 
heve kvaliteten på banen opp til ett topp nivå, og vi ønsker nå å for-
sikre oss om at denne kvaliteten opprettholdes i fremtiden. Styret har 
derfor arbeidet i nært samarbeid med John Riiber og eksterne råd- 
givere, for å sikre oss mot å gå på ”smeller” i fremtiden. Vi vet at vi nå 
har alle muligheter til å mestre de fleste værforhold, men vi vet også 
at naturen kan spille oss mange puss som kan forårsake skader. Det 
vi har gjort på Bogstad skal tåle det meste, og det er styrets oppgave å 
legge forholdene til rette for John og hans menn, slik at vedlikeholdet 
på banen skal sikre medlemmene spill på en topp bane fra tidlig om 

våren til sent på høsten. Det skal ikke stikkes under en stol at ut- 
giftene til vedlikeholdet har økt etter ombyggingen. Merkostnadene 
til frø gjødsel og sand er på nesten nok 2,2 mill. og økte lønnsutgifter 
gjør at banebudsjettet til neste år ligger i underkant av nok. 11. Vi 
kommer på årsmøtet og i årsmøtepapirene til å gå mer i detaljer om 
dette.  Jeg gjentar at det i budsjettet for 2010 ikke ligger inne noen 
ny investeringer, men at all fokus ligger i på vedlikehold av banen, og 
å opprettholde det service nivået vi har lagt oss på i klubben. Spørre 
undersøkelsen viste at medlemmene ønsker et høyt nivå på servicen i 
klubben og det arbeider vi for å forbedre ytterligere, dog uten å heve 
kostnadsnivået.

KONTINGENTEN FOR 2010
I skrivende stund ser det ut til at kontingenten for 2010 blir ca nok 
7,500+2,000 i finans bidrag, slik at de totale årlige kostnaddene blir 
for en aktiv medlem, ca nok 9,500. 
Alle styrer de siste årene har ADVART medlemmene om at det 
kommer en tid hvor vi ikke kommer til å nyte godt av en sub- 
sidiering fra de ufrivillige passive medlemmene.  I grafen nedenfor 
har vi vist hvor mye de passive subsidierte i 2004. DVS at hvis vi 
ikke hadde hatt disse i 2004, ville vi har måttet betale nok 6.400 i 
kontingent. Lek med tall skal man passe seg for, men jeg synes dette 
illustrerer situasjonen ganske godt. 
  Et annet element som har innvirkninger på kontingenten er fra-
fallet av sponsor inntekter.  Vi innrømmer at vi hadde sett for oss 
en vesentlig økning i sponsorinntektene etter at banen ble bygget 
om.  Vi hadde trodd at vi kunne budsjettere med  betydelig høyere 
sponsorinntekter, men finanskrisen og det generelle sponsormarkedet 
innen idretten har slått til med full styrke. Vi i OGK har derfor måtte 
redusere inntektene med ca nok 1 mill. i forhold til toppårene 2005 
og 2006. Vi tror dette er i ferd med å snu og at medlemmene i fremti-
den igjen kommer til å nyte godt av økte sponsorinntekter. Jeg håper 
jeg klarer å formidle til dere at nivået på årets kontingent ikke er uri-
melig, men at det var tidligere års kontingenter som var urimelig lave!  
 Til sammenlikning nevner vi at kontingenten i  våre naboklubber 
ligger på følgende. Haga 8100,- og Miklagard 10.300,-  
Forventede Sponsor inntekter i 2010 for OGK ligger på nok.  3,7 
millioner

Formannen har ordet
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Økonomien
Et par fugler har kvitret; ”Hvorfor blir det så dyrt å være medlem av 
golfklubben? Det kostet jo mye mindre før.”  ”Det er veldig mange 
som jobber på klubben for tiden. Er det nødvendig?” Jeg vil nedenfor 
forsøke å gi et innblikk i hvorfor og for å ta det siste først:

I klubbhuset er det nå 7 personer som får sin lønn fra golfklubben. 
For noen år siden var det bare 5. (Unni, Tim og Niels på kontoret) 
Vi hadde også den gang en heltidstrener utenom de som jobber i 
pro-shopen (Johan), men han hadde ikke noe kontor i klubbhuset og 
var ikke synlig i det daglige – spesielt ikke om vinteren.  Vi har også 
en vaktmester (Tom) som har jobbet her i mer enn 20 år, men han 
ble kostnadsført på klubbhuset ikke i administrasjonen. Da står vi 
igjen med at det er 2 personer mer nå enn for noen år siden. Vi har 
de siste 2-3 årene hatt en stor satsing på det sportslige, og da spesielt 
mot juniorene i klubben. Det er langt over dobbelt så mange barn og 
unge som deltar og trenerkapasiteten måtte utøkes. Vi ansatte derfor 
en heltids trener til (for 2 år siden) og nå tjener både Fredrik Due og 
Carro Diethelm til livets opphold her.  Med 250-270 barn i organisert 
trening kreves en god del administrativ oppfølging. Fredrik hadde, i 
tillegg til sine treneroppgaver, det administrative som oppgave det 
første året, men både TK (juniorkomiteen) og vi andre så at Fredrik 
ikke maktet både å være trener og å være administrator.  Samtidig 
opplevde vi at den løpende økonomioppfølgingen som utfakturering 
og oppfølging av utsendte fakturaer var godt under pari. TK kom til 
styret og meldte sitt behov. Styret så løsningen med en delt stilling 
på TK / administrasjon og for 1,5 år siden ble Elin ansatt for å jobbe 
50% med junioradministrasjon og 50% med økonomioppfølgingen 
som nevnt over. Løsningen har vært svært vellykket. Elin er meget 
dyktig og har full kontroll på hvem som skal trene i hvilke grupper 
når, sender fakturaer for treningsavgifter og følger opp utestående. 
Uten henne kunne vi ikke hatt et så ambisiøst opplegg for juniorene. 
Elins oppfølging av klubbens vanlige fakturaer og hennes struktur og 
ryddighet har gjort jobben for regnskapsfører mye enklere og revisor 
får sine krav implementert raskere enn før.  Som dere ser så er 1,5 
av de to ekstra årsverk belastet TK. Budsjettet til TK var i 2006 kr 
550.000,-, nå i 2010 er det kr 900.000,-. De 1,5 årsverk koster med-
lemmene bare kr 350.000,- mer. Resten dekkes av spillernes fore-
satte. Det siste halve årsverket gir både reduserte regnskapskostnader, 
mindre tap og vesentlig bedre service til medlemmene enn før. Dette 
føler vi er korrekt ressursbruk.

Så til hvorfor medlemskapet koster så mye mer nå enn for noen år 
siden. Nå har formannen beskrevet forholdet til reduserte inntekter 
fra kilder vi tidligere dro god nytte av (passive og sponsorer) Jeg skal 
her fokusere på kostnadssiden. Hvis vi brekker ned kostnadene for de 
forskjellige avdelingene i klubben, og jeg benytter 2007-tall å sam-
menligne med for den gang var kontingenten bare halvparten av hva 
den er nå, finner vi følgende:
TK: Hovedbudsjettet bidrar med kr 150.000,- mer. Det er vesentlig 
større aktivitet, som beskrevet med en ekstra trener og en halv stilling 
til oppfølging. Det er ca dobbelt så mange barn vi nå tilbyr trening 
i mye lengre tid av året enn før. Det sportslige er satt mye høyere på 
agendaen og vi bidrar nå til at langt flere barn / unge får anledning til 
å nå sitt potensiale på golfbanen.

Spill / turneringer: Her er budsjettet redusert med ca kr 40.000,-.

Klubbhus: Budsjettet er ca 350.000,- høyere enn i 2007. Klubbhuset 
er gammelt og koster oss godt over kr 1 million hvert år. Det er et 
lappverk av et bygg som i de fleste år får stemoderlig behandling. At 

slitasjen er høy må vi leve med. Restauratøren bruker huset om vinte-
ren til sine selskap. Uten disse selskap ville ikke driften vært forsvarlig 
for hans del. Dere vil også at det skal være ryddig og rent. Toalettene 
rengjøres nå to ganger daglig, mot en gang før osv.  I år er det kun 
lagt inn små forbedringer, men vi har tatt høyde for at det kom-
mer reparasjoner / utbedring av skader. Vi har råteskader i taket over  
kjøkkenet. Det er vårt ansvar som eier å utbedre.  Det kommer med 
jevne mellomrom påkrav fra myndighetene om større utbedringsopp- 
gaver fordi intern kontroll forskriftene er innskjerpet. Det elektriske 
anlegget i huset er en historie for seg selv. Vi har fått nødvendige 
godkjenninger, men anbefalingene fra elektrikere er entydige; riv ut 
hele hovedtavlen og rydd opp i koblinger og kurser og sett inn en ny 
hovedtavle. Nå ligger ikke dette i budsjettet for 2010, men skrives for 
å informere om at bygget trenger mye vedlikhold 
og gjerne på områder som golferne verken ser eller  
tenker på. Tom gjør så godt han kan, men flere oppgaver krever 
fagfolks utførelse og godkjenninger. Dette drar opp kostnadene.

Boligbygget: Her er avdelingskostnaden i budsjettet redusert med 
kr 150.000,-. Halvparten skyldes økte inntekter. Bygget er nå ca 40 
år gammelt, så reduksjonen kommer ikke fordi bygget ikke trenger 
vedlikehold, men dette er satt til et minimum fordi det ikke er mer 
penger tilgjengelig. I år må vi bl.a. reparere 8 innvendige sluk. Som 
formannen har skrevet i et tidligere OGK-nytt så er behovet for utbe-
dring av taket stort. Når taket har fall inn mot midten ber man om 
trøbbel. (Det skulle vært forbudt å designe slike tak)

Publikasjoner: Økt med kr 10.000,-. Dette er ingen nevneverdig 
økning på 3 år. Inntektene her blir redusert sammenlignet med fjor-
årets fordi vi ikke utgir baneguide. Baneguiden gir et positivt bidrag 
til driften. 
Bidrag: Vi får ca kr 275.000,- mer i netto bidrag nå enn i 2007. Her 
får vi vesentlig mer ”Bingo-inntekter” og ”hodestøtte” fra kommu-
nen enn tidligere. Hodestøtte gis pr medlem under 25 år.
Administrasjon: Her har budsjettet økt med ca kr 2,1 million kro-
ner. Hovedårsaken ligger i baneleie til vårt eget baneselskap som 
alene utgjør 1,63 millioner. Som over nevnt ligger et halvt årsverk 
inklusive sosiale kostnader (arbeidsgiveravgift og feriepenger) med ca  
kr 250.000,-, ytterligere kr 250.000,- er fordelt på høyere lønn for 
markedssjef sammenlignet med 2007 og en generell % -vis årlig regu-
lering for de andre ansatte. Administrasjonen som sådan bruker ikke 
nevneverdig mer nå enn før.

Hvorfor har vi baneleie til vårt eget baneselskap? Det er en konse-
kvens av organiseringen ved ombygningen. Baneselskapet skal gå 
med et overskudd og det er noen kostnader i selskapet. De største 
postene er avskrivning og avkastning. 

Banen: Her ligger den største endringen. Ca kr 3,5 millioner mer. 
Vedlikeholdet av den nye banen koster mer enn den gamle. Det  
koster mer enn vi trodde det ville koste da baneombygningspro- 
sjektet ble vedtatt. John Riiber vil forklare økt personellbehov annet 
sted i bladet. Her konstaterer vi at økningen i lønnskostnader er på 
ca kr 1,4 millioner. Den andre store årsaken til økning i budsjettet er 
posten frø/gjødsel/sand. 2010 budsjettet er ca kr 1,2 millioner høyere 
enn 3 år tidligere. Årsaken ligger i en kombinasjon av økt produkt-
pris, mengde og større transportkostnader.  Selv om kostnader for 
nyanlegg og ombygning er redusert har vi lagt inn noe penger for å 
drenere bort de 5-6 stedene hvor vann kom oppi dagen / det var svært 
vått. Disse områdene kom til syne i løpet av fjorårssesongen. Vi har 
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• Status overvintring.
• Status bemanning.
• Status vinterarbeider. 
• Erfaring fra Juletreprosjektet.
• Simulering av effekten av SubAir bruk. 
• Kommentarer til kommende års driftsbudsjett. 

Etter et begivenhetsrikt år i OGK`s historie med nyåpning av vår 
ærverdige bane går vi nå inn i en periode med planlegging og forbe-
redelser for kommende sesong. Basert på generelle tilbakemeldinger 
fra sist sesong samt resultatene fra spørreundersøkelsen som ble gjen-
nomført senhøstes i fjor har vi nå fått mye nyttig informasjon som vil 
bli tatt hensyn til i det pågående planleggingsarbeide. Vi har et over-
ordnet mål og det er å forvalte de verdier som baneoppgraderingen 
representerer på en best mulig måte. 

Status overvintring.
Etter sesongslutt i fjor har vi fått gjennomført alt planlagt arbeid i det 
forebyggende mot evt. overvintringsskader. Det vil si at følgende er 
utført eller blir utført.

- Luftet og sanddresset greener, teesteder og fairwayer.
- Gjennomført sen høstgjødsling for å sikre optimal herding samt 

tilstreklig næringsbalanse (matpakke) i gressplantene slik at de 
skal klare seg gjennom en lang vinter.

- Gjennomført forebyggende sopp sprøyting av greener, teesteder 
og fairwayer.

- Kontinuerlig overvåking samt fjerning av dugg fra greener, teeste-
der og fairwayer i arbeidet med å holde det så tørt som mulig på 
overflaten før snøen legger seg. (Fuktig mikroklima i gressoverfla-
ten bidrar ofte til soppangrep)

- I arbeide med å holde sandprofilen under greenene så tørr som 
mulig blir SubAir viftene brukt aktivt for å suge ut alt overskudds-
vann i sandprofilen slik at gressrøttene har mest mulig luftporer å 
overvintre i. Dette er kanskje det viktigste i det forebyggende mot 
sopp og isbrannskader.

- Igangsette evt. fjerning av snø dersom værprognosene tilsier mild-
vær og evt. regn.

Den generelle overvintringssituasjon virker mer positivt nå sammen-
lignet med i fjor på samme tid. Vi har fått god herding av gressplan-
tene samt god tele i bakken før vi fikk 50 cm med tørr snø. På samme 
tid i fjor hadde vi allerede en del sopp, spesielt på fairwayene. I det 
forebyggende arbeidet mot overvintringsskader vil vi fortsette bered-
skapen og overvåkingen av banen frem til våren.

Status bemanning.
Jeg har fått en del spørsmål rundt bemanningen i baneavdelingen. Jeg 
skal redegjøre for hvorfor banestaben er utvidet sammenlignet med 
2007 (før vi bygde om). I 2007 hadde vi 13 til 15 ansatte. I dag er 
vi 18 ansatte og skal utvide til 20 ansatte i 2010.  Det er spesielt to
årsaker.

1. Vi er i dag lov pålagt å tilrettelegge for 3 ukers ferie for alle ansatte 
i baneavdelingen.

 Det innebærer at vi aldri er fulltallig på jobb noen gang gjen-
nom spillesesongen. For at vi skal kunne gi medlemmene og 
gjester en forutsigbar golfopplevelse og god service trenger vi 18 
stk. på jobb hver dag. Dette for at vi skal kunne gjennomføre de   
ved-likeholdsrutiner som må til for å forvalte og sikre anleggets  
verdier på kort og lang sikt. 

 Det er  grunnen til at banestaben vil bli utvidet med ytterligere 
2 ansatte for kommende  sesong. Under vil dere se en oversikt 
over hvordan en gjennomsnittlig arbeidsøkt er gjennomført etter  
klippetogs prinsippet 3-4 ganger pr. uke. (Alle rutinene utføres 
samlet hull for hull, med oppstart kl.06.00 for å unngå minst 
mulig forstyrelser når spillet settes i gang fra tee 1 kl.08.00.  
Arbeidene ferdigstilles til lunch ca. kl.11.00.  

 Etter lunch utføres alt annet arbeid som f.eks røying av grøfter og 
skråninger, håndvannig, vedlikehold av veier og trallestier, samt 
reparasjon av nedslagsmerker og legging av divot på fairway og i 
semiruff. Dette arbeidet er meget arbeidskrevende.

2. En av årsakene til at vi er flere ansatte i dag sammenlignet med i 
2007, (gammel bane) er at vi har valgt å klippe både teesteder og 
forgreener med singelklippere på lik linje med greener, for å holde 
kvaliteten  på topp. 

Baneavdelingens hjørne pr. 20.01.10.

fått en leiekostnad til kommunen som er doblet, opp kr 320.000,- 
(dette er i tillegg til den leie som nevnt under administrasjonen). 
Avskrivningene er ca kr 400.000,- høyere. I kort finns det ingen 
kostnadspost i budsjettet hvor prisene går ned pr levert enhet. Driv-
stoffkostnadene blir høyere fordi det er flere maskiner og det klippes 
oftere. Den nye garasjen er ikke så ny lengre og vedlikeholdskostna-
dene av bygget tiltar.

I hele budsjettprosessen har styret gitt klart uttrykk for at banen skal 
prioriteres. Vi har brukt ca kr 67 millioner og har fått en fantastisk 
fin bane med ypperste kvalitet. Denne investeringen må ikke skusles 
bort og må vedlikeholdes på et nivå som gjør at den holder minst den 
standarden den hadde i fjor. De andre avdelingene får derfor liten 
eller ingen økning i sine tildelte rammer.
På det ekstraordinære årsmøte ble det lovet at finansieringsbidraget 
ikke skulle overstige kr 2.000,- pr voksent medlem de første 10 årene. 
Mange har nok misforstått lovnaden og trodd at kontingenten totalt 

sett ikke skulle øke mer enn kr 2.000,-. Faktum er at det var betje-
ning av gjelden som skulle skje ved dette finansbidraget.  Med ca 
1850 voksne medlemmer x 2.000,- og ca 300 juniorer x 400,- blir 
summen ca kr 3,8 millioner hvert år. Med en gjennomsnittsrente på 
under 6% holder dette til renter og litt avdrag. Selv om renten i dag 
er langt lavere så hjelper det oss lite. Risikoaverse som styret fornuftig 
nok er så er renten bundet på størstedelen av lånet (kr 50 millioner - 
60% i 10 år 40% i 5 år), resten løper med flytende rente.

Når vi tar med i betraktningen at vi har vesentlig lavere inntekter fra 
passive medlemmer og sponsorer så skjønner vi at prisen pr medlem 
på de av oss som er igjen må gå opp. Jeg håper den ovenstående rede-
gjørelse bidrar til at medlemmene forstår hvorfor den rene kontin-
genten økes med kr 2.500,- (fra 4.800,- i 2007 til kr 7.300,- i 2010) 
pr aktivt medlem. 
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Bemanningsredegjørelse for en gjennomsnittlig første 
økt fra kl.06.00 og frem til kl.11 
Mekaniker  1
Hull/teebytte  1
Greenklipping singel 3
Forgreen singel  2
Teeklipping singel  3
Fairwayklipping  3
Semiruffklipping  2
Ruffklipping  1
Bunkerraking (håndrak) 2
Tot:   18

Det betyr ikke at vi har18 fulltidsansatte på 12 måneders kontrak-
ter. Under vil dere se en oversikt over fordelingen mellom fulltid 
og sesongansatte, som viser hvordan vi driver baneavdelingen. Bane-
avdelingen drives etter faktiske behov. De fast ansatte avspaserer 
overtid i vinterperioden. Det innebærer at vi aldri er mer en 2-3 styk-
ker på jobb samtidig om vinteren, for å ivareta maskin og utstyrsved-
likehold, snømåking, overvåking av anlegget samt adm. arbeid. 

6 stk. på 12 mnd. kontrakter.  
1 stk. på   9 mnd. kontrakt.
2 stk. på   7 mnd. kontrakter.
4 stk. på   6 mnd. kontrakter.
2 stk. på   5 mnd. kontrakter.
2 stk. på   3 mnd. kontrakter.
3 stk. på   2 mnd. kontrakter.

Vinterarbeider.
I løpet av vinterperioden går dagene med til å:
- Vedlikeholde maskiner og utstyr.
- Planlegging, budsjett og regnskapsarbeid.
- Personalansettelser.
- Oppgradering av baneavdelingens hjemmeside.
- Utarbeide opplæringsprogrammer for nyansatte som presenteres i 

Powerpoint.  
 Programmet tar for seg presentasjonen av alle vedlikeholdsrutiner 

som inngår i banevedlikeholdet med både tekst og illustrerende 
bilder.

- Utarbeide en brukermanual som hver enkelt har med seg i det 
daglige arbeid som omhandler det samme som powerpoint  
presentasjonen. Manualen beskriver også hvordan vi vil at  
personalet skal yte service ovenfor medlemmer og gjester.

- Snøbrøyting.
- Videreutdanning.

Juletreprosjektet.
Juletreprosjektet har og vil i fremtiden kunne bli et flott bidrag til 
klubben. Vi har en god kundebase i klubbens medlemmer og andre 
potensielle kjøpere i vårt nærområde. Får vi halvparten av våre med-
lemmer til å handle juletrær hos oss i stede for hos andre vil dette 
kunne gi oss et netto bidrag på kr 200 000,-  for 10-14 dagers jobb. 
Det er viktig å støtte opp om klubben slik at vi kan sikre et optimalt 
vedlikehold av banen. Det vil ta oss 2 til 3 år til før vi kan forvente 
full uttelling på prosjektet. Det tar tid å bygge opp og synliggjøre nye 
aktiviteter. Potensialet er stort dersom vi klarer å kommunisere dette 
ut i vårt nærområde. Vi solgte 500 trær i år. Potensialet er kanskje 
1000 – 1500 trær.  

Simulering av SubAir på Bioforsk sitt forsknings-
anlegg på Landvik.
Det er med stor glede at vi kan dokumentere at effekten av SubAir 
anlegget er betydelig. Forskningsmiljøet i Skandinavia har vært skep-
tiske da de etter gjentatte henvendelser til produsenten ikke har fått 
dokumentasjon på effekten av anlegget men bare fått en liste med 
kunder som har kjøpt systemet. Dette gir bare grobunn for spekula-
sjoner og skepsis.
Derfor var det med stor glede at Bioforsk tok initiativ til å utrede 
dette. Konklusjonen er entydig positivt. Anlegget er et godt verktøy 
for å sikre at vekstmassen er så tørr som mulig før vinterperioden. 
Dette er helt avgjørende for å forebygge massive overvintringsskader  
samt et godt bidrag til å sikre spillekvaliteten ved store nedbørsmeng-
der i spillesesongen.   

Kommentarer til kommende års driftsbudsjett.
Årets driftsbudsjett kommer til å bli dyrere sammenlignet med i fjor 
da vi ikke hadde full banedrift før åpningen i juni. Styret vil redegjøre 
for budsjettøkningen på årsmøte. 
Når man vurderer de økende kostnader med den nye banen bør man 
samtidig se på de besparelser som baneendringen tilbyr. Ved normal 
overvintring vil man sannsynligvis kunne spille på en kvalitetsbane 
fra begynnelsen av mai til midten av oktober. Tidligere var kvali-
teten akseptabel bare mellom 15 juni og frem til begynnelsen av  
september. De fleste av våre medlemmer spilte da på andre baner 
med betydelige greenfeeutgifter som langt oversteg  kontingent- 
økningen i OGK. De som likevel valgte å spille på Bogstad i perio-
dene med dårlige forhold ble møtt med en bane med provisoriske 
greener, våte fairwayer med ingen eller svak gressetablering og spill 
fra matter. Om høsten var fairwayene så våte og leirete at spilleopp-
levelsen ble svært begrenset. 
Basert på erfaringene fra i år er greener, teesteder og fairwayer alltid 
tørre uansett nedbørsmengder pga. det nye dreneringssystemet inkl. 
SubAir systemet under greenene. 

Vi går en spennende vår i møte, men forhåpentligvis har vi fått 
mange gode vinter opplevelser  i marka før det.

Vennlig hilsen
John Riiber
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Turneringsprogrammet 2010
Snøteppet ligger fortsatt tykt over greener og fairwayer her på Bog-
stad, men vi vet jo at sesongen nærmer seg, og at det ikke er lenge før 
det igjen er yrende liv og ivrige golfere tilbake på klubben.
Det gleder vi oss til! Men, før den tid er det mye som skal på plass, 
blant annet turneringsprogrammet.  Også i år er programmet tett 
med både våre egne klubbturneringer, samarbeidspartnernes arrange-
menter, og ymse bedrifter vi selger turneringer til. Samtidig skal det 
være rikelig med tid for ordinær starttidsbooking for medlemmer og 
deres gjester. Husk at de fleste turneringene som står oppført kun tar 
noen timer, og kun ytterst få beslaglegger starttider hele dagen.

Jeg vil i denne sammenheng trekke frem viktigheten av våre sam-
arbeidspartnere. Disse bidrar med betydelige millioner til klubben 
vår, og vår gjenytelsen er blant annet tilgang til banen gjennom 
greenfeebilletter og turnering. Jeg hører av og til – dog ikke ofte – 
små kommentarer om at det er for mye sponsorturneringer hos oss. 
Jeg vil da gjerne få minne om hvor viktige disse bedriftene er for 
klubben i form av inntektene disse gir oss. Jeg håper derfor våre sam-
arbeidspartnere blir godt tatt i mot av oss alle her. Det er lett å tenke 
seg at både kontingent og greenfee priser hadde blitt høyere uten våre 
samarbeidspartneres bidrag på inntektssiden.

Dugnad med offisiell åpning og turnering for deltakerne på dugna-
den er satt til lørdag 8.mai. 
Deretter går det bokstavlig talt slag i slag gjennom sommeren og helt 
frem til lørdag 16.oktober som er satt av til Avslutningsturneringen. 

Turneringsprogrammet vil som før bli trykket i papirformat, og alle 
turneringene vil også bli lagt ut i GolfBox og på OGKs hjemmesider 
under ”Turnering”. 
Påmelding, startlister, resultater vil også være tilgjengelig i GolfBox, 
og på tavler i klubbhuset.

Håper dere nyter vinteren enten her hjemme i vinterlandet, eller i 
sydligere strøk med kvikksølvet litt lenger oppe på gradestokken. Vi 
ønsker dere uansett en fortsatt flott vinter, og gleder oss til vi snart 
kan ønske alle velkommen tilbake på grønt gress.

Med vennlig golfhilsen

Kristin Julie Klæboe
Sport- og markedssjef

MAI     
Lørdag 8.   Dugnad, åpning og turnering  
Tirsdag 11.   1. damedag  
Lørdag 15.   Åpningsturneringen  
Søndag 16.   Sarah & Carl’s Cup  
Mandag 17.   17.mai 9 hulls-turnering  
Lørdag 29.   Plucknett (sosial turnering)  
Lørdag 29.   ”Vi under 45”  
Mandag 31.   Manndomsprøven  
       
JUNI      
Tirsdag 1.   AnnonsørCup  
Onsdag 2.   Nordeas Invitational  
Onsd 2. og helgen 4.-6. Ekteparmatchen  
Fredag 4.    Brother Samarbeidspartner  
Søndag 6.   Pink Cup (Veldedighetsturnering 
    for brystkreftsaken)  
Tirsdag 8.   Skagen Invitational  
Onsdag 9.   DnBNOR Samarbeidspartner  
Torsd 10. - søndag 13. Familiematchen  
Mandag 14.   Junior + Senior lagturnering  
Onsdag 16.   AviNor Invitational  
Fredag 18.   Old Stars  
Lørdag og søndag 19.-20. Sankthanspokalen  
Tirsdag 22.   OGKs Samarbeidspartnere  
Fredag 25.   Midnight Cup  
Lørdag 26.   Midtsommer-Shotgun (sosial turn.)

JULI      
Fredag - søndag 2.-4  Vikingpokalen  
Lørdag og søndag 3.-4.  Vandrepokalen  
Lørdag og søndag 10.-11.  Hovedstadsmatchen  
Lørdag og søndag 24.-25.  International Trophy  
Lørdag og søn. 31.-1.aug  Old Boys Championship  
   
    

AUGUST      
Lørdag 7.   Sommer-Shotgun (sosial turnering)  
Mandag 9.   ”Vi over 80”  
Tirsdag og onsdag 10.-11.  Suzann Junior Challenge Finale  
Ons. 11. og helgen 13.-15.  Gilbert Heron  
Fredag 20.   Telenor Samarb.partner - Finale Telegolfen
Lørdag og søndag 21.-22. GeCe Pokalen  
Mandag 23.   BevTec samarbeidspartner  
Tirsdag 24.   Eurosign samarbeidspartner  
Onsdag 25.   RS Platou samarbeidspartner  
Fredag - Søndag 27.-29. Klubbmesterskapene  
Mandag 30.   Upper Ten  
Tirsdag 31.   Cap Gemini samarbeidspartner  
       
SEPTEMBER      
Søndag 5.   Sakura Cup  
Mandag og tirsdag 6.-7. 2 x 20 Klubben  
Tirsdag 7.   Eurocard Samarbeidspartner  
Fredag 10.   Diners samarbeidspartner  
Søndag 12.   Wahlstrøms turnering  
Tirsdag 14.   OGK Samarbeidspartnere  
Lørdag og søndag 18.-19. Semi- og finale Bogstadpokalen  
Lørdag 25.   Høst-Shotgun (sosial turnering)  
Søndag 26.   Bridgolf  
Søndag 26.   Per Teigen Finale   
Tirsdag 28.   Avslutning Damedag  
       
OKTOBER      
Lørdag og søndag 2.-3. Flaggturneringene  
Lørdag 16.   Avslutningsturneringen  

UTKAST
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Vi har i år hatt gleden å spille på en flott bane med gode fairways og 
ikke minst gode greener.  Banemannskapene gjør en kjempejobb slik 
at du som medlem i OGK skal kunne spille på en bane med topp 
kvalitet. Bogstad’s nye bane er ennå ung og trenger mye pleie for 
å ”sette seg”. Ledelsen i klubben insisterte på at starteren ble med 
alle ut på første tee for å  holde sitt lille innlegg om at hver enkelt 
spiller MÅ reparere sine nedslagsmerker på greenen. Etter en stund 
ble medlemmene lei av å høre dette gjentatt gang på gang, og ba seg 
frabedt denne terpingen.  Jeg er lei for å si at det er VÅRE medlem-
mer som ikke tar seg det bryet det er med å reparere nedslagsmerker 
på greenene.  Hvem er verstingene? Jo det er damene på damedag, 
det er herrene på herredagen, det er juniorene under turneringer og 
det er alle de andre som spiller sine selskapsrunder.  Med fare for å 
erte på meg våre kjære damer, har jeg gang på gang sett dere spille 
andre, tredje eller fjerde slaget inn på 18 green, hvor ballen lander litt 
inn på greenen og ruller i bakkant. Trallen blir kjørt rundt greenen 
og plassert så nær greenen det lar seg gjøre i retning av klubbhuset, 
for så å gå bort til ballen, UTEN Å TA SEG DET BRYET DET ER 

I Å GÅ NED TIL BEGYNNELSEN AV GREENEN for å reparere 
merket.  De verste nedslagmerkene der de som kommer relativt flatt 
inn på greenen og ”skraper opp” et par tre cm av greenen. Det er 
ikke få ganger at vår banevert har påpekt dette for våre eldre damer 
og herrer og bare fått i svar at ”min ball lager ikke merker”. Alle  
baller som spilles inn på greenen i vanlig høyde fra 10meter og bak-
over LAGER MERKER!!
Det er synd at spille opplevelsen på Bogstad skal forringes av ned-
slagsmerker og jeg håper at jeg kan påvirke den enkelte spiller til å 
huske å reparere sitt og andres eventuelle merker. De fleste lav hdc. 
spillerene er flinke til å huske på dette da de er vant til at deres inn-
spill setter merker, de med litt høyere hdc.  Ser ut til å tro at deres 
innspill ikke lager merker.
LA OSS SAMMEN GJØRE EN INNSATS FOR AT DETTE 
PROBLEMET BLIR BEDRE TIL NESTE ÅR!

HILSEN EINAR

HVORFOR TAR DU IKKE VARE PÅ BANEN DIN?????

Det er i disse dager kommet oss for øret at enkelte medlemmer vil 
vurdere å melde seg ut etter årsmøtet i mars.

Det kan da være greit å friske opp minnet og vise til klubbens lover 
om hvordan utmelding skal skje. I klubben lover § 5.3. står det:  
kontingenter og avgifter forfaller ved påkrav. Den som ikke skrift-
lig er utmeldt eller har meldt overgang til annen kontingentgruppe 
innen 1. januar anses som medlem i samme kontingentgruppe som 
foregående år.

Det er et generelt prinsipp i idretten – idrettslag under Norges 
idrettsforbund-, og svært vanlig å ha med i vedtektene, at utmeldin-
ger må foretas innen 31.12.

Vi opplever at folk er sløve og kommer med sine endringer langt 
utover vårparten. Som en av få store klubber i stor-Oslo området 
har vi tidligere ikke brukt inkasso for inndriving av kontinent. Vi 
benyttet inkassoselskap for første gang i 2009. Klubbens økonomiske 
situasjon er dessverre ikke bedre enn at vi trenger alle budsjetterte 
inntekter. Vi må ha forutsigbarhet i driften. Vi kommer også i år til 
å oversende medlemmer som ikke betaler sin kontingent og avgifter 
til inkassoselskapet. 

Ad. Medlemskap i Oslo Golfklubb

Del opp kontingentinnbetalingen!

Kontingenten til golfklubben er ikke lenger lav. Mange klarer ikke en engangsbetaling på 6-8-10 tusen på en måned. Det har vi stor 
forståelse for. Derfor tilrettelegger vi, innen rimelighetens grener, for at alle skal kunne betale kontingenten i et tempo som passer dem. 
Det anbefales å lage et fast oppdrag i banken med månedlige trekk.

For å inngå en avtale må du kontakte administrasjonen: vik@oslogk.no eller ringe direkte til Niels Vik på tlf 900 79000. Sammen  
finner vi en avtale som passer begge parter.

MYE SNØ?
Trenger du hjelp med snørydding? 
Baneavdelingen påtar seg nå oppdrag for snørydding på kort varsel i nærområdet. 

Skal du reise bort, og ønsker en snøfri oppkjørsel når du kommer tilbake? 
Vil du vi skal måke mens du er borte slik at det ser ut som det er folk hjemme?
Ønsker du snøfri innkjørsel når du kommer fra jobb?
Eller har ryggen takket for seg slik at du trenger hjelp med å få bort snøen?

Ta kontakt med baneavdelingen for befaring og tilbud!
Telefon    22 50 76 00
Mobil       41 45 87 02
E-post:    servicetorget@oslogk.no
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Returadresse: Oslo Golfklubb, Bogstad, 0766 Oslo  

Informasjon hvis du skal betale kontingenten fra utlandet: 

IBAN : NO 52 6005 05 19611
SWIFT: NDEANOKK
Nordea adresse:  Postboks 1166 , Sentrum, 0107 OSLO

32 damer stilte på årets Vinterputt - eller ”Vinnerputten” som Kari 
Tobiasson rask omdøpte den til -.
16 spillere kvalifiserte seg til matchspill, og helt til finalen kom Inger-
Lise Wangerud og Margrethe B. Aanestad. Margrethe var 2 opp etter 
17 hull, og ble dermed en glad vinner av Vinterputten 2010.
Anniken Munch ble nummer 3.  Trøstematchen som gikk over 9 hull 
ble vunnet av Randi Viksjø.
Alle syntes det var hyggelig å treffes og julekaken og kaffen falt i smak.

Vinterputten 2010 Damer

Konkurransen ble avholdt 13.01.10 kl.11.00
I en spennende final møttes Chris Selbekk og Carl Petter Swenson. 
Etter 18 hull var de ”All Square”, og matchen ble avgjort på det femte 
omspillshullet da Chris brukte færrest putter, og dermed stakk av 
med tittelen i Vinterputten 2010. David Hansson og Knut Dybwad 
kom på de neste plassene. 

Premier fra Crisco golf og fra eget lager. Alle som klarte cut-en fikk 
premie, 16. stk av i alt 19 som startet. 

Det ble servert wienerbrød og kaffe som var besørget av seniorkomi-
teen og Tom Olsen og meget fin stemning ikke minst pågrunn av den 
spennende finalen.

Vinterputten 2010 Senior Herrer

Vinner av Vinterputten damer 2010 
Margrethe B. Aanestad 

Finalistene Carl Petter Swensson og Chris Selbekk

Styret i Seniorgruppen 2010
Bassen Bunæs - Formann
Arild Backer
Erik Jensen
Jan Erik Viul

Per Pettersen
Torgrim Rolfsen
Knut Olborg


