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Golfklubbens höstlotteri 
 

Vi kommer under hösten, med början vid onsdagsgolfen den 29 augusti, att sälja lotter med goda 

möjligheter att vinna en vistelse på Bandama GC på Gran Canaria.  

  

Fakta om lotteriet: 

Antal lotter: 300 

Lottpris: 50 kr 

Priser: 1:a pris en vistelse för en person på Bandama GC, värde ca 8000 kr * 

 2:a pris en vistelse för en person på Bandama GC, värde ca 8000 kr * 

 3:e pris en pikétröja med Öregrunds GK logga 

 4:e pris en pikétröja med Öregrunds GK logga 

 5:e pris en pikétröja med Öregrunds GK logga 

Försäljningsstart: 29 augusti 2018 

Dragning: Vid årsmötet den 25 november 

Publicering: De vinnande numren kommer att publiceras på hemsidan den 26 november 

 

*I resorna ingår boende, frukost och fritt golfspel. Flygresa får man boka själv. Man väljer själv 
lämpligt datum för resan. Anders Forss hjälper till med kontakterna på Bandama GC. 

 
Rapport från styrelsemöte den 22 augusti 

Höstårsmöte söndag 25 november 
Notera att styrelsen beslutat att flytta höstårsmötet från lördagen den 24 november till den 
söndagen den 25 november kl 10. Anledning till flytten av mötet är att Upplands Golfförbund har sitt 
golfting på lördagen den 24 vilket kräver representation från klubben. 
Observera att motioner till årsmötet skall lämnas senast sex veckor innan årsmötet. 
 
Annonsering inför ny klubbchef 
Styrelsen har nu arbetat fram en annons som kommer att publiceras brett inom kort. Annonsen 
kommer givetvis att finnas här på vår hemsida och vi uppmanar alla att dela den så att vår framtida 
klubbchef ser och kan ansöka i tid. Sista dag för ansökan kommer att vara den 30 september. 

 
Arbete med sponsorer 
Det har etablerats en grupp från klubben som på ideell basis ska arbeta med att locka sponsorer till 
vår klubb. Några ur gruppen kommer att deltaga vid årets sponsordag där de kommer presentera sig 
och sitt upplägg inför kommande verksamhetsår. Styrelsen ser mycket positivt på det här och är 
mycket tacksamma för att gruppen ställer upp och gör det här arbetet. 
 



 

 
Vattenläget på banan 
Styrelsen diskuterade läget med vattenförsörjningen för vår anläggning. Även om det har regnat en 
del sista tiden är läget fortfarande kritiskt. På informationsmötet som ägde rum i juli kom flera idéer 
upp kring vad man kan göra, t ex dra vatten från fjärden och ha en avsaltningsanläggning. Styrelsen 
bedömde att det finns behov att bilda en referensgrupp med kunniga personer inom området vatten. 
Ordförande för anläggningskommittén (Andris Zarins) fick i uppdrag att etablera en sådan 
referensgrupp som kan lägga fram idéer, förslag och kostnadsberäkningar. 
 
Klubbkommittén 
Under klubbkommitténs punkt på mötet pratade styrelsen om ideellt arbete och lägesrapport från 
etableringen av en trivselgrupp. Här pågår samtal kring lämpliga aktiviteter för trivselgrupp. Ska vi 
initiera en grupp måste det finnas en reell lista att arbeta utifrån. Mer kraft kommer att läggas på 
den här gruppen inför 2019. Samarbete pågår mellan anläggningskommittén och klubbkommittén 
som kommer att generera mer grund för arbete. 

 
Rapport från bana / anläggning 

Det efterlängtade regnet kom till sist och har gjort underverk med banan, men mycket arbete pågår 
och mycket återstår med dressning och kompletteringssådd innan allt är som det ska vara på en fin 
bana. Vertikalskärning och gödsling har skett av greener under V 33-34. 

Bättring och hjälpsådd på förstörda ytor på fairways kommer att göras V34 -35.  

Problemet med brist på vatten är inte över trots det kraftiga regn vi haft, magasinet vid tee 8 är bara 
1 dm högre än när det var som lägst i somras och bättringssådd måste vattnas. 

Tyvärr så har det kraftiga åskvädret som drog över banan den 12 augusti förstört mycket på 
bevattningssystemet. Styrsystemet ”brann upp”, styrningar på sprinkler huvuden byts ut undan för 
undan, bollautomaten liksom viltstängslet slogs ut, men är nu lagat. 

Tralldäcket vid tävlingsexpeditionen har färdigställts och vi får hoppas att färre snubblar på det än 
det ojämna betongunderlaget som fanns innan. 

Tyvärr så har det varit inbrott i kiosken vid rangen under perioden, liksom inbrottsförsök på 
maskinhallen men där med dåligt resultat för tjuvarna. 
 

Rapport tävlingskommittén 

Säsongen har rullat på, Golfresan on Tour och Aktieslaget har ägt rum sedan sist.  

Den 25 - 26 augusti spelades KM och vinnare i damklassen blev Ulrika Forsberg medan Mikael Eklund 
tog hem titeln bland herrarna. För mer information om resultaten i de olika klasserna gå till vår 
hemsida. 

De sista tävlingarna för året (förutom onsdagsgolfen) är Ahlselldubbeln den 9 september och 
Damavslutningen den 15 september, båda är scrambletävlingar. 
 

Seniornytt 
 

Solheim Cup  
Den 3 september spelar våra seniordamer matchspel mot Älvkarleby Golfklubb. Tävlingen spelas för 

andra året i rad där damerna tävlar i singel och bästboll. Totalt 14 damer i varje lag och lagledarna 

Marianne Schöön och Ulla Bergström Johansson ser fram mot en spännande match som i år skall 

resultera i en seger. 

 
Ryder Cup  
Vårt Ryder Cuplag möter Älvkarleby Golfklubb den 6 september med spel i Älvkarleby. Det är elfte 
året i rad som tävlingen spelas. Tävlingen som initierades av Torsten Angnér och som under alla år 
varit lagets ledare har i år fått en ny lagledare i Sture Lindström. Totalt 22 seniorherrar från 
respektive klubb deltar och spelar singel och bästboll. 



 

 

Onsdagsgolfen 
Sakta men säkert närmar vi oss säsongsslutet för Onsdagsgolfen för seniorer. Tävlingens popularitet 
är vida känd i regionen och innevarande säsong visar att trenden håller i sig med minst ett hundratal 
deltagare i varje tävling. De tävlingar som återstår spelas den 29/8, 5/9, 12/9 samt den 19/9 då vi 
även har vår gemensamma avslutning. Tävlingsstart är klockan 09.00. 
 

Nytt från Damkommittén 
 

Damavslutning den 15 september 
Alla damer är välkomna till 2018 års damavslutning. 

Som vanligt spelar vi en scramble med tre damer i varje lag. På kvällen har vi avslutningsmiddag på 

klubben för att fira av ännu en skön säsong. Här sker även prisutdelning av matchstegen, birdieholk 

med mera med mera. 

Information: 
• Lagen lottas 
• Endast tre klubbor per spelare (vilket inkluderar puttern) 
• Vi går endast 9 hål från Tee 38 
• Första start kl 13 (rullande starter) 
• Middag med start kl 18 i klubbens restaurang 
• Avgift spel: 50 kr per person (betalas vid starten) 
• Avgift middag: 200 kr per person (betalas på kvällen) 

Anmälan: 
• Vill du vara med på både middag och spel anmäler du dig här via nätet. 
• Vill du endast vara med och spela tävlingen anmäler du dig här via nätet och anger vid frågan 

om middag att du ej avser vara med vid middagen. 
• Vill du enbart vara med på middagen anmäler du dig via klubbens kansli (telefon: 0173-324 

50). 

OBS! Då det här är en lagtävling men du anmäler dig individuellt ser det ut som att ingen är anmäld i 
anmälningslistan fast det redan är flera anmälda. 
 
 

Nytt om ekonomin 
 

I dagsläget är prognosen ca 500 000 kr sämre i förhållande till budget (minskade intäkter med ca 400 
tKr + kostnadsökningar med ca 100 tKr). De främsta orsakerna finner vi i minskade greenfeeintäkter 
samt sponsorintäkter. Vi kan se att färre har bokat upp sig för att ta gröna kortet i sommar vilket vi 
tror beror på värmen till stor del. 
 
 

Golfhälsningar från 

Anders Forss 

Klubbkommittén 


