
 

 

 

 

 
        Nyhetsbrev 1 – 2016 
 

Golfåret 2016 

 

God fortsättning på det nya golfåret som precis har börjat. Snön ligger vit på banan och det känns 

långt till att banan ska öppnas. Men det är mycket som sker även på vintern. En av alla uppgifter 

är att se över maskinerna som till säsongen ska fungera utan bekymmer. Klubben har lyckan att 

ha Roger Stark hos oss. Han plockar ner alla maskiner, byter slitna delar, slipar skär och sätter 

sedan ihop allt igen. Det är en viktig uppgift som gör att våra maskiner får lång livslängd.  

 

 
 

På kansliet arbetar Kjell och Britt med planeringen och praktiska saker för kommande säsong. 

Kjell har bl.a. kontakt med alla kommittéer för att följa arbetet i dessa. Tillsammans med 

Marknadskommittén tar man nu också kontakt med våra sponsorer/samarbetspartners för att 

komma överens om avtal för det kommande året.  

 

Styrelsenytt 
 

Den nya styrelsen hade sitt första styrelsemöte den 9 januari med bl.a. konstituering och 

fördelning av uppdragen i kommittéer. Ansvariga för respektive kommitté fördelar sig enligt 

följande: 

Styrelseordförande   Sture Holmgren 

Vice ordförande/  Håkan Sjöberg 

Sportkommitté  

Anläggningskommitté  Per Landberg och Anders Olofson 

Ekonomi   Lennart Jakobsson 

Klubbkommitté  Lena Lantz och Catharina Frostner 

Marknadskommitté  Göran Sollenberg 

Tävlingskommitté  Sture Lindström  

 



 

 

 

 

 

Suppleanter i styrelsen är Ulrika Forsberg klubbkommittén, Christina Ellesjö Eriksson 

tävlingskommittén och Anders Forss marknadskommittén. 

Vårt uppdrag är nu att genomföra vår verksamhetsplan och budget för 2016. 

 
 

Restaurang/Kiosk 
 

  
 

Vi har den stora glädjen och nöjet att hälsa vårt nya krögarpar Lena Svanborg och Niclas 

Fredrikson välkomna till Öregrunds Golfklubb. Idag driver de verksamheten Café Wilma i 

Öregrund där man erbjuder allt från ett stort utbud av nybakat från Wilmas Hembageri till 

smakrika lunchmenyer.  

De erbjuder även catering med färdiga förslag på bufféer alternativt skräddarsyr efter önskemål 

och behov. 

 

Profileringsnamnet kommer vara ”Wilma på Golfbanan”. Grunden i verksamheten kommer vara 

liknande det koncept som redan finns i Öregrund och det är att skapa en plats att njuta och umgås 

på.  

  

 
 

Vi hälsar Lena och Niclas varmt välkomna och vi ser fram emot ett gott samarbete! 

Shopen/Reception 

Klubben samarbete med GolfStore var ett mycket lyckat koncept som vi kommer att fortsätta 

med under 2016. 
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Medlemsavgifter 2016 
Nyhet för alla seniorer +80 att nu finns det en möjlighet att för en lägre årsavgift på 3 300 kr 

spela golf alla vardagar efter kl. 12, detta är ett frivilligt val men också en möjlighet för de 

spelare som känner att vardagsspelet räcker.  

 

Fakturan som avser medlemsavgiften 2016 skickas ut i dagarna till samtliga medlemmar. 

 

"Dela upp årsavgiften” 

För den som önskar finns det ett sätt att dela upp årsavgiften i sex eller tolv betalningar, för egen 

del eller för hela familjen. Ett företag har den tjänsten, som har en kostnad men även förmåner. 

Sök på: golf.se/MoreGolf 

 

Bana/Anläggning 
Arbetet på tee hål 11 och 14 ska färdigställas och fortsatt arbete under hösten sker med tee hål 4 

och 9. 

Personalutrymme i maskinhallen ska färdigställas under säsongen. 

 

Årsmöte våren 2016 
Välkomna till årsmötet våren 2016, lördagen den 19 mars klockan 10.00 

Öregrunds Golfklubb, Restaurangen 

 

Ett tips ! 
Vi har fina skidspår på golfbanan, så ta chansen att komma ut på vår vackra bana även när den är 

vit för snart är den grön igen. 

  

 
 

Hälsningar 

Klubbkommittén 

gm. Lena Lantz 

http://golf.se/MoreGolf

