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Klubbchefen har ordet 
 

Vi har haft en fantastisk sommar, bra golfväder trots några riktiga regnskurar som nästan förstörde 
banan. Det har varit många greenfee gäster, från norr till söder och vi får så mycket beröm för vår 
bana att den är så fin och rolig att spela. Våra banarbetare sköter banan på ett alldeles förträffligt 
sätt.  

Att vi har Peter, Ulrika och Gunwor i receptionen och shopen gör det inte sämre, med deras kunskap, 
smittande leende och skratt så har vi sålt mer än vad vi har gjort på många år. Vi har minskat ner 
varulagret så vi har nu nästan bara årets modeller kvar av kläder och klubbor.  

Vi har ett resultat från den första enkäten som gjordes i våras genom Players 1st, som var väldigt 
positiv på många delar och vi gick från att ha haft en ambassadörspoäng som var 40 till att vi fick 54 
poäng, väldigt roligt. Nu ser vi med spänning fram emot nästa enkät som skickas ut under v. 35 till de 
medlemmar som inte fick enkäten i våras. 
Jag hoppas att så många som möjligt svarar på den, för den ligger till grund för vårt arbete i 
verksamheten, men också för styrelsens arbete som vi gör tillsammans för den fortsatta utvecklingen 
av golfklubben. 
Så glöm inte att svara på enkäten när ni får den! 

Vi har nu ett riktigt bra höstpaketserbjudande gällande lektioner med Peter Pro. 
3 st 25 min. lektioner och 9-håls spellektion på banan, för 1 person ord. Pris 1 750 kr hösterbjudande 
1 200 kr, för 2 personer ord. Pris 2 300 kr erbjudande 1 600 kr.  

Nu hoppas jag på att september blir en fantastiskt bra golfmånad med möjligheter till många härliga 
golfrundor.  

Lena Lantz 
Klubbchef 
 

Rapport från styrelsemöte den 21 augusti 
 

Resultat från enkäten Players 1st i juni 
Bland våra medlemmar har 161 personer svarat (en svarsfrekvens om 34 %) vid mätningen i juni. 
Frågorna har berört allt från service på klubben till restaurang, bana mm. Sedan har detta kokats ned 
till en ambassadörspoäng, en poäng som speglar hur troligt det är att medlemmen rekommenderar 
oss till andra spelare, nybörjare eller besökare. Öregrunds ambassadörspoäng ligger på 54 poäng 
vilket är en ökning med 14 poäng från föregående mätning som var helåret 2018. 

Öregrunds GK har gått framåt på många områden. Vi har nu publicerat samtliga resultat som vi har 
tillgängliga på medlemssidan på oregrundsgk.com. 
 
Information från anläggning 
Se rubriken Rapport från Bana / anläggning längre ner i nyhetsbrevet. 
 
Klubbens ekonomiska läge 
Se rubriken Rapport från Ekonomikommittén längre ner i nyhetsbrevet. 
 
Övrigt 

Att notera för den som vill åka med till Bandama så finns det fortfarande ett fåtal platser kvar. Är du 
intresserad kontakta Anders Forss , telefon 070-6543380. 

http://www.oregrundsgk.com/content/uploads/2019/07/klubbresa-anordnad-av-klubben-annons-pa-hemsidan.pdf
http://www.oregrundsgk.com/content/uploads/2019/07/klubbresa-anordnad-av-klubben-annons-pa-hemsidan.pdf


 
 
 

Rapport från Tävlingskommittén 
 
Klubbmästerskap 2019 
 

Tyvärr så blev det inte något klubbmästerskap för damerna på grund av för få anmälda. Styrelsen 
räknar med att det var en engångsföreteelse och vi tittar på att nästa år pröva ett nytt upplägg med 
KM eventuellt lite tidigare på säsongen och byta dagar med gemensam middag och prisutdelning. 
Något som tävlingskommittén kommer att ta upp och diskutera upplägget till nästa år. 
 
När det gäller herrarna så var 82 stycken anmälda vilket var något fler än 2018. Förutom 
huvudklassen som korar klubbmästare så hade herrarna sex åldersklasser. 

Klubbmästare 2019 blev precis som förra året Michael Eklund på det mycket goda resultatet 212 slag. 
Michael visade på en jämnhet som var nästan osannolik med resultaten 70, 71 och 71 slag på de tre 
rundorna. Tvåa blev Robin Stangeby på 225 slag och trea Marcus Alm på 226 slag. 

 För att se resultaten från alla åldersklasser, logga in på Min golf på golf.se. 

Kommande tävlingar 

Det är två tävlingar kvar för denna säsong, Ahlsells dubbel, en 2-manna scramble som spelas den  
7 sept. och Sista drabbningen den 29 sept.  
Välkommen med er anmälan.  
 

 

Rapport från Marknadskommittén 
 

Sponsorgolf  
Den 14 september är det dags för Sponsorgolfen. En företagsinbjudan kommer att sändas ut till 
samtliga företag inom gruppen sponsorer och företagspartners i början på september. Sponsorgolfen 
startar med information klockan 12.00. Första start är klockan 12.30. Vill du som sponsor redan nu 
boka in ditt deltagande, kontakta då Kai Johansson, kai.johansson@yahoo.se 
 

Rapport från Seniorkommittén 

Arbetsmöte 
Seniorkommittén som ansvarar för Onsdagsgolfen D/H 55+, Greenfeerundan, Seriespelet seniorer 
D/H, Matchspel H55+, har planerat in ett arbetssammanträde den 4 september där siktet är inställt 
på 2020. Kom gärna med idéer och synpunkter på vår verksamhet! Kontakta då Ulla eller Kai på 
ullabe@telia.com eller kai.johansson@yahoo.se. 
 
Onsdagsgolfen  
Det återstår nu 4 tävlingar i den så populära ”Onsdagsgolfen”. Vi spelar följande datum 28/8, 4/9, 
11/9 och 18/9. Vi hoppas på ett fortsatt högt deltagande bland våra damer och herrar 55+. Gå redan 
nu in och gör din anmälan så snart som möjligt och delta i vårt trevliga medlemsspel för seniorer. 
 
Greenfeerundan Final 
Den 26 augusti var det finalspel för Greenfeerundan, som i år tidigare spelats på Burviks GK, Uppsala 
GK, Gävle GK och så traditionsenlig avslutning på vår hemmabana. Totalt har tävlingen lockat ett 70-
tal spelare med i snitt 40 deltagare vid varje tävlingstillfälle. 
Slutsegrare i damklassen blev Annelie Grabe med totalt 232 slag. I herrklassen segrade Hans 
Carlbring på 223 slag. De tre bästa resultaten räknas. Greenfeerundans totalsegrare blev Hans 
Carlbring med sina 223 slag. 
 
Solheim Cup 
Solheim Cup kommer att äga rum den 5 september på Älvkarleby GK och då ska vi försvara vår seger 
från förra året. Tävlingen är indelad i fyra singelmatcher och fem bästbollmatcher. I nästa nyhetsbrev 
meddelar vi resultatet. Håll tummarna!! 

mailto:kai.johansson@yahoo.se
mailto:kai.johansson@yahoo.se
mailto:ullabe@telia.com
mailto:ullabe@telia.com
mailto:kai.johansson@yahoo.se
mailto:kai.johansson@yahoo.se


 
Ryder Cup 
Ryder Cup mellan ÖgrGK och Älvkarleby GK kommer i år spelas den 5 september på hemmabanan. 
Inför årets möte i Ryder Cup har tävlingsledningen gjort ett antal justeringar och förändringar i 
laguttagningen som vi hoppas skall vara till fördel för oss i det så prestigefulla mötet. Laget kommer 
att spela 6 singelspel och 8 bästbollmatcher. 

 

Rapport från Damkommittén 

Golfsystrar startade igen den 30 juli. Ta chansen att spela en 9-hålsrunda med trevliga tjejer utan 
krav på vare sig antal slag eller poäng. Vi går ut varje torsdag kl. 15:30 om vädret tillåter. Anmäl dig i 
receptionen senast dagen innan. 

Vi planerar för fullt för Damavslutningen som blir lördagen 21 september. Anmälan öppnar fredag 30 
augusti. Vi tänker ta ett litet nytt grepp i år. Det blir en 18-hålsrunda från tee 38 med endast 
järnklubbor. Vi spelar en Greensome med lottade lag.  Efter rundan samlas vi för After Golf och något 
gott att äta och dricka, prisutdelning för dagens spel och Damstegen Birdieholken. Varmt välkomna! 
 

Rapport från Bana / anläggning 
 

Bortsett från några bunkrar finner vi banan i mycket bra skick. Vi har problem med dränaget från 
några bunkrar och vid mycket regn så packar sig sanden och ger ett hårt underlag. 

Vi ber fortfarande alla som ”besöker” bunkrar att kratta efter sig vilket underlättar för 
nästkommande kamrat.  

Vi ser att nedslagsmärkena på greenerna lagas betydligt bättre nu än tidigare, tack. 

När det gäller uppslagen torv på fairways så behövs däremot bättre disciplin att återlägga torvorna. 

Fairways kommer att gödslas under augusti månad. 

Femmans TEE 55 kommer att sås om under september. 

Tack till alla som gör att vi har en fin bana. 
 

Rapport från Ekonomikommittén 
 

Resultatet för Öregrunds golfklubb per juli 2019 
Styrelsen kan nu presentera det ekonomiska resultatet för 2019 års första sju månader. 
De första sommarmånaderna är glädjande nog så lyckade att resultatet per juli är i paritet med 
uppsatt budget. 

Det är särskilt juli månad som överträffar våra resultatmål jämfört med såväl budget som de senaste 
tre årens motsvarande period. 

Främst är det intäkter från greenfee, shop, utbildning, tävlingar och padelspel, men även 
kostnadsanpassningar som är grunden till resultatet. 

Nu går vi snart in i de tidiga höstmånaderna och främst ser vi fram emot att få det ekonomiska 
resultatet för sommarmånaden augusti, vilken kommer att vara viktig för totalresultatet för 2019.  

Med stöd av det ackumulerade resultatet per augusti gör vi en genomgående prognos för hela 
verksamheten för 2019, en prognos som kommer att vara grunden för budget 2020. 
 

 

Golfhälsningar från 
Anders Forss 
Klubbkommittén 

 

 


