
 

 

 

 

 
        Nyhetsbrev 1 – 2017 
 

 
 
 
Styrelsenytt 
Den nya styrelsen hade sitt första styrelsemöte den 19 januari med bl.a. konstituering och 
fördelning av uppdragen i kommittéer. Ansvariga för respektive kommitté fördelar sig enligt 
följande: 
Styrelseordförande     Sture Holmgren 
Vice ordförande / Tävlingskommitté  Håkan Sjöberg  
Ekonomi     Lennart Jacobsson 
Anläggningskommitté    Per Landberg och Anders Olofsson 
Klubbkommitté    Lena Lantz och Catharina Frostner 
Marknadskommitté    Ulrika Forsberg 
Sportkommitté     Christina Ellesjö-Eriksson 
 
Suppleanter i styrelsen är Anders Forss och Stefan Widén. 
Vårt uppdrag är nu att genomföra vår verksamhetsplan och budget för 2017. 

 
Medlemsavgifter 2017 
Britt Jernberg på kansliet håller i dagarna på att skicka ut brev till alla medlemmar med 
årsavgifter. Vi vädjar till alla att betala årsavgiften på den tid som står i brevet och använda  
OCR-numret som finns på fakturan som referens.   

 

 
 

Britt Jernberg förbereder kommande utskick av medlemsfakturor. 



 

 

 

 

 
 
"Dela upp årsavgiften” 
För den som önskar finns det en möjlighet 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 
 
 
Nyhet för medlemmar from 1 januari 2017 
 
För yngre seniorer 22-25 år 

- Årsavgiften är 2 900 kronor. 
- Medlem som under året fyller 22 år erbjuds en spelrätt utan kostnad från golfklubben, 

med ett förbehåll att om medlemmen slutar före 25 års ålder då ska spelrätten lämnas 
tillbaka till klubben. 

- Nya medlemmar 22-25 år behöver köpa en spelrätt men erlägger ingen 
introduktionsavgift. 

 
Familjemedlemskap 
För att nyttja familjemedlemskap ska samtliga personer vara skrivna på samma adress och 
bestå av två seniorer och samtliga juniorer (upp t.o.m. 21 år). 

- Årsavgiften är 11 000 kronor. 
 
Bana/Anläggning 
I samband med renoveringen av dammen på hål 1, 3 och 17 lägger vi även ner en ny 
dräneringsledning från greenområdet på hål 18 ner till dammen. Vi lägger även ner en elkabel 
som strömförsörjning till en syresättare som kommer placeras i dammen för att förbättra 
vattenkvalitén. 
Aktuell information finns att läsa på hemsidan. 
 

  

http://golf.se/MoreGolf


 

 

 

 

Personalutrymme 
Personalutrymmet i ladan pågår förfullt och kommer att vara klart till början av april. 
 
 
Tävling 
Arbetet med att ta fram ett attraktivt tävlingsprogram pågår och kommer att presenteras dels på 
hemsidan men också i medlemstidningen som kommer i april.  
 
 
Golfens dag  
 

 
 
Anordnas tillsammans med Svenska Golfförbundet. Premiären blir den 20 maj och syftet är att 
tillvarata det stora golfintresset i Sverige och nå nya golfspelare.  
 
Citat från SGF:s hemsida 

”Golfens dag är ett initiativ för att visa upp golfen för en bredare allmänhet i en tid då intresset 

ökar. Golfens återtåg i OS och fina framgångar på proffssidan – med Henrik Stensons historiska 

majorseger i The Open plus hans silvermedalj i OS, och flera andra toursegrar av exempelvis 

Alexander Norén och Anna Nordqvist – har skapat uppmärksamhet för sporten även hos icke-

golfare. För att ta tillvara på intresset känns det rätt med en speciell dag. 

Projektet Golfens dag löper tills vidare över tre år: 20 maj 2017, 26 maj 2018 och 25 maj 2019. 

Fokus ligger på rekrytering och det huvudsakliga målet är att nå nya golfspelare. Varje år 

kommer sedan ett gemensamt tema utgöra ramen för Golfens dag på de klubbar och 

anläggningar runtom i landet som väljer att vara med. Årets tema är Dubbelt upp” 
 
Vi återkommer om vad som händer den dagen, uppdaterad information kommer att finnas på 
hemsidan.  
 
 

 



 

 

 

 

Hemsidan 
 

 
 
Vi försöker att hålla vår hemsida uppdaterad med de senaste nyheterna och bilder över vad som 
händer både på banan men också bl.a. information om kansliet, styrelse- och kommittéernas 
möten, kalendern uppdateras kontinuerligt.  
 
Vi kommer att ha en kort information i nyhetsbrevet men det finns mer utförlig information att 
läsa på hemsidan.  
 

 
Vårslaget på Ombergs Golf Resort  

Vi presenterar även kommande säsong ett nytt arrangemang för våra medlemmar, damer och 
herrar. Vi erbjuder en golfresa för dig som vill finslipa formen inför säsongen på den mycket 
omtyckta banan Ombergs Golfklubb. Men också ett utmärkt studietillfälle att på plats se och 
uppleva två banarkitekters samarbete för att skapa en modern och attraktiv golfbana. 
Banan tillhörnen av Sveriges bästa banor och ligger vackert vid Vättern. Skicka din 
intresseanmälan till Kai Johansson på kai.johansson@yahoo.se eller gå in på vår hemsida där 
programmet presenteras. Välkomna? 

 
Vi behöver Dig! 
Klubben har idag en grupp medlemmar som på olika sätt lägger ner ett ovärderligt ideellt arbete 
inom olika sektioner och kommittéer. Men som alltid finns det plats för ytterligare medlemmar 
som har lite tid över att hjälpa. Vi söker damer som vill engagera sig i klubbverksamheten dels i 
damkommittén och dels i en arbetsgrupp som ska arbeta med hur vi fångar upp damer och får 
dem att fortsätta spela golf och stanna i klubben.  
 
Vill du bli en i gänget? Kontakta då Britt Jernberg på klubbens kansli. info@oregrundsgk.com 
eller telefon: 0173-324 50, eller till undertecknad telefon  
070-230 16 22 eller e:post lena.s.lantz@gmail.com  
 
 
Lena Lantz  
Klubbkommittén 
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