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Rapport från informationsmöte med grillkväll den 18 juli 

Drygt 50 medlemmar hade hörsammat inbjudan till grillkväll på klubben. Träffen inleddes med ca en 
timmas information från styrelsen och de olika kommittéerna, medlemmarna gavs möjlighet att 
ställa frågor och komma med synpunkter under respektive pass. En utförlig information av mötet 
inklusive medlemmarnas frågor och synpunkter hittar du längst ner i nyhetsbrevet. 

 

Fint erbjudande från Bandama golfklubb på Gran Canaria 
 

Alla medlemmar i Öregrunds GK har fått en exklusiv möjlighet att utnyttja ett erbjudande från Leif 

Svensson som driver golfhotellet Bandama som ligger fantastiskt vackert 600 meter över havet 

ovanför Las Palmas. Ni behöver boka flyg på egen hand (SAS biljetter från ca 3000 kr tur o retur per 

person). Erbjudandet innehåller följande:   

7 nätter i trevligt dubbelrum med balkong inklusive frukost 
Obegränsad golf 
Gratis transport tur o retur flygplats  
Gratis high speed wifi 
Gratis nyttjande av pool, bastu och gym 
 
Priser per person 
Juli – September 2018 295€ 
Oktober  455€  
November  675€ 
December, t.om 22/12 495€ 
Jul/ Nyår  845€ 
Jan- Mars 2019 625€ 
April  475€  
May-September 295€ 
Oktober  455€ 
 
Grupprabatter  1 gratis av 8 (7+1) 
2 veckors vistelse 10% rabatt 
Halvpension  154€/ vecka 
  
Leif Svensson hälsar och hoppas att våra medlemmar finner detta erbjudande fullständigt 
oemotståndligt! 

 

 

Seniornytt 
 

Red Tee Master Herrar 55+  
Denna tävling är en del i vårt onsdagsarrangemang och tävlingen vänder sig till alla herrar 55+ och 
där alla tävlanden spelar från tee 47. 
Red Tee Master spelar vi i form av slaggolf där även ett scratchpris delas ut. Tävlingsresultatet ingår i 
”Onsdagsgolfen”.  
Starttid kl 08.00, kanonstart. 
 

http://t.om/


Orange Tee Master. Damer 55+  
Även denna tävling är en del av seniorernas onsdagsarrangemang och tävlingen vänder sig till alla 
damer 55+ och där alla tävlanden spelar från tee 38. 
Orange Tee Master spelar vi i form av slaggolf där även ett scratchpris delas ut. Tävlingsresultatet 
ingår i ”Onsdagsgolfen”.  
Starttid kl 08.00, kanonstart. 
 
Greenfeerundan Finalspel  
Deltävlingen, som skulle spelats den 30 juli på Örbyhus Golfklubb, kommer att flyttas till Burviks 
Golfklubb och det nya speldatumet är den 6 augusti.  
Anmälan görs i vanlig ordning på ”Min Golf”. 

Den avslutande rundan av tourtävlingen spelar vi på vår hemmabana den 27 augusti med finalspel 
för de som deltagit i minst två tävlingar tidigare. De tre bästa resultaten räknas samman till ett 
slutresultat. Vinnaren av touren erhåller en statyett samt inteckning i vandringspriset.  
Deltävlingspriser gäller till de fem bästa tävlingsresultaten för damer/herrar. Kanonstart klockan 
09.00 och anmälan på ”Min Golf”, välkomna! 

 
Måndagsklubben Senior Power  
Den 30 juli är det ”Grand final” på Senior Power och seniorträningen. Drygt 70 medlemmar har 
deltagit i vårt program som varje måndag inletts med smidighetsträning och ”seniorkraft” tätt följt 
med golfträning. Flera deltagare har ätit lunch och sedan gått ut och spelat 6, 9 eller 18 hål på någon 
av våra banor. Ett succéprogram som vi nu ser som ett årligt återkommande programinslag i vår 
seniorverksamhet. 
 
Onsdagsgolfen Seniorer  
Den 1 augusti är det åter dags att tävla i Onsdagsgolfen för damer och herrar. Till dags dato har 
närmare 200 medlemmar spelat minst en omgång av tävlingen. De två bästa placeringarna efter 8 
omgångar innehas av Ulla Bergström Johansson med ett M-värde 75,9, två i tabelltoppen är 
Marianne Schöön med M-värde 76,2. På herrsidan återfinns Lars Åkerblom i ledningen med 75,1 tätt 
följt av Peter Söderberg med M-värde 75,4. 
Totalt 7 tävlingar återstår innan finalspelet den 12 september. 
 
 

Nytt från Damkommittén 
 

Hemliga resan torsdagen den 19 juli 
Resan gick i år till Gävle GK där vi spelade på nya banan Avan. 40 damer hade en väldigt trevlig dag 
med shopping, skratt och svett samt mycket god mat. Årets vinnare blev Ulrika Forsberg på 74 slag 
netto. Åke Sundberg tog hand om oss på ett ypperligt bra sätt, stort tack till Åke.     
 
 

Utförlig rapport från informationsmöte med grillkväll den 18 juli 

Vice ordförande Håkan Sjöberg inledde mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna och presenterade 
agendan för kvällen. Syftet med infomötet var att komplettera övriga informationskanaler som 
hemsida, Facebook, medlemsbrev och klubbtidning med ett livemöte. Närvarande 
styrelsemedlemmar och valberedning presenterades. 
 
Valberedningen 
Jan-Olof Lundholm rapporterade från valberedningens arbete. I valberedningen ingår förutom Jan-
Olof även Lena Lantz och Sture Lindström. Man har haft samtal med alla i nuvarande styrelse för att 
bilda sig en uppfattning om hur arbetet fungerar och även, för de som står på omval, höra om man 
kan tänka sig att ställa upp ytterligare en period. Valberedningen ser behov av att hitta personer som 
vill jobba med våra sponsorer och vår tävlingsverksamhet. Hör av dig till valberedningen om du är 
intresserad eller kan tipsa om någon. 
  
 
 



Ekonomi 
Klubbens ekonomi är förhållandevis bra med en mycket bra soliditet på ca 85% och en kassa på i 
dagsläget 2,6 mkr. 
Årets resultat hittills ungefär som föregående år trots en del besvikelser: 
- minskade sponsorintäkter (-200 tkr mot budget och -100 mot föregående år) 
- Greenfee och Driving Range -50 mot föregående år (väderrelaterat) 
- Shopen ett bekymmer med för stort varulager och ändrat köpbeteende/köptrohet 
 
Framtiden avseende intäkter 

• Efter några års minskning av antal medlemmar ser vi nu en ökning, vilket är glädjande med tanke 
på att medlemsavgifterna är den största intäktskällan vi har (c:a 50 %). 

• Greenfeeavgifterna höjdes inför detta år, men har rabatterats p g a det torra vädret som 
påverkat banans kvalitet negativt. Goda förutsättningar för högre intäkter i framtiden. 

• Ökade satsningar mot både befintliga och nya sponsorer för att ta igen det tapp vi nu konstaterat 

• Shopen: strategiska överväganden om framtida inriktning 
 

Kostnadssidan 
Kostnadssidan har vi kontroll över och kan påverka på ett annat sätt. Medlemmars och gästers krav 
styr vilka insatser som ska göras för att tillgodose dessa grupper. 
Frågor att beakta och kommunicera kring: 

• Kvalitetsnivå på banan 

• Servicegrad i reception / shop 

• Förändringar i vår omvärld 
Önskvärt med en bättre dialog medlemmar - styrelse i dessa frågor 

Större kostnadsposter 

• Drift av banan 4,7 Mkr, varav personal 2,3 , externa kostnader 1,7  och avskrivningar 0,7 

• Gemensamt 2,4 Mk, varav personal 1,3 och externa kostnader 1,1  
 
Investeringar 
Utöver den löpande driften har vi investeringsbehov på och kring banan att ta ställning till. 
Behov - önskemål - och finansiering ska vägas samman inom ramen för tillgängliga resurser. 
Även om vi idag har en stark kassa värnar vi om den för att ha en beredskap för bl.a. befarade större 
reparationer (t ex bevattningssystemet). 
 
Tankar om framtiden 

• Vår medlemsstruktur är ur ett åldersperspektiv ogynnsam. Även om vi söker nya sätt att 
rekrytera och behålla medlemmar kan det inte uteslutas att vi behöver en del avgiftshöjningar. 

• Andan i klubben är positiv. Förhoppningsvis kan det vara en utgångspunkt för att aktivera 

medlemmar till ideella insatser och på så sätt öka klubbkänslan och hålla kostnaderna nere. 

Medlemmarnas frågor/synpunkter på ekonomin 

• Differentierad prissättning av greenfee i syfte att attrahera fler greenfeegäster 

• Striktare bokningsregler, exempelvis avgift vid sent återbud av tidsbokning 

• Shopen 
o behovsanpassat sortiment för vår golfklubb 
o situationsanpassad prissättning 
o rejäl realisation, 40 - 50% i stället för 20% 

• Vilande medlemsskap 

 
Bana / anläggning 

• Under året så har Tee 1 färdigställts, urgallring mellan 1 och 18 samt 7 och 8, på hål 17 har två 
björkar tagits bort för att styra bort spelet mot 12:an, diket vid 12:an delvis igenlagt. 
Bevattningsanläggningen har fått nytt dataprogram, många sprinklerhuvuden har bytts ut p g a 
defekter, ett sprinklerhuvud kostar ca 2-3000 kr, två huvudledningsbrott har lagats på 
bevattningsanläggningen.   



• Under resten av året:  
Torn skall ställas upp på 8:ans dam tee, förhoppningsvis imorgon torsdag när många damer är på 
hemlig resa. Plantering träd från 16 mot 13 i höst. Nedtagning av två björkar på höger sida vid 
6:an för att förbättra sikten. Största utmaningen är att klara vattenförsörjningen, vi har kanske 
ett par veckor kvar och bara greener bevattnas nu, inget på fairway, inget på tee, (undantag tee 
1) inget på lilla banan. Senare kommer mycket arbete läggas på att fylla igen torrsprickor och så 
gräs i dem……när det finns vatten. Tyvärr så är underlaget för tunt, växtskikt på kanske 5 cm på 
leran.  Vi måste förbinda dammarna bättre vid 8:ans green så vi kan nyttja allt från den ”mindre” 
dammen. Vi blåser bort löv från teerna nu och ingen bevattning eller klippning. 

• Mer långsiktigt så skall naturligtvis banutvecklingsplanen göras men inget stort nu, viktigast att 
försöka skapa möjligheter att ta hand om och förvara vatten för extrema förhållanden. Dessutom 
skall ladan ses över och vad vi kan använda den till, förhoppningsvis golfbilsgarage med laddnings 
möjligheter. Styrning av varje enskild vattenspridare är även ett önskemål. 

• Vid 12:an så finns en pumpstation som tar vatten från ”sänkan” 140 m lång och ca 25 m bred och 
2m djup, därifrån finns en 110 mm grov slang 1, 5 km lång till 8:ans damm, tyvärr är den torr nu. 

 
Medlemmarnas frågor/synpunkter på bana och anläggning 

• Kan man ta in vatten från fjärden och avsalta i framtiden? 

• Vad har hänt med Pierre Fulkes utvecklingsplan? 

 
Klubb 

• Under året har som brukligt en medlemstidning producerats och skickats ut till medlemmarna. 

• Vi har arrangerat en 25-årsjubileumsdag med följande innehåll: 
o Närspels-KM med Peter pro som ansvarig och dessutom vinnare av tävlingen 
o Grillfest på kvällen med ca 80 deltagare 
o Musikunderhållning 
o Lotterier 
o Frågesport om klubben 
o Uppskattat välkomsttal av ordföranden där han berättade historien om ÖGK 
o Till kaffet tog Sture åter ordet och tackade ett antal mycket förtjänta medlemmar för 

deras insatser under klubbens tidiga år 

• Kommittén har under både fjolåret och i år satsat mycket på att förbättra informationen till 
medlemmarna. Tidigare genom att förbättra hemsidan och etablera närvaro på Facebook, i år 
genom att vidareutveckla nyhetsbreven med mera information och regelbundna utgivningar (1 
gång per månad). 

• Vi skall även försöka få till stånd en ”trivselgrupp” med syfte att ta tillvara medlemmarnas 
intressen och skapa ökad trivsel och samhörighet på klubben. Vi återkommer lite längre fram när 
planerna för detta klarnat. 

Medlemmarnas frågor/synpunkter på klubbkommittén 

• Varför har hålvärdarna försvunnit? 

• Saknar blomstergruppen 

• Utökning av det ideella arbetet skulle förbättra den sociala gemenskapen 
 
 
Tävling 
Hela tävlingsverksamheten är fantastisk på Öregrunds Golfklubb! 

• En stor del av tävlingsprogrammet är genomfört. Det startade med Damupptakt 29 april, sen har 
ICA:s Vårscramble, Race to Espana, Bilteam flaggtävling och Volvo Challenge klarats av innan 
Golfveckan med totalt ca 450 startande spelare.  

• Golfveckan var som vanligt en succé och det var 875 starter under de sex speldagarna.  

• Förutom dessa spelas Seniortävlingarna med över 100 spelare varje onsdag.  

• Det som vi har att se fram emot när det gäller klubbtävlingar är Golfresan on Tour 3/8, 
Aktieslaget 11/8, Ahlselldubbeln 9/8, Damavslutning 15/9 och Sista drabbningen 22/9. 
Inte att förglömma är KM som i år genomförs 25 och 26/8. 

 



 
Klubbchefstjänsten 
Som alla vet så kommer inte Erik att fortsätta sin tjänst efter 14/10. Det har blivit för jobbigt privat 
för honom att jobba långt ifrån sin familj. 
Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare startas omgående med framtagning av annons 
och formellt beslut i styrelsen i augusti. Annons i GAF:s tidskrift, Svensk Golf, UNT, AF förutom sociala 
medier som hemsida och Facebook. 
Det vi lärt oss sedan förra gången är väl att man bör söka i bredare kretsar och inte bara inom 
golfvärlden. Viktigt med stark kompetens inom ledarskap, administration och marknadsföring. 
En ny klubbchef ska kunna starta sin tjänst hos oss 1/1 2019. 
Vi har redan börjat överta en del Eriks sysslor och delat upp dessa inom styrelsen. Britt kommer att 
jobba året ut, Kjell fasas ut under hösten. 
 

Medlemmarnas frågor/synpunkter på klubbkommittén 

• Administrativ bakgrund är att föredra 

• Profilen och vårt behov är viktig att ta fram 
• Kommer ni att använda er av rekryteringsbyrå? 

 

 

Golfhälsningar från 

Anders Forss 

Klubbkommittén 


