
 

 

 

 

 
        Nyhetsbrev 2 – 2016 
 

 

 
Årsmötet 19 mars 

Rapport från årsmötet, 36 medlemmar deltog och fick nöjet att träffa Lena Svanborg och  
Niclas Fredriksson som är våra nya restauratörer och driver Café Wilma i Öregrund.  
Lena och Niclas öppnar 1 maj lagom till Damupptakten och de kommer att ha ett brett 
utbud av bakverk, matbröd, varma och kalla rätter. Vi hälsar dem varmt välkomna.  

 
Nyhet är att vi har slutit en överenskommelse med både Österåkers Golfklubb samt 
Sigtuna Golfklubb. Där vi får spela till rabatterad greenfee. Det gäller hela dagarna 
måndag – torsdag och fredag efter klockan 12.00 

 
Ett tilläggsval gjordes till valberedningen och Catarina Ek valdes in.  

 
Klubben har fått en förfrågan om att vara delaktig i att bygga en Padelbana. Padel är ett 
racketspel som är en blandning mellan tennis och squash. Fyra spelare spelar i på en  
10 x 20 meter bana med 3 meter högt glas runt banan.  Styrelsen har inte berett frågan 
än men informerade om idén på årsmötet.  

 
Information gavs även från Ted Husberg gällande en grundkurs A i Bridge som kommer 
att starta den 31 mars kl. 18.00 i konferensrummet på klubben. Det blir 11 tillfällen och 
om intresse finns så kan det bli fler grundkurser under säsongen i olika former.  
Är du intresserad kontakt Ted på telefon 0705 – 346 219 eller via  
e: post ted@industriprocess.se pris för kursen är 1 200 kr men alla medlemmar får  
100 kronor i rabatt så kurspriset är 1 100 kronor. 
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Shopen/Reception     

Det samarbete som vi startade med GolfStore är ett otroligt lyckat koncept där vi har 
kunnat utöka vårt sortiment och utbud till samma låga pris och med marknadsföring och 
reklam långt utanför vårt upptagningsområde. Till årets säsong utökas sortimentet med 
Puma och Lindebergs kläder samt mer utrustning av Cobra och Nike.    

 

Bana/Anläggning 
Hål 11 och hål 14 där har 55:ans tee gjorts om och det arbetet ska fortsätta med hål 4 
och hål 9. Tak för golfbilar ska byggas vid ladan för plats upp till de 6 nya golfbilar. 

  

Maskiner och golfbilar 
Inför säsongen kommer vi förnya vår maskinpark med en ny fairwayklippare samt 6 nya 
golfbilar för uthyrning. Ny fairwaysklippare ska införskaffas och det kommer att ske 
under försäsongen. 

                         

     Exempel på golfbilsreklam. 

 

När det gäller golfbilarna kommer vi även sälja reklamplatser på dessa. Är du intresserad av att 
profilera ert företag på golfbilarna så är det bara att höra av sig till Kjell Johansson, Klubbchef, så 
hittar vi en bra lösning på det. 
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Tävling 
Tävlingskommittén kommer inom kort att presentera ett tävlingsprogram med både nya och 
gamla sponsorer. Programmet kommer att finnas dels på hemsidan men också i 
medlemstidningen som kommer i mitten av april. 

 
Anmälningsavgift vid tävlingar 

Nytt för året är att alla tävlingar förutom vissa dam- och seniortävlingarna, betalas vi anmälan, 
om lunch ingår kommer även den att betalas vid samma tillfälle. Pris för lunch kommer att vara 
95 kronor.  

 
Tee i handicaptävlingar 

Herrar och Damer 70+ samt P/F max 12 år har i singel och partävlingar möjlighet att välja kortare 
tee. Aktivt val vid anmälan krävs, GIT har normalinställningar på 55 respektive 47.  

 
Golfbil i tävling 

Tillstånd att använda golfbil i tävling lämnas av klubbens tävlingskommitté eller aktuell 
tävlingsledare. Tillståndet baseras på läkarintyg eller på annat sätt styrkt handicap/skada.                         
Gäster med tillstånd från hemmaklubb har också rätt till bil. 

 

 

Lena Lantz  
Klubbkommittén 

 


