
 
ÅRSMØTE 

I 

OPPEGÅRD GOLFKLUBB 
 

Onsdag 10. Mars 2021 kl. 18.00 

Digitalt på teams 

 

Saksliste: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge to protokollførere. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle OPGKs årsberetninger. 

9. Behandle OPGKs regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 

10. Behandle forslag og saker. 

10.1 Forslag til maks antall medlemmer for OPGK. 

10.1.2 Venteliste reglement. (informasjons sak) 

10.2 Endring av §30 i OPGK sin lov. 

10.2.1 Ny Lov for OPGK etter endring i sak 10.2 

11. Fastsette medlemskontingent og avgifter på minst kr 50, og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta OPGKs budsjett. 

13. Behandle OPGKs organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

  a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem og to, varamedlemmer. 

  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OPGK har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til OPGKs organisasjonsplan.  

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 

samlet. 

15. Engasjere revisor til å revidere OPGKs regnskap. 



 

 

 

Sak	7	

Forretningsorden	for	Digitalt	Årsmøte	
 

1. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.  
2. Protokollen føres av de valgte sekretærer.  
3. Talerett på årsmøtet har alle som er registrert som medlemmer ved 

årsmøtetidspunktet. 
4. Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingent for 2020. 
5. Representanter som ønsker ordet, skriver: Ønsker ordet i Chat/Vis 

samtale. 
6.  Alle med talerett gis ordet maks 3 ganger i samme sak. Taletiden settes 

til 3 min. første gang og 1 min. andre og tredje gang. Ordstyrer kan ved 
behov sette strek for saken. 

7. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. 
taletid. Representanter som ønsker ordet til forretningsorden, skriver: 
Til forretningsorden i Chat/Vis samtale. 

8. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten med medlemmets navn. 
Dette gjøres ved å skrive: Forslag: (og forslaget) i Chat/Vis samtale. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes 
fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag 
kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.  

9. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, alle andre vedtak 
og valg krever flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller 
ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

10. Avstemming 
Dirigent gir beskjed når du skal stemme, og hva det stemmes på kommer 
i Chat/Vis samtale, samt når Avstemming er avsluttet 
• Stemme for: forholder seg rolig. 
• Stemme mot skriv: Mot 
• Stemme blank skriv: Blank 

11. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ord i sakene, forslag og 
vedtak med antall stemmer for og imot.  
 
Styrets innstilling: Styrets forslag til forretningsorden godkjennes. 

 



 

 

Styrets	årsberetning	for	2020	

Oppegård Golfklubb (OPGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund, og driver golfbane ved 
Østre Greverud gård i Nordre Follo kommune. 

Det har i perioden fra 01.01.2020 til 31.12.20 vært avholdt 11 styremøter. På grunn av Covid 19 har 
de fleste av disse vært gjennomført som digitale møter. Av samme grunn ble årsmøtet utsatt til 
19.05.20, og ble gjennomført som digitalt møte. 

1. Styrets	sammensetning	
Styret har etter årsmøtet 19. mai 2020 hatt følgende sammensetning: 

Styreleder  Jan Lund 
Nestleder  Jørn M. Olsen 
Styremedlem  Lise Furnes Søgaard 
Styremedlem  Caroline Sponheim 
Styremedlem  Erik Halvorsen 
 
Varamedlem  Bjørn Falck 
Varamedlem  Ann Kristin Tangen 
 

Styrets sammensetning har vært 2 kvinner og 3 menn. Varamedlemmene er ett av hvert kjønn. Styret 
har ikke funnet behov for å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.  
 
Daglig leder Frode Valle har deltatt på alle styremøter. 
Det har vært 2 møter med kontrollkomiteen i perioden. 

2. Ansatte		
Frode Valle har vært ansatt som daglig leder, Magnus Ohlsson har vært ansatt som pro og sportslig 
leder, og Steven Quince har vært Head Greenkeeper, alle i 100 prosent stillinger i hele perioden. På 
bane har Arne, Edvart, Robert og Kamile vært ansatt som sesongarbeidere. Sondre og Teodor har 
hatt sommerjobb på banen. Cathrine Fagerhaug har hatt det overordnete ansvar i shopen og vært 
klubbens turneringsansvarlig. I tillegg har Sverre, Joachim og Sofie vært sesong ansatt proshop. Gard 
Asbjørnsen har vært ansatt som regnskapsfører en dag i uken. 

3. Nære	samarbeidspartnere		
Proer 

Joachim Bjerke har vært innleid som Assisterende Pro. Hans hovedoppgave har vært barnetrening, 
gjennomføring av sponsor kurs, treninger og Veien Til Golf (VTG) kurs. Samt gi private golfleksjoner.  
 

Grevstua – Kafedrift 

Ingelin Hjelm og Martina Lien har driftet Grevstua i 2020. Samarbeidet vil fortsette etter møter om 
endringer for 2021 sesongen. 

4. Banen	og	maskinparken	
Her refereres det til banekomiteens rapport. 
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5. Kommunikasjon	med	medlemmene	
Det har gjennom hele sesongen gitt løpende informasjon om klubbens aktiviteter og status gjennom 
e-post til medlemmene. I tillegg har informasjon blitt lagt ut på klubbens hjemmesider og gjennom 
Facebook. Klubbens hjemmesider i kombinasjon med jevnlige e-poster oppfattes som dekkende for 
informasjon til medlemmene. I tillegg har klubbens komiteer egne sider på Facebook. 

6. Tillitsmannsapparat	
Oppegård Golfklubb har et stabilt tillitsmannsapparat i styret og komiteene. Dette gjelder også for 
ansatte. Dette bidrar til en stabilitet i klubben som igjen skaper positive aktiviteter i klubben.  

Medlemmene, og da spesielt våre seniorer gjennomfører mye dugnadsarbeid på banen og området 
rundt banen. Dugnadsarbeidet som utføres i klubben er viktig for å kunne opprettholde vår gode 
banestandard, og bidrar til at vi kan holde en sunn drift av klubben. Deltagelse på dugnader og i 
arbeidet med klubbsaker er viktig for å utvikle et godt klubbmiljø. 

7. Arbeidsmiljø	
Klubbens HMS arbeid er basert på system utviklet program fra Reddibo, og vi arbeider systematisk 
for å oppfylle disse kravene i vårt HMS arbeid. Reddibo ble anskaffet i 2020 for å digitalisere 
prosesser og krav i henhold til lov. 

Vårt HMS-arbeid består av fire hovedelementer: 
 
Å starte opp: 

• Informere og motivere  
• Sette mål og beskrive ansvar og myndighet 
• Organisere og planlegge gjennomføringen 

Kartlegge: 

• Kartlegge utfordringer  
• Foreta risikoanalyser 
• Kartlegge eksisterende rutiner for HMS 
• Skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter 
• Systematisere og oppbevare dokumenter 

Planlegge: 

• Prioritere 
• Lage handlingsplan for gjennomføring 

Gjennomføre/følge opp: 

• Gjennomføre tiltak 
• Rette opp feil og mangler 
• Forbedringsarbeidet skal være naturlig del av den daglige driften 
• Kontinuerlig gjennomgang og oppfølging 
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8. Ytre	miljø	
Klubbens virksomhet forurenser det ytre miljø i beskjeden grad, og miljømessige krav etterkommes. 

9. Forskning	og	utvikling	
Klubben driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

10. Sportslig	
Turneringer i 2020 refereres det til gruppenes rapporter. 

Spilte runder medlemmer og greenfee spillere (turnerings runder er ikke medberegnet.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

13 842 14 223 14 573 14 171 13 294 13 690 25 739 

 

11. Utvikling	av	medlemskap		
PR.1.1:  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aktive 599 (1) 600(1) 610(1) 602(1) 605 690 

Greenfee 186 174 171 159 151 119 

Barn/Junior 60 58 74 63 57 119 

Student/militær/ungdom 24 70 108 111 134 199 

Prøvemedlem 28 37 39 17 33 36 

Familie 34 31 37 29 33 38 

Øvrige 136 129 121 121 129 158 

SUM 1067 1099 1160 1102 1142 1359 

(1) Inkluderer medlemmer med 5-års avtale 

12. Året	2020	for	Oppegård	Golfklubb	
Året 2010 har være preget av Covid 19 situasjonen på godt og vondt. I starten av sesongen var det 
mange begrensninger og regler for å kunne spille golf. Noen av disse ble det lettet på eller fjernet i 
løpet av sesongen. Den informasjonen vi har fått sier at ingen av medlemmene eller ansatte er blitt 
smittet på OPGK. 
 
Til tross for smitte situasjonen har 2020 vært et fantastisk år for OPGK. Vi har hatt en enorm økning i 
antall spilte runder og medlemmer. Dette har igjen gitt oss et veldig godt økonomisk fundament for 
fremtiden. 
 
Klubben har i 2020 hatt enn netto tilvekst på 217 medlemmer. Vi ligger over snittet i på landsbasis i 
medlemsøkning for 2020. OPGK har som ambisjon at medlemmene skal spille mye golf da det over 
tid vil skape bedre golfspillere og en aktiv deltagelse i klubbmiljøet. I 2020 har denne ambisjonen 
slått inn ved at gjennomsnittlig HCP for medlemmene har falt fra 26,2 til 24,9. Som klubb har vi et 
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særlig fokus på å gi medlemmer som har et høyere HCP og nye golfere et tilbud om sportslig utvikling 
gjennom våre proer. Det er vår erfaring at medlemmer i disse gruppe i større grad er i faresonen for 
å slutte med å spille golf.   
 
En utfordring mange klubber har er å beholde medlemmer i aldersgruppen mellom 20 og 30 år. Disse 
slutter eller går over til lavprisklubber ofte på grunn av økonomi. For å møte dette besluttet styret i 
2017 å lage en Student, militær og ungdoms kategori som gjelder fra 20 år til og med fylte 29 år. 
Dette har medført at denne kategorien er den som har vokst mest, og bidratt til sterkest 
medlemsvekst også i 2020. 
 
Vi observerer at et flertall av de som sier at de kommer til å slutte med å spille golf, oppgir som årsak 
at de spiller for lite, det tar for mye tid og at kostnadene forbundet med medlemskap vanskelig kan 
forsvares. Vi har også i 2020 gitt mulighet for å booke 9 hulls runder. Dette har i år ikke fungert 
tilfredsstillende, da belegget på banen har vært høyt. Våre forsøk på å forklare at starttidspunkt på 
back 9 ikke er en start tid, men en spot tid har ikke har blitt forstått/respektert. Derfor gikk vi tilbake 
til at medlemmene kan forhøre seg med proshopen for å kunne gå ut på back 9 om mulig. 
 
Covid 19 situasjonen i 2020 har ført til store begrensninger i turnerings- og andre arrangementer vi 
normalt har hatt, for å skape et godt klubbmiljø. Det har kun vært avholdt en veldedighets 
turneringer samt klubbmesterskap. Videre har turneringer i regi av Dame- Herre- og Seniorgruppen. 
Disse turneringene har vært viktige bidragsytere til klubbmiljøet. For mer informasjon viser vi til de 
enkelte gruppenes rapporter. 
 
Arbeidet med juniorer som klubbens sportslige leder, proer og juniorkomiteen gjør, er også et viktig 
bidrag for å opprettholde og utvikle klubbmiljøet. Vi blir stolte av klubben når våre spillere oppnår 
gode resultater. Rune Bøkeid ble Norges mester for juniorer, og alle i Magnus sin treningsgruppe har 
i 2020 spilt på Srixon Tour, som er det høyeste nivå av junior turneringer i Norge. For mer 
informasjon refereres det til juniorkomiteens rapport. 

Årsmøtet 2020 vedtok en ny virksomhetsplan for 2020 - 2023. Den vedtatte virksomhets planen 
fokuserer på medlemmene og banekvalitet; «Medlemmene som største prioritet, og alt vi gjør er for 

å skape en bedre opplevelse for dem» og «Det skal jobbes kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på 

banen». 
 
OPGK er medlem av Foreningen Norske Golfklubber (FNG). De største golfklubbene i Norge er 
medlemmer, og FNG skal være en pågangsdriver mot premissgivere i golf Norge for at golfklubbenes 
økonomiske rammevilkår skal bedres. Fokus er å jobbe med å forbedre premissene slik vi kan drifte 
en golfbane med ansvarlig økonomi.  FNG er også en arene for å bygge nettverk mellom 
golfklubbene. Daglig leder sitter i styret og Styreleder har også deltatt på møtene. 

Hyppig informasjon fra administrasjonen er også et viktig tiltak for at medlemmene skal føle seg 
ivaretatt av klubben.  

13. Økonomi		
Styret er også i år tilfreds med resultat og klubbens økonomiske utvikling. Fra å ha vært en klubb i 
økonomisk krise for noen få år siden står vi sterkt i dag. Dette gir oss mulighet til å prioritere 
oppgradering av banen og å drifte denne slik at den blir forbedret og at den holder en høy kvalitet 
selv når værgudene ikke er på vår side. 

Regnskapet viser at vi i 2020 fikk et overskudd på 647.680 kroner som er 172.486 kroner bedre enn 
det foregående året.  
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Vi har i 2020 investert 1.070.000 kroner i nytt pumpe hus, sikkerhetsgjerde og fornyelse av 
maskinparken. Det har også blitt godkjent tilleggsinvesteringer for 400.000 kroner til å utbedre 
teesteder 7 og 11, samt varmepumpe til verksted. For 2021 arbeider vi ut ifra et driftsbudsjett i god 
balanse og planlegger å øke investeringene til 2.000.000 kroner. 

Vår klubb er i en særstilling hva angår økonomisk evne til å utvikle klubb og bane – og vi er bevisste 
på å holde fokus på økonomistyringen da det er en avgjørende forutsetning for å lykkes på lang sikt. 

14. Fortsatt	drift	
Styret vil på bakgrunn av årsresultat 2020 og fremlagt budsjett for 2021 anbefale videre drift av 
klubben. 

Styret ber om at årsmøtet slutter seg til det fremlagte budsjettforslag. 

 

 

Oppegård, 26.02.2021 

 

Jan Lund Jørn M. Olsen    Caroline Sponheim Lise Furnes Søgaard Erik Halvorsen 
Styreleder Nestleder       Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
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https://penneo.com/validate

Erik Halvorsen
Styremedlem

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5997-4-125531

IP: 88.95.xxx.xxx

2021-02-26 16:11:23Z

Jørn Maurits Olsen
Styremedlem

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5993-4-3141585

IP: 109.189.xxx.xxx

2021-02-26 18:48:12Z

Caroline Nimann Sponheim
Styremedlem

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5998-4-2923158

IP: 88.95.xxx.xxx

2021-02-26 20:29:38Z

Lise Margrete Furnes Søgaard
Styremedlem

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5998-4-744165

IP: 158.233.xxx.xxx

2021-03-01 08:53:30Z

Jan Erling Lund
Styreleder

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5999-4-1180575

IP: 109.189.xxx.xxx

2021-03-01 13:55:21Z
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Sak 8.1 

Oppegård Golfklubb – damegruppen 2020    

Styrets sammensetning 

Vivian Royne Ypma (leder), Ann Kristin Tangen (kasserer), Catherine Granung (turnering) og Gunn Berit 
Kaslegard (CL/turnering)  

Damegruppens aktiviteter 

Oppstart 2020 med innendørsgolf på Follo Golf. Totalt 43 damer gjennom 5 ganger. I år ble det en brå slutt på 
innendørs da Covid satte en stopper for det, premiering for samlet beste vil bli utdelt når vi igjen kan samles 
forhåpentligvis i 2021. Vi gratulerer Vivian med sammenlagt seier. 

Hele sesongen 2020 har vært preget av pandemien og det er ikke avholdt vårmøte, høstmøte eller sosialt i 
forbindelse med turneringer. 

Det positive med dette er at vi har tilvent oss å bruke Livescore ved turneringer J Takk til alle spillere som har 
tatt dette godt i mot og gjort det enkelt for turneringsansvarlige for rask oppsummering av resultater.  

Damegruppens mest sentrale aktivitet er damedagen. Første turnering ble avholdt 12. mai med Texas 
scrambIe og avsluttet med siste turnering 29. september. Totalt 22 damedager inkludert høstturneringen som 
ble avholdt lørdag 19 september. 

Den med høyest antall deltagere var åpningsturnering med Texas scramble, totalt 32 deltagere. I snitt var det 
på reelle turneringer 20 per turnering hvor det for sesongen 2020 har vært flere nye damer som har vært med 
og det er vi superglade for. 

Damegruppen deltar også på andre turneringer hvor vi turnerer mot andre klubber, dette er CL (Connecting 
Ladies ) og Naboslaget (Oppegård mot Grønmo) 
 
CL 2020 ble avlyst grunnet pandemien og vi håper det er igang igjen for 2021. 

Naboslaget: Sesongen ble veldig spennende til siste slutt, det endte delt etter at Oppegård damene gjorde en 
fenomenal innsats på single matcher og vant 8 av 12. Pokalen blir hos Oppegård damene. 

Grevinnen: I år var det 26 deltagere og mange spennende matcher gjennom hele sesongen. I finalen Nora 
Gundersen og Emilie Ulvøy hvor Nora gikk av med seieren 3 opp og 2 igjen J Vi gratulerer! 

Høsttur/høst turnering: I år ble det høstturnering og ikke tur, vi var 28 damer en flott dag i september arrangert 
på vår egen bane med starter Erik Hjelm. Årets vinner av høst turneringen ble Eli Dvergsnes. Gratulerer! 

 
Takk for sesongen 2020 vi sees i 2021. 
For Oppegård GKs damegruppe 
 
Vivian Royne Ypma      
Leder  
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Årsrapport juniorkomiteen 2020  
 

Komiteen har i 2020 bestått av: 

Andreas Ulmo, Petter Clemetsen, Henning Stranda, Jan Takman, Petter Franck (fra 

sommeren 2020) og Morten Jensen. 

Daglig leder Frode Valle, sportslig leder Magnus Ohlsson og juniortrener Joachim Bjerke har 

deltatt på noen av møtene. 
 

Oppsummering av 2020 
Vi har i 2020 hatt flere spillere som har deltatt i turneringer, og flere av juniorene har 

oppnådd svært gode resultater. I år er det 14 spillere som har deltatt aktivt gjennom året og 

samtlige har deltatt i mange juniorturneringer.  

Juniorene har deltatt på Narvesen Tour, Srixon tour og Garmin Norgescup. 

2020 har i likhet med 2019 vist oss 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 i 

alle aldersklasser 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. 

 

  

 
Intern junior turnering 10. mai 2020 

 

Vintertrening 
Vintertreningen 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 aktivt trene teknikk gjennom vinteren. 

 

I tillegg til teknisk trening har en gruppe trent fysisk trening på Atlet-Fysio (1t i uka). Vi har i 

år også arrangert simulatorspill på Follo golfsenter med godt oppmøte fra de aktive 

turneringsspillerne. Juniorene har også trent på egenhånd med eget program basert på 

fastsatte utviklingsmål.  

Etter at strenge smittevernregler ble innført i mars 2020 ble all innetrening avlyst. 
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Treningsleir 
10 av klubbens juniorer startet sesongen i vinterferien med 1 ukes treningsleir i Alicante på 

Mar Menor med region Østlandet Øst. Juniorene ble igjen i Alicante og deltok i Srixon Winter 

Open uken etter. 

 

Juniorgruppas planlagte treningsleir til Øijared i Sverige ble i år avlyst på Covid - 19.  

 

Rekruttering 
Rekruttering av nye juniorer til trening eksploderte våren 2020. Gjennom vår, sommer og 

høst har OPGK hatt 67 juniorer i trening. 

 

Sommertrening 
Juniorene har i sommersesongen 2020 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. 

• Spill på bane – Juniorene har spilt mange treningsrunder på egen bane i år. I tillegg 

har de spilt flere runder på banene til samarbeidene klubber i 3XKlubben (samarbeid 

mellom klubber i region Østlandet Øst) 

 

Magnus har trent de eldste juniorene, mens Joachim Bjerke har trent de yngre juniorene 

samt hjulpet Magnus til tider. 

 

NGF turneringer 
På grunn av Covid-19 ble alle turneringer på våren avlyst. OPGK skulle arrangert Narvesen 

tour i begynnelsen av juni. Narvesen tour og Srixon tour kom i gang medio juni 2020. 

 

Sportslige resultater 
Våre aktive spillere har levert meget gode resultater i 2020. 11 spillere har i år deltatt på 

Srixon tour som er øverste nivå i Norge. 

Narvesen tour er NGF sin breddeturnering. I 2020 har flere nye spillere i OPGK spilt Narvesen 

turnering. Brutto resultater på Narvesen tour kvalifiserer for spill på Srixon tour. 

 

Srixon tour G19 (junior elite)  

 

Navn Order of Merit 2020 Beste plassering Ant. turneringer 

Rune Bøkeid 3. plass 1. plass 5 

Oliver Ulmo 21. plass 14. plass 5 

Theodor Takman 24. plass 17. plass 5 

Sondre Storli Jensen 26. plass 15. plass 5 

Christopher Tusvik 69. plass 64. plass 3 

Magnus 
Gulbrandsen 

72. plass 44. plass 2 

Harald Harstad 75. plass 64. plass 2 
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Srixon tour J19 (junior elite)  

 

Navn Order of Merit 2020 Beste plassering Ant. turneringer 

Henriette Stranda 11. plass 9. plass 5 

Camilla Clemetsen 20. plass 12. plass 4 

 

Srixon tour G15 (Junior elite)  

 

Navn Order of Merit 2020 Beste plassering Ant. turneringer 

Mats S. Larsen 5. plass 2. plass 5 

Jakob Nilsson 9. plass 7. plass 4 

 

Narvesen tour (G19 – Brutto – kval til Srixon tour)  

 

Navn Order of Merit 2020  Beste plassering Ant. turneringer 

tellende 

Sondre Storli Jensen 4. plass 2. plass 6 

Magnus Gulbrandsen 6. plass 1. plass 6 

Harald Harstad 10. plass 3. plass 6 

Theodor Takman 13. plass 2. plass 4 

Oliver Ulmo 14. plass 2. plass 3 

Christopher Tusvik 19. plass 6. plass 6 

 

Narvesen tour (G19 – Netto)  

 

Navn Order of Merit 2020  Beste plassering Ant. turneringer  

Magnus Gulbrandsen  1. plass 2. plass 10 

Harald Harstad 9. plass 4. plass 11 

Sondre Storli Jensen  16. plass 4. plass 6 

Christopher Tusvik 28. plass 10. plass 9 

Theodor Takman 29. plass 3. plass 4 

Oliver Ulmo 34. plass 7. plass 3 

 

Narvesen tour (J19 – Brutto - kval til Srixon tour) 

 

Navn Order of Merit 2020 Beste plassering Ant. turneringer 

tellende 

Henriette Stranda 1. plass 1. plass 6 

Camilla Clemetsen 5. plass 2. plass 5 
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Narvesen tour (J19 – Netto) 

 

Navn Order of Merit 2020 Beste plassering Ant. turneringer 

Henriette Stranda 3. plass 1. plass 7 

Camilla Clemetsen 6. plass 1. plass 5 

 

Narvesen tour (G15 – Brutto - kval til Srixon tour) 

 

Navn Order of Merit 2020 Beste plassering Ant. turneringer 

tellende 

Jakob Nilsson  2. plass 1. plass 6 

Mats S. Larsen 3. plass 1. plass 6 

Eskil Franck 13. plass 6. plass 5 

Thomas Gulbrandsen 17. plass 10. plass 5 

Melvin Ringnes 22. plass 11. plass 2 

Hans Emil Eid 33. plass 17. plass 1 

 

 Narvesen tour (G15 – Netto) 

 

Navn Order of Merit 2020 Beste plassering Ant. turneringer 

Eskil Franck 4. plass 1. plass 6 

Jakob Nilsson 6. plass 1. plass 8 

Mats S. Larsen 10. plass 1. plass 8 

Thomas Gulbrandsen 15. plass 1. plass 5 

Melvin Ringnes 16. plass 2. plass 3 

Hans Emil Eid 47. plass 17. plass 1 
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Lag NM junior 
Lag NM junior ble i år spilt på Bærum GK for jentene og på Oslo GK for guttene. 

 

Lag NM jenter ble vunnet av Gamle Fredrikstad GK og Henriette, Camilla og Coach Magnus 

sikret sølvplassen og opprykk til Lag NM junior elite i 2021. 

Lag NM gutter Elite ble vunnet av Oslo GK, Nøtterøy GK på 2. plass og våre gutter; Oliver, 

Jakob, Rune, Sondre, Theodor og Coach Andreas kom på en flott 3. plass. 

 

 
 

Henriette, Magnus og Camilla  Oliver, Jakob, Andreas, Rune, Sondre og Theodor 

 

Junior NM 2020 – Gamle Fredrikstad GK 
Junior NM ble arrangert 12-14 august på Gamle Fredrikstad GK og Rune Bøkeid leverte solid 

spill og vant med god margin! 
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Resultater KM junior jenter 

 

Navn KM junior plassering KM dame plassering 

Henriette Stranda  1. plass 2. plass 

Camilla Clemetsen 2. plass T3. plass 

Emilie Ulvøy 3. plass T3. plass 

 

 
Camilla, Henriette og Emilie 
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Resultater KM junior gutter 

 

Navn KM junior plassering KM herre plassering 
Theodor Takman 1. plass 2. plass 

Oliver Ulmo 2. plass 4. plass 
Harald Harstad 3. plass 7. plass 
Sondre S. Jensen 4. plass 8. plass 
Magnus Gulbrandsen 5. plass 10. plass 
Jakob Nilsson T6. plass T12. plass 
Mats S. Larsen T6. plass T12. plass 
Christopher Tusvik 8. plass T26. plass 

 

 
Oliver, Theodor og Harald 

 

Joachim Invitational 2020 
Søndag 13 september invitere Joachim Bjerke og juniorkomiteen til intern juniorturnering 

med spill i 3 klasser; 10 åringene, mix 9 hull og junior 18 hull. 

36 juniorer deltok i turneringen. Alle fikk premie, pølser og brus. 
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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 hvert år som går til fritt gjestespill for juniorene på 

hverandres baner, arrangere Ryder Cup på høsten og treningsleir på Mar Menor i 

vinterferien. 

Juniorgruppa er veldig fornøyd med samarbeidet og med tilbudet. 

 

Økonomi 
Klubben fører ikke eget regnskap for Juniorkomiteen. Vi har hatt inntekter nær det 

budsjetterte, og utgiftene har vi holdt under det som har vært 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 Joachim, og dialogen med 

daglig leder Frode har vært god og konstruktiv. Vi opplever stor støtte og velvilje fra ledelsen 

i forhold til å opprettholde et høyt fokus på våre juniorer. 

 

Vi har sammen med Magnus utviklet og tilpasset tilbudet til juniorene. I 2020, 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 2021. 

 

 

Oppegård, 10 januar 2021 
 

 

For juniorkomiteen  

 

Morten Jensen (Leder) 

 

 



 

 

Classification: Open 
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Herregruppa OPGK sesongen 2020 

• Innledning 

• Facts 

• Premiering 2020 

Innledning 

Herregruppas ledergruppe vil takke for den iveren og spillegleden dere viser ved å møte 

rekordmange til våre mandagsturneringer. Vi kan vel også takke covid-19 og derav en del spillere 

med hjemmekontor, for at vi har klart å sende opptil 96 mann ut på banen i løpet av en mandag. Så – 

«det er ikke så galt, at det er godt for noe» passer vel inn her. Det var lenge meget spennende om vi i 

det hele tatt skulle få utøve vår interesse på den fine banen vår, men heldigvis var det noen som 

forsto at golfere sjelden er mye sammen på selve banen – vi slår jo den lille hvite ballen overalt. Takk 

for at dere har vært tålmodige og respektfullt har fulgt sentrale og lokale retningslinjer! Banen 

kunne fort blitt stengt dersom vi hadde vært litt uvørne! 

Facts: meget høyt aktivitetsnivå og nye rekorder ble satt 

1. Antall herrespillere: 130 stk - NY REKORD! 

2. Høyest antall deltagere på en runde: 96 - NY REKORD! 

3. Antall mandagsturneringer: 18 (vi lurte inn en ekstra i Pinsa), derav 3 9-hulls. 2 runder ble 

avlyst, fordi banen ikke hadde åpnet for sesongen. 

4. Andre turneringer:  

a. Åpningsturnering: ble avlyst pga av covid-19 

b. Texas scramble 2 mannslag  

c. Herregruppas Matchplay. 

d. Årsoppgjøret – vi knuste Grønmo-gutta igjen! 

e. Avslutningsturneringen. 

Årsmøte 2020: Ikke avholdt pga covid-19. 

Premiering: 

At vi ikke fikk arrangere festmiddagen i forbindelse med Avslutningsturneringen, er sikkert den 

kjedeligste innvirkningen covid-19 har hatt for oss i herregruppa. Dermed gikk vi glipp av den 

sedvanlige spennende premieutdelingen, der vinnere må være tilstede for å motta premien for 1./2. 

eller 3.plass på mandagsturneringene.  

Premiering blir utsatt til 2021 i håp om en mulighet til å samles til fest igjen i 2021 

Vinnere av  «spesial-turneringene»: 

Match-play Herrer:  Espen Håseth 

Texas scramble 2-manns lag: Espen Håseth & Jan Takman 

OOM:    Rune Georg Berntsen 

Eclectic:   Petter Clemetsen 

Avslutningsturneringen:  Frank Ivar Westby 
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Årsberetning Seniorgruppen OGK 2020 

Styrets sammensetning 
Johan Solem (leder), Gary May (Økonomi), Stein Tagge (turneringsleder), Svein Vold & Espen Viul 
(turneringskomite). 
 
Aktiviteter 
Seniorturnering er spilt hver onsdag formiddag.22 turneringer med tilsammen 922 runder 
Det er også spilt turneringer torsdag ettermiddag. Dette tilbudet er godt tilpasset de seniorer som fremdeles er i 
arbeid. Ca. 60 betalende spillere 20 runder. Denne turneringen ble administrert av Morten Haukedal. 
 
Order of Merit 
Onsdagsturnering:Klasse A; Steinar Haukanes, Klasse B; Tonny Kieding, Klasse C; Einar Moe 
Eclectic Klasse A; Jarle Bråten, Klasse B; Bjørn Ove Olsen, Klasse C; Jan Erik Andresen 
 
Torsdagsturnering; OOM Morten Haukedal, Eclectic; Dag Vidar Sørensen 
 
Golfringen 
I denne turneringen deltar lag fra Drøbak, Skjeberg, Grønmo & Oppegård. 
Denne måtte dessverre avlyses pga Corvid situasjonen. 
 
Dugnader 
Seniorene har ivrig deltatt på flere dugnader; ball plukking på driving range, felling av trær & fliskutting.  En viktig 
og hyggelig aktivitet. 
 
Vårtur 
Planlagt vårtur til Sverige i april måtte dessverre avlyses pga Corvid situasjonen 
 
Årsmøte  
Pga Corvid situasjonen er årsmøtet utsatt inntil videre. Vi håper situasjonen bedrer seg slik at årsmøtet kan 
avholdes i løpet av våren. I mellomtiden blir styret " sittende". 
--  
 
 
 
 
Johan Solem 
Pauline Hallsvei 74 
1410, Kolbotn 
Norway 
 

 



BANEKOMITEEN 
Årsrapport 2020

Denne rapporten kan lett preges av noe «copy-paste» fordi vi har noen utfordringer som
har stygg tendens til å gjenta seg, og som det i tillegg er vanskelig  eller for dyrt å gjøre
noe med.

Driftsåret 2020 ga oss en bane som neppe noen gang har vært bedre, hvis vi ser bort fra
et par dager med stenging pga av ekstrem nedbør. 

Dette er forhold som vi må leve med, fordi bekkens kapasitet ved ekstrem nedbør ikke er
tilstrekkelig til å ta unna alt vannet. Hvis vi øker gjennomstrømmingen gjennom hull 9 og
18, for'ytter vi bare problemet til hull 10 og 12, hvor rørene har begrenset kapasitet.

Men aktiv bruk av vårt demningsystem i forkant av varslet nedbør kan bedre situasjonen
noe, men tidvis overvann langs fairway 9 og 18 må vi trolig leve med.

En løsning kan være å heve fairway i de mest utsatt områdene på begge sider av bekken
med 30 til 50 cm. Et lag med grov grus lagt på en -berduk og toppet med ny -berduk og
vekstmasse  bør  kunne  avhjelpe  det  mest  akutte  problemet.  Begge  fairwayene  bør
allikevel ha tilstrekkelig helling til god drenering, noe også et gruslag vil bidra til.

Bekkeløpet bør også renses årlig for dødt organisk materiale som nå er et hinder for god
gjennomstrømming. Deler av jobben bør kunne gjøres med vår egen gravemaskin, mens
andre områder må renses med større innleid utstyr.

 Arbeidet bør gis prioritet, siden det nå er mange år siden bekkeløpet ble renset.

Baneåpning
Åpningen i 2020 ble den 18. april, altså nesten 2 uker tidligere enn i 2019 og nesten 5
uker tidligere enn i 2018. Sesongen i år ble den lengste i klubbens historie!

Alle  greenene  hadde  overvintret  godt,  og  innsats  med  dekking  av  greenene  med
spesiallagede greenduker gjorde at  vi  hadde gode  putting'ater  fra  dag 1!  Forsinket
levering av gjødsel gjorde at fairwayene ble hengende etter i veksten, men kom seg raskt
da gjødselen endelig kom.

Personalutfordringer
Våre sør-afrikanske venner, Si-su og Wiseman, kunne ikke slippe inn i Norge pga Covid
19. Reduksjonen i arbeidskapasitet ble delvis kompensert med vikarer og overtid, og våre
mannskaper fortjener all ære for at de klarte å takle disse utfordringene!

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.
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Nye dreneringsgrøfter, hull 18
Etter banestengning ble det gravd nye dreneringsgrøfter i starten på fairwayen hull 18.
Nye drensledninger er lagt og grøftene er fylt med singel, toppet med -nere masse. Det
var en sann fryd å se hvor e9ektivt dette tiltaket er, og vi kan glede oss over et vesentlig
tørrere område i overskuelig fremtid! 

Arbeidene er basert på den Dreneringsplanen som ble utarbeidet for 4 år siden, og videre
fremdrift  avhenger  av  ledig  kapasitet  og  meteorologiske  utfordringer.  Men  stadige
forbedringer kan påregnes.

Er det en plan bak trefelling og (ishogging?
Det er sikkert mange som lurer på om vi har en plan for hva vi holder på med når vi
svinger motorsaga og kjører 'iskutter rundt på banen høst, vinter og vår. Er det virkelig
nødvendig å hogge? Ja, det er faktisk det, og en plan har vi.

Hvis du har vært medlem i 20 år, har de 'este grantrær som var unge småtrær i 2000
blitt 10 meter høyere siden du meldte deg inn!

Selje, som kan kalles «skogens ugras», setter 10-15 skudd på 2-3 meter fra stubben i
løpet av det første året etter at de er felt. Osp kommer med et utrolig antall rotskudd over
et stort område etter felling, og kan nå 2 meter første året. Gråor rotskyter helt enormt.
(Bare ta en kikk langs bekken nedenfor tee 53, hull 9) Derfor rydder vi, pusser og steller
som best vi kan, godt hjulpet av banemannskapene som prøver å  holde etterveksten i
sjakk. Dette slipper til lys og luft, og skaper nye siktlinjer rundt omkring på banen.

I tillegg -nnes det områder med trær som som kan resultere i livsfarlige trefall, spesielt
åsen langs hull 12 og opp mot utslaget hull 13. Bare i høst har vi hatt 4 nye trefall av
digre grantrær i dette området. Noen av trærne her er allerede døde, eller døende, og
'ere kommer det til å bli. Og vi har allerede tatt ut et antall store tørrgraner for å bedre
sikkerheten.

Mange av de gamle grantrærne er sterkt svekket på grunn av råte, selv om de ved første
øyekast kan se friske ut. Derfor må det drives det som kalles sikringshogst for å ta ut trær
som ved  trefall  kan  nå  frem til  beferdede  områder.  Dette  er  ikke  bare  golfklubbens
ansvar, og derfor samarbeider vi godt med Nordre Follo kommune som grunneier for å
sikre utsatte områder.

Dette  arbeidet  har  blitt  aktualisert  ytterligere  etter  tørkesommeren  2018,  som  har
svekket mange trær, spesielt gran, som plutselig dør. Rotfestet svekkes da raskt, og en
potensiell risiko for trefall er skapt på kort tid.

Totalresultatet av vinterens arbeider vil du først se til våren, når løvtrærne har fått blader.
Vi føler oss overbevist om at du blir fornøyd med tingenes tilstand.

Varmere, våtere, villere.
Klimaet er i endring, og det påvirker oss i betydelig grad. Men i  2020 var banen stengt
for spill kun 1 og 1/2 dag.

Men det  er  jo  lyspunkter  også!  Det  er  utført  en  rekke  dreneringsarbeider  i  løpet  av
høsten, bl. a på hull 3, 17 og 18, og det er sprengt og senket i utløpet på dreneringene på
hull 4 og 6. Flere bunkere har også fått ny drenering, så det er forbedringer å se fram til.



Teesteder.
De mest problematiske,  nemlig 7 og 11 er nå fullstendig ombygget  og blir  betydelig
større enn de var. I tillegg bygges det nye teesteder på 17, 18 og 11 som del av en plan
om å bygge en bane som vil bli 3 400 m. Dette er for å ta en del vanskeligheter ut av spill
for nybegynnere, barn og eldre som ikke slår så langt.

Tee 2  
Utenom golfsesongen er det betydelig turtra-kk opp veien til tee 2, over teestedet og
ned mot Kongeveien. 
Her bør det anlegges og gruses en gangvei på nedsiden av tee mot Kongeveien for å
unnå tra-kk og  unødvendig slitasje på teestedet.

Kjørevei hull 10
De 'este som bruker bil, ender opp med å kjøre rett ned veien, og deretter over fairway
foran nederste dam. Nåværende krav er at biler skal kjøre tilbake på gangveien og ned
veien ved Kongeveien. Ikke en god løsning med hensyn på sikkerhet på gangveien, og
kravet blir heller ikke  konsekvent overholdt.

Det bør derfor etableres en kjørevei ned foran tee 44 og tvers over fairway foran øvre
dam.

Bunkere.
Første bunker til  venstre hull  1 er til  stadighet vannfyllt, og vanskelig å drenere. Den
legges igjen, hvis god drenering ikke er mulig.

Det samme gjelder greenbunker 15, men her bør god drenering være mulig hvis ikke fjell
blokkerer for avløp.

Sikring mot utslag 44, hull 12 og 13.
Nåværende sikring bærer preg av å være provisorisk, og bør forbedres på linje med hull
18.

Lysløypa
som kommer ut av skogen mellom hull 15 og 16 skaper tra-kk både til fots og med sykkel
over banen, og farlige og frustrerende situasjoner. Men det går en sti opp fra lysløypa
som kommer ut ved toalettet hull 17. Denne bør opprustes, og det bør gruses en en sti
langs og over treningsfeltet mot stien som ender bak green 18. Med god merking bør
denne  bli  et  trygt  alternativ.  Disse  arbeidene  kan  kanskje  gjøres  i  forbindelse  med
arbeider på green  16 neste høst?

Gangbru mellom hull 7 og 8
Dette er en «gammel traver» som har dukket opp i lyset igjen. Kanskje verdt å ta fram
igjen? Den vil kunne bidra til raskere spill, men det kreves en del -ntenking for å løse
tra-kken forbi  green 7.

Dugnadsarbeid
En mild og snill  vinter ga oss mulighet til  å  ta ut gran og rydde på høydedraget og
treningsområdet mellom hull 16, 17 og 18. Det var overraskende mange av trærne her
som var sterkt svekket av råte og derfor utgjorde en sikkerhetsrisiko, jfr 2 trefall i 2019
som kunne fått dramatiske konsekvenser. Begge skjedde når det var spillere på banen!



Ellers har det blitt pusset, stelt og kvernet over store deler av banen. Den gjengen som
trofast stiller opp fortjener virkelig en honnør. Uten dem, og en velvillig kommune som
stiller  sin hypere9ektive 'ishugger gratis  til  disposisjon,  hadde jobben vært  umulig  å
gjennomføre.

Dugnadsarbeidet fortsatte da banen stengte i oktober. Det er ryddet og tynnet til venstre
for utslag 53 og 56, hull  13, og hele veien frem til  kollen med bjørka. Det har ingen
betydning for spillelinjene, men hullet fremstår som lysere og mindre innestengt enn det
var.

Vi fortsatte på kollen mellom Kongeveien og utslag 2. Her har vi tatt ut en rekke større og
mindre grantrær for å skape nye siktlinjer, og slippe til lys og luft. De største trærne her
er ikke jobb for glade amatører, og vi regner med å få profesjonell hjelp til dem i løpet av
vinteren/våren.

Etter avtale og befaring med Frode og Steven vil ytterligere ryddingsarbeider bli iverksatt,
og som vanlig vil kommunens 'ishogger komme til  aktiv anvendelse. Vel møtt til dugnad!

Generell rydding av busk og kratt
Utover  høsten  har   banemannskapene  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.  osp  og  selje  setter
årsskudd på  opptil  3  meter,  så  vi  hadde hatt  en  jungelbane på  kort  tid  uten  denne
innsatsen! Godt jobba!

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 være del av en plan for høsten 2021.

Dumpa på hull 10
Den nederste delen av skråningen opp mot green er svært bratt og ujevn, og med noen
gamle stubber,  og banekomiteen anbefaler jevning med gravemaskin og tilkjøring av
masse for å jevne dette området, slik at robotklipperen kan brukes til vedlikehold av hele
området. 

Gjerde langs vei fra hull 3 over hull 8
Her bør et nytt forlenget gjerde settes opp for å sikre kryssende tra-kk.

Rydding av «lagerområde» ved hull 2
Arbeidet ble påbegynt ved dugnaden i 2019, men mye gjenstår. Vi klarer sikkert å fylle en
storcontainer i år også. Det ligger også en del «årgangsved» på området, så det er bare å
forsyne seg! På området nærmest fairway bør gamle trestubber fjernes med gravemaskin
slik at området kan vedlikeholdes/klippes maskinelt. 

Det er gjort avtale med en entreprenør, som har en enorm 'ishugger, om å kverne det
meste av avfallet som ligger på området. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få ham til
å oppfylle avtalen, men vi gir oss ikke, for bort skal det!

Vi  har  et  lager  av vedvirke,  og det  vil  bli  mer.  Dette  kan vi  kjøre  bort  og levere på
parkeringsplassen  i  Tømteveien,  rett  overfor  The  Well.   Her  legger  også  kommunen
overskuddsvirke, som så hentes av folk som vil ha ved. Men det er mye jobb, og vi bør



kjøre  alt  fremtidig  virke  direkte  til  «vedplassen»  nevnt  ovenfor,  slik  at  vi  unngår
mellomlagring og ekstra arbeid.

Veiene på banen
De  'este  av  veiene  er  ikke  spesielt  godt  fundamentert  og  årets  tra-kk  har  presset
gruslaget ned i jorda mange steder. Spesielt der det er vått er det ofte mer leire enn grus,
så påfyll av grus er nødvendig.

Merking av banen.
Det er lett å ta for gitt at banen er merket på en god måte. Komiteens medlemmer vil
gjerne  gi  en  honnør  til  sitt  medlem  Jostein  Braset,  som  også  er  forbundsdommer.
Produksjon og maling av merkestaker og vedlikehold av materiellet tar utallige timer i
tillegg til arbeidet med å merke ved sesongstart og rydding ved sesongslutt. Super jobb!

Det er bestillt nye teemarkeringer til alle utslagssteder til neste sesong. Nye veivisere på
enkelte hull dukker også opp.

Langtidsplan for forbedringer
En 5-årsplan for forbedringer på banen er under arbeid, og er i skrivende stund ute på
høring blandt komitelederne.  Den vil danne grunnlag for investeringer og arbeidsplaner
de kommende årene.

Banekomiteen gir sin enstemmige tilslutning til denne planen, men anbefaler at arbeidet
med «forward tees» (3 400 m bane) gis høy prioritet, og at teestedene åpnes for spill
etterhvert som de blir ferdige, selv om banen ikke kan slopes før alle er ferdige.

Generell forskjønnelse av enkelte områder på banen.
Hull 1, Mur mot gangvei, påfylling av jord og beplantning, samt legging  av betongstein
langs tee. På området mot skogen, som ble ryddet for noen år siden, bør ny vegetasjon
fjernes.

Skråning bak treningsbua på rangen, samt skråningen til venstre på vei fra hull 9 og opp
mot vaskeplassen. Disse områdene bør bearbeides og tilplantes. Bruk av planteduk og
dekking med bark kan være en god løsning.

Startbua, hull 1
Området bak bua, mellom gangveien og Kongeveien bør fylles ut, planeres og møbleres
med noen egnede møbler,  slik at  spillere som venter på utslag ikke behøver å stå i
rundkjøringen, eller på gangveien. 

Det ble  investert i følgende nytt utstyr i 2020.
«Groomere» til fairwayklipper. Dette er  utstyr som løfter gresset før det klippes slik at vi
unngår  å  få  liggende  gress,  mose  eller  tuer  på  fairwayene.  Bra  for  både  spill  og
plantehelse.

Vår nye beltegående og fjernstyrte roughklipper har virkelig svart til forventningene, og
har spart utallige arbeidstimer med ryddesag. Helt klart et godt bidrag til raskere spill,
spesielt på hull 10, 12 og 16

Det  planlegges  ytterligere  investeringer  for  2021  for  å  e9ektivisere  og  vedlikeholde
maskinparken.



Klubbhuset
Den terrasseseløsningen 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 innearealet. Det er p.t. uvisst hvordan kommunen vil stille seg til
en slik løsning, og hvordan en eventuell -nansiering skal deles eller dekkes.  

Det må avholdes et møte med kommunens eiendomsavdeling for av avklare mulighetene
for gjennomføring.

Snøproduksjonen,  spesielt  på  rangen,  er  et  stadig  tilbakevendende  tema.  Det  ble
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. Våre ønsker har blitt oppfyllt nesten før vi
har fått uttalt dem!

Komiteen vil gjerne rette en spesiell takk til  alle som har deltatt på dugnader i 2020.
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!

Østre Greverud, 6.januar 2020
 

Steinar Bjerke    Jostein Braset     Einar Kjell Moe     Egil Knutsen    Erik Kalland
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Årsrapport turneringskomitéen 2020 
 

I sesongen 2020 ble det gjennomført to turneringer, Klubbmesterskapet (KM) og 

Veldedighetsturnering (VT). 

På grunn av korona og smitteforebygging ble det ikke arrangert flere turneringer. 

På KM var det totalt 105 spillere. 52 i herreklassen, 13 i dameklassen og 40 i seniorherreklassen. 

I 2020 ble klassene dame og seniordame slått sammen til en klasse. 

Vinner av klubbmester dame ble Michelle Forsland. Vinner av klubbmester herre ble Marius Jørnsson 

Gundersen. Vinner av Seniorherre ble Frode Ulvøy og seniordame ble vunnet av Siri C. Tendal. 

På VT var det totalt 80 spillere. Denne turneringen ble gjennomført med spilleformen fourball 

(bestball). Det ble samlet inn totalt kr. 23 380,-. Inntektene gikk i år til Greverudåsen boliger. Her bor 

det mennesker, mange unge, med ulike handicap. Inne og uteområdene deres var så triste at å gi 

en liten håndsrekning for å lyse opp dagene deres ble tatt imot med åpne ermer. 

 

Mvh 

Cathrine Fagerhaug 

Turnerings ansvarlig 
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Årsrapport 2020 fra HANDICP- og VEIEN TIL GOLF-komiteen 

 

Komiteen har i 2020 hatt følgende medlem: 

Erling Nervik 

 

Komiteens arbeid i 2020 har i det alt vesentligste vært knyttet til forhold i forbindelse med handicap-

forhold generelt vis a vis våre medlemmer, og spesielt i forbindelse med implementeringen av det 

nye handicap-systemet (WHS) fra 1. mars 2020. 

Videre også i organiseringen av VTG-opplegget m.h.t. planlegging av kurs, mens den praktiske 

gjennomføringen av de planlagte kursene, har vært utført av Sportslig leder og hans stab med liten 

deltakelse fra komiteen. 

VTG-kurser: 

For sesongen ble det planlagt og gjennomført totalt 25 kurs med en jevn fordeling gjennom 

sesongen. 

Det deltok totalt 137 deltakere på de 25 kursene med en stor spredning på alder, hvor den eldste var 

72 år og den yngste 9 år. Det deltok 47 jenter/damer som gir 34,3% andel mot 45,0% i 2019. 

Totalt har 76 av deltakerne blitt medlemmer i en eller annen medlemskategori. Dette gir 55,5% mot 

tilsvarende 53% i 2020. 

I tillegg til disse kursene har det også blitt gjennomført VTG-kurs for sponsorene Skanska og SLK. 

Kursene ble gjennomført av Joachim under ledelse av sportslig leder og etter det opplegg og instruks 

som NGF har gitt ute på golfbanen med golf-opplæring samt gjennomgang av golfreglene og etikette. 

Vi har bare positive tilbakemeldinger fra kursdeltakerne samt ikke minst meget gode meldinger 

om/på Joachim som instruktør. 

 

HANDICAP-komiteen: 

Vi har etter at det nye WHS-systemet ble innført pr. 1. mars og som ble positivt mottatt, sett en 

meget god registrering av gjennomførte runder som igjen har medført at den enkelte har fått et mest 

mulig korrekt handicap som inngang til 2021. Fortsatt vil vi påpeke og fremheve at registrering av 

gjennomførte runder gjennom sesongen vil gi den enkelte det beste uttrykk for det handicap hver 

enkelt har. Dette gjelder også registrering av selskapsrunder. 

 

Gjennom 2020 har det vært god kontakt og samarbeid med klubbens administrasjon og våre proer. 

 

Erling Nervik 
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https://penneo.com/validate

Lise Margrete Furnes Søgaard
Styremedlem

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5998-4-744165

IP: 158.233.xxx.xxx

2021-02-08 09:15:35Z

Frode Valle
Daglig leder

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5999-4-1103395

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-02-08 11:43:15Z

Jørn Maurits Olsen
Styremedlem

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5993-4-3141585

IP: 109.189.xxx.xxx

2021-02-08 11:51:59Z

Jan Erling Lund
Styreleder

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5999-4-1180575

IP: 109.189.xxx.xxx

2021-02-08 12:25:11Z

Erik Halvorsen
Styremedlem

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5997-4-125531

IP: 185.83.xxx.xxx

2021-02-09 08:09:39Z

Caroline Nimann Sponheim
Styremedlem

På vegne av: Oppegård Golfklubb

Serienummer: 9578-5998-4-2923158

IP: 88.95.xxx.xxx

2021-02-10 17:10:30Z
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I  Munkedamsvefen 45
I 1^1 Jt J Posttraks t704Vika
I  0121 Oslo

www.lxlo.no

Uavhengig revisers beretning

Til arsmotet i Oppegard Golfklubb

Uttalelse om revlsjonen av arsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert arsregnskapet til Oppegard Golfklubb.

Arsregnskapet bestar av; Etter var mening:

•  Balanse per 31. desember 2020 Er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov eg
•  Resultatregnskap for 2020 forskrifter og gir et rettvisende bitde av
•  Noter til arsregnskapet, herunder et selskapets finansielle stilling per 31. desember

sammendrag av viktige 2020 og av dets resultater for regnskapsaret
regnskapsprinsipper. avsluttet per denne datcen i samsvar med

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i

Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomfort revlsjonen 1 samsvar med lev, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene international Standards on Auditing (ISA-ene). Vare

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisers oppgaver og plikter ved

revisjon av arsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har

overholdt vare evrige etiske forpUktelser i samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon bestar av arsberetningen.

Var uttalelse om revisjonen av arsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke

den andre informasjonen.

1 forbfndelse med revisjonen av arsregnskapet er det var oppgave a lese annen informasjon

identifisert ovenfor med det formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom

annen informasjon og arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi, pa bakgrunn av arbeidet vi har utfort, konkluderer med at disse andre opplysningene

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi palagt a uttale oss om dette. Vi har ingenting a

rapportere i sa henseende.

Styret og daglig leders ansvar for arsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsa ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nodvendig
for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
folge av misligheter elter utilsiktede fell.

Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til

grunn for arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vll bli awiklet.

Ui>vh^i>^ll2 tevltkin (HrretuinB \tOllkfuUU ^020

mo Ai,« oors* Cf deliAkcf I WO ffiteffWTloral et enjicUk amvar, ftg <f w dpi m U«
iAtenun.toniit& BUQ som hntif av > dc enVHtp lAAd. PIO 493 606 6^ MVA. t itv 3
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Revisors oppgaver og ptikter ved revisjonen av arsregnskapet

Vart mal er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som falge av misligheter eller utilsiktede fell, og a avgi en
revisjonsberetning som inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revision utfort i samsvar med lev, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alUid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppsta som folge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes a pavirke
okonomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa arsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og ptikter vises det til:
https;//revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre tovmesslge forhold

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon-, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a serge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokferingsskikk i Norge.

Oslo, 12. februar2021

BOO A;

Han Petter Urkedal

statsautorisert revisor
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Kontrollkomiteens rapport 2020. 

  

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at 

klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

  

Kontrollkomiteen har i 2020/2021 hatt to møter med daglig leder Frode Valle og styrets 

leder Jan Lund. Et møte 11. august 2020 og et 1. februar 2021. Temaene på møtene har vært 

økonomi, investeringer, medlemsutvikling, sikkerhet rundt banen og fullmaktsforhold. I 

tillegg har komiteen fortløpende fått oversendt styremøtereferater, regnskapsrapporter, 

årsregnskap og revisjonsberetning.  

  

Klubbens ledelse har god styring på økonomien og fornuftig fokus på investeringer i samsvar 

med klubbens lov og beslutninger fattet av årsmøtet.  

  

Etter komiteens syn fungerer både kontrollsystemer og bruk av fullmakter på en forsvarlig 

måte, noe som også gis uttrykk for i revisjonsberetningen fra 2020. 

  

Kontrollkomiteen. 

  

01.03.2021 

  

  

Carl Magnus Christiansen   

  

  

Hans A. Unneland 
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Styrets forslag til maks antall medlemmer i OPGK. 

 

Styre ønsker med dette å fremme et forslag for årsmøtet om at det settes et maks antall på 

medlemmer fra og med dette årsmøtet på 1300 medlemmer i OPGK. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er at det gjøres medlemsundersøkelser hvert år, og det viser 

seg i undersøkelsen gjort i 2020, at vi fikk en kraftig nedgang blant medlemmenes tilfredshet på 

punktet tilgjengelighet på banen. Dette skyltes en kombinasjon av at medlemmer benytter banen 

mer, samt at vi fikk en økning på antall medlemmer på ca 350 stk i løpet av sesongen. Styre ønsker at 

medlemmene skal ha så gode muligheter som mulig til å finne ledige star tider.  

Det er gjort tiltak mot blant annet samarbeidspartnere som kun er ute etter billigst mulige 

golfrunder og dermed større press på banen. OPGK har i flere år økt prisene på rene greenfeespillere 

og spesielt da i press tider (helg før kl 1400 og i 2020 også på hverdager mellom 15-18). Men styre er 

av den oppfatning at dette ikke er tilstrekkelig for å ivareta medlemmenes behov for å få spilletider. 

Derav fremmer styre dette forslag. Tallet som framlegges er med bakgrunn i klubbens økonomi, samt 

planer for framtiden.  

De kontingentgruppene som ikke har spillerett på banen (feks. passivmedlemskap) skal 

naturlig ikke telle med i beregningen  

Styre presiserer at dette ikke på noen som helst måte skal påvirke dagens gode sosiale miljø 

og holdninger hverken innad eller utad.   

  

Forslag til vedtak: 

 

OPGK vedtar et maks antall medlemmer på 1300. Styre fastsetter hvilke kontingentgrupper som skal 

inngå i de fastsatte 1300 medlemmene. 

 

 

Styre OPGK 
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Venteliste  

Oppegård Golfklubb har venteliste for medlemskap 

Oppegård Golfklubb har blitt en av landets mest populære golfklubber. Det har resultert i 

venteliste for deg som ønsker å bli medlem. På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt en begrensing 

på antall medlemmer. Medlemsantallet fastsettes av årsmøtet etter anbefalinger av styre. Det 

er IKKE venteliste for barn og unge til og med 19 år. 

Alle som ønsker kan føre seg opp på ventelisten. Oppføring medfører et årlig gebyr på kr 100 

for voksen over 19 år. 

Årlig gebyr, faktura per e-post 
Gebyr for venteliste vil bli sendt ut når du fører deg opp for gjeldende år.  

Ventelistegebyret faktureres deretter hvert år i midten av januar. Det er viktig at klubben har 

riktig mobilnummer og e-postadresse. Disse opplysningene hentes ikke fra folkeregisteret og 

du er selv ansvarlig for å melde inn eventuelle endringer i mobilnummer og e-postadresse.  

Ved uteblitt betaling slettes du fra ventelisten 

Ved årsskiftet (31. desember) slettes personer som ikke har betalt årets gebyr.  

Når får jeg tilbud om medlemskap? 
Ventelisten baserer seg på søkeransiennitet. Hvor fort man rykker fremover på ventelisten 

avhenger av hvor mange som melder seg ut av Oppegård Golfklubb hvert år. De som får 

tilbudet, takker ja eller nei. Takkes det nei til medlemskapet mister man sin plass i køen, og 

tilbudet gis videre til neste person på ventelisten. Det er ikke anledning til å takke nei og be 

om å bli stående foran på listen for å få tilbudet igjen året etter. 

Hvordan går jeg frem for å bli oppført på ventelisten? 

Ønsker du å bli oppført på ventelisten bruker du vårt innmeldingsskjema på hjemmesiden. Du 

vil få en bekreftelse på at din bestilling er mottatt og hvilken plass du har på ventelisten.  
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§ 30 Venteliste 

Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan OPGK operere med begrensning i 

antallet medlemmer og venteliste for medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer 

fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. Maksimumstallene vil gjelde til et årsmøte fastsetter nye 

maksimumstall eller fjerner det. Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste, som skal 
være basert på objektive kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekning gis 

preferanser/kvoter basert på alder, kjønn og familietilknytning til medlemmer av hensyn til OPGKs 

sportslige og sosiale miljø. 
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Ny lov norm vedtatt på Styremøte 18.12.2019, og siste endring på Årsmøte 10.03.21 

 

BASERT PÅ LOV NORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG 

GITT AV NGF 
Vedtatt av Idrettsstyret 23.10.19 med overførte tillegg fra NGFs ting. 

 
 
 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1       Formål 

 
(1) OPGKs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF), anlegge og drive Oppegård Golfbane slik at medlemmene 

kan utøve golfspillet under best mulig forhold.. 
 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

 

§ 2       Organisasjon 
 

(1)  OPGK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  OPGK er medlem av Norges Golfforbund (NGF).  
 

(3)  OPGK er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Nordre Follo idrettsråd. 

 
(4)  OPGK skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk 

gjelder for OPGK uavhengig av hva som måtte stå i OPGKs egen lov.  

 
 

§ 3       Medlemmer 

 

(1)       For at en person skal opptas i OPGK må vedkommende:   
a) Akseptere å overholde OPGKs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til OPGK og andre organisasjonsledd i 

NIF.  
 

(2) Styret i OPGK kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 

personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan 
påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til OPGKs 

styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til 

idrettskretsen innen to uker.  
 

(3)       Medlemskap i OPGK er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 



 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde OPGK og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak. 

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av OPGK eller melding om  

overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent- 

/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 
 

(6)  OPGK kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i OPGK og skal strykes fra lagets medlemsliste. Klubbens krav på skyldig 

kontingent bortfaller ikke. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 

kontingent er betalt. 
 

(7) a) Styret i OPGK kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 
inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken 

og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 

informere om klageadgang.  
 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan OPGKs vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til OPGKs styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 

klagen til idrettskretsen innen to uker. OPGKs vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er 
utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) OPGK skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 

forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 

 

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 4       Kjønnsfordeling 

 

(1) OPGK skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 

representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være 

representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det 

velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 
velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.  

 
(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge OPGK å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte 

eller foreta ny oppnevning. 
 



 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen 
for et valg/oppnevning.  

 

 
 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man 

ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av OPGK i minst én måned og ha gjort 

opp sine økonomiske forpliktelser til OPGK.  
 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i OPGK: medlem av styret, 

valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes 
fordel.  

 

(4)       Forslagsrett: 
a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i OPGK.  

b)  Styret i OPGK har forslagsrett til og på årsmøtet i OPGK.   

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

(5) Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i OPGK. 
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  
a) utfører lønnet arbeid for OPGK tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra OPGK i løpet av et kalenderår.       

 

(2) En arbeidstaker i OPGK har ikke stemmerett på OPGKs årsmøte, og er ikke valgbar til styre, 
råd, utvalg/komité mv. i OPGK eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 

relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i OPGK kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 
representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.    

 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at OPGK gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til OPGKs styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  
 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 

 



 

 

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til OPGK 

 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av OPGK som overstiger 1 G i løpet 

av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i OPGK eller overordnet 
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig 

innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første 

setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av OPGK. Tillitsvalgt som 
får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 
         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 

 

§ 8       Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i OPGK 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 vedkommendes 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 
OPGK. 

 

(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 
vedkommendes 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 overordnede til 

avgjørelse. 
 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i OPGK.  

 

 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i OPGK er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 

avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 
 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for OPGKs 

medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 

 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet. 

 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 
(1)  OPGK er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av 

årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom OPGK har 

daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 
 

(2) OPGK skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag 

med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge 
alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter 

alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig 

lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 
og skal omfatte hele OPGKs aktivitet. Dersom OPGK er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 
b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  



 

 

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og OPGKs 
art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares 
på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til OPGK, og skal disponeres av minimum to personer i 
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 
fellesskap. 

 
(3) OPGK skal ha underslagsforsikring. 
 
 
§ 12     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
 
 
§ 13    Utlån og garanti 

OPGK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 
skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 

§ 14     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er OPGKs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på OPGKs 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på OPGKs 
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli 
gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må 
være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før 
årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle OPGKs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer 

og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre 
med møterett. 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 



 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
 
§ 15     Ledelse av årsmøtet 
 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 
medlem.  

 
 
§ 16     Årsmøtets oppgaver 
 

Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge to protokollførere. 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle OPGKs årsberetning. 
9. Behandle OPGKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og 

revisors beretning.  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta OPGKs budsjett. 
13. Behandle OPGKs organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlem og to, varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OPGK har representasjonsrett eller 
gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til OPGKs organisasjonsplan. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 
15. Engasjere revisor til å revidere OPGKs regnskap. 
 
 
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og 
ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt.  

 



 

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 

etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

 
(1) Ekstraordinært årsmøte i OPGK innkalles av OPGKs styre med minst 2 ukers frist etter: 

a) vedtak av OPGKs styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av OPGKs stemmeberettigede medlemmer. 
 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  
 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i OPGK skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

 
 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til OPGKs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 
 

 

§ 20     OPGKs styre 
 

(1) OPGK ledes og forpliktes av styret som representerer OPGK utad. Styret er OPGKs høyeste 

myndighet mellom årsmøtene.  

 
(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Påse at OPGKs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at OPGK har en 

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring. 
c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet 

ikke har valgt representanter. 



 

 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  
 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 

 

§ 21   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at OPGKs virksomhet drives i samsvar med OPGKs og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
b)  Ha et særlig fokus på at OPGK har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre OPGK har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 

minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre 
de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.  

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
 

 

 
§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 
av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 

vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er 

aktuell for vervet. 

 

 
 

 

§ 23 Grupper 

 

(1)  OPGKs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av OPGKs 

organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 
 

(2) Dersom OPGKs årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt 

kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på 
kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i OPGK. Hovedstyret fastsetter en siste 

frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst 
én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme 



 

 

innspill til hovedstyret om blant annet OPGKs regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 
gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 
forplikte OPGK uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 

 
 

§ 25 Regler for spill, ordensregler m.v. 

 

(1) For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med 

NGFs og OPGKs lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og 

amatørregler. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter OPGKs styre de lokale regler, 

turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for OPGKs 
område, som det finner ønskelig. 

 

(2) For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en 
golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er 

rekrutteringstiltak organisert av OPGK og prøvespill sammen med et medlem av OPGK. 

 

 

§ 26     Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 
endringene kjent for OPGKs medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i OPGK etter 
å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i 

kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, 

sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom OPGKs regelverk og 

NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av OPGK selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 
 

 

§ 27     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

Dersom OPGKs årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er OPGK oppløst uten 
påfølgende årsmøte. OPGK skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager 

før OPGKs årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 



 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av OPGK. Vedtak om 
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 
(3) Ved utmelding tilfaller OPGKs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er 

ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av OPGK 

tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. 
Underretning om at OPGK skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før OPGK 

holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 

 

 

§ 28 Medlemslån som vilkår for spillerett  

(1) Lånet forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av OPGK, dog slik at OPGK ikke plikter å 

tilbakebetale lånet før klubben er fulltegnet, dvs. 1100 aktive, voksne medlemmer og et nytt aktivt 

medlem kommer inn i det utmeldte medlems sted.  

 

(2) Et ekstraordinært årsmøte 3. november 2009 besluttet å erstatte krav om innbetaling av et medlemslån 

som vilkår for alminnelig spillerett på OPGKs bane med et krav om kjøp av en omsettelig spillerett. 

Maksimumsprisen for denne spilleretten ble fastsatt av årsmøtet til å være kr 12.000 og det er kun 

årsmøtet som kan endre denne maksimumsprisen.  

 

(3) OPGK har ingen innløsningsplikt av spilleretter. Kostnadene i forbindelse med anskaffelse av en 

spillerett kommer i tillegg til årlig kontingent/avgift.  

OPGKs Lov. 

 

(4) Tidligere innbetalt medlemslån av medlemmer i OPGK kan konverteres til spilleretter pålydende kr 

12.000,-. Medlemmer som vil reservere seg mot denne endringen for sitt lån, og vil holde seg til tidligere 

avtale tilbakebetalingsbetingelser, kan gjøre dette. For nye medlemmer gjelder de nye bestemmelsene 

fastsatt av årsmøtet.  

 

(5) Tidligere medlemmer, som venter på innfrielse av sitt innmeldingslån til OPGK, vil få tilbud om å 

konvertere sitt tilgodehavende til omsettelig spillerett, enten helt eller delvis. OPGK er tilgjengelig for 

assistanse med å legge disse ut for salg på OPGKs hjemmeside, men kan ikke garantere for salg.  

 

 

§ 29 Medlemskontingenter og avgifter  

(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i 

OPGKs aktivitetstilbud.  

 

(2) Forfallstidspunkt for kontingent og avgifter samt evt. purregebyr fastsettes av styret.  

 

(3) Styret har rett til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet eller av andre særlige 

grunner. Slik nedsettelse/frafallelse kan ikke skje for mer enn ett år ad gangen.  

 

(4) Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av OPGK eller melding om overgang 

til annen medlemskategori, kan anses som medlem i samme medlemskategori i det påfølgengde år. 

Uoppgjort kontingent kan motregnes av OPGK i eventuelle krav, derunder innmeldingslån, som det 

utmeldte medlem måtte ha i OPGK.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

§ 30 Venteliste 

Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan OPGK operere med begrensning i antallet 

medlemmer og venteliste for medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer fastsettes av årsmøtet 
etter styrets innstilling. Maksimumstallene vil gjelde til et årsmøte fastsetter nye maksimumstall eller fjerner 

det. Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste, som skal være basert på objektive kriterier med 

hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekning gis preferanser/kvoter basert på alder, kjønn og 
familietilknytning til medlemmer av hensyn til OPGKs sportslige og sosiale miljø. 

 

 

 
  

 

 

 



Sak 11 

Kontingenter og avgifter 

Årskontingent 2021: 

01 Aktiv voksen (30 - <) kr. 7.900,- 

04 Aktiv hverdag (30 - <) kr. 6.100,- (1) 

05 Junior (13 - 19) kr. 1.950,- (6) 

06 Passive (19 - <) kr. 1.000,- (7) 

08 Ungdom (20-29)  kr. 3.900,- (2) 

09 Barn (01 - 12) kr. 1.950,- (6) 

12 Greenfee medlem «gammel» Kr. 3.300,- (5)  

14 Prøvemedlemskap kr. 3.950,- (3) 

15 Familiemedlemskap kr. 15.800,- (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, per år, i redusert 

kontingent. Gjelder medlemskategoriene 1 og 4. 

Alle medlemskap tillegges NGF avgift på kr. 372- 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 det året man fyller 30 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, samt kunne påta deg verv i regi av NGF og klubben. 

Administrasjonsgebyr: Det blir belastet administrasjonsgebyr kr 40,- 

Innmeldingsgebyr: Ved innmeldinger i OPGK vil det påløpe et gebyr på 1000,-  

Ventelistegebyr: Årlig kostnad for å stå på venteliste i OPGK vil være 100,-  per år. 

 

 



Sak 12.1

Budsjett 2021
OPPEGÅRD GOLFKLUBB

Budsjett Resultat Budsjett Resultat

2021 2020 2020 2019 2018 2017

Salgsinntekt 1 022 000 1 388 654 940 000 1 249 120 909 467 1 096 105

Sposorinntekt 310 000 479 000 395 000 498 000 497 225 662 350

Salgsinntekter kafe 315 000 206 569 50 000 51 768 36 398 56 622

Medlemskontingenter 6 800 000 6 315 202 5 600 000 5 919 917 5 676 080 5 457 768

Green fee 817 000 1 231 072 785 000 812 301 799 596 843 520

Kurs 205 000 441 620 260 000 390 040 244 992 363 271

Range 625 000 915 348 340 000 540 924 340 040 414 675

Mva komp. 524 000 523 758 450 000 501 454 423 667 441 969

Diverse andre inntekter 1 001 500 982 300 1 188 000 875 699 1 045 702 718 056

Sum driftsinntekter 11 619 500 12 483 523 10 008 000 10 839 223 9 973 167 10 054 337

Varekostnader 1 124 000 1 140 069 674 000 823 218 734 412 746 982

Lønnskostnader 4 730 000 4 162 750 4 383 000 4 302 301 4 179 632 3 627 297

Av- og nedskrivninger 1 136 000 945 881 800 000 828 206 666 406 678 016

Andre driftskostnader 4 535 000 5 540 455 4 062 000 4 341 550 4 056 057 4 093 116

Sum driftskostnader 11 525 000 11 789 155 9 919 000 10 295 275 9 636 508 9 145 411

Annen renteinntekt 10 000 12 146 9 000 14 337 10 520 11 753

Annen finansinntekt 40 000 40 451 16 000 26 196 27 761 41 550

Sum finansinntekter 50 000 52 597 25 000 40 533 38 281 53 303

Annen rentekostnad 100 000 99 285 100 000 109 286 112 848 130 866

Annen finanskostnad 158 217

Sum Finanskostnader 100 000 99 285 100 000 109 286 113 006 131 082

Netto finans 50 000 46 688 75 000 68 754 74 725 77 780

Ordinært resultat 44 500 647 680 14 000 475 194 261 935 831 146

Godtgjørelse til styre 21 218 20 600



Sak 12.2 

Investerings plan 2021 
 

 

 

Rangeballer (x 24 000) 

90 000,- 

 

Range nett. 

 230 000,- 

 

Utbedring av tee 7 og 11 

 360 000,- 

 

 

Nye bolig vogner til banemannskapet X 2 

390 000,- (195,000 nok  per stk) 

 

Box Grader (henger til å jevne ut tee bokser m.m) 

125 000,- 

 

Ny gjødsel spreder 

45 000,-  

 

Ny arbeids bil bane. 

175 000,-  

 

Elektrisk greenklipper 

750 000,-   
 

Totalt 2 165 000,- 



Sak 13 

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. § 16 pkt. 14, har styret 

oppnevnt ulike komitéer/grupper for å ivareta forskjellige aktiviteter i klubben.  For 

komitéer/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben og komitéer/grupper kan ikke inngå 

avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. 

Komitéene og gruppene i Oppegård Golfklubb er ikke Grupper ihht Lov for Oppegård Golfklubb, § 23, 

Grupper, men komitéer ihht § 20, OPGKs styre, (2) c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

Komitéer og grupper som er oppnevnt ihht § 20 er: Handicapkomitéen, Turneringskomitéen, 

Banekomitéen og Juniorkomitéen, samt Seniorgruppa, Herregruppa og Damegruppa. 

Styret 

Valgkomité 

Administrasjon 

Revisor/ 

Kontrollkomité 

Komité/ 

Utvalg/ 

Gruppe 

Komité/ 

Utvalg/ 

Gruppe 

Komité/ 

Utvalg/ 

Gruppe 

  

Komité/ 

Utvalg/ 

Gruppe 

Årsmøtet 



Tekst på side 2 i Organisasjons plan endres 
 
Denne tekst endres: 
I tillegg til de på Årsmøtet valgte komitéer: Kontroll- og valgkomité, jfr. § 16 pkt. 14, 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, § 23 3.avsnitt.  
 
Disse er: 
 Handicapkomitéen, turneringskomitéen, banekomitéen og juniorkomitéen er ikke grupper 
eller avdelinger ihht § 23, men derimot komitéer underlagt styret i OPGK. De eksisterende 
grupper, seniorgruppa, herregruppa og damegruppa er heller ikke grupper eller avdelinger 
ihht § 23, men grupper uten formell tilknytning til klubben 
 
Ny tekst 
I tillegg til de på Årsmøtet valgte komitéer: Kontroll- og valgkomité, jfr. § 16 pkt. 14, har 
styret oppnevnt ulike komitéer/grupper for å ivareta forskjellige aktiviteter i klubben.  For 
komitéer/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben og komitéer/grupper kan 
ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. 
 
Komitéene og gruppene i Oppegård Golfklubb er ikke Grupper ihht Lov for Oppegård 
Golfklubb, § 23, Grupper, men komitéer ihht § 20, OPGKs styre, (2) c) Oppnevne 
komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 
 
Komitéer og grupper som er oppnevnt ihht § 20 er: 
Handicapkomitéen, Turneringskomitéen, Banekomitéen og Juniorkomitéen, samt 
Seniorgruppa, Herregruppa og Damegruppa. 
 
 



Sak 14  

Årsmøte Oppegård Golfklubb 10.03.2021 

 

Valgkomiteen i Oppegård Golfklubb har følgende innstilling for 2021. 

Sak 14 a) 

1. Styret  

Styreleder: Jan Lund    Gjenvalg 2 år 

Nestleder: Jørn Olsen    Ikke på valg 

Styremedlem: Lise Søgaard   Ikke på valg 

Styremedlem: Erik Halvorsen   Gjenvalg 2 år 

Styremedlem: Caroline Sponheim   Ikke på valg 

Varamedlem: Bjørn Falch    Ikke på valg 

Varamedlem: Ann Kristin Tangen  Gjenvalg 2 år 

 

Sak 14 b) 

2. Kontrollkomite 

Leder: Carl Magnus Christiansen   Gjenvalg 1 år 

Medlem: Hans Alfred Unneland   Gjenvalg 1 år 

Varamedlem; Petter Clemetsen   Gjenvalg 1 år 

 

Sak 14 c) 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OPGK har representasjonsrett eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

Styre gires fullmakt til å utnevne representanter til samlinger/ting hvor OPGK skal være tilstede. 

 

Sak 14 d) 

3. Valgkomite 

Leder: Stig Grongstad,     Gjenvalg 1 år 

Medlem: Erik Aas     Gjenvalg 1 år 

Medlem: Tomm Søgaard    Gjenvalg 1 år 

Varamedlem: Morten Haukedal   Gjenvalg 1 år 

 

 

 

     Kolbotn, 1.3.2021 

 
     Stig Grongstad 

     Leder valgkomite Oppegård Golfklubb 



Sak 15 

ENGASJERE REVISOR I HENHOLD TIL NIF´S BESTEMMELSER 

 

Engasjert revisor var BDO i 2020. Styre foreslår gjenoppnevning av 

BDO for 2021, jfr § 16 pkt.15. 

 


