klubben i mitt hjerte: GRORUDDALEN gk

DRIVINGRANGEN: Her er det
stor aktivitet fra morgen til
kveld. Lengden er cirka 200
meter, med beskyttelsesnett
bak. I bakgrunnen hull 1.

KLUBBENS HJERTE: Klubbhuset med administrasjon,
restaurant og proshop med puttinggreen foran. Drivingrangen ligger til venstre.

FLOTT UTSIKT: Ikke rart mange av
Stovners beboere lar seg lokke til golfbanen med denne utsikten til hull 6.

Golfbanen
som skulle vært bowlinghall
Det var i grunnen en tilfeldighet at ikke Klubben
i mitt hjerte denne gang handler om en bowlingklubb. Det var nemlig bowlinghall det egentlig skulle bygges her.
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Tekst og foto:

finn søhol

et var bowling Groruddalen Golfklubbs første medlem, Ingar Næss,
hadde i tankene da han i 1988
oppsøkte Oslo Park- og Idrettsvesen. Han
ønsket å utnytte villniset nær Tokerudbekken til noe sportslig som hele distriktet
omkring kunne ha glede av.
Ved en tilfeldighet dukket samtidig en
golfinteressert person opp på det samme

kontoret, og foreslo i samtalens løp at en
golfbane kanskje var en bedre idé. Med
vesenets entusiast Øyvind Johannessen
som «fødselshjelper» ble det avsatt 100
mål jomfruelig terreng til golfbane.

Ballen ruller. Så begynte golfballen, ikke
bowlingballen, å rulle. Det er det neppe
mange av de 25 000 beboerne i Grorud-

dalen, med adresse på Vestli, Stovner,
Rommen, Høybråten og Bjerke, som i
dag er leie seg for.
Etter et intenst dugnadsarbeid, og med
Ingar Næss som klubbleder, ble banen
åpnet allerede i 1990.
I dag ligger Groruddalen Golfklubb
med sine ni hull som en frisk og vakker
lunge mellom Trondheimsveien på den

ene siden og blokkbebyggelse på den
andre.

Merkeåret 2001. Golfballen rullet videre gjennom hele 90-tallet. Neste milepæl
var åpningen av klubbhus med alle fasiliteter i 2001.
Her er en restaurant få andre golfklubber i landet har maken til. Restauratør
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Hull for hull

(alle par-3)
Hull 1/10: Gul 135
m, rød 123 m (index
11/12). Svakt oppover.
Bunker på hver side.
Slå i midten.
Hull 2/11: Gul 143
m, rød 133 m. (index
9/10). Spill oppover på
venstre side. På høyre
flere problemer med
blant annet kryssende
bekk.
Hull 3/12: Gul 175 m,
rød 165 m (index 3/4).
Til venstre vanskelig hinder, bunker på
begge sider.
Hull 4/13: Gul 169 m,
rød 169 m (index 7/8).
Hold unna kolle til
venstre og bjørketre til
høyre.
Hull 5/14: Gul 148
m, rød 148 m (index
13/14). Bunker i forkant av greenen, slå til
høyre så du går klar.
Hull 6/15: Gul 143
m, rød 143 m (index
15/16). Står høyt i
utslaget. Vann til venstre. Stor bunker foran
green, krever 130 m
carry.
Hull 7/16: Gul 179 m,
rød 179 m (index 1/2).
Banens vanskeligste,
langt med oppoverbakke hele veien
til greenen. Bunker
begge sider.
Hull 8/17: Gul 230 m,
rød 213 m (index 5/6).
Kan være klokt å legge
opp på fairwayen.
Pass opp for dalen til
venstre.
Hull 9/18: Gul 100
m, rød 100 m (index
17/18). Hole in one-hullet fremfor noen. Slå
til høyre for stort bjørketre foran greenen.
Se opp for bunkere på
begge sider og bak.

GRØNN PERLE: Golfklubben har forvandlet ødemark til velstelt natur. Her er
spillerne på vei oppover fra greenen på
hull 6. Til høyre utslaget til hull 7.

Harald Holgersen er arvelig belastet innen
faget; hans far Helge var direktør både på
KNA-hotellet og Grand. Selv har han lang
erfaring fra Radisson SAS Plaza Hotel og
Refsnes Gods.
Mange av medlemmene hevder Harald

serverer byens beste hamburgere. Han
går heller ikke av veien for å dekke til en
gourmet-festmiddag for 90 gjester hvis
det er ønsket.
I tillegg finner vi en rikholdig, veldrevet proshop. Den drives av den svenske
headproen Per Falk, med lang erfaring
som både trener og aktiv toppspiller. Administrasjonen ledes
av populære Arne Giving med

GLADE VETERANER: Daglig leder Arne Giving (t.h) slår av en prat
med glade medlemmer av den aktive seniorgruppen. Fra venstre
Oddbjørn Olsen, Rolf Ween, Øistein Johannessen og Oddvar Fernsjø.
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ÅPNINGEN: Hull 1 går svakt oppover og er 135 meter fra gul tee.
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«Her føler man seg velkommen fra
både første slag og hamburger.»
styrebakgrunn både fra golfforbundet og
bandyforbundet.
Drivingrange og puttinggreener ligger
bare noen meter fra klubbhuset, og er
også av beste merke.
Det er slett ingen overdrivelse å si at
man ved første besøk føler at Groruddalen GK fortjener å kunne smykke seg
med Norsk Golfs hederstittel Klubben i
mitt hjerte. Her føler man seg velkommen fra både første slag og hamburger.

Klare for 18 hull. I påvente av en ny
golfboom er planer og arealer for nye ni
hull allerede klare. Kjenner vi entusiastene på Grorud rett, tar det ikke lang tid
før mer av villniset i området er blitt til
nye, miljøvennlige fairwayer og greener.
En av dem som sikkert vil glede seg
over dette er avtroppende ordfører Per
Ditlev-Simonsen. Han var en av de første
som med golfkøllene i hånd ønsket banen
lykke til.

ALLTID NOE GODT: Restauranten til Harald Holgersen har alltid noe godt å by på, enten det gjelder klubbfester eller en pause mellom rundene.
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MORTEN ER POPULÆR: Greenkeeper
Morten Wiig er en populær mann å møte,
her med greenen på hull 7 i bakgrunnen.
Han har sin fetter Vidar som kollega.

Groruddalen GK

Åpnet: 1990
Karen Platousvei 33
Postboks 37 Stovner
0913 Oslo
www.grorudgk.no
Administrasjon: 22 79 05 60
Daglig leder: Arne Giving
Sekretær: Tove Engen
Klubbleder: Per Løken
Headpro: Per Falk
Restauratør: Harald Holgersen
Greenkeeper: Morten Wiig
Starttid: 22 79 05 67
Greenfee: Kr. 150 før kl. 14 på hverdager,
kr. 200 etter kl. 14 og i helger
Design: Leif Nilsson
Kupert nihulls par-3 parkbane
Medlemmer: 850
Innmeldelse (senior, over 26 år): Medlemslån kr. 7500, årskontingent kr. 3900.
Junior, ingen medlemslån, årskontingent kr 1950. Medlemskap uten spillerett: Senior kr. 950, junior kr. 650
Veibeskrivelse: Fra Oslo sentrum: Nordover på Trondheimsveien forbi Grorud.
Til høyre mot Stovner i første lyskryss.
Deretter gjennom en rundkjøring til nytt
lyskryss, skiltet derfra.

