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ÅRSBERETNING 2022 for OGK Herregruppe      18. januar 2023 
 
Formål 
Komiteens formål er å bygge et inkluderende klubb- og spillermiljø for aktive herrer fra 22 år 
og oppover ved å 
 

● Etablere en fast «herredag» gjennom sesongen. 
 

● Forme en helårs møteplass til klubbens herrer for sosial og sportslig interaksjon 
gjennom aktiviteter som eksempelvis turneringer, treninger, vintergolf i «Golfland», 
sosiale arrangementer m.m. 
 

● Skape samhold og golfglede for alle.  
 
Et viktig prinsipp er at startlistene blir trukket og spiller-partnere varieres fra uke til uke. Alle 
spiller også samme tee for å gjøre flightene mest mulig sosiale. Komiteen har fått positive 
signaler om at dette har bidratt til at flere har blitt kjent med hverandre nå enn tidligere. 

 
Årets oppsummering 
 

● Sesongen åpnet med årets første herredag 18. mai. 
 

● Det ble gjennomført 19 herredager inkludert finalen lørdag 24.september.  
             En herredag avlyst pga. for store nedbørsmengder på banen.    
 

● Totalt ble det registrert 866 påmeldte deltakere i år mot 964 i fjor. Nedgangen i 
antall deltakere fra i fjor skyldes muligens mindre hjemmekontor men også at de 
første turneringene i år var uten påmelding og startliste. 
 

● Antall unike deltakere var 157 deltakere i år, ned fra 164 deltakere i fjor.  
 

● Vinner av Herrepokalen: Henrik Hagness 
 

● Flest deltakelser i sesongen (16): Henrik Hagness og Alexander Swärd 
 

● Laveste score brutto: Petter Enger 63 slag   
 

● Snittscore bruttoslag: 86,04 i år mot 87,5 i fjor.  
 

● I inneværende sesong var yngste og eldste deltaker hhv. 25 år og 75 år mot i fjor 24 
år og 89 år. 
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Aldersfordelingen blant de 157 unike spillere på herredagen fordeler seg ellers slik: 
 

  

 

 
 
«Manndomsprøven» var årets mest populære turnering med 67 påmeldt deltakere. Kun 5 
spillere under 80 slag i år mot 9 spillere under 80 slag i fjor. Vinnerscore 74 slag i år mot 71 
slag i fjor. Gjennomsnitt score 90,58 i år mot 89,58 i fjor. 
 
Sommeravslutning ble gjennomført den 28.juni med middag og Finalen i Herrepokalen ble 
gjennomført 24.september. 
 
Anker Cup ble i år avholdt på Haga Golfklubb den 16 - 17. september. Haga GK leverte et 
prikkfritt arrangement og det hele startet med en svært høytidelig åpning ved ordfører i 
Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog sammen med klubbens styreleder Kirsten Fuglseth.  
Videre fulgte en selvsikker og humørfylt åpningstale fra vår egen kaptein Knut Thjømøe som 
prøvde å skremme motstanderen så godt han kunne. Totalt ble det spilt 24 matcher hvor 
Haga til slutt vant klart 14,5-9,5. Det var sosialt samvær etter turneringen med bankett. 
Haga Golfklubb leverte et strålende arrangement på et meget høyt nivå. 
 
Vintersesongen med simulatorgolfen har blitt gjennomført hver tirsdag i 
høst/vintersesongen.  Startfeltet på 18 personer fylles opp uke etter uke og er blitt et meget 
populært tilbud. 
 
Herrekomiteen takker styret, administrasjonen og banemannskapet for et meget godt 
samarbeid under årets sesong. Vi ønsker samtidig å gi en ekstra takk til Stephen Newey for 
all hjelp under sesongen. Vi takker Spiseriet for god mat og hyggelig servering gjennom. Til 
slutt vil vi takke for gaver og økonomisk tilskudd fra Oslo Golfklubb, Chrisco Golf, 
Smartretur, TaylorMade, Canon Norge, Telenor Arena og K-Bil. 
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Herregruppen regnskap 2022   

         

IB   01.jan       12 050,00 

         

Inntekter gjennom sessongen      

         

Mai    2 925,00    

Juni    38 675,00    

Juli    11 100,00    

August    24 324,00    

September   34 551,00    

Sponsorer    10 000,00    

Renteintekter   377,68    

         

Sum inntekter         121 952,68 

         

         

Utgifter gjennom sesongen      

         

Pølser/lomper 10.feb  824,00    

Sommerfest 22.jun  21 049,00    

Gavekort Spiseriet  09.aug  396,00    

Klær Anker Cup 20.sep  4 886,00    

Golf Cap Anker Cup 27.sep  2 095,00    

Bespisning Anker Cup 26.sep  19 178,00    

Herreavslutningen 24.sep  26 458,00    

Gavekort Spiseriet  01.sep  500,00    

Gavekort Spiseriet 30.sep  500,00    

Premier SN Golf 12.okt  25 195,00    

Pølser/lomper 14.nov  622,00    

Pølser/lomper 13.des  250,00    

Pølser og gløgg 13.des  2 893,00    

Premier SN Golf 31.des  1 950,00    

         

Sum utgifter         106 796,00 

         

UB   31.des       27 206,68 

 
 

  


