
Golfgluggen 
med aktuell info om Valdres Golf 

 

 

Velkommen til ny sesong på golfbanen vår i Valdres  

13. mai åpner vi banen for alle med spillerett!  

 

Ennå er ikke greenene klare for spill og de har dessverre fått en del 

frostskader, men banemannskapet jobber iherdig med å få alt klart til 

åpningsdagen.   

Det har vært to eventyrlige sesonger for golfbanen - med godt besøk og 

mange tilfredse spillere, som vi håper å se igjen. Alt blir gjort for at de 

som kommer, skal få en fin opplevelse.  

 

Oppgradering av banen, øvingsområdene og klubbhuset 

Ny bro ved innkjøring til klubbhuset blir påbegynt så fort som mulig. Dette 

er nødvendig da det nå er vanskelig for større biler – leveranser – å 

komme fram. 

Det er planer om oppgradering av øvingsområdet med ny puttinggreen og 

utslags-steder. Oppstart for dette arbeidet vil være så snart som mulig. 



Det blir bestilt ny, moderne ballmaskin med lettere betjening for spillerne.  

På hullene 2/11 og 4/13 vil det bli opparbeidet nye store teesteder. 

Det er mange nye merkinger på banen i år, og disse blir angitt i den nye 

baneguiden som er tilgjengelig på klubbhuset. 

Det vil bli bygget nye ramper opp til terrassen på klubbhuset slik at det 

blir lettere for funksjonshemmede å bevege seg rundt på området. 

 

Bemanning 

Mette og Ulf er 

på plass i 

klubbhuset og 

på banen er 

det Arne 

sammen med 

Johan og 

Morten.  

 

Markeringer/jubileum 

13. august blir en viktig markeringsdag for klubben. Da er det 25 år siden 

klubben be stiftet. Vi vil samtidig markere åpningen av par 6-hullet, Nord-

Europas lengste hull, med stor festivitas. På kvelden vil vi ha stor 

jubileumsmiddag på Munkekroa. Sett av dagen!!  

Dugnader 

Vi takker alle som stilte opp til dugnad på banen i påsken; - det var over 

20 medlemmer som deltok!  

Neste dugnad før baneåpning blir torsdag 12. mai. Meld gjerne fra til Ulf  

(tlf 458 61 552) eller Arne (tlf 915 99 394) om du har anledning. Ta med 

rive e.l. hvis du har. Det vil bli hengt opp en liste på klubbhuset over 

prioriterte oppgaver. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til ny sesong i Valdres golf og 

håper dere får mange hyggelige golf-opplevelser !! 

 

Golfhilsen fra 

Valdres Golfklubb 

v/ Geir og Anne-Marit 


