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Velkommen ti l 
Grønmo Golfklubb

Grønmo sin historie 

Grønmo Golfklubb ble stiftet i 1995, og etter mange år 
med planlegging, stenging av det gamle avfallsdeponiet, 
over 1300 lastebiler med jordmasser, så stod banen klar til 
åpning mai 2003. Siden den gang har Grønmo Golfklubb 
driftet anlegget på vegne av Grønmo Golfbane AS. Aksje-
selskapet ble i sin tid etablert for å finansiere utbygging av 
banen og anlegget, samt sikre drift i årene som skulle kom-
me. Det hele startet med 750 aksjer som ble solgt til de som 
skulle bli medlemmer av golfklubben, men i 2013 ble det 
stemt frem på generalforsamlingen at aksjeselskapet skulle 
splitte aksjene for å hente inn frisk kapital. Det ble derfor 
mulig å splitte sin aksje mot et gebyr, for deretter å kunne 
selge aksjen. Siden den gang er aksjebindingen redusert til 
1 år og det er opprettet flere medlemskategorier.

Banen

Banen som stod ferdig i 2003 er i all hovedsak designet av 
golfarkitekten Peter Nordwall. Det gjort mindre endringer 
som fylling av bunkere, og det vil komme større endringer 
i fremtiden. Banen er bygget over jordmasser som dekker 
en dybde fra 2-20 meter over det tidligere avfallsdeponiet. 
Banens gresstyper er krypkvein, hundkvein, rødsvingel og 
tunrapp. Sistnevnte er mest dominerende når vi kommer 
til de varmeste månedene når det regner lite. Krypkvein 
er hoved-gresstypen på greenene våre, og er en type som 
tåler mye slitasje på en så traffikert bane som Grønmo. På 
fairway er det en miks av hundkvein og rødsvingel for å få 
fine og tette fairways som er slitesterke.





Våre samarbeidspartnere

Ønsker din bedri ft  å  samarbeide med 
Grønmo Golfklubb?

Send oss en e-post  t i l  info@gronmogk.no



Lokale regler
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Grønmo GK
For klubbturneringer, se midlertidige tillegg til lokale regler og Grønmo GKs
konkurransebestemmelser.

Banens grenser (A1)
Hvite staker og/eller linjer definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og /eller linjer. Merk: Grøfter og diker 
som ikke er merket er å anse som en del av det generelle området.

Fritak på motsatt side av rødt straffeområde på hull 4 (B-2.1)
Når en ball sist krysset grensen til det røde straffeområdet mellom fairway og veien til høyre 
på hull 4, har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på 
motsatt grense av straffeområdet. Se lokal regel B-2.1 for detaljer om hvor ball droppes.

Provisorisk ball for ball i et rødt straffeområde (B.3)
Hvis en spiller ikke vet om ballen er i et straffeområde, kan spilleren spille en provisorisk ball 
ved å bruke enhver av
de påfølgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, bakover-på-linjen eller sideveis fritak (se 
regel 17.1d). På hull 4 kan også droppesone benyttes. Se lokal regel B-3 for detaljer om denne 
lokale regelen.

Droppesone for straffeområder på hull 4 (E-1.1)
Hvis en ball er i et straffeområde på hull 4, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at 
en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, 
hvert med ett straffeslag:

•  Ta fritak etter regel 17.1. eller
•  Som en ekstra mulighet, droppe eller plassere en ball i droppesonen, definert som 

utslag 34. 
               Droppesonener et fritaksområde etter regel 14.3.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje
b. Maurtuer i generelt område
c. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga rennende vann som har medført dype furer
e. Steinfylte dreneringsgrøfter

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av
forholdene i beskrevet i punktene c. – e.

Uflyttbare hindringer
f. 150 -metersmerker og andre avstandsmerker.
g. Trær med støttepinner eller annen beskyttelse.
h. Alle røde og blå merkestaker.

Ball spilt utenfor fritaksområde ved bruk av bakover-på-banen fritak
Når man tar bakover-på-banen fritak, er det ingen ekstra straff hvis man spiller en ball som ble 
droppet i det påkrevde fritaksområdet så lenge ballen kommer til ro innenfor en køllelengde 
fra der ballen først traff bakken hvorden ble droppet.



Scorekort



Slopetabel l  Dame



Slopetabel l  Herre



Hvordan bruke
baneguiden

Avtander fra 
utslagstedet vises 
ved siden av det 

akutelle 
utslagsstedet.

Avtander til forkant 
og senter green 

vises i sort (forkant) 
og gull (senter) 
skrift i fairway. 

Punktene A og B er ’’lay up’’ 
distanser hvor tallene ved siden 
av A eller B viser til avstanden til 

markerte punktene A og B. 

Out of bounds

Side-vannhinder

Green dybde

Utslagsteder















Individuel instruksjon

25 min m/ Ross eller Marius

25 min m/ Gaute

50 min m/ Ross eller Marius

50 min m/ Gaute

Fordeler som aksjonær

• 20% rabatt på pakker 
med 6 eller fler timer.

• 25% rabatt på pakker 
med 10 eller fler timer.

• Prioritet på kurs og 
gruppetrening.

*For ikke-medlemmer og andre
medlemskategorier finnes det

klippekort (hver 6. time er gratis).

Går ikke runden 
som forventet?

Da er våre dyktige 
instruktører klare 
for å hjelpe deg!

Vi tilbyr alt fra skreddersydde program 
med individuel intruksjon til golfskoler 

og  gruppetrening.

490,-

425,-

890,-

790,-
*Timer kan og brukes til custom fitting eller banespill.












