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Rapport från styrelsemöte den 20 juni 

Jubileumsdagen  

Klubbkommittén redogjorde för jubileumsdagen som ägde rum den 9 juni. Det var ett uppskattat 
evenemang utifrån vad styrelsen fått höra vilket är mycket roligt. Peter Pro arrangerade KM i närspel 
med 29 deltagare. Mästare blev som sig bör Peter själv som sitter inne med ”facit” hur man skall 
göra. Vi hoppas på flera deltagare nästa gång.  

Vill du vara med i vår trivselgrupp? 
Styrelsen gör ett nytt försök i att samla er eldsjälar som kan tänka er att vara med i en så kallad 
trivselgrupp. Syftet med gruppen är att spåna fram idéer och anordna aktiviteter så att medlemmar 
känner sig välkomna i vår förening oavsett kön och ålder. Hör av dig till klubbkommittén via 
receptionen och anmäl ditt intresse (0173-324 50). Datum för uppstartsträff för trivselgruppen 
kommer inom kort. 

Tävling 
• Bilteam Flaggtävling spelades på Nationaldagen med rekordstora startfält på 104 anmälda 

spelare. 

• Volvo Challenge Klubbkval avgjordes lördagen den 16 juni med 42 anmälda lag (28 herrlag & 
14 damlag). 

 

Den 9-14 juli är det dags för årets tävlingsvecka, glöm inte att anmäla dig. 
 
Sponsorer 
Klubben är i fortsatt behov av sponsorer. Har du möjlighet att hjälpa föreningen med stöd i det här 
arbetet är det mycket uppskattat. Kan du ringa eller kanske till och med känner någon som du tror är 
intresserad av att sponsra vår förening hör av dig till receptionen (0173-324 50). 
 

Övriga punkter som behandlades på styrelsemötet täcks in av nedanstående information. 
 
 

Grillkväll med information från styrelsen den 18 juli 

Den onsdagen den 18 juli kommer klubben att anordna en grillkväll där styrelsen kommer att 

informera om läget i klubben samt möjlighet ges för medlemmarna att ställa frågor.  

Vi kommer att börja med informations- och frågestunden klockan 16.30 och avsluta med grillmiddag 

till en kostnad av 200 kronor. Anmälan görs till receptionen senast den söndagen den 15 juli. Minst 

20 anmälda krävs för att evenemanget ska äga rum. 

 

Nytt från Bana/Anläggning 

• Nu har vi kommit in i högsäsong vilket innebär att vi har 5 - 6 personer som jobbar med banan. 

• Tee 1 hoppas vi att kunna öppna till golfveckan (V28) 

• Vattnet börjar tryta och det finns bara att hämta från dammarna vid åttan. Nu vattnar vi bara 
greener, foregreener och tees, inget på fairways 

• Analysprover på greenerna har tagits och sänts in för test, bra resultat har erhållits 

• Sprutgödsling har genomförts 

• Nytt slitlager har lagts på körvägar 

• Golfbilarna gås igenom nu 



 

• Rabatter runt klubbhuset snyggades till onsdagen den 20/6 inför midsommarhelgen 

• Tornet till tee 47 på åttan är klart, återstår betongfundamenten. Skall förhoppningsvis vara på 
plats innan golfveckan 

• Önskemål om tralldäck framför tävlingsexpeditionen på grund av att många snubblar på alla 
kanter där. Vi kommer se till att detta ordnas 

• Regnet som kom för en tid sedan var mycket välbehövligt, men räcker inte på långa vägar 

• Arbetet rullar i övrigt på som det skall 

 

Seniornytt 

Måndagsaktivitet - Senior Power  
Drygt ett 70-tal medlemmar har sedan starten maj månad deltagit i vårt träningsprogram Senior 

Power. För juli månad gäller följande datum. 2 juli, 16 juli, 23 juli och 30 juli. Vi startar klockan 10.00 

och håller på i ca 45 minuter under ledning av Lena Lundström och Ann-Catherine Milbrink. Senior 

Power är helt kostnadsfritt. 

Måndagsaktivitet - Golfträning seniorer 

Direkt efter Senior Power programmet fortsätter vi vår golfträning med Peter Andersson som 

instruktör. Drygt ett 50-tal medlemmar har deltagit sedan starten i maj månad. Vi tar ut en avgift om 

50 kr för varje träningstillfälle. 

Måndagsaktivitet - Rabattkuponger 

Efter träningspasset erbjuder vi våra deltagare en rabatterad lunch i restaurangen, kuponger får du i 
samband med din anmälan vid ankomsten.  

Måndagsaktivitet - Spela golf 
Vi kan glädja oss åt att allt fler medlemmar bokar in sig för spel direkt efter träningen och lunchen. 
Eftersom vi går in i en högsäsong så uppmanar vi våra deltagare att boka in sig på ”Min Golf” i god tid 
innan. 

Tour Åland Cup 

Den 23 - 24 juli spelar för tredje året i rad seniorerna Tour Åland Cup på Ålands Golfklubb. I skrivande 

stund finns det 4 platser kvar. Förfrågningar och bokningar görs direkt till Kai Johansson på 070-

6552908 eller kai.johansson@yahoo.se  

Onsdagsgolfen 
Egentligen behöver vi inte informera mera om länets populäraste klubbtävling för seniortävling, men 
vi gör det ändå. Du som vill träffa trevliga kamrater, komma in i gemenskapen och har passerat 55 
årsstrecket är välkommen. Boka in dig på ”Min Golf” eller kontakta Kai Johansson så hjälper han dig. 
Tävlingen är öppen för både damer och herrar. 
 
 

Nytt från Damkommittén 
 

Hemliga resan torsdagen den 19 juli 
Välkommen alla damer att följa med på den hemliga resan torsdagen den 19:e juli. 
Anmälan sker i golf.se med början den 31 maj och anmälan är bindande. 
Åke Sundberg kör oss mot okänt mål och vi får greenfee, lunch, kaffe med smörgås och vagnar till alla 
er som inte får plats med egna vagnar i bussen. Allt detta till ett pris av 600 kr som betalas kontant 
eller via swish i bussen. Buss avgår från ICA i Öregrund kl. 8:00, golfklubben 8:20 och Östhammar 
station 8:40. I skrivande stund finns det 18 platser kvar av de 49 som kan följa med. 
Varmt välkomna önskar Lena. 
 

Öregrund Ladies Open den 10 juli 
Du har väl inte missat att anmäla dig till den roliga partävlingen (bästboll) den 10 juli.  
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Information angående klubbchefstjänsten  
 

Efter en viss tids övervägande har vår klubbchef Erik beslutat att lämna klubben efter den här 
säsongen. Vi beklagar givetvis detta men har full förståelse för de anledningar som angivits. Detta 
innebär att vi inom kort kommer att gå ut med en förnyad rekrytering av klubbchef. Håll utkik efter 
annons och dela gärna med potentiella sökanden. 
 

 

Golfhälsningar från 

Anders Forss 

Klubbkommittén 


