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Golfklubbens höstlotteri 
 

Det finns fortfarande en hel del lotter kvar där två resor till Bandama GC på Gran Canaria är 
toppvinsterna. Lotterna säljs i shopen fram till och med söndag den 30 september klockan 16.00. 

En sista chans att köpa lotter ges innan årsmötet söndagen den 25 november. 

  

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 

Försäljningsslut: Lotter kan köpas ända fram till den 25 november 

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. 

 
Höstårsmöte söndag 25 november 
 

Notera att styrelsen beslutat att flytta höstårsmötet från lördagen den 24 november till 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. 
 

Arbetet med anställning av ny klubbchef 
 

Fram till och med den 27 september har 12 ansökningar till den utlysta tjänsten inkommit vilket är 
mycket glädjande. Sista ansökningsdag är 30 september så det kan möjligen komma någon 
ytterligare. Därefter inleds arbetet med att välja ut de kandidater vi tror mest på, genomföra tester, 
intervjuer och ta referenser. 
Målsättningen är att vi skall ha en ny klubbchef på plats till 1 januari 2019. 
 
 
  



 
Arbetet med sponsorer (gamla och nya) 
 

Företagsgruppen (bestående av Kai Johansson, Claes-Håkan Sandberg och Håkan Ahlström) som 
klubben etablerat för att utveckla arbetet med våra sponsorer har påbörjat sitt arbete, vilket 
kommer att pågå under hela hösten och även åren framöver. Tanken är att ta fram ett attraktivt 
koncept som får våra sponsorer att bli mer nöjda med samarbetet med vår klubb. Det kan t ex handla 
om att ha fler aktiviteter för sponsorerna (t ex månadsvis), avsluta året med en stor sponsordag där 
man får bjuda in sina kunder, anställda och familjer till en heldag på klubben och en hel del annat. 
 

Friskvårdsbidrag (för dig som inte gått i pension) 
Befintliga golfspelare kan ansöka om friskvårdsbidrag för följande golfrelaterade aktiviteter:  

• Spelavgift 

• Egen träning på drivingrange 

• Säsongskort på korthålsbana 

• Säsongskort på träningsanläggning eller träningsområde till ett belopp som arbetsgivaren 
bestämmer (max 5 000 kronor per år) 

• Golflektioner (grupp eller enskilt) 

• Kurser 

• Greenfeeavgifter för golf och footgolf (under 1 000 kronor per tillfälle, max 5 000 per år).  

 

Vissa arbetsgivare har särskilda regler kring vad som ingår i friskvårdsbidraget på just deras 
arbetsplats. Det är därför golfarens arbetsgivare som beslutar om de godkänner golf som 
friskvårdsförmån. Informera därför gärna i er marknadsföring och kommunikation att golfaren måste 
kontrollera med sin arbetsgivare vad som gäller för golf. Vill du veta mer om friskvårdsbidraget kan 
du gå till vår hemsida (http://www.oregrundsgk.com/golf-ar-friskvard/). 

 
Rapport från bana / anläggning 
 

• Vertikalskärning och hjälpsådd är nu nästan klar över hela banan, och vi hoppas nu på att värmen 
håller i sig så nysådden tar fart. 

• Dressning av samtliga greener är genomförd men luftning återstår delvis. 

• Vi har fått läckage på huvudvattenledningen vid 7:an och 12:an som nu repareras och det 
innebär att vattnet till toaletterna ute på banan stängs av då och då. 

• Vi inväntar nu offerter på röjning och urgrävning av invallningsdammen vid 12:an enligt bild, allt 
för att öka tillgänglig vattenvolym vid långvarig torka som vi fått känna av under sommaren. 

 

• Vädret kommer att avgöra hur länge vi kan få spela på banan under oktober, men invintring av 
banan har påbörjats och fortgår till tjälen kommer i marken. 

 
 
 

http://www.oregrundsgk.com/golf-ar-friskvard/


 

Rapport tävlingskommittén 

De sista tävlingarna för året har nu spelats.  

Ahlselldubbeln den 9 september vanns av lag Karlström/Strand följt av Sandström/Örde och 
Ahlström/Ahlström på tredje plats. 

Damavslutningen den 15 september, för fakta om tävlingen se Nytt från Damkommittén längre ner i 
nyhetsbrevet. 

Sista drabbningen den 22 september var en lottad tremanna scramble som blev en väldigt jämn 
historia. Segrare blev lag Axelsson/Classon/Lundberg på 61,2 medan lag 
Tapper/Sjöström/Christensson kom tvåa på 61,5 och lag Steen/Stark/Parnestam-Bertilsson blev trea 
på 61,7. Totalt deltog 17 lag. 
 

Seniornytt 
 

Solheim Cup  
Precis som ”planerat” tog ÖrGK hem segern i den andra upplagan av kampen mot Älvkarleby, segern 

skrevs till 6-3 och det står nu 1-1 i matcher. 

 
Ryder Cup  
För elfte året i rad arrangerades herrmatchen i Ryder Cup format mot Älvkarleby. Tyvärr blev det i år 
storstryk, resultat 12,5 – 1,5. Sammanlagt har Älvkarleby innehaft pokalen 7 gånger och Öregrund 4 
gånger. 
 

Onsdagsgolfen 
Den 19 september avslutade vi årets upplaga av Onsdagsgolfen för herrar och damer. För herrarnas 
del var det den 24:e årgången och för damerna det 20:e året som man spelade.  
Antalet deltagare har under året varit 218 spelare fördelat på 150 herrar och 68 damer. Tillsammans 
har spelarna genomfört 1780 spelrundor, 1229 för herrarna och 551 för damerna. 
 

Årets segrare för damerna blev Carina Hämmelin med ett M-värde på 72,4  
Årets segrare på herrsidan blev Mats Strand med ett M-värde på 71,0  
 

Vid avslutningen utdelades plaketter till årets distriktsmästare i klassen herrar 80 som segrade i div 1. 
I laget ingick Anders Liljeroth, Rune Berglund och Roland Sandin. 
 

Under året har det gjorts en HIO, den 14 september på hål 14 då Claes Wiberg lyckades få till en 
fullträff. Även 2017 års HIO gjord under onsdagsgolfen utdelades till Åke Jonsson. Åke gjorde sin HIO 
på hål 9. Båda fick seniorernas HIO-statyett.  
 

Seniorkommittén gjorde även två uppvaktningar under avslutningsdagen, golfklubbens krögare 
Annelie Söderlund uppvaktades med ett diplom samt ett presentkort på Gimo Herrgård. Klubbens 
banarbetare uppvaktades med en tårta för sitt arbete med golfbanan. 
 

Matchspelet för damerna vanns av Marianne Schöön och herrarnas matchspelsvinnare blev Lars 
Åkerblom. 
 

Nytt från Damkommittén 
 

Damavslutning den 15 september 
Damavslutningen genomfördes i härligt höstväder den 15 september. Vi spelade en scramble över 9 

hål med 3 damer i varje lag, 3 klubbor var och från tee 38. Här gällde det att komplettera varandra 

vilket ett lag lyckades bättre med än andra. Vinnare blev lag Solveig Waldner/Birgitta Wallgren/Lena 

Sehlstedt. Grattis! 

Dagen avslutades med AfterGolf och prisutdelning i Birdieholken, Damstegen och dagens spel. 

 
 

Golfhälsningar från 

Anders Forss 



Klubbkommittén 


