
Årsrapport TTM (Ballerud) 

 

 TTM har i 2021 skapt Norges største profesjonelle trenerteam i golf. Vi har hatt 7 Proer og 10 

TTM coacher (internt utdanner). TTM har sin hovedbase på Ballerud GK, men har også tilbudt 

protjenester på Solum GK (Holmestrand).  

Ballerud 2021: 

 Vi har hatt 120 voksne i gruppetrening og over 200 barn i juniorprogrammet (stor vekst) 

 Vi har satset stort på VTG (nybegynner kurs) med et mål om å bli Norges største tilbyder av 

VTG kurs. Dette da Ballerud har en perfekt lokasjon og gode kursfasiliteter. Resultatet ble 

1007 deltagere totalt, som er solid flest i Norge.  Klubben har fått en stor tilstrømming av 

potensielle nye medlemmer (godt hjulpet av VTG økningen) og det har følgelig blitt en stor 

medlemsvekst fordelt utover 2021 sesongen.  

 TTM har gjort en stor investering og bygget innendørs simulatorsenter i klubbhuset (2 x 

trackman simulatorer og med swing catalyst pressplater).  Dette sikrer klubben et godt 

helårstilbud til våre medlemmer de månedene banen og rangen er stengt. Senteret åpnet i 

Desember 2021 og har vært godt besøkt.  

 

Planer for 2022:  

 TTM satser videre på å være størst på nybegynner kurs (rekrutering) 

 TTM fortsetter med å tilby høy kvalitets gruppetreninger og camp for juniorer i tråd med 

Sportslig Plan Jr. for Ballerud.  

 Vi ser TTM sin oppgave nå som å ivareta nye og eksisterende medlemmer med et spennende 

og variert treningsprogram. VI satser derfor stort på mer og bedre ivaretakelse i 2022. 

 TTM utvider horisonten og vil fra 2022 også tilby protjenester til Lommedalen GK.  

 Vi endrer gruppetreningsprogrammet vårt til å bestå av enkeltøkter (tematreninger ala SATS 

modellen) med abonnement løsning (klippekort på økter).  Dette vil øke fleksibiliteten til 

kundene, da trenden er at færre og færre har lyst til å binde seg til faste dager og tider. Det 

vil også øke antall temaer (vi bytter meny annenhver uke) som vi vil ha i vårt 

treningsprogram. Det vil komme en mengde med nye og spennende kurstemaer. TTM har 

(som eneste tilbyder i Norge) digitalisert treningsinnhold til kunder etter øktene. Dette ser vi 

at øker treningsgleden og utbyttet av øktene. Vi har satt av kapasitet til å ha hele 400 

kursplasser per mnd. Det blir også mange plasser satt av til økter for nybegynnere og mer 

sosialt orienterte økter. Du kan også velge fritt hvor du har lyst til å ta økten din. På Ballerud 

GK eller Lommedalen GK, som gir ytterligere fleksibilitet til kundene.  

 Vi har investert i mye nytt teknologisk utstyr og har per nå 3 stk. tm4 og en swing catalyst 

(som en av få i Norge) tilgjengelig for privat og gruppeinstruksjon. 

 

Vi ser frem imot Sesongen 2022 og håper virkelig at medlemmene har lyst til å benytte seg av vårt 

nye treningskonsept.   Vi sees på Ballerud 😊  

Mvh 

Joakim Schultz (Daglig Leder) og Dennis Den Roover (Styreleder) i TTM.  


