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Rapport från styrelsemöte den 28 april 

Nivå greenfeeavgift 

Greenfee under 2018 kommer att vara: 

• 450 kr på vardagar innan 11 juni och efter 12 augusti 

• 550 kr på vardagar mellan 11 juni och 12 augusti samt på alla helger 

Nivån på greenfeeavgifter för våra korthålsmedlemmar är nu justerad inför säsongen. 
• Seniorer avdrag 100 kr på ordinarie greenfee 
• Juniorer betalar halv ordinarie greenfee 

Rabatt vid spel med medlem 
• 50 kr per spelare i samma boll (dvs 1 medlem kan ha med sig max 3 gäster som får rabatt) 

Pris för golfbilshyra justerad 
• 400 kr gäster utan intyg 
• 250 kr gäster med intyg 
• 300 kr medlemmar utan intyg 
• 150 kr medlemmar med intyg 

Övriga viktiga punkter vid styrelsemötet behandlas i nedanstående punkter. 

 

Livsviktig nyhet 
Den 9 maj klockan 15.00 genomför vi vår första utbildning i HLR räddning och Defibrillatorer. En 
repetition av utbildningen genomförs den 20 juni. Välkommen! 
 

Stora banan öppnar den 5 maj 
Om vädret de närmaste dagarna är gynnsamt räknar vi med att öppna 18-hålsbanan lördagen den 5 
maj. Vi håller tummarna. 

 
ICA Vårscramble söndagen den 6 maj 
Årets första tävling går av stapeln nu på söndag, det finns fortfarande några platser kvar. 
Anmälningstiden går ut den 3 maj. 

 
Nytt från restaurangen 
Restaurangen öppnade den 27 april och det har varit många gäster fredag, lördag och söndag trots 
att golfbanan ännu inte öppnat, jätteroligt. Titta in på klubbens hemsida för att se veckans meny. 

 
Bana/Anläggning 
Säkerhetsvandring har genomförts på banan och revidering av dokumentet ”Säkerhet på Öregrund 
GK” har gjorts. En ambition är att bland annat försöka få till ett torn vid tee 47 på hål 8 och 
buskar/träd mellan hål 16/hål 13. 
Arbete med iordningställande och trimning av bevattningsanläggningen pågår. Även markering av 
klipplinjer och klippning pågår inför banans öppnande den 5 maj. 
Målning utvändigt av omklädnings- och bollmaskinsbyggnader har genomförts av ”seniormän” Stort 
tack för hjälpen. 
 



 

 

Nytt från kansliet 
Vi har glädjen att rapportera att Britt Jernberg kommer arbeta på klubben ca 8 timmar per vecka en 

tid framöver. Hon kommer enbart att jobba med bokföringen och alltså inte vara synlig i receptionen. 

 

25-årsjubileum 2018 
Vi kommer fira vårt jubileum den 9 juni, notera det i almanackan redan nu. Det kommer bli en heldag 
på klubben med diverse aktiviteter under dagen. Firandet avslutas med jubileumsmiddag i klubbens 
restaurang. För att underlätta för medlemmarna att ta sig till golfklubben till middagen kommer vi att 
erbjuda busstransport tur och retur från både Öregrund och Östhammar. Detaljerat program för 
jubileumsdagen kommer i nästa nyhetsbrev.  

Varmt välkommen! 

 

Golfens Dag den 26 maj 
Även i år är Öregrunds golfklubb en av alla klubbar i Sverige som firar golfens dag den 26 maj. Passa 
på att ta med dina icke golfande vänner och ge dom möjlighet att prova på. Vill du hjälpa till med 
arrangemanget, kontakta receptionen. Mer information kommer inom kort.  

 

Seniornytt 

Senior Power 
Intresset och engagemanget för vår friskvårdssatsning och powerprogram på måndagar har 
mottagits på ett positivt sätt. Eftersom många av våra medlemmar kommer från Gräsö och andra 
platser med varierande restider till golfbanan har vi flyttat starttiden till 10.00.   
Träningen är kostnadsfri! 
 
Golfträning seniorer 
Direkt efter Senior Power fortsätter vi med golfträningen med klubbens PRO Peter Andersson. Vi 
startar klockan 11.00 och träningen pågår fram till ca 12.00. Ett varierande träningsprogram med 
flera nyheter kommer att presenteras under säsongen. 
Kostnad 50 kr per tillfälle. 
 
Seniorlunch 
Till alla som deltar i vårt måndagsarrangemang erbjuder vi en rabattkupong på lunch i 
golfrestaurangen. Rabatterbjudandet gäller endast på måndagar och till de som deltagit i våra 
träningsprogram. 
 
Boka och spela 
Målet med vårt friskvårdsprogram är att öka antalet aktiva medlemmar i träning och golfspel. Därför 
hoppas vi att ni efter träningen spelar 6, 9 eller 18 hål på en av våra banor. Boka in din starttid i god 
tid innan på ”Min Golf”, eller i receptionen.  
 
Ledare 
Vi är glada och stolta över att vi lyckats engagera kunniga och kompetenta ledare för vår satsning på 
måndagsprogrammet.  
Ulla Bergström Johansson Samordning/information  telefon 070-728 82 50  
Lena Lundström  Senior Power ledare 
Ann-Katrine Milbrink  Senior Power ledare 
Peter Andersson Golftränare   
  
 
 



 
 
 
Föredrag och utbildning  
Vi har i år etablerat ett samarbete med Socialförvaltningar i Östhammars kommun i syfte att 
informera om viktiga sociala frågor. Vi kommer under säsongen att informera om frågor som rör syn 
och hörsel, kost och näring, anhörigstöd etc. Informationen kommer att förläggas till onsdagar och 
datum och tid återkommer vi till. 
 
Onsdagsgolfen 
Den hårda vintern tillät inte att vi startade onsdagsgolfen den 2 maj. Istället startar vi onsdagen den 
9 maj. I år blir det 17 tävlingar och det är som vanligt dina 10 bästa resultat som räknas för att kora 
årets segrare. 
Välkommen att anmäla dig! 
 

Nytt från Damkomittén 
Den 29 april hade damerna sin årliga och välbesökta upptakt. Bland mycket annat informerades om 
att vi fortsätter med vår succé – matchspel med en andra chans. Anmälningslista kommer att finnas 
via GIT.  Så alla damer - passa på att var med och spela en trevlig matchtävling.  

Damerna kommer även i år att representera golfklubben med ett lag i regionens Upplandsmatch. 

Under sommaren kommer en hemlig resa att arrangeras. Mer information kommer och anmälan 
kommer att ske via Min Golf. 

Klubben arrangerar även två träningsläger under säsongen för damer. Det första äger rum den 18-20 
maj och det andra den 15-17 juni. Däremellan finns även ett läger för både damer och herrar och det 
är den 1-3 juni. 
 
 
 

Anders Forss 

Klubbkommittén 

 


