
  

Nyhetsbrev fra shopen og klubben  – januar 2023 

2023 er i gang og vi ønsker dere velkomne til en ny sesong på Ullensaker Golf. Det er mye spennende 

som vil foregå i 2023 og vi kommer til å informere gjennom nyhetsbrev en gang pr måned slik at dere 

som medlemmer kan holde dere oppdatert. I tillegg vil vi være mer aktive på sosiale medier slik at 

alle nyheter forhåpentligvis kommer ut til dere. Dere kan også ta kontakt med oss på 

tw@nexthole.com eller o-haug@online.no så skal vi svare så fort vi kan.  

Driving Rangen 

Vi har gjort en del innkjøp for 2023, og vi er sikre på at rangen blir bedre I 2023 enn den var I 2022. 

Det viktigste er at vi sikret oss 20.000 nye Callaway baller som vi vil fylle opp maskinene med så snart 

sesongen nærmer seg. I tillegg er det kjøpt inn 15 nye matter samt range dividere for å oppgradere 

rangen ytterligere.   

Dere vil også se at vi lager et nytt opplegg for samarbeidspartnere. Vi skal totalt hente 10 stk 

partnere som blir profilert både på treningsfeltet og på banen.  

Shopen 

Innkjøpene til shopen er godt i gang og kommer en del nyheter i 2023. Puma og Cobra vil fortsatt 

være store hos oss, men i år vil vi også kjøpe inn klær og sko fra Adidas, klær og golfutstyr fra Ping og 

golfutstyr fra Callaway, Titleist og Srixon. I tillegg vil det være helt nye traller og bagger fra flere 

leverandører når shopen åpner.  

Vi jobber også nå med bemanning i shopen for 2023. Noen av de som «alltid» har vært i shopen vil 

fortsette, men det vil også bli nye medarbeidere i 2023.  

Denne vinteren har vi også satt opp en liten shop på Champion Indoor Golf senter. Her er det mulig å 

få kjøpt noe hvis man mangler golfutstyr i løpet av vinteren.   

PGA Pro 

Fra og med 2023 sesongen håper vi å ha på plass en fast PGA pro på Ullensaker Golf. Ståle Hoel 

kommer fra stillingen som PGA pro på Miklagard, og vi er I samtaler om å få Ståle opp til oss. Hvis vi 

lykkes kan vi tilby kurs, medlemstrening og private protimer. I tillegg vil Ståle være en viktig del av 

vårt ansikt utad.  

I tillegg til Ståle vil også Christian Løvstad ha timer hos oss i privat regi.  

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når sesongen nærmer seg.  

Hvis noen ønsker seg protimer i vinter, kan dette bestilles direkte hos proene ved å kontakte 

Champion Indoor Golf og booke protimer. 
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Golfskole på La Finca i mars 2023.  

Sammen med våre samarbeidene proer gjennomfører vi en golfskole i mars 2023 på La Finca Resort 

utenfor Alicante i Spania. Golfskolen arrangeres fra 24 til 31 mars med Nicolai Langeland og Christian 

Løvstad som proer (Bjaavann GK og Miklagard Golf/Ullensaker).  

Golfskolen inkluderer overnatting, golf, trening og frokost og middag (inklusive drikke) på hotellet. 

Prisene ligger fra 16.900 pr person i dobbeltrom. Pr nå er det 22 påmeldte og det betyr at det er 6 

ledige plasser.  

Ta kontakt med tw@nexthole.com for påmelding. Siste frist er 1 februar 2023.   

   

 

Next Hole Medlemskap 

Next Hole jobber med flere områder innen golf. Vi jobber med proer, har et eget reiseselskap og har 

greenfeeavtaler med flere klubber i Norge og i utlandet.  

Vi oppretter nå Next Hole Club medlemskap som i første omgang blir tilbudt medlemmene på 

Ullensaker GK.  

Medlemskapet vil gi flere fordeler, blant annet fritt bruk av rangeballer på vår range i 2023. I tillegg 

tilbud i golfshopen og tilbud på reiser. Vi satser på å sende ut tilbud til Ullensaker sine medlemmer i 

uke 4 eller 5. Det vil være maks 200 medlemskap tilgjengelig.  

Leie av hus i Spania 

Next Hole tilbyr også våre kunder å leie hus hvis man eksempelvis vil på en vennetur gjennom vårt 

reiseselskap Next Hole Travel. Vi har to store hus på Las Colinas G&CC sør for Alicante, og to 

Penthouse-leiligheter ved La Cala de Mijas i Marbella. På Las Colinas tilbyr vi 8 soverom og i La Cala 6 

soverom. Vi er også behjelpelige med å booke golf i området for de som ønsker det.  

Har du spørsmål om tilgjengelighet eller pris så kontakt oss på tw@nexthole.com 
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Klubben jobber med å planlegge bane aktiviteter og klubbaktiviteter for 2023 sesongen. 

Medlemskapet blir fakturert rett etter årsmøtet som blir den 29/3 på Lykkebo.  Spilleretten vil være 

åpen helt frem til 7/4. Det er mulig å forhåndsbetalte ved å ta kontakt med klubben på mail 

kontakt.ugk@gmail.com.  Da er det 2022 priser som gjelder, det samme gjelder nye medlemmer som 

ønsker å melder seg inn i klubben   

Til slutt vil vi ønske dere en god vinter og en god golfsesong når den tiden kommer.  

 

ved vennlig hilsen 

Tore Waagø     

Daglig leder 

Next Hole Golfdrift 

& 

Styret Ullensaker Golfklubb  
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