
 

 
 

Grini Golfklubb, den triveligste og mest attraktive 9-hulls banen i landet. 
Griniveien 159, 1359 Eiksmarka – 67 16 70 80 – post@grinigolfklubb.no 

GRINI GOLFCAMP 21 – mandag 5. til fredag 9. juli 
 
Grini GolfCamp er et tilbud om en aktiv ferieuke for barn og ungdom (11-19 år).  
 
Campen går over 5 dager og er åpen for alle. De som er nybegynnere, får etter gjennomført camp bevis 

på gjennomført "veien til golf" kurs. Beviset gir mulighet for å spille på hvilken som helst bane i Norge. 

 

Vi vil dele opp deltagerne slik at de som allerede har spilt litt golf får et eget tilpasset opplegg, mens de 

som aldri har spilt før for et opplegg som er tilpasset dem. 

 

På Grini Golfklubb har vi to meget kvalifiserte trenere som begge er med og bidrar til årets GolfCamp, 

Hovedtrener Jørn Johnsen og Klubbpro Thomas Nielsen. 

De er PGA utdannet, og har til sammen mer ca. 50 år med trenererfaring. Jørn Johnsen er Sportssjef for 

golf på WANG Toppidrett og WANG Ung. Thomas Nielsen er tidligere proffspiller og var den første norske 

spiller på PGA Tour. Til gjennomføring av årets GolfCamp benytter vi også trenere med Trener 1 

utdanning.  

 

Hvor arrangeres GolfCamp? 

Grini GolfCamp arrangeres på golfbanen til Grini Golfklubb.  

1359 Eiksmarka (google maps link). 

Sted: 

Grini Golfklubb. 

Når: 

Uke 27 - mandag 5. juli til fredag 9. juli – kl. 09.00 - 15.30 hver dag. 

Pris: 1.950,- 

 

Prisen dekker: 

• Kursmateriell og medlemskap i Grini GK for 2021 sesongen 

• Lunsj og frukt hver dag levert av Grini Golf Café 

• Lån av nødvendig golfutstyr fra klubben 

• Ingen krav til golf ferdigheter, her kan ALLE være med 

• Ingen krav til medlemskap i golfklubb 

 

Vi følger situasjonen rundt COVID-19 nøye og vil tilrettelegge GolfCamp i henhold til retningslinjer 

og bestemmelser fra myndigheter, golfforbundet og Grini golfklubb. Kan ikke GolfCamp 

gjennomføres i 2021 grunnet COVID-19 vil påmeldingsavgift bli tilbakebetalt. 

 

Det er Grini Golfklubb som sammen med klubbens juniorkomite som arrangerer Grini GolfCamp. 

Påmelding skjer via Spond. Jenter oppfordres til å bli med. Lurer du på noe angående Grini GolfCamp eller 

trenger hjelp til påmelding ta kontakt med administrasjonen på post@grinigolfklubb.no.  

 

Aktiv Ferie 2021 mestring - vennskap - moro  Velkommen! 

https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/veien-til-golf/
https://www.google.no/maps/place/Grini+Golfklubb/@59.95064,10.6185995,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416d4173c58287:0xd2a30583057ab4cc!8m2!3d59.95064!4d10.6207882
mailto:post@grinigolfklubb.no

