Grödinge GC består OCH blir en GolfStar-anläggning
Vi går alla och väntar på att en ny golfsäsong skall dra igång. Det blir den 19:e golfsäsongen på
Grödinge GC:s anläggning. Verksamheten och anläggningen har under den tiden utvecklats till att bli
en funktionell och uppskattad golfklubb. Vi är mycket tacksamma för alla positiva medlemmar och
gäster som under årens lopp varit oss trogna och möjliggjort förverkligandet och utvecklingen av
Grödinge GC.
Vår omvärld är ständigt under förändring och förutsättningarna för att bedriva golfverksamhet har
under åren förändrats. Från att det i början på 2000-talet fortfarande var en kraftig golf-boom,
upplever vi nu en helt annan marknad. Lite för många golfanläggningar och konkurrens från en
uppsjö av aktiviteter i övriga samhället gör att det blir svårare att få tillräckligt många aktiva
medlemmar och gäster. Vår ekonomi har de senaste åren varit ansträngd och framtiden har av olika
skäl sett problematisk ut.
Vi ser en klar tendens att flera golfklubbar samarbetar eller går samman för att på det sättet kunna
erbjuda attraktivare golfprodukter och spara kostnader. Vi har med anledning av dessa och andra
skäl funderat på vad som på sikt är bäst för att Grödinge GC skall kunna fortleva och utvecklas vidare
till en ännu bättre och konkurrenskraftigare golfklubb.
Därför har vi till säsongen 2018 beslutat att inleda ett
samarbete med GolfStar där GGC kommer att bli en del av
GolfStars utbud av golfanläggningar. Grödinge GC:s
anläggning kommer fortfarande ha samma ledning och till
stora delar samma personal som 2017. De medlemskap vi
tidigare erbjudit för enbart Grödinge GC kommer
fortfarande finnas kvar. Det nya blir möjligheten att lösa
medlemskap i GolfStar med Grödinge GC som hemmaklubb vilket samtidigt innebär en spelrätt på
GGC och övriga GolfStar-anläggningar. Detta samarbete kommer att generera betydligt mer trafik till
Grödinge och en chans för oss att få balans i vår ekonomi. Vi får samtidigt en stark och kompetent
partner som kan tillföra många positiva saker för golfverksamheten på GGC.
Detta ger oss även helt nya möjligheter att utveckla och utöka aktiviteter på vår anläggning. Vi
kommer att få ett betydligt bättre underlag för tävlingar, golfutbildning, resor och andra
arrangemang. Det kommer helt enkelt att bli mer drag under galoscherna.
Vi hälsar er alla välkomna till en ny och spännande fas i Grödinge GC:s utveckling.

Vill du bli medlem kan du välja mellan följande alternativ:
Du kan fortfarande välja att bli medlem i Grödinge GC. Medlemsformer och priser hittar du på vår
hemsida: www.ggc.nu
(Har du redan löst medlemskap och vill uppgradera till GolfStar-medlemskap kommer detta självklart
att vara möjligt.). Vänligen kontakta Yvonne på kansliet, så hjälper hon till med din uppgradering.
Du kan fr.o.m. nu även lösa ett medlemskap i GolfStar och få möjlighet att spela upp till 26 banor
med Grödinge GC som hemmaklubb. Mer information finns på GolfStars hemsida: www.golfstar.se

