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Gjøvik, 02.09.2021 
 

 
Referat fra medlemsmøte den 31. august 2021, fra kl. 18.30. 
 
Medlemsmøtet ble holdt på Toten Golf sitt anlegg på Bøverbru. Ingen Teams-overføring denne 
gangen. Finvær og pluss 18oC i luften, var som skapt for et medlemsmøte ute i det fri. Tore Ruud, som 
var ansvarlig for kvelden, møtte oss på parkeringsplassen og fulgte oss opp til anlegget, hvor vi møtte, 
daglig leder Marius T. Johansen. Det var 6 medlemmer som møtte denne dagen. Flere av oss var helt 
og/eller relativt ukjente med sporten. Mens andre hadde lang fartstid og et meget godt forhold til golf. 
 
Marius fortalte om klubben, som har økt fra 359 medlemmer i 2019 til over 700 medlemmer i dag. Det 
har vært en satsing på nye medlemmer, og det forstod vi var nødvendig. For å holde anlegget i god 
stand, kreves det faste ansatte som jobber med anlegget daglig.  
 
Vi ble tatt med rundt og fikk lære om uttrykk og begreper innenfor golf. Jeg skal ikke forsøke å forklare 
dem her. Har dere spørsmål rundt golf, så snakk med Tore R, Trude eller Tove. De kan dette. Det var et 
godt og mykt gressdekke og gresset var mye kortere enn det jeg var klar over. Fikk også informasjon 
om endringer i anlegget fra neste år.  
 
Vi avsluttet med å få prøve oss på å slå golfballer. Noen virkelig slo ballene – og det langt! Mens noen 
av oss andre forsøkte å slå. Men vi traff flere enn vi bommet på. Og vi fikk dem av gårde, vi ferske 
også. Ikke så langt da… Mye vanskeligere enn det ser ut – men faktisk morsommere enn det ser ut! To 
av deltakerne avtalte å møtes senere i uken på anlegget for å gå en runde sammen og golfe. Og en 
person som vurderer å melde seg på kurs neste år. Da må man kalle det en vellykket kveld. Skulle 
gjerne ha delt kvelden med flere av dere. Men vi som deltok, hadde det koselig. 
 
Som vanlig, når vi er «ute», så var det ingen 3-minutter. I stedet slo vi baller på overtid. Solen som var 
på vei ned, da vi var på hjemveien, lyste opp himmelen med vakre rødfarger. Det ble en flott 
avslutning på kvelden. 
 
Minner om neste medlemsmøte, som er 7. september. Vi møter Ole Jacob Nyhus kl.18.30 utenfor 
Gjøvik Kirke. 
 
 
Vennlig hilsen 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 
Heidi, sekretær 


