
ÅRSMØTE
I

OPPEGÅRD GOLFKLUBB
 

Mandag 18. Mars 2019 kl. 18.00
Quality Entry Mastemyr

 
 
 
 
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle OPGKs årsmelding, herunder utvalgenes årsmeldinger.
5. Behandle OPGKs regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.

Sak 6.1 Hans Erik Eid sak om Kjøring på fairway
6.1.1 Styrets kommentar til innkommet forslag fra Hans Erik Eid

Sak 6.2 Opprettelse av disiplinærkomite og retningslinjer
 6.2.1 Instruks og retningslinjer for disiplinærmyndigheten

7. Fastsette medlemskontingent og bestemmelser og andre innbetalinger fra medlemmene
8. Vedta OPGKs budsjett.
9. Behandle OPGKs organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Kontrollkomité skal bestå av 2 medlemmer.
d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner OPGK er tilsluttet.
f) Engasjere statsautorisert/registrert revisor i henhold til NIFs bestemmelser.
g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer.
 













Oppegård Golfklubb – damegruppen   
Årsberetning 2018
 

Styrets sammensetning 2018
Vivian Royne Ypma (leder), Anne Ribbing (kasserer), Ann Kristin Tangen (revisor og
turnering), Cathrine Fagerhaug (turnering) Astrid Wold (CL) og Ritha Unneland (CL)
 

Damegruppens aktiviteter
Oppstart 2018 med innendørsgolf på Follo Golf. Totalt 13 damer gjennom 6 ganger og 45
runder. Denne sesongen gjorde vi en ny vri og premierte for hver turnering og ga en samlet
premie for den med best samlet score gjennom sesongen. Vi gratulerer Siri C Tendal.

I april ble det avholdt vårmøte for medlemmene i damegruppen med 27 deltagere.

Damegruppens mest sentrale aktivitet er damedagen. Første turnering ble avholdt 22. mai
med Texas scrambIe og avsluttet med siste turnering 25. september. Totalt 23
arrangementer hvor 20 var turneringer og hvor 2 av disse ble avlyst grunnet for få påmeldte
eller dårlig vær.

Den med høyest antall deltagere var sommeravslutningen hvor det var 24 deltagere og den
med færrest på 18 hull i juli hvor det var 4 deltagere. I snitt var det på reelle turneringer 15
per turnering. Antall damer totalt 38 J.

Damegruppen deltar også på andre turneringer hvor vi turnerer mot andre klubber, dette er
CL (Connecting Ladies ) og Naboslaget (Oppegård mot Grønmo)
 
CL 2018

I år har det vært svakt resultat av Oppegård, det har vært tyngre å få med deltagere til hver
turnering, og de som har hatt mulighet å delta, har prøvd sitt beste, men vi har vært for få til
å samle nok poeng. Totalt fra oss har det vært 25 deltagere, hvor vi på hjemmebane stilte
med 20 deltagere og tok hjem seieren som beste klubb totalt. HURRA J. Tilbakemeldinger til
vinterens CL møte er velkomment, erfaringer fra årets turneringer, og hva skal til for å få
med flere damer.

Naboslaget 2018

Hurra, vi vant! Pokalen er tatt tilbake og i år var det lett å få med deltagere J Vi var på alle
tre matchene fulltallige, altså 12 golfdamer per match. Det var spennende helt til siste flight
på siste dag og det liker vi J

 
 

Grevinnen 2018

I år var det færre enn vanlig som hadde anledning til å være med å kjempe om denne flotte
Grevinne statuen. Totalt 16 damer kjempet og de kjempet hardt J. I år kom det et nytt navn
på plaketten og det er Cathrine Fagerhaug, etter en spennende finale mot Ann Kristin
Tangen.

Høstturnering med fest



Høstturnering med fest

I år arrangerte vi en høstturnering med høstfest i stedet for høsttur, som vi har hatt de siste
årene.  Dette kan vi anse som vellykket J, litt mas og pushing for å få med deltagere, men vi
som kunne, talte totalt 17 stk og vi hadde en flott dag på banen med sol og mye latter,
etterfulgt med en hyggelig kveld på Stabburet. I år ble det børstet støv av en tidligere
vandrepokal og den ble tildelt dagens beste spiller, som var Ann Kristin Tangen med 35
poeng. Gratulerer!

Som avslutning på sesongen inviterte vi til Høstmøte. Vi hadde 20 damer i 2. etasje. Det ble
utdelt pokaler, og premier til alle OoM, 9-hull A klassen, vinner Siri C Tendal, 9-hull B
klassen, vinner Liv Unni Jødestøl, 18-hull, vinner Jette Gerhardsen, og sammenlagt OoM,
vinner Siri C Tendal. Gratulerer!

For 2019 blir det høsttur og vi håper så mange som mulig har anledning å være med og det
vil tidlig på sesongen 2019 komme info om tid og sted.

 
Takk for sesongen 2018 vi sess i 2019.
 
For Oppegård GKs damegruppe
 
Vivian Royne Ypma     
Leder



Årsberetning Seniorgruppa 2018
 
Styrets sammensetning 2018-2019
Asbjørn Mørk (leder), Gary May (økonomi), Stein Tagge (turneringsleder), Svein Vold og
Johan Solem (turneringskomite), Turid Mysen Andresen (styremedlem) og Peter Mikkelsen
(styremedlem)
 
Aktiviteter
Hovedaktiviteten i Seniorgruppa er Onsdagsturneringene. Årets første turnering ble spilt 23.
mai. Vi hadde satt opp 22 runder, den første 2. mai. De tre første rundene ble avlyst pga vær-
og baneforhold. Etter at banen åpnet hadde vi ingen avlysninger denne fantastiske sommeren.
Det betyr 19 spilte runder mot 14 i 2017. Vi hadde et snitt på 46 deltagere pr. runde..
De 10 beste resultatene fra onsdagsturneringene teller i Order of Merit. Vinnere ble Einar
Jakobsen i klasse A, Jossi Pernille Lund i klasse B og Bjørn Bjørsrud i klasse C.
 
Golfringen
Turneringen bestod av 4 naboklubber: Drøbak - Mørk – Østmarka- og Oppegård golfklubber.
Av forskjellige grunner ble kun to turneringer gjennomført i 2018, deretter ble Golfringen
avsluttet.
Seniorgruppa tok tak i dette for å få etablert en ny «Golfringen», og vi har nå laget en ny
turnering bestående av Oppegård, Drøbak, Skjeberg og Grønmo.
 
Matchplay seniorer
Matchplay i 2018 ble avlyst på grunn av manglende deltagelse. I 2019 vil turneringen bli
gjennomført uavhengig av antall deltagere
 
KM senior - klassevinnerne i 2018
Damer senior ble vunnet av Siri C. Tendal, og damer klasse 65+ ble vunnet av Agnes Stavran
Bjørnstad.
Geir Kåre Moum vant herrer klasse 50+, Jan Egil Haga klasse 65+ og Bjørn Anker Schjelle
klasse 75+
 
Dugnader og banen
Seniorene deltok på flere dugnader. Ved dugnaden før åpning av banen ble det bl. a. jobbet
mye med felling av trær. Vi hadde også ballplukking på driving range.
Det var store utfordringer på banen med hensyn til den veldig tørre sommeren.
Banemannskapene klarte likevel å holde banen i meget god stand – de fikk derfor en
påskjønnelse fra seniorene.
 
Vårturen
Vårturen 2018 gikk til nabo Sverige på de tre velkjente banene Strømstad, Fjellbacka og
Mjølkerød. Det ble en meget vellykket tredagers tur. Seniorgruppa var godt fornøyd med
denne turen, og Vårturen 2019 går til samme området, denne gangen med banene Strømstad,
Torreby og Mjølkerød.
 
Årsmøtet for seniorene ble holdt 11. oktober I klubblokalet til Oppegård IL. God deltagelse
og god stemning var det. På forslag fra styret bestemte årsmøtet at det skal arrangeres Eclectic
i 2019.
Seniorgruppa vil også prøve ut scoreregistrering med mobil app på noen turneringer neste
sesong.
 
For Seniorgruppa
Asbjørn Mørk
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Årsrapport juniorkomiteen 2018  
 
Komiteen har i 2018 bestått av: 
Andreas Ulmo, Petter Clemetsen, Henning Stranda, Jan Takman (fra oktober 2018) og 
Morten Jensen 
Daglig leder Frode Valle og sportslig leder Magnus Ohlsson har deltatt på flere av møtene. 
 
Oppsummering av 2018 
Vi har i 2018 hatt flere spillere som har deltatt i turneringer, og flere av juniorene har 
oppnådd svært gode resultater. I år er det 12 spillere som har deltatt aktivt og samtlige har 
deltatt i mange juniorturneringer.  
Til sammen har de spilt over 200 ) juniorturneringsrunder denne sesongen (ca 178 
turneringsrunder i 2017). 
I tillegg har flere av de aktive deltatt i andre turneringer (lokale turneringer, turneringer i 
utlandet etc.). 
  
Vintertrening 
Vintertreningen (2018/2019) har vært gjennomført på klubbhuset med bruk av klubbens 
simulator (teknisk trening med Magnus). Vintertreningen har vært et tilbud til juniorene som 
har hatt et ønske om å aktiv trene teknikk gjennom vinteren. 
 
I tillegg til teknisk trening har 3 jenter og 6-7 gutter fulgt opp fjorårets suksess; fysisk trening 
på Atlet-Fysio (1t i uka). Vi har i år også arrangert simulatorspill på Follo golfsenter med godt 
oppmøte fra de aktive turneringsspillerene. I tillegg har flere fra årsklassen 05-06 prøvd 
simulatorspill. Nytt treningstilbud i løpet av vintersesongen er felles egentrening på Fornebu 
1 lørdag i måneden. 
 
Treningsleir 
8 av klubbens juniorer startet sesongen i vinterferien med 1 ukes treningsleir i Alicante på 
Mar Menor med region Østlandet Øst. 
 
Juniorgruppas vårtur gikk i 2018 til Øijared i Sverige. 13 juniorer deltok. Treningsleiren var en 
stor suksess, med svært gode treningsforhold og baner. Treningssamlingene er viktig for 
forberedelsen til sesongen, knytte relasjoner mellom spillere og mellom foreldre. Sportslig 
leder Magnus var hovedtrener.  
 
Sommertrening 
Juniorene har i sommersesongen 2018 kunnet benytte seg av: 

• Trening; en eller to dager i uken. 
• Egen gruppe samt individuelle protimer for turneringsspillere. 
• En gratis pollett til ballmaskin pr. dag. 

 
Magnus har trent juniorene som har vært aktive turneringsspillerne. Malcolm har i år hjulpet 
Magnus og har trent de yngre juniorene samt hjulpet til med trening av de aktive jentene og 
guttene.  
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NGF turneringer 
Lørdag 23 september arrangerte Oppegård Golfklubb Narvesen Tour med 90 juniorer i alle 
aldersklasser.  Banen holdt god stand og klubben mottok gode tilbakemeldinger fra 
dommere, gjestende klubber, spillere, foresatte og NGF.  
 
Sportslige resultater 
 
Garmin Norgescup 
Rune Bøkeid har spilt 6 turneringer med 9 plass som beste plassering 
Marius J Gundersen har spilt 1 turnering og endte på 11. plass. 
 
Både Rune og Marius har også spilt turneringer i utlandet i 2018. 
 
Srixon tour G19 (junior elite) Rune Bøkeid har spilt 7 turneringer og Marius J Gundersen har 
spilt 5 turneringer. På Order of Merit ligger Rune på 15. plass og Marius på 45. Plass. 
Begge har spilt gode enkeltrunder i løpet av sesongen 
 
Srixon tour G15 (junior elite) 
Theodor Takman har spilt 6 turneringer og Sondre Storli Jensen har spilt 4 turneringer.  
På Order of Merit ligger Theodor på 7. plass og Sondre på 14. Plass. 
Theodor har 2 tredje plasser som beste plasseringer og Sondre har 9. og 10. plass som beste 
plassering. 
 
Junior NM 
Rune og Theodor deltok i junior NM på Stiklestad. Rune kom på 6. plass i G19 og Theodor på 
5. plass i G15  
 
På Narvesen tour (G15)  
Navn Antall turneringer 2 beste netto 

plasseringer 
2 beste brutto 
plasseringer 

Oliver Ulmo 6 turneringer 1. og 2. plass 1. og 2. plass 

Sondre S Jensen 9 turneringer 1. og 8. plass 1. og 2. plass 

Magnus 
Gulbrandsen 

15 turneringer 2. og 4. plass  10. og 12. plass 

Harald Harstad  13 turneringer 4. og 9. plass 6. og 10. plass 

Theodor Takman 10 turneringer 3. og 6. plass 1. og 2. plass 

Christopher Tusvik 11 turneringer 2. og 4. plass 4. og 6. plass 
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Jakob Nilsson 5 turneringer 3. og 14. plass 12. og 15. plass 

 
 
Narvesen tour (J15)  
Navn Antall turneringer 2 beste 

nettoplasseringer 
2 beste brutto 
plasseringer 

Camilla Clemetsen 6 turneringer 1. og 4. plass 3. og 5. plass 

Henriette Stranda 10 turneringer 1. og 1. plass 2. og 3. plass 

 
  
På Narvesen tour (J19)  
Navn Antall turneringer 2 beste 

nettoplasseringer 
2 beste brutto 
plasseringer 

Emilie Ulvøy 4 turneringer 5. og 7. plass 4. og 4. plass 

 
På Narvesen tour (G19)  
Navn Antall turneringer 2 beste 

nettoplasseringer 
2 beste brutto 
plasseringer 

Marius J Gundersen 7 turneringer 1. og 2. plass 1. og 1. plass 

Rune Bøkeid 1 turnering 22. plass 
 

9. plass 

 
Lag NM junior 
I Lag NM 1. divisjon spilte Marius, Oliver, Sondre, Theodor og Rune på Kragerø GK. Guttene 
sørget for en solid seier og Oppegård GK rykker opp i eliteklassen for 2019 (spilles på Oslo 
GK, 2-4 juli).  
Jentene stilte i år med lag (Camilla, Emilie og Henriette) og spilte seg inn til en god 3 plass i 1 
divisjon (Lag NM 2019 for jentene spilles på Asker GK, 3-4 juli).  
 
Resultater KM junior  
Klasse junior gutt: (1) Rune Bøkeid, (2) Theodor Takman, (3) Marius J Gundersen, (4) Oliver 
Ulmo, (5) Sondre Storli Jensen, (6) Christopher Tusvik, (7) Harald Harstad, (8) Jakob Nilsson   
Klasse junior jente: (1) Camilla Clemetsen, (2) Emilie Ulvøy. 
Klasse junior mix: (1) Tinus Suhrke 
Klasse mix 0-11 år (ikke rangert): Theodor Andreassen, Marcus Ulvøy, Joachim Ulmo, Lars 
Martin Vonen 
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Juniorene leverte også godt spill i KM herrer og damer: 
(1) Rune Bøkeid, (2) Marius J Gundersen, (10) Theodor Takman og Oliver Ulmo,  
(14) Christopher Tusvik, (41) Magnus Gulbrandsen 
 
(3) Emilie Ulvøy, (4) Henriette Stranda, (6) Camilla Clemetsen 
 
3xklubben og Ryder Cup region Østlandet Øst 
3x klubben er et samarbeid på tvers av klubbene i vår region. Klubbene som er med i 
samarbeidet betaler en liten avgift (kr 3 500,- pr klubb) hvert år som går til fritt gjestespill for 
juniorene på hverandres baner, arrangere Ryder Cup og treningsleir Mar Menor i 
vinterferien. 
 
I år avsluttet Marius, Sondre, Jakob, Harald og Magnus avsluttet turneringssesongen med 
deltagelse i Ryder Cup på Gamle Fredrikstad GK i regi av 3Xklubbenregion Østlandet Øst 
 
2018 har i likhet med 2017 vist at vi har en fantastisk gjeng med unge lovende spillere som 
trives med å spille golf og som ivrer etter å delta på turneringer. Jentene og guttene har 
levert mange gode resultater i år. Vi mener at samarbeidet og satsingen som klubb, trenere 
og komite gjør sammen er viktig for denne gode utviklingen. 
 
Økonomi 
Klubben fører ikke eget regnskap for Juniorkomiteen. Vi har hatt inntekter nær det 
budsjetterte, og utgiftene har vi holdt under det som var budsjettert.  
 
Vi vil også benytte sjansen til å takke klubben og særdeles våre viktige støttespillere i” 
juniorgruppas venner”, og ikke minst støtten vi får fra Storsenter Bingodrift. Uten dem ville 
det ikke vært mulig å gi et så godt golftilbud til juniorene i Oppegård GK som vi gjør. 
 
Samarbeid 
Juniorkomiteen har hatt et meget godt samarbeid med Magnus og Malcolm, og dialogen 
med daglig leder Frode har vært god og konstruktiv. Vi opplever stor støtte og velvilje fra 
ledelsen ift å opprettholde et høyt fokus på våre juniorer. 
 
Vi har sammen med Magnus utviklet og tilpasset tilbudet til juniorene. I 2018, har vi hatt 
fokus på god balanse økonomisk samtidig som vi har utvidet og satset på tilbudet til de som 
spiller turnering.  
Vi takker alle frivillige som stiller opp for oss, samtidig som vi håper at enda flere foreldre 
kan bidra på junioraktiviteter. Uten dere vil det være umulig å arrangere turneringer eller 
drive annet aktivt juniorarbeid. 

Følg juniorgruppa på      for oppdatering av sportslige resultater i 2019. 
 
Oppegård, 16. januar 2019 
 
For juniorkomiteen  
Morten Jensen (Leder) 
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Junior KM 2018 
 

 

 

 

 



 
Turneringskomiteen 2018 - årsrapport

De totalt 159 registrerte aktiviteter i Golfbox for 2018 er fordelt på følgende vis:
 

mnd
Tot* ant.
akt. i GB
2018

Herrer
sr Damer Herrer Sponsor Klubb Spania Junior

januar 7 5 2      
februar 6 4 2      
mars 6 4 2      
april 7 5 1 1     
mai 23 11 6 3 2 1   
juni 24 8 8 5 1 2   
juli 19 8 6 5     
aug 29 10 6 4 5 4   
sept 23 8 6 6 1 1  1
okt 8 4 1    3  
nov 4 4       
des 3 3       
Tot 159 74 40 24 9 8 3 1
 
*Medregnet innendørsgolf
 
Følgende turneringer har Turn.kom. stått ansvarlig for:

• Åpningsturnering Texas scramble 2-mannslag (21/5)
• Sommerturnering og Fest v/SPB1 Østlandet (23/6)
• Pink Cup (17/6) (stor takk til Nina&GK som forkjempere)
• KM Senior 18-19/8
• KM Damer & Herrer 25-26/8

Resterende aktiviteter henvises til respektive komiteer:
• Herreturneringer (se Herregruppas egen årsrapport)
• Damer (se Damegruppas egen årsrapport)
• Junior (se Juniorgruppas egen årsrapport)

Sportslig hilsen fra
Bart, (IT-sjef og arrangementsleder i svært mange tilfeller)
Geir Kåre (sportslig anker)
Tomm (TL OPGK)

Herregruppa 2018 – årsrapport
Herre-turneringer
Åpningsturnering på Dyne 21-22/4
En helg i Strømstad med spill på Dyne og Strømstad golfbaner 15 spillere, der Calle vant!
Laholmen Hotel ga oss en minneverdig festaften og et fantastisk vær med utsikt over den
Bohuslänske skjærgården og Koster i det fjerne.  Stor oppslutning om at turen må gjentas.
Mandagsturneringen - Rekorddeltagelse!
Nytt for 2018:

• Innføring av pliktig bruk av LivescoreLivescore ved Herregruppas mandagsturneringer.
• En av mandagene (4/6) ble benyttet som kvalifisering til Herrenes Matchplay.

De to første av tot 19 planlagte mandagsturneringer ble avlyst, fordi banen ennå ikke hadde
åpnet. Første turneringsdag var 28/5.
111 herrespillere har deltatt (mot 110 i -17) og i snitt var deltagelsen på 53(48 i -17) spillere:

Classification: Open



111 herrespillere har deltatt (mot 110 i -17) og i snitt var deltagelsen på 53(48 i -17) spillere:
Maks deltagelse var 75 glade golfspillere den 4.juni.
Pga meget stor deltagelse gjennom hele sesongen, tilbød de heldige pensjonister og dets like
seg å kunne starte tidligere enn kl 15:00.
Spilleformat er Netto slaggolf, hvor alle runder ble spilt fra 53 tee, bortsett fra følgende:

• 2 tee off fra 44 (11/6 & 30/7). Vinnere hhv Otto K Undeli og Bjørn Åge Falch
• 1 tee off fra 56 (13/8). Vinner Marius J.Gundersen (junior)
• 1 texas scramble par turneringer (21/8)
 

Sesongkonkurransene 2018
På årets Avslutningsturnering og fest kåres årets beste spiller i hhv EclecticEclectic og Order Order ofof
MeritMerit,  ,  der de 12 beste rundene er tellende::
 
Eclectic Resultat 2018
Pos Navn Hcp Events Resultat
1 Ulvøy Frode 2,7 13 53,0
T2 Falch Bjørn Åge 2,5 14 55,0
T3 Moum Geir Kåre Halvorsen 4,5 14 56,0
T3 Undeli Otto Kristian 5,4 14 56,0
T5 Rasch Robin 0,8 6 57,0
T5 Jensen Sondre Storli 4,6 7 57,0
T5 Gundersen Marius Jørnsson 3,0 5 57,0
8 Stjern Hallgrim Eggen 4,2 8 58,0
T9 Hagan Andreas +0,1 3 60,0
T9 Clemetsen Petter 4,4 13 60,0
T9 Søgaard Tomm 7,7 12 60,0
 
 
 
 
 
 
OOM 2018
Pos Navn Hcp Events Resultat
1 Falch Bjørn Åge 2,5 14 1120
2 Undeli Otto Kristian 5,4 14 944
3 Ulvøy Frode 2,7 13 925
4 Liland Geir Tommy 12,4 12 837
5 Hagen Per Thore 12,8 13 736
6 Andreassen Espen 7,4 11 699
7 Christiansen Carl Magnus 11,8 15 650
8 Gerhardsen Runar Kjell 7,4 9 627
9 Moum Geir Kåre Halvorsen 4,5 14 619
10 Clemetsen Petter 4,4 13 606
 
 
Herregruppas Matchspill
I 2018 benyttet vi mandagsturneringen den 4. Juni som kvalifiseringsrunde for Matchplay. 75
spillere deltok.
«Putin» (Jan Lund)vant finalen 4&3 mot H. Holler, etter at følgende skalper først ble hengt i
beltet;
WO i runde 1 - 2UP mot N. Vikmark – 2&1 mot C.Tusvik – semifinalen mot fjorårsvinner B.
Falck ble vunnet 2&1 .
Match er gøy – fordi alle kan slå alle i denne spilleformen.
 



 
Herregruppas Texas scramble 2-mannslag (nto slagkonkurranse)
Vinnere: Joachim Bjerke (Hcp: 1,6 og Thomas Wang Uthuus (Hcp: 4,5) ; 58 slag (-13)
Samme resultat fikk Stranda/Ulvøy og Westby/Tower, men dømt bak på Hcp.
 
 
Årsoppgjøret 9-10/9 mot Grønmo GK.
Nok en gang er vi Kongen på haugen!
 
Avslutningsturnering 23/9 – fest og morro!
Ingelin serverte verdens beste tapas, Vonens øl kåseri var spennende og sterkt, mengder av
seiersflasker ble utdelt – helt ned til 9.plass (lønner seg å delta på denne middagen karer!)
Jostein Norheim (rookie) vant Avslutningsturneringen.
Spennende til siste slutt!
 
 
 
 
 
Klubbmesterskapene 2018
KM 2018 gikk over 2 helger;

1. først ut var Seniorene og Juniorene, 18-19/8.
2. deretter Damer og Herrer, 25-26/8.

 
Totalt deltok

• 56;(46 senior Herrer og 10 senior Damer)
• 78; (65 Herrer og 13 Damer)
• Junior ( se egen rapport fra gruppen)

 
KM-18 vinnere blant seniorene (18-19/8)

• Damer Senior: Siri C. Tendal
• Herrer Senior: Geir Kåre Moum
• Damer 65+: Agnes S. Bjørnstad
• Herrer eldre senior: Jan Egil Haga
• Herrer 75+: Bjørn A. Schjelle

 
KM-18 vinnere blant juniorene (18-19/8)

• Rune Bøkeid
• Camilla Clemetsen

 
KM Damer og Herrer (25-26/8)

• Rune Bøkeid
• Caroline N. Sponheim

 
Vi gratulerer MesterneVi gratulerer Mesterne – og Juniorene kommer – og Juniorene kommer!!
 
Sportslig hilsen fra
Bart, (IT-sjef og arrangementsleder i svært mange tilfeller)
Geir Kåre (sportslig anker)
Tomm (TL OPGK)
 
 



Årsrapport 2018 fra HANDICAP- og VEIEN TIL GOLF-komiteen
 
Komiteen har i 2018 hatt følgende medlemmer:
Bjørn Bjørsrud
Erling Nervik (leder).
 
Komiteens arbeid i 2018 har i det alt vesentligste vært knyttet til behandling av forhold
knyttet til handicap-situasjoner generelt og spesielt vis a vis våre medlemmer. Videre også i
organiseringen av VTG-opplegget  m.h.t. planlegging av kurs, mens den praktiske
gjennomføringen av kursene har vært utført av Sportslig leder og hans stab med liten
deltakelse fra komiteen.
 
VTG-kurser:
For sesongen 2018 ble det planlagt å avholde 10 VTG-kurs totalt med hovedtyngden i
vårsesongen. Dessverre fikk vi kun gjennomført 5 av de planlagte kursene i 2018. Årsaken er
knyttet til baneforholdene og den sene baneåpning som vi hadde. Normalt er det de første
kursene på våren som har flest deltakere slik at vi dermed «mistet» mange mulige deltakere i
begynnelsen. Et annet forhold som også fikk negativ innvirkning på våre kurs, var nok det
faktum at de andre klubbene i vårt nærområde tilbød gratis VTG-kurs i 2018. Dette er et
tankekors for oss m.h.t. til hva vi skal gjøre i 2019.
I de 5 kursene som ble gjennomført deltok det 37 med en stor spredning på alder. Yngste
deltaker var 11 år og eldste var 68 år.  Av de som fullførte kursene har 17 meldt seg inn som
medlemmer i klubben i en eller annen medlems-kategori, hvilket utgjør 46%, mot 76% i
2017. Det synes ikke å være tvil om at det å få flere personer til å delta på våre VTG-kurs nå
til neste år vil kunne gi et positivt tilskudd av nye medlemmer til klubben.
Kursene ble gjennomført av Lise under ledelse av Sportslig leder og i.h.t. til det opplegg og
instruks som NGF har gitt. Kursene foregikk på banen med golf-opplæring samt
gjennomgang av regler og etikette. Vi har bare mottatt positive tilbakemeldinger fra
kursdeltakerne og meget gode meldinger om Lise som gjennomførte kursene som instruktør.
I 2019 er det Malcolm som skal gjennomføre VTG-kursene og det er allerede planlagt for 10
VTG-kurs i 2019. Det er bare å håpe på at vi får en noenlunde rask åpning av baneforholdene
nå i 2019, slik at vi kan få «tak i» i flest mulig av potensielle deltakere.
 
HANDICAP-komiteen:
I 2018 har vi fortsatt hatt en god registrering i Golfbox av gjennomførte runder, som dermed
gir et godt grunnlag for at den enkelte har fått et mere korrekt handicap pr. 1.1. – 2019. Dog
så er det i 2018 fortsatt mange av våre medlemmer som har innlevert score med 3 eller færre
scorer gjennom sesongen. Her ligger det en utfordring i å få flere av våre medlemmer til å
registrere alle sine runder også selskapsrunder, slik at grunnlaget for et så korrekt som mulig
handicap blir registrert for det enkelte medlem. Derfor er det nødvendig å fremheve at hvert
enkelt medlem må sørge for å registrere alle sin runder, også de runder som ligger i
«buffersonen»
De som i løpet av 2018 har registrert færre runder enn 4, vil da erfare at de for 2019 vil ha et
handicap lik det som var gjeldende for 2018. Er en ikke enig i dette, så må det fremlegges for
HCP-komiteen et grunnlag for at handicap pr. 01.01-2019 eventuelt kan justeres.
 
Gjennom 2018 har det vært god kontakt med klubbens administrasjon og våre proer.
Erling Nervik
Leder
 
 



 
Årsrapport 2018 
BANEKOMITEEN 

 
Driftsåret 2018 ga oss et vell av utfordringen på nær sagt alle områder som kan skape 
problemer for drift av en bane i nordisk klima. 
 
Vinteren bød på utfordringer i form av et isdekke, som så ut til å ha kvalt alt liv da det 
tilslutt forsvant. Dette klarte våre dyktige banemannskaper tilslutt å kontrollere, selv om 
det tok tid, og en innsats som gikk utover andre arbeidsområder som også burde vært 
prioritert. 
 
Åpningen i 2018 ble den 18. mai, altså nesten 6 uker uker senere en den tidligste åpningen 
vi har hatt! Allikevel gikk det noen uker før vi hadde forhold slik vi ønsker oss på Oppegård 
GK. 
 
En trøst midt oppi det hele kan det jo være at vår bane tidlig var en av de beste på 
Østlandet, takket være riktig og grundig arbeid, og intens innsats fra Steven og hans 
mannskaper! 
 
Men flere utfordringer var i vente. Tidenes tørreste og varmeste sommer ga gode 
spilleforhold, og det kan konstateres at når ballene spretter og ruller langt på hull 4, da er 
det tørkesommer! 
 
Gjennom aktiv bruk av vårt damsystem klarte vi å beholde nok vann til å holde fairwayer 
og greener i god vekst gjennom hele sesongen, mens andre baner så mer ut som 
«ørkenbaner». 
 
De klimatiske forholdene tatt i betraktning, må vi kunne si at sesongen ble meget bra! 
 
Nye teesteder 
Uenighet mellom kommunen og eieren av «Trekanttomta» (gamle tee 9 og 18), medførte 
mye ekstraarbeid og kostnader med flytting av teestedene. De nye har blitt meget bra ut 
fra forutsetningene. 
 
Dreneringsgrøft hull 9 
Både fanggrøften langs fairway og hovedgrøften ned til dammen fungerer perfekt og har 
gjort hullet vesentlig tørrere ved store nedbørsmengder, og ikke minst ved snøsmelting fra 
skileiken. 
 
Alt det ekstra arbeidet med nye teesteder og de klimatiske utfordringene har medført at 
andre viktige oppgaver, spesielt drenering og generelt vedlikehold, har måttet skyves frem 
i tid. Forhåpentligvis vil vi få en sesong i 2019 som gir noe enklere arbeidsforhold. 
 
Dugnadsarbeid. 
Uten dugnad stopper klubben? Helt sikkert en drøy påstand, men faktum er at det hver 
vinter og vår de siste årene blir lagt ned 100-vis av dugnadstimer. Fokus 2017-18 var som 
vanlig fjerning av grantrær og annen vegetasjon. Dette medfører massiv kverning av kvist 



og annet hugstavfall. Årets innsats varte i en hel arbeidsuke. Oppmøte og innsats var 
imponerende, og jobben var gjort i god tid før baneåpning. Banekomiteen vil gjerne rette 
en velfortjent takk til alle som bidro! Og fortvil ikke, sjansen til lediggang i vårmånedene 
2019 er ikke store! 
 
Banekomiteen avtalte i høst felling av gran på høydedraget mellom fairway 16 og 18 
(treningsområdet) og utslag 17. Det er imidlertid et meget smalt «mulighetsvindu» for å 
få utført denne jobben. For det første må det være frost i bakken for å kunne komme til 
med tømmertraktor for utkjøring, og for det andre må det ikke være lagt kunstsnø der 
hvor det må kjøres for å komme ut med store tømmerlass. I år var faktorenes orden i mot 
oss, så vi får se til neste år. Den tid, den glede! 
 
Ellers er det allerede høsten 2018 felt og ryddet bort en del trær som vi kan klare oss uten. 
Det blir trolig ikke en gang lagt merke til av de meget få som slår rett fram;-) 
 
Etter avtale og befaring med Frode og Steven vil ytterligere ryddingsarbeider bli iverksatt 
utover våren, og som vanlig vil kommunens flishogger komme til aktiv anvendelse. Vel 
møtt til dugnad! 
 
Generell rydding av busk og kratt 
Utover høsten ble det gjort en glimrende jobb med «frisering» av områdene rundt 
fairwayene på en rekke hull. Dette har liten betydning for spillet, men hugger man et tre, 
kommer det rotskudd umiddelbart, og f.eks. selje setter årsskudd på opptil 3 meter, så vi 
hadde hatt en jungelbane på kort tid uten denne innsatsen! Godt jobba! 
 
Teesteder 
Mange av våre teesteder har sunket i ytterkantene opp gjennom årene. Dette er vanskelig 
å unngå, fordi de er forholsvis små, og ligger i skrått terreng. Når markørene i tillegg settes 
svært smalt, er dette ikke ideelt. De som har blitt utbedret er i utmerket stand. Det bør 
lages en plan for videre utbedring. 
 
Green hull 16 
Det er nok å ta en titt på Herregruppa’s Eclectic for å skjønne at noe bør gjøres med denne 
greenen. 3 – tre – birdies etter mer enn 1000 runder med klubbens beste spillere sier vel 
alt. Det er vanskeligere å få birdie her enn en Hole in One! 
 
Ombygging av green er kostbart, men bør allikevel gis høy prioritet. 
 
Maskinelt utstyr 
Det ble i 2018 investert i 4 singleklippere og 4 tilhengere til disse. Brukes både på greener 
og små teesteder for å unngå kjøreskader. 
 
Det ble investert i greenduker, for å bedre veksten tidlig etter snøsmelting, effekten er god.   
 
Et program for dressing av fairwayene med sand er også igangsatt i 2018, og vil fortsette. 
  
Det ble også besluttet å investere i følgende nye maskiner for levering i 2019. 
 
Ny Roughklipper 
Ny arbeidsbil 



Børsteløsning for greener og fairwayer 
Såmaskin til ettersåing av greener og fairwayer 
 
Med disse investeringen bør vi være godt rustet foran sesongen 2019. 
 
Ny treningsgreen 
med kunstgress er etablert nedenfor utslaget på rangen. Bra utnyttelse av et tidligere 
«dødt» område. 
 
Klubbhuset 
Den terrassese-løsningen foran klubbhuset som vi har i dag er ikke optimal, og ikke spesielt 
vakker. Det har vært sett på ulike løsninger, og komiteen mener at terrassen bør tilknyttes 
huset og være i høyde med gulvet inne, og i hele husets bredde, slik at den blir en naturlig 
utvidelse av inne arealet. Det er p.t. uvisst hvordan kommunen vil stille seg til en slik 
løsning, og hvordan en eventuell finansiering skal deles eller dekkes. Det vil bli tatt kontakt 
med kommunen for å drøfte en mulig løsning. 
 
Snøproduksjonen, spesielt på rangen, er et stadig tilbakevendende tema. Det vil bli 
avholdt et møte med Skiforeningen i mars/april for å evaluere situasjonen fram mot 
sesongåpning. Sen åpning av rangen betyr et betydelig inntektstap for klubben. 
 
Samarbeidet mellom banekomiteens medlemmer, banepersonale og administrasjonen 
har fungert på en god måte, og løpende dialog om små og store ønsker/problemer 
gjennom hele sesongen har fungert utmerket. 
 
Komiteen vil gjerne rette en spesiell takk til alle som har deltatt på dugnader i 2018. 
Det er viktig å huske på at dette frivillige arbeidet frigjør ressurser hos våre 
banemannskaper, slik at de kan konsentrere seg om å gi oss optimale forhold for å spille 
golf gjennom hele sesongen! 
 
 
 

Greverud, 31. januar 2019 
  
 
 

 Steinar Bjerke Jostein Braset Einar Kjell Moe  Egil Knutsen 
 
 



 

 

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2018 

 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at klubbens 
midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de 
foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lov og beslutninger fattet av 
årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at klubbens interne økonomiske kontroll er 
hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen har i 2018 hatt to møter, det ene med styrets leder og daglig leder og det andre 
med styrets nestleder og daglig leder. Temaene i møtene har vært økonomi, medlemsutviklingen, 
verving av nye medlemmer, sponsorutviklingen og fullmaktsforhold. I tillegg har vi løpende fått 
oversendt styrereferater og regnskapsrapporter. 

Klubbens ledelse har hatt meget god styring på økonomien gjennom året. Året har vært meget 
utfordrende med tanke på en hard vinter og en unormal varm sesong.  

Fortsatt fokus på kvalitet og medlemspleie er viktig fremover for å kunne ivareta både dagens 
medlemmer og nye medlemmer. 

Styret og daglig leder skal berømmes for god kontroll med klubbens økonomi i 2018. Etter komiteen 
syn fungerer nå både kontrollsystemer og fullmakter på en forsvarlig måte, og de løpende 
økonomiske disposisjonene synes foretatt på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. 

 

 

Kontrollkomiteen 17 januar 2019. 

 

 

Carl Magnus Christiansen     Geir-Tommy Liland  





















Vedlegg 6.1.1
Oppegård Golfklubb
 
 
Styrets kommentar til innkommet forslag fra Hans Erik Eid til årsmøtet 18. mars
2019.
____________________________________________________________________________
 
Styret har arbeidet med spørsmålet om å etablere retningslinjer for kjøring med bil på
fairway for medlemmer med særlige behov for tilrettelegging.  I denne forbindelse har
styret søkt råd og bistand fra NGF som har etablert en ordning som alle medlemsklubber
kan benytte seg av.
 
På denne bakgrunn har styret vedtatt en prøveordning for sesongen 2019 der
medlemmer    som ønsker å motta et sertifikat som gir dem rett til å kjøre golfbil på
fairway, skal gjennom en klassifisering i regi av NGF. Medlemmene skal medbringe
legeattest på et skjema som er utarbeidet av NGF til en klassifisering som skal
gjennomføres av helsefaglig personell (lege og fysioterapeut). Dette er kostnadsfritt og
betinger at medlemmet melder seg på og møter frem. Første klassifiseringsmulighet er på
Fornebu Indoor Golfcenter 23. mars 2019.
 
For å bli klassifisert må funksjonsnedsettelsen være varig eller progredierende, og det
som vurderes er hvilke begrensninger spilleren har og hvilke tilpasninger som er
nødvendige i forhold til å spille golf.
 
Styret har valgt å etablere en slik ordning for sesongen 2019. Bakgrunnen for dette er at
klubbens styre og administrasjon ikke besitter kompetanse som setter dem i stand til å
vurdere helsemessige forhold og begrunnelser for adgang til spesielle tilpasninger. Ikke
minst er det avgjørende viktig at styret ikke skal ha noen befatning med informasjon om
medlemmers helse da slik informasjon er privat og taushetsbelagt.
 
Vi har et ønske om å innrette en ordning mot medlemmer som har et reelt behov for
tilpasninger og å skjære klar av å gi slike tilpasninger til medlemmer som ikke kvalifiserer.
 
Ordningen skal kun benyttes når klubbens administrasjon og greenkeeper vurderer at
banens tilstand kan tåle begrenset trafikk med golfbil på fairway.
 
Styret er av den oppfatning at denne ordningen imøtekommer det behov som Hans Erik
Eid har etterspurt i sitt forslag, og vil ikke anbefale at årsmøtet stemmer for hans forslag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 6.2
 
Oppegård Golfklubb
 
 
 
Forslag til instruks og retningslinjer for disiplinærmyndigheten i
Oppegård Golfklubb.
__________________________________________________________________
 
Styret har utarbeidet et forslag til instruks og retningslinjer for disiplinærmyndigheten i
Oppegård Golfklubb. Instruksen ligger ute på klubbens hjemmeside.
 
Styrets initiativ til å utarbeide et slikt reglement har skjedd på bakgrunn av råd fra andre
klubber som hadde erfart at de ikke hadde et organ i sine klubber som kunne håndtere
disiplinære saker knyttet til sin sportslige virksomhet. Også i vår klubb har vi hatt tilfeller
av disiplinære saker knyttet til medlemmers deltagelse i turnering. Styret håndterte disse
sakene, men slik våre lover er innrettet er det ikke åpenbart at det tilligger styret å fungere
i en slik rolle.
 
§ 9 i våre lover behandler dette temaet og lyder slik:
 
«For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lovkapittel 11 og 12.
Årsmøtet kan velge disiplinærkomite til å treffe avgjørelser i disiplinærsaker.
Disiplinærreglementet, inkludert normer for opptreden og reaksjoner, fremsettes av
årsmøtet.»
 
Styrets forslag til årsmøtet er at
 
Instruks og retningslinjer for disiplinærmyndigheten i Oppegård Golfklubb.
 
som ligger på våre hjemmesider blir vedtatt av årsmøtet.
 
Instruksen klargjør at disiplinærmyndigheten skal utøves av styret og disiplinærkomiteen.
Videre går det frem at det er styret som skal oppnevne disiplinærkomiteen. Denne skal
bestå av leder og tre medlemmer.
 
Uten denne klargjøringen vil de forhold som dekkes av instruksen rent formelt måtte
behandles av klubbens øverste organ, Årsmøtet. Det er neppe et egnet organ da slike
saker kan inneholde taushetsbelagte forhold som umulig kan diskuteres i et åpent forum.
 
På denne bakgrunn ber styret årsmøtet om å vedta instruksen.
 
 
 

Vedlegg 6.2.1
 

INSTRUKS OG RETNINGSLINJER FOR DISIPLINÆRMYNDIGHETEN
I OPPEGÅRD GOLFKLUBB

 
§ 1
Klubbens disiplinærmyndighet behandler følgende:
Spørsmål om et medlem har opptrådt i overensstemmelse gjeldende spillerregler, etikette og
ordensforskrifter eller med konkurranseregler for Oppegård Golfklubb, fastsatt av styret.

 



 
§ 2
Disiplinærmyndighet utøves av:
 
a) Styret
b) Disiplinærkomitéen

 
§ 3
Styret oppnevner disiplinærkomitéen.
 
Disiplinærkomitéen skal bestå av leder og tre medlemmer.
 
Komitéen bør ha medlemmer med relevant kompetanse og erfaring, herunder minst en erfaren
golfspiller. Begge kjønn skal være representert i komitéen. Funksjonstiden i komitéen er to år,
med mulighet for forlengelse.
 
§ 4
Ingen kan delta som medlem av en disiplinærmyndighet dersom medlemmet etter reglene i NIFs
lov §2-7 vil være inhabil.
 
§ 6
Medlemmer av disiplinærmyndigheten har taushetsplikt vedrørende omstendigheter de får
kjennskap til og som gjelder partenes personlige forhold.
 
§ 7
Disiplinærkomiteen skal behandle saker som gjelder turneringen i regi av klubben. Dessuten skal
komiteen også behandle saker der medlemmer i klubben deltar i nasjonale og internasjonale
turneringer hvor medlemmer i klubben er part i klagen.
 
Interne turneringer, slik som dame-, senior-, og herreturneringer behandles ikke dersom det ikke
foreligger særlige grunner for dette.
 
En klage i en disiplinærsak må fremsettes umiddelbart og senest innen syv dager etter at
klageren ble kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.
 
§ 8
En klage skal være skriftlig. Den skal inneholde en kort fremstilling av det forhold den bygger på,
og angi hva det klages over. Klagen fremsettes for disiplinærkomitéen.
 

§ 9
Komitéen kan uten nærmere saksforberedelse avgjøre en klage når den enstemmig finner det klart
at klagen må avvises, eller når den enstemmig finner at klagen er åpenbar grunnløs. Klageren og
den klagen er rettet mot skal straks underrettes skriftlig om avgjørelsen.
 
§ 10

Avvises ikke klagen etter § 9 avgjør lederen i komitéen om det skal iverksettes ytterligere
saksforberedelse, utover at partene skal gis anledning til å komme med sine redegjørelser og
anførsler. Det skal settes en frist for den som gis anledning til skriftlig innlegg. Fristen skal ikke
være lengre enn syv dager.
 
Lederen avgjør når saken er tilstrekkelig opplyst.
 
§ 11
Komitéen kan beslutte at så vel klager som påklaget skal inviteres til å redegjøre muntlig for
komitéen. Komitéen har ikke anledning til bare å invitere den ene part. Dersom noen av disse
velger ikke å møte, påvirker ikke dette de øvriges rett til å forklare seg direkte for komitéen.
Dersom noen part melder fra om gyldig forfall, utsettes saken. Komitéen utarbeider skriftlig
avgjørelse, som sendes de impliserte parter.
 
§ 12
Enhver beslutning av komitéen – også den som går ut på å avvise en klage - kan påankes til
styret.
 
Ankefristen er syv dager og løper fra det tidspunkt da underretning om avgjørelsen er mottatt.



Ankefristen er syv dager og løper fra det tidspunkt da underretning om avgjørelsen er mottatt.
 
§ 13
Ankeerklæringen fremsettes skriftlig for disiplinærkomitéen. Komitéen skal straks sende saken til
styret, med sin redegjørelse for saken og anken. Komitéen skal meddele klageren/påklagede at
den annen part har erklært anke.
 
§ 14
Styret kan innhente ytterligere opplysninger for belysning av anken, herunder invitere partene til
å forklare seg direkte overfor styret, jf. § 11
 
§ 15
Styrets beslutning, skal, når anken ikke avvises av formelle grunner, gå ut på å stadfeste eller
endre den avgjørelsen som er påanket. De berørte parter og disiplinærkomitéen skal ha skriftlig
underretning om styrets avgjørelse. Avgjørelsen er endelig.
 
§16
Enhver disiplinæravgjørelse skal være begrunnet. Det skal redegjøres for hvilke forhold som anses
bevist.
 
§ 17
Finner disiplinærmyndigheten at et medlem har opptrådt i strid med spilleregler, etikette og
ordensforskrifter eller med konkurranseregler for Oppegård Golfklubb, fastsatt av styret, så
gjelder NIFs disiplinærregler.

- Irettesettelse
- Bot
- Tap av plasseringer og resultat, og utelukkelse fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller

antall konkurranser.
 
Disiplinærkomitéen kan i særlige tilfelle innstille overfor styret at sakens oversendes NGFs
disiplinærmyndighet. Styrets beslutning om slik oversendelse kan ikke påankes.
 
§ 18
Disiplinærmyndighetens avgjørelse skal skriftlig meddeles partene. Partene skal også ha
underretning om hvorvidt og hvordan avgjørelsen kan påankes.
 
§ 19
Denne instruks kan endres av styret. Slik endring trer tidligst i kraft når den er gjort alminnelig
kjent for medlemmene.
 
§ 20
Inhabilitet

 
Inhabilitet følger NGFs lover, jf. §10 i vedlegg 1.
 
 
Komiteens medlemmer:
 
Joachim Sponheim
Erik Storm,
Magnus Ohlsson
Jannicke Flesland
 
 
 

 

Vedlegg 1:
 
Utdrag fra NGFs lov §10:

 
§ 10 Inhabilitet

1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NGF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for



1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NGF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for
en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med
en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 

2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som
vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

 
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NGF.

 
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke
vedkommende standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

 
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller
kostnad.

 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever
det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
 



Kontingenter og avgifter
Årskontingent 2019:
01 Aktiv voksen (30 - <) kr. 7.550,-
04 Aktiv hverdag (30 - <) kr. 5.800,- (1)
05 Junior (13 - 19) kr. 1.800,- (6)
06 Passive (19 - <) kr. 1.000,- (7)
08 Ungdom (20-29) kr. 3.600,- (2)
09 Barn (01 - 12) kr. 1.800,- (6)
12 Greenfeemedlem ”gammel” Kr. 3.100,- (5) 
14 Prøvemedlemskap kr. 3.775,- (3)
15 Familiemedlemskap kr. 15.500,- (4)
  

Det er fra 2014 ikke krav til kjøp av spillerett i klubben, men nye medlemmer kan velge om de vil
kjøpe en slik spillerett, eller ikke.
Spillerett kan kjøpes på vår webside av medlemmer som ønsker å selge sin spillerett.
Alle medlemmer med spillerett er berettiget en rabatt på kr. 500,- pr spillerett i redusert kontingent.
Gjelder medlemskategoriene 1 og 4.
Alle medlemskap tillegges NGF avgift på kr. 355- pr medlem. NGF avgiften inkluderer bladet Norsk
Golf som distribueres ut i 1 eksemplar pr husstand. NGF avgiften tilkommer ikke for medlemmer
under 20 år.
Alle medlemskap er løpende og alle utmeldinger av klubben må gjøres skriftlig innen 31.12 for å ha
virkning for kommende år.
(1) I tillegg kommer ordinær greenfee ved spill etter kl. 14.00 på hverdager, samt ved spill på lørdag,
søndag og helligdager
(2) Gjelder til og med fylte 29 år og gir full spillerett på lik linje med kategori 01.
(3) Medlemskapet gjelder i 2 sesonger og konverteres automatisk til medlemskategori 01 etter endte 2
år. Medlemskapet fordrer gjennomført VTG kurs hos Oppegård Golfklubb og ikke tidligere
medlemskap internt eller eksternt.
(4) Medlemskapet inkluderer 2 voksne og et fritt antall barn og juniorer tilsvarende
medlemskategori 05 og 09 bosatt på samme adresse.
(5) Dette medlemskapet er ikke tilgjengelig for nye medlemmer, men dagens medlemmer kan få tilbud
om dette. Kontingenten er inklusiv 3 gratis runder og rett til ytterligere 4 runder med 50% rabatt på til
enhver tid gjeldende greenfee. Medlemskapet er personlig og tildelt greenfee-billetter og rabatterte
runder kan ikke deles med andre. Medlemskapet tar utgangspunkt i 18-hulls runder og kan ikke deles
opp i mindre runder. Medlemskapet lar seg ikke tegne for nye medlemmer til klubben etter 01.03.2014
(6) I denne avgiften inngår fritt spill på banen samt trenings avgift for gjeldende år (gjelder 1 trening i
uken, utover dette vil det blir fakturert ekstra)
(7) Denne kategorien gir ikke nasjonal spillerett. Her vil du få tilsendt Bladet norsk golf og du vil ha
stemmerett på årsmøtet. Og kunne påta deg verv i regi av NGF og klubben.
Administrasjonsgebyr: Det blir belastet administrasjonsgebyr kr 35,-

 



Budsjett 2019
OPPEGÅRD GOLFKLUBB

2 019 2018 2017
Salgsinntekt 850 000 909 467 1 096 105

Sposorinntekt 405 000 497 225 662 350

Salgsinntekter kafe 35 000 36 398 56 622

Medlemskontingenter 5 170 000 5 676 080 5 457 768

Green fee 710 000 799 596 843 520

Kurs 275 000 244 992 363 271

Range 367 000 340 040 414 675

Mva komp. 375 000 423 667 441 969

Diverse andre inntekter 1 329 400 1 045 702 718 056

Sum driftsinntekter 9 516 400 9 973 167 10 054 337

Varekostnader 700 000 734 412 746 982

Lønnskostnader 3 900 000 4 179 632 3 627 297

Av- og nedskrivninger 700 000 666 406 678 016

Andre driftskostnader 4 121 400 4 056 057 4 093 116

Sum driftskostnader 9 421 400 9 636 508 9 145 411

Annen renteinntekt 5 000 10 520 11 753

Annen finansinntekt 15 000 27 761 41 550

Sum finansinntekter 20 000 38 281 53 303

Annen rentekostnad 105 000 112 848 130 866

Annen finanskostnad 0 158 217

Sum Finanskostnader 105 000 113 006 131 082

Netto finans 85 000 74 725 77 780

Ordinært resultat 10 000 261 935 831 146

Godtgjørelse til styre i 2018 20 675



Investerings plan 2019
 
 
 

Rought klipper: 545 000,-
 
 
Arbeids bil: 170 000,-
 
 
Såmaskin til greenene: 110 000,-
 
 
Børste til fairway. 35 000,-
 
 
Div. til bane: 145 000,-
 
 
Nett bakre del rangen. 240 000,-
 
 
Ny ballmaskin på rangen: 170 000,-
 
 
Utskifting av Trackamn 1 til 4 samt ombygging av trenings studio: 150 000,-
 
 
3 stk nye Clubcar Elektrisk: 170 000,-
 
 
 

Totalt 1 735 000,-



OPPEGÅRD GOLFKLUBBS
ORGANISASJONSPLAN

 
 

 
 
Klubbens øverste organ er Årsmøtet. Dette avholdes en gang/år og
innen utgangen av Mars det påfølgende år.
Klubben ledes og forpliktes av styret, som er høyeste myndighet
mellom årsmøtene.
Styret har gjennom en ansettelsesavtale og instruks delegert den
faglige drift til klubbens daglige leder. Styret gjennomfører
regelmessige styremøter og fatter de nødvendige vedtak vedrørende
klubbens drift.
 
 
 
 
I tillegg til de på Årsmøtet valgte komitéer: Kontroll- og valgkomité,
jfr. § 12 pkt. 10c og g, har styret oppnevnt ulike komitéer/grupper for
å ivareta forskjellige aktiviteter og grupper i klubben. For
komitéer/utvalgs økonomiske forpliktelser hefter hele klubben.
Komitéer/utvalg kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad
uten styrets godkjennelse, § 21 4.avsnitt.
Disse er:
Handicapkomitéen, turneringskomitéen, banekomitéen og
juniorkomitéen er ikke grupper eller avdelinger ihht denne §, men
derimot komitéer opprettet ihht § 18 pkt 3. De eksisterende grupper,
seniorgruppa, herregruppa og damegruppa er heller ikke grupper eller
avdelinger ihht denne § eller § 18, men grupper uten formell
tilknytning til klubben.

Styret

Valgkomité

Administrasjon

Revisor/
Kontrollkomité

Komité/
Utvalg/
Gruppe

 

Komité/
Utvalg/
Gruppe

 

Komité/
Utvalg/
Gruppe

 

  

Komité/
Utvalg/
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Årsmøtet



Sak 10 a) og b) 

Valgkomitéens Forslag til Styre i Oppegård Golfklubb 2019 
 

 

 

 

 

Valgkomitéens forslag til kontrollkomite i Oppegård Golfklubb 2019 
 

 

 

Sak 10 g) 

Styrets forslag til Valgkomite i Oppegård Golfklubb 2019 
 

 

Leder Jan Lund Gjenvalg 2 år 
Nestleder Jørn M. Olsen Velges for 1 år  
Styremedlem Erik Halvorsen Gjenvalg for 2 år 
Styremedlem Lise Søgaard Ikke på valg 
Styremedlem Caroline Sponheim Ikke på valg 
   
Varamedlem Ann Kristin Tangen Ny velges for 2 år 
Varamedlem Bjørn Falch Ikke på valg 

 
 

  

Sak 10 c) 

Geir Tommy Liland Gjenvalg for 1 år 
Carl Magnus Christiansen Gjenvalg for 1 år 
  

Leder Stig Grongstad Nyvalg, Velges for 1 år 

komitemedlem Morten Haukedal Nyvalg, Velges for 1 år 

komitemedlem Tomm Søgaard Gjenvalg, Velges for 1 år 



Sak 10 e) 

 

 

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL GOLF TINGET I 2019 
 

Styret gis fullmakt til å oppnevne to representanter og 
vararepresentanter til Golf tinget i 2019, jfr. § 12 pkt.10 e). 

 



Sak 10 f)

 

 

ENGASJERE REVISOR I HENHOLD TIL NIF´S
BESTEMMELSER
 

Engasjert revisor var BDO i 2018. Styre foreslår gjenoppnevning av
BDO for 2019, jfr § 12 pkt.10 f).
 


