
 

 Medlemsinformation nr 3-2019 från Öregrunds GK  Datum: 2019-03-29 

 

Ordföranden har ordet 
 

Våren är i antågande…. Härligt! Självklart är det vädret i första hand som visar på detta, men även 
vår-årsmötet som hölls 23 mars är ett säkert vårtecken. Vi var drygt 40 personer som deltog på 
mötet och det hela avlöpte lugnt och sansat. Referat från mötet finns på vår hemsida och längre ner i 
det här nyhetsbrevet. 
Vi längtar väl alla till den dag vi kommer att kunna slå ut på vår egen bana. I år kommer vi att spela 
enligt ett förändrat regelsystem. Golfreglerna genomgår den största förändringen sedan 50-talet. Ni 
har säkert sett på TV när proffsen nuförtiden droppar bollen i knähöjd och puttar med flaggstången i 
hålet. Det är ett par av nyheterna, men det är mycket mer. Reglerna gäller naturligtvis såväl för 
tävling som för sällskapsspel. Klubben kommer att ha en genomgång av de nya reglerna för 
medlemmar 27 april, anmälan till detta kan göras på golf.se. Ett tips är också att gå in på svenska 
golfförbundets hemsida, sök på nya golfregler och titta på ett antal filmer som visar och förklarar 
nyheterna i de nya reglerna. 
 

Rapport från styrelsemöte den 16 mars 
 

Beslut om differentierad greenfee 
Styrelsen har under en tid diskuterat att differentiera greenfeeavgifterna. Att ha en differentierad 
greenfee innebär i praktiken att avgiften är olika beroende på till exempel tid och dag. Styrelsen 
enades om att testa en variant där klubben sänker ordinarie greenfee med 100 kr efter klockan 14. 
Observera att det inte kommer medges några rabatter på rabatten. Det går således inte att 
kombinera avdraget på 100 kr och dessutom använda golfhäftet, medlemsrabatt eller liknande. 
Spelaren måste bestämma innan betalning vilket alternativ som han/hon vill använda sig av. 
 
Nya lokala regler 
Styrelsen beslutade om nya lokala regler. Du finner dessa på www.oregrundsgk.com/lokala-regler. 
 
Tävlingsprogrammet är fastslaget 
Programmet fastställdes på styrelsemötet. Inom kort kommer samtliga tävlingar finnas tillgängliga 
via GIT. 

 
Nya golfregler 
Se punkten ”Lär dig mer om de nya reglerna” längre ner i nyhetsbrevet. 

 

Rapport från vår-årsmöte den 23 mars  
 

Ordförande Håkan inledde med att hälsa alla välkomna till mötet där 41 medlemmar närvarade. 

Korta punkter från 2018: 
(Allt material finner du i handlingarna som skickades ut inför mötet: Årsmöteshandlingar vår 2019) 

• Padelbanan är inköpt och kommer drivas i egen regi från och med nu. 

• Ca 45 ungdomar har deltagit i juniorträningar under 2018. 

• Klubben har ett omfattande deltagande i regionens seriespel med 14 lag. En stor eloge till 
alla som engagerar sig i det. 

• 100 medlemmar omfattades av den årliga handicaprevisionen. 

• 98 stycken spelade klubbmästerskapet i augusti. 

• 14 öppna klubbtävlingar arrangerades med ca 1 800 deltagare totalt vilket bidragit till vår 
intäktssida. 

http://www.oregrundsgk.com/content/uploads/2019/03/arsmoteshandlingar-var-2019.pdf
http://www.oregrundsgk.com/content/uploads/2019/03/arsmoteshandlingar-var-2019.pdf


• Efter beslut fattat av styrelsen kommer ingen klubbtidningen att skickas ut till medlemmarna 
under 2019. Detta då det är en stor utgift och kräver stor arbetsinsats. 

• Seniorpower – träning där ett 70-tal kommit och tränat tillsammans. Under 2019 kommer 
detta äga rum på fredagar. Läs mer här på hemsidan. 

• Vattentillgången – Resultatet efter undersökningar som gjorts av anläggningskommittén är 
att det finns ingen möjlighet att bygga dammlucka vid 12:ans damm just nu. En åtgärd i år 
blir därför att vi ska försöka pumpa vatten från dammen vid 12:an till 8:ans damm tidigare så 
man inte hamnar i situationen med tömd damm vid 8:an. Anläggningskommittén kommer 
fortsätta arbeta på att hitta lösningar på detta. 

Ekonomi 

• Rörelseresultatet 992 000 minus jämfört med 273 000 från föregående år. Mycket av det här 
beror på värmen som var vilket påverkade shop, greenfee och tävlingsintäkter. Dessutom 
tappade vi mycket på intäkter från sponsorer. 

• Det sistnämnda ser vi nu att engagemanget från den nyetablerade företagsgruppen redan 
har förändrat jämfört med föregående år. De arbetar mycket aktivt på att bibehålla redan 
befintliga sponsorer samt att locka nya till att ingå i företagsgruppen. 

• Vi bibehåller shopen på samma sätt som tidigare år. Vi kommer fortfarande ha ett varierat 
utbud i shopen men fokusera på målet att sänka lagervärdet markant. 

• Likvida medel 324 000 kr att jämföra med år 2017 då vi hade 1 204 000 kr. Förklaring är 
samma som ovan. 

Hedersmedlem 
Sture Holmgren blev utnämnd till hedersmedlem efter sina insatser som ordförande för golfklubben. 

Presentation ny krögare 
Vår nye krögare Thomas Pettersson presenterade sig. Han ser fram emot en bra säsong tillsammans 
där ambitionen är att ha öppet lika mycket som receptionen. Kommer satsa på att ha dagens rätt, 
sallader och viss a la carte, allt tillagat på bra råvaror. Thomas planerar även att ha öppet för julbord 
och för bokningar off-season. 
Vad gäller kiosken är ambitionen att ha åtminstone bemannat på onsdagar och givetvis helgerna, 
utöver det blir det en bedömning allt efter erfarenhet. 
Det kommer att gå att betala med kontanter, kort och swish. 
Har du önskemål eller frågor prata gärna direkt med Thomas. 

 
 

Rapport från marknadskommittén 
 

Företagsevent den 10 maj 
Den 10 maj bjuder vi in till säsongens första företagsevent för klubbens partners och sponsorer. Syfte 
med vårt event är att stärka gemenskapen inom företagsgruppen i golfklubben, öka värdet med att 
skapa företagsrelationer som möjliggör nya affärer. Ett specialprogram med en rad olika aktiviteter 
kommer att finnas för sponsorernas anställda och familjemedlemmar. 
Ytterligare information får du genom att kontakta Kai Johansson, Håkan Ahlström eller Claes-Håkan 
Sandberg. 
 

Rapport från seniorkommittén 
 

Tour Åland Cup 
I år går resan och tävlingen Tour Åland Cup den 22 - 23 juli. Tävlingen spelas i år på 
två olika banor, Ekerös golfklubb och Ålands golfklubb. Vi har i år förlagt vårt boende 
till Park Alandia hotell, helt nyrenoverat för att ta emot ett 40-tal golfspelare. Är du 
intresserad? Anmäl ditt intresse snarast till Kai Johansson på telefon 070-6552908 
eller kai.johansson@yahoo.se. Välkommen med din anmälan! 
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Onsdagsgolfen damer & herrar 55+ 
Den 1 april öppnar vi anmälningsmöjligheten för Onsdagsgolfen för seniorer 55+. Vår första tävling 
startar torsdagen den 2 maj (OBS torsdag) med kanonstart klockan 09.00. Vårt program följer i stort 
tidigare spelupplägg med mixade bollar, herr/dambollar, hcp-bollar, Red Tee Master, Orange Tee 
Master, After Golf och med som vanligt ett generöst prisbord. Startavgiften är som tidigare år 40kr. 
Välkommen! 
 

Damupptakt söndagen den 28 april 
Välkomna till vår traditionella Damupptakt där vi vänder oss till alla klubbmedlemmar oavsett ålder 
och handicap! Vi inleder med en 3-manna bästboll över 9 hål, första start 09.30. Har du inte hunnit 
putsa klubborna men gärna vill vara med på den gemensamma lunchen är du hjärtligt välkommen till 
klubben kl 13.00. Där serveras vi en god lunch och får tillfälle att möta vår nya krögare Tomas 
Pettersson. Traditionsenligt blir det mannekänguppvisning och presentation av säsongens program, 
som i år innehåller flera nyheter! Anmäl dig via golf.se om du både vill spela och delta i lunchen, ring 
reception, 0173-32450 om du bara vill njuta av lunchen. Välkommen! 
 

Rapport från bana / anläggning 
 

Vi har nu under mars månad mycket arbete med att rengöra greenerna 
från snö och is, bilden från 2:ans green den 15 mars. 

Alla maskiner är nu genomgångna och klara för användning, ett gediget 
arbete är genomfört inför 2019 års golfsäsong. 

Vi fortsätter att bevaka greenerna med att ta gräsprover så att vi kan 
minimera svampangreppen på greenerna med lämpliga åtgärder. Vi kan 

konstatera att vi har vissa angrepp av snömögel vilket kan härröra sig från en väldigt fuktig väderlek 
vid in-vintringen av greenerna. 

Tyvärr så blir det ingen avverkning av sly och träd runt 12:ans damm på grund av stormen Alfrida, alla 
entreprenörer har fullt upp att ta rätt på dess följdverkningar i Roslagen. 

Reparation av skyddsnätet mellan drivingrange och gångvägen till korthålsbanan är beställd och skall 
vara åtgärdat under april. 

En första beställning av gödsel och gräsfrö för säsongen är nu gjort. 

När snön är borta och marken torkat upp lite kommer vi ”ropa” på hjälp för att ta bort allt skräp efter 
vinterns framfart över banan, vi försöker samordna detta till en trevlig sammankomst med 
efterföljande korvgrillning. 

 

Städdag den 13 april 
Lördagen den 13 april klockan 10 kommer vi ha en städdag på banan (med reservation för att vädret 
tillåter). Vi uppmanar alla som kan att vara med och att göra fint inför säsongen, ta gärna med kratta 
och sekatör om du har. 

 

Lär dig mer om de nya reglerna 
Välkomna till en regelutbildning där vi främst går igenom de nya golfreglerna som gäller från och 
med 1 januari 2019. 

• Lördagen den 27 april kl. 15:00 i konferensrummet på klubben. 

• Utbildare är Peter ”Pro” Andersson och det är kostnadsfritt! 

• Vi kommer i samband med utbildningen erbjuda er att köpa den nya regelboken, samt en 
praktisk och rikt illustrerad regelguide med reducerat pris. 

• Anmälan görs på GIT med länken https://mingolf.golf.se/Competition/1887447  

 

 

https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=1887447
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Frivilliggrupper (Påminnelse) 
För att stärka klubbkänslan, samhörigheten bland medlemmarna och hjälpa klubben kommer vi i år 
att försöka få till stånd ett antal grupper för att utföra vissa arbetsuppgifter. 
Grupperna vi ser behov av är följande: 

▪ Bygg-grupp som skall hjälpa till med underhåll av byggnader och anläggningen 
▪ Hålvärds-grupp som skall se till att hålen i sin helhet ser bra ut, t ex bunkrar och tees 
▪ Trädgårds-grupp som skall se till att våra blomkrukor och planteringar ser välvårdade ut 
▪ Trivsel-grupp som skall jobba med medlemsaktiviteter för nya och gamla medlemmar. 

 

För alla som ställer upp minst fem gånger under säsongen kommer klubben att anordna en tävling 
och bjuda på en god middag någon gång under september. Under middagen kommer prisutdelning 
för tävlingen att genomföras, klubben står förstås för ett fint prisbord. 

Vill du ställa upp, anmäl dig i receptionen eller kontakta Lena Lantz via lena.lantz@oregrundsgk.com 
eller telefon 0173-32450. 
 

Erbjudanden till klubbens medlemmar 
 

Köp Golfhäftet och få en Wilson golfhandske på köpet!  
Nu kan du köpa Golfhäftet och få en Wilson golfhandske på köpet! Kampanj gäller 21 mars till 1 maj. 

Med Golfhäftet får du mer Golf för pengarna. Över 950 banor är anslutna i Europa och på dessa får 
du som kortinnehavaren 50% rabatt på ordinarie greenfee.  

Köp 1st Golfhäftet 2019 för 495 kronor och få en golfhandske på köpet.  

Du stödjer klubben genom att beställa Golfhäftet direkt av oss. 

Du beställer enkelt genom att antingen:  

• gå in på vår hemsida: http://www.oregrundsgk.com/golfhaftet/. Beställning kan göras när 
som helst på dygnet.  

• besöka klubben  

• kontakta Kansliet på telefon 0173-324 50  

• alternativt maila till info@oregrundsgk.com 

 

Park Alandia på Åland 

Vi välkomnar Park Alandia i Mariehamn som ny samarbetspartner och vårt nya 
medlemshotell på Åland. Park Alandia Mariehamn lämnar en rabatt på 10% på 
ordinarie hotellrumspris (rum och frukost). Förmånen gäller klubbens 

medlemmar, sponsorer och samarbetspartners. Bokning av hotellvistelse skall göras direkt till 
hotellet via info@parkalandis.com. För att erhålla medlemsrabatten skall man redan vid 
bokningstillfället per mail meddela att man är förmånskund i Öregrunds Golfklubb. Förmånen gäller 
under hela 2019. 
Rabatten/förmånen utgår ej om bokningen görs via förmedlare eller resebyrå. 
 

Golfhallen Östhammar 

Förmånligt erbjudande för golfklubbens medlemmar. Rabatt vid bokningar i 

Strands Golf & Fritid. Rabatten uppgår till 10% reducering av årsavgiften i Strands 

Golf & Fritid. Reducerad hyra av simulator, 200 kr/timma (ordinarie pris 250 kr). 
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Bridgekursen Bättre spel 
Kursens huvudtema är spelteknik såsom försvarsspel och utspel men ger också 
utmärkta möjligheter att träna mer budkunskaper. 
Vi startar fredag 26 april 2019 kl 13.00 - 16.00 och håller på fram till 14 juni. Gör 
sedan sommarpaus och slutför kursen i september/oktober.  

Totalt ett upplägg på 11 kurstillfällen.  
Spelplats är Öregrund Golfklubbs konferensrum. Välkommen med din anmälan. 
 

 

Golfhälsningar från 

Anders Fors 

Klubbkommittén 

 

 


