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Klubbchefen har ordet
Jag som klubbchef är väldigt glad över att midsommarhelgen blev så solig och välbesökt av över
200 greenfeegäster som spelade både på 18-hålsbanan och 6-hålsbanan.
Det var också en stor uppslutning av medlemmar som spelade under helgen och alla med ett leende
och glatt humör.
I veckan så anordnades ett extra juniorläger, Rosendals Bygg AB var sponsor för lägret och det var ca
25 juniorer som deltog under dessa tre dagar. Ett extra tack till Ronny Wahlgren som kunde ta ledigt
från jobbet och hjälpa Peter Pro med lägret.
Lördagen den 29:e anordnade klubben en Gröngölingstävling samt Tomas Krögaren dukade upp med
grillbuffé, det var ett ca 20 tal spelare som gjorde upp om första priset.
Lena Lantz

Rapport från styrelsemöte den 19 juni
Rapport från sportkommittén
18 stycken är anmälda till att gå grönt-kort plus 11 juniorer som genomförde det i samband med
läger. Nytt juniorläger är inplanerat till den 25-27 juni som är kostnadsfritt för samtliga juniorer att
vara med i (obs lunch betalas på egen hand).

Ekonomi
Antalet greenfeegäster under maj blev 288 st (12 färre än beräknad budget). Intäkten per gäst blev
dock 57 kr högre per gäst jämfört med budget. Försäljningen i shopen är högre än budget per maj
2019. Alla medlemsavgifter är betalda och kundfordringarna har minskat från 300 till 129 tkr.
Styrelsen upplever dock att vi har svårigheter att få en ekonomi i balans och det gjorde att frågor
inför framtiden diskuterades. Till exempel med nuvarande kostnadsnivå måste medlemsantalet
uppgå till 1 250 st för att budget ska uppnås eller så måste medlemsavgifterna inför 2020 höjas med
ca 15 %. Styrelsen ägnade en god stund åt att diskutera vilka områden vi kan ändra ambitionsnivån
på, t ex ändra klippintervallet på ruffen, bunkerskötsel, översyn av bemanningen inför kommande
verksamhetsår, investeringstakt på banan, utöka antalet insatser som ideella krafter kan göra. Har du
några idéer? Hör av dig till kansliet så skickar de vidare till styrelsen (info@oregrundsgk.com eller
0173-324 50).

Övriga punkter på styrelsemötet
Redovisas som egna punkter i nyhetsbrevet.

Dags för grillkväll på klubben
Den tisdagen 16 juli klockan 16.30 arrangerar styrelsen grillkväll på klubben. På samma sätt som
föregående år kommer styrelse och klubbchef att berätta om pågående verksamhet. Passa på och
kom och ”grilla styrelsen” innan vår krögare serverar en delikat grillbuffé. Kostnad för grillbuffén är
200 kr. Anmäl ditt deltagande till kansliet senast den 10 juli.

Golfveckan
Vecka 28 (8-13 juli) är det dags för årets golfvecka. Du missar väl inte att anmäla dig till tävlingarna:
• Måndag 8/7: Upplands Gentlemen
• Tisdag 9/7: KPMG Öregrund Ladies Open
• Onsdag 10/7: Wilson 2 generationer
• Torsdag 11/7: Golfhäftet Trophy
• Fredag 12/7: Lions Cup
• Lördag 13/7: Callaway Scramble

Rapport från marknadskommittén
Profilera dig på golfbanan
Den första profilerade medlemssoffan finns nu på plats och kan njutas
av inför utslaget på hål nr 9.
Intresset bland medlemmar och sponsorer för att ”sponsra och
profilera sig” är positivt och det finns plats och möjlighet för fler.
Soffan är av mycket hög kvalitet och är underhållsfri. Golfklubben
kommer under åren soffan är ”din” ansvara för att soffan alltid är ren
och snygg, värdig ditt namn eller det du vill profilera. Har du frågor
eller behöver mer information, kontakta Kai Johansson på telefon
070-6552908 eller kai.johansson@yahoo.se

Företagsgruppen
Den 28 juni är det dags för en ny omgång av sponsorgolfen, lunch och föreläsning. Ett tjugotal
företagare har hörsammat inbjudan som startar med golftävling. Efter tävlingen serverades lunch där
ytterligare inbjudna gäster tillkommer. Efter lunchen samlas alla i konferensrummet där dagens
hedersgäst Sirius fotbolls sportchef Ola Andersson kommer svara för en intressant föreläsning där
ledarskapet står i förgrunden. Att bjuda in och inspireras av framgångsrika ledare ingår i
Företagsgruppens syfte med att skapa nya relationer.

Rapport från seniorkommittén
Upplands Gentlemen 8 juli
För 6 år sedan startade vi upp tävlingen Upplands Gentlemen. Tävlingen som är en öppen tävling
vänder sig till alla gentlemen inom Uppland. Intresset för tävlingen har årligen ökat och anses idag
vara en av golfveckans populäraste tävlingar. Tävlingen spelas i tre klasser och med ett spännande
och rikligt prisbord från våra sponsorer, inte minst från Gimo Herrgård som är huvudsponsor.
Ett exklusivt extrapris kommer att lottas ut bland deltagarna i form av en veckas vistelse för två
personer i dubbelrum med fri golf på Bandama Golf Club på Gran Canaria.

KPMG Öregrund Ladies Open 9 juli.
Golfveckans andra tävling är Öregrund Ladies Open som även den startade 2013 inför vårt 20årsjubileum. Även här ser vi ett ökat intresse för tävlingen som i år har en helt ny sponsor i KPMG
som tillsammans med Risten Fisk i Öregrund kommer att svara för ett annorlunda och ”matnyttigt”
prisbord.
Ett exklusivt extrapris kommer även i den här tävlingen att lottas ut i form av en veckas vistelse för
två personer i dubbelrum med fri golf på Bandama Golf Club på Gran Canaria.

Onsdagsgolfen
Årets upplaga av ”Onsdagsgolfen” för damer och herrar 55+ har i år inletts på ett strålande sätt med
flera nya medlemmar som börjat spela och träffat nya golfkamrater. Vi håller deltagarantalet i snitt
på ca 100 personer som deltar vid varje tävling. För juli månad spelar vi endast vid två tillfällen, den 3
respektive den 31 juli.

Tour Åland Cup den 22 - 23 juli
Vi har fortfarande ett par platser kvar på vår Ålandsresa och spel på två banor den 22 - 23 juli. I
arrangemanget ingår bussresa, två greenfee, hotellövernattning med frukost och färjetransport med
Eckerölinjen som även är huvudsponsor till detta arrangemang. Pris i dubbelrum är 2200 kr och
boende i enkelrum 2715 kr. Intresserad, kontakta Kai Johansson på 070-655 29 08 eller mail
kai.johansson@yahoo.se

Greenfeerundan till Gävle GK den 29 juli
Den 29 juli spelar vi tredje omgången av fyra på Gävle GK och på ”AVAN”. Vi kommer här att erbjuda
alla våra deltagare möjlighet att boka in sig så miljövänligt som möjligt på Sundbergs Busstrafik som
avreser från klubbens parkering. Priset för arrangemanget är 300 kr för greenfee och tävlingsavgift.
För de som väljer bussresa tur/retur tillkommer 200 kr.
Paketpris buss och tävling 500 kr. Din anmälan gör du på ”min Golf” och Greenfeerundan Gävle.

Rapport från damkommittén
Damkommittén arbetar för att alla kvinnliga golfare i klubben skall känna gemenskap och klubbtillhörighet. Vi känner i år en viss ”nytändning” med flera nya och nygamla aktiviteter på vårt
program. Flera nya som vill arbeta för vår kommitté. Vi gläds åt att unga tjejer visar intresse att börja
spela golf, att nya kvinnliga medlemmar deltar i våra olika evenemang, att ”golfsystrar” som vi första
gången lanserade 2012 har återuppstått och uppskattas av många. Men vi ser att det finns plats för
fler tjejer och kvinnor i våra aktiviteter, så om du är tveksam, ta steget och bli en av oss som tränar,
tävlar och umgås i våra olika kvinnliga nätverk. Kontakta mig, Christina af Ugglas på adress
chrisse.cau@gmail.com eller telefon 072-7031330 så berättar jag mera om kommitténs arbete.
Just nu pågår förberedelserna för fullt för KPMG Öregrund Ladies Open tisdagen 9 juli. Vi är mycket
glada över att KPMG sponsrar denna tävling. I skrivande stund är det 26 lag anmälda.
Anmälningstiden går ut den 7 juli kl. 16:00.
Torsdagen 18 juli åker damerna iväg på sin hemliga resa. I skrivande stund har 18 damer anmält sig.
Det får plats 40 damer i bussen så tveka inte att anmäla dig. Det brukar vara en mycket trevlig dag
med många glada damer och fina priser. Bindande anmälan och betalning (700:-) görs via GIT fram till
15 juli kl. 12:00
Den sista gången innan sommaruppehållet gick fyra Golfsystrar ut och spelade i strålande sol. Vid
diket på hål 7 var vi tvungna att avbryta p.g.a. åska regn och stormbyar. Vi återkommer med schema
för augusti och september och hoppas då att vädrets makter är med oss. Håll koll på hemsidan.

Rapport från bana / anläggning
Banan blir bättre och bättre, lagom med vatten och värme och när vi dessutom dressar så syns
resultat snabbt under dessa förhållanden. Vattenmagasinet vid 12:an börjar minska men övriga är
fortfarande ”fulla”.
Lagom till midsommar så öppnas hål 13 på tee 55 igen.
Vi arbetar fortfarande med 5 man som sköter banan, tanken är att vi skall fortsätta så över hela
sommaren, och det innebär att ytterligare en måste tas in under semesterperioden för att klara
skötseln.
På range-byggnaden återstår små detaljer som vindskivor, plåtgarneringar, hängränna, stuprör och
två hörnbrädor.
Vi har tyvärr fortfarande mycket reparationer på bevattningssystemet viket tar mycket resurser i
anspråk.
Vi saknar den ”lilla grävmaskinen” för att kunna fixa till den hårda rabatten upp mot klubbhuset. Vi
håller tummarna för att den återkommer snart.
Vi har ställt en soffa vid infarten till stora parkeringen som en ”mötesplats” för hämtning och lämning
av ”fripassagerare”
Tack till alla som hjälpt till med range-byggnaden, gräsklippning, trimning och blomsterarrangemang.

Klubbresa anordnad av klubben
Klubben har goda kontakter med Leif Svensson som är ansvarig
på Bandama Golf Club som nu har kommit med ett riktigt bra
erbjudande till våra medlemmar. Bandama ligger vid en gammal
vulkankrater ca 600 meter ovan havet. En riktigt bra
golfanläggning där hotell, klubbhus och bana ligger inom ca 100
meter.
Datum: vecka 16 alternativt vecka 17 2020 (eller båda veckorna)
Följande ingår i paketet
• boende enligt prislistan nedan
• transfer från och till flygplatsen
• fri golf
• halvpension inklusive 2 temakvällar (BBQ AFTON OCH TAPAS AFTON)
Pris för ovanstående
•
•
•
•
•
•
•
•

dubbelrum med balkong/terrass 645€ per person (pp)
enkelrum 749€ pp
dubbelrum för enkelrums bruk 910€
dubbelrum utan balkong 595€ pp
bokningsavgift 20% av kostnaden vid bokning
slutbetalning (resterande 80%) 15 dagar innan ankomst
vid avbokning senast en vecka innan ges full återbetalning, senare än en vecka ger 75%
återbetalning
vid bokning två veckor erhålls 15% rabatt på andra veckan

Flygresa
Flygresa ingår inte utan bokas av var och en enligt egna önskemål. Norwegian har flyg varje dag i
veckan medan SAS har lite färre avgångar. Man kan även boka flygstolar via t ex Apollo och Ving.
Vill du veta mer?
Kontakta Anders Fors på 070-6543380 eller via mail anders.forss99@gmail.com
Antal platser på klubbresan och anmälan
Det finns möjlighet för upp till 30 personer att delta i klubbresan. Först till kvarn är det som gäller.
Anmälan görs till Anders Fors (se kontaktuppgifter ovan)

Golfhälsningar från
Anders Fors
Klubbkommittén

