
Hei alle medlemmer i Groruddalen Golf klubb. 

Mange opplever informasjonen fra styret som dårlig, og savner mer informasjon på planer og 
utvikling av klubben. Informasjonsflyten skal forbedres.  Informasjon fra admirasjonen og styret er 
viktig, så alle medlemmer føler seg inkludert. Vi har ambisjoner om å sende ut nyhetsbrev med 
informasjon om vårt arbeid og planer 2-4 ganger i året.   

 

Spørreundersøkelse. 

I høst hadde vi en spørreundersøkelse, som ble sendt ut til alle medlemmer i klubben.  Takker alle 
som tok seg tid til å svare på spørreundersøkelsen, ca. 22 % av vår medlemsmasse. Gjennomsnittlig 
svar på tilsvarende undersøkelse i norske klubber er 33%. Vi bestilte en undersøkelse for 2022 og fikk 
med undersøkelsen høsten 2021 som en bonus. Håper at flere en 22% av våre medlemmer tar seg tid 
til å svare på den nye undersøkelsen.  Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger og ideer på hvordan 
klubben skal formes i årene fremover. 

 

Arbeid og planer.  

Gravearbeid på rangen februar/mars. Vi reparerer drenering på range og synkehull på hull 3.  Fjerner 
matter og stein ved nedre del av range. Nye stolper og høyere nett på range mot hull 3 og 4.   

Bedre sikkerhet mot gangveier og RV 4. Sikring på utslag 7. 

 

Smalere og mer effektiv range. Sette opp et nytt nett fra utslaget på hull 2 og langs høyden mot hull 
3. Dette vil samle utslagene på rangen i dalsøkket mot greenen på hull 3.  Hensikten og tanken er å 
effektivisere ballplukking på rangen, og å gjøre det lettere å følge ballen til den lander. Flere siktemål 
på rangen.  

Det jobbes også med planer for overbygg på utslag range. Når dette kan realiseres avhenger av 
økonomi og om vi klarer å få støtte til å realisere dette i nær framtid. 

Pro- tjenester / nye klubbtrenere. 

Tidligere avtale på protjeneste med Hauger GK ble avsluttet formelt i september 21, men ble 
videreført ut sesongen 21. Sesongen ble avsluttet med en vellykket turnering som Torbjørn (pro) 
arrangerte. Denne artige og uformelle turneringsformen har vi fått lov til å adoptere fra Head-pro 
Joachim Lange på Hauger GK.  Vi takker Hauger GK for lærerikt og konstruktivt prosamarbeid. Det er 
fortsatt et godt samarbeid mellom klubbene.  På vårt årsmøte fikk jeg spørsmål vedr. denne 
sesongens proløsninger. Våre medlemmer i Groruddalen Golf kunne ønske seg Torbjørn. Kontrakt 
med Hauger GK inngått i 2019, hadde en karanteneklausul i forhold til golf-proer benyttet i avtalen 
som betyr at benyttet pro fra Hauger GK ikke kan engasjeres direkte av GRGK sesongen etter.  Det er 
helt normalt å gi karantene til personer som er innleid gjennom kontrakt. Det gode samarbeidet og 
dialogen mellom klubbene førte til en gledelig tlf. fra Joachim Lange.  Han frigir Torbjørn fra 
karantene, slik at Groruddalen GK kan inngå en avtale om protjenester med Torbjørn. Et stort 
problem for oss i Groruddalen GK er nå løst.  En stor takk til Joachim! Viktig alle i vår klubb bidra til et 
enda bedre samarbeid og godt naboskap. Erfaring viser oss at dette bærer frukter. 



Torbjørn ønsker fortsatt å spille turneringer. For at han skal ha denne muligheten, har vi også inngått 
avtale med Aqeel. Han har Trener-3 utdannelse og instruerer på Toppgolf.  Rolf og våre nye proer har 
kartlagt behov for treninger, VTG kurs og behov for protjenester. Og det er signert en avtale.  Slik at 
vi kan tilby et godt pro tilbud sesongen 22.    

3 stk. er påmeldt til trener 1 kurs. Dette håper vi skal gi en ny giv og et godt tilbud vår satsning på 
barn og ungdom. Vi hadde en litt forsiktig start i sesongen 21.  

 

Frivillighet og dugnadsånd. 

Klubben er organisert som et idrettslag. Idrettslag er basert på frivillighet. Året 2022 er frivillighetens 
år. La oss sammen gjøre klubben til den beste klubben å spille, trene og være medlem i.  På sikt vil 
dette gi oss en bred og stabil medlemsmasse. Og et godt økonomisk fundament. Fantasien setter 
ingen grenser og med fantasier skapes visjoner. Som kan omsettes i nye prosjekter og utvikling av 
klubben. 

Behov for frivillige til: Range, baneverter, fadderordninger, rydding bane/range og litt avlasting i 
shopen. Det vil bli gitt opplæring!     

 

Med vennlig hilsen  

Styret GRGK. 


