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Ordföranden har ordet
Jag skrev i förra årets nyhetsbrev för mars att våren var i antågande. Det var då det! I år är våren här
redan i februari! Det känns konstigt att vi inte ens har haft en liten gnutta snö hittills under denna
vinter, vi får se hur det kommer att bli med vädret framåt. Det talas om kallare väder inom kort.
Klimatförändringar eller normala variationer, meningarna är delade. Vi får hoppas att banan mår bra
av de annorlunda förhållandena, så att vi får möjlighet att så snart som möjligt får ta den i bruk.
Men passa på att spela korthålsbanan redan nu, greenerna är klippta och banan är ganska torr.
Inför förra säsongen stod det nya regelsystemet för dörren, till årets säsong är det ett nytt
handicapsystem som ska komma på plats för alla spelare. Vår klubbchef har skickat ut information
om det nya systemet, ta er tiden att sätta er in i nyheterna. 1:a mars införs det nya
världshandicapsystemet i Sverige och efter ett par dagar kan ni se ert nya handicap på Min Golf.

Referat från styrelsemöte den 15 februari
Marknads- och företagsgruppen var inbjuden till styrelsemötet.
Kai Johansson, Claes-Håkan Sandberg och Håkan Ahlström ingår i denna grupp.
Kai presenterade att arbetet med sponsorer och samarbetspartner har varit framgångsrikt.
Det är två företag som har valt att lämna oss men vi har fått fyra nya som vill vara samarbetspartners
med oss.
Vi har till dags dato tecknat avtal med våra samarbetspartners till ett värde av 649 000 kr och räknar
med att under februari/mars ytterligare öka intäkten med 221 000 kr.
Det är ett otroligt bra arbete som är nedlagt och styrelsen uppskattar verkligen gruppens arbete och
energi. Styrelsen vill med detta säga Ett stort tack till Kai, Claes-Håkan och Håkan.

Ekonomisk genomgång
P-G Sjöström gav information om resultatet för januari månad.
Kommentar till resultatet:
Vi har 1 073 medlemmar, vilket är en minskning med 59 st jämfört med december 2019
– 29 st har slutat
– 20 st har ett erbjudande om nytt medlemskap
– 6 st har hyrt – ingen uppgift om 2020
– 4 st har bytt klubb eller flyttat
– 7 st övriga orsaker
– 7 st nya medlemmar
Vi har per 31/1 2020 förbättrat likviditeten med 1 807 tkr jämfört med 31/12 2019
Resultatet för januari är 291 tkr bättre än budget.
Bokslutet för 2019 är ej klart, kommer att redovisas på nästa styrelsemöte och vårårsmötet.

Information från anläggning
Se avsnittet Rapport från Bana/anläggning nedan.

Information från tävling
Tävlingsprogrammet är beslutat för 2020 och kommer att läggas ut på hemsidan och i kalendern.

Senaste nytt från klubben
Tack vare den milda vintern har vi rekordtidigt klippt greenerna på Korthålsbanan.
Vi har även öppnat Padelbanan för spel, bokning sker via matchi, racket finns att låna.
Bollar kan köpas i receptionen.
Ta chansen och kom ut och spela padel och golf på vår fina bana.

Vår-årsmöte i klubbhuset
Lördagen den 28 mars klockan 10.00 är det dags för vår-årsmöte, notera det i din kalender.
Möteshandlingar kommer finnas att tillgå på hemsidan och i receptionen senast tre veckor före
årsmötet. Välkommen!

Personal till shop / receptionen
Vi söker en glad och serviceinriktad person till vår shop och reception. Tjänsten är en heltid from 14
april till 16 okt, för mer information ring 0173 - 32450.

Nytt handicapsystem
Från och med den 1 mars 2020 kommer det nya världshandicapsystemet att gälla. Det innebär att du
troligen kommer få ett nytt hcp som kan vara både lägre, högre eller oförändrat än det du hade
tidigare. Det nya handicapet räknas ut genom att beräkna genomsnittet de 8 bästa av de senaste 20
inrapporterade resultaten.
Det nya handicapsystemet kommer vi att informera mera om i våra digitala kanaler och vid ett
informationstillfälle på klubben. Vi återkommer med dag och tid. För frågor går det bra att vända sig
till kansli och Peter Pro Andersson.

Adressuppgifter i GIT (Golfens IT-system)
Det är viktigt att klubben har korrekta uppgifter om våra medlemmar i GIT för att vi skall kunna göra
både postala utskick och e-postutskick samt kunna nå dig på telefon. Vi ber dig som har bytt bostad,
e-postadress eller telefonnummer att antingen logga in på Min golf eller kontakta vår reception.

Rapport från Marknad/Företagsgrupp
Golf i Roslagsmiljö Golfklubbar
Under mars månad har vi planerat in ett antal marknadsföringsinsatser i syfte att öka antalet gäster
till golfbanan. Första veckan i mars kommer vi att skicka ut ett förmånserbjudande till drygt hundra
golfklubbar i Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Jämtland, Härjedalen och Medelpad.
Marknadsföringen görs i samarbete med Gimo Herrgård, Epokgården och Klockargården.
Erbjudandet gäller för perioden 1 maj -31 maj samt 1 september - 31 september.

Golf i Roslagsmiljö Företag
I mitten av mars månad gör vi vår marknadsföringsinsats mot ett drygt hundratal företag som vi har i
vårt register. En repetition av denna aktivitet kommer vi att genomföra även i mitten av april. Vi
presenterar i vårt erbjudande de möjligheter och den service som vi kan tillhandahålla som partner
då företagen anlitar golfklubben. Vi gör marknadsaktiviteten i samarbete med Gimo Herrgård,
Epokgården och Klockargården.

Nya sponsorer 2020
Det är alltid lika trevligt att presentera nya sponsorer till klubben. De företag som nu tecknat avtal är,
Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB Uppsala, Klockargården i Öregrund, Grepen Marin AB i
Öregrund och Lokalhus AB Östhammar. Vi önskar företagen välkomna i klubben som nu har närmare
70 företag anslutna. Förhandlingar med ytterligare sponsorer pågår under mars månad.

Juniorfonden
Vi har genom åren tillfört ekonomiska medel till Juniorfonden. Fondens syfte är att stödja och
utveckla klubbens ungdoms- och juniorverksamhet. De framgångar som klubben hade på
ungdomssidan 2019 har gjort att vi stärkt vår ställning som en av de mest framgångsrika
golfklubbarna i Uppland. Framgången har uppmärksammats och vi kan inför det kommande
verksamhetsåret lägga ytterligare nya givare till Juniorfonden.
Marknad- & Företagsgruppen arbetar aktivt med att nå ut och skapa intresse bland företag och
privatpersoner som givare till Juniorfonden. Intresserad? Kontakta Kai Johansson.

Rapport från Seniorkommittén
Tour Åland Cup Jubileum 2020 (Det finns fortfarande ett antal platser kvar)
För femte året i rad arrangerar vi Tour Åland Cup tillsammans med Sundbergs Busstrafik och
Eckerölinjen. Speldatum är den 27 - 28 juli. Tävlingen omfattar spel på två banor, med hotellvistelse
på Park Alandia hotell.
Årets tävling kommer att ha ett extra mervärde då vi kommer att spela på den helt ombyggda
Slottsbanan, en bana som kommer att tillhöra toppskiktet av golfbanor. Eftersom vi har ett begränsat
antal platser bokade, ber vi intresserade redan nu kontakta Kai Johansson på telefon 070 - 655 29 08
eller mail kai.johansson@yahoo.se.

Onsdagsgolfen/Greenfeerundan
Vi kommer under mars månad att planera och upprätta en bemanningsplan för alla våra olika
tävlingar och aktiviteter. Har du inte tidigare varit aktiv, men har intresse och tid att ingå i vårt team,
kontakta då Ulla Bergström Johansson på mailadress, ullabe@telia.com .

Seriespelet Seniorer
Som vi tidigare informerat om kommer vi att anmäla 13 lag i Dam- & Herrklasserna. Vi är just nu inne
i fasen där vi rekryterar ledare till samtliga lag. Som läget ser ut just nu kommer vi att presentera
samtliga ledare under mars månad vilket ni senare kan läsa om på hemsidan

Boka i dina seniortävlingar
Vi vet att det är många medlemmar som på ett tidigt stadie vill boka in sig på våra tävlingar. Detta
innebär att vi öppnar och gör det möjligt att lägga in sina tävlingar från och med den 1 april då vi
öppnar möjligheten för att boka Onsdagsgolfen och Greenfeerundan.

Rapport från Damkommittén
Nu närmar sig golfsäsongen. Det ska bli riktigt härligt att komma igång.
Damupptakten blir söndagen 3 maj. Vi spelar en Scramble i 3-kvinnolag över 9 hål.
Efter rundan blir det lunch, information, mannekänguppvisning och prisutdelning.
Golfsystrar, som är ett sällskapsspel över 9 hål och utan prestationskrav, kommer vi att köra på
tisdagar i år. Vi startar 5 maj och spelar varje tisdag från 14:30 med uppehåll för semestermånaden.
Återkommer med mer information på Damupptakten.
Övriga aktiviteter för alla damer är under planering och information kommer i kommande
nyhetsbrev.

Rapport från Sportkommittén
Knatte- & Juniorläger 2020
Träffa golfkompisar på våra junior/knatteläger!
Datum:
21 - 24 maj (kl 10:00 – 16:00)
Öregrunds golfklubb arrangerar varje år trevliga träningsläger för alla knattar och juniorer. Golflägret
är upplagt så att alla kan vara med, det är möjligt att påbörja Gröna Kort utbildningen under dagarna.
Vi kommer att träna och spela med klubbens Pro och assistenter som han har till sin hjälp.
Vi rekommenderar att man bör vara 8 år och äldre.
• Träning: 5 timmar per dag, både praktik och teori.
• Fria bollar på rangen.
• Tävlingar: Under veckan genomför vi roliga tävlingar
• Måltider: Luncher på golfklubben ingår
• Tränare: Klubbens Pro och assistenter
Pris: Medlem 1 000 kr, ej medlem 1 200 kr.
Erbjudande – Vill du ta Grönt kort under golflägret kostar detta 1 800 kr inklusive lägeravgift.

Damläger 2020
Träning/spelhelg 2020
Vi arrangerar två träningshelger som enbart är för damer. Alla kan vara med oavsett handicapnivå!
Under dagarna kommer vi att träna och spela med golfklubbens PGA-utbildade Pro, Peter Andersson.
Start efter lunch på fredagen och slut efter lunch på söndagen.
• Spel på banan med instruktör
• Träning och fria bollar på rangen
• Två luncher och en middag ingår på Golfkrogen
Läger 1:
15 – 17 maj.
Läger 2:
12 – 14 juni.
Pris för medlem 1 600 kr.
Pris för icke medlem 1 900 kr.
Välkommen med din anmälan!

Rapport från Bana/anläggning
Under januari har väderförhållandet varit så gynnsamt att vi har kunnat arbetat med dräneringen på
banan. Bland annat har bunkrar på hål 2, 5 och 18 dränerats och diken har dikats ur.
Vi kommer att ta bort en stor hög/kulle vid 8:ans damm, för att öppna upp sikten från
husvagnsparkeringen och där skapa en trivsam miljö med utsikt och med bänkar. Därefter kommer vi
att skrapa hela parkeringen för att få ett bättre underlag.
Det har också röjts en hel del på banan, från 55:ans tee på hål 17 har sikten öppnats upp mot hål 4
och även mellan hål 17 och hål 12 har det röjts.
Vi kommer att fortsätta arbetet ute på banan så länge vi har detta gynnsamma väder, t ex skall teeområdet vid tee 47/38 på hål 4 utökas.

Viktigt meddelande från Svensk Golf!
Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad tidskrift 2020 har Öregrunds GK inlett ett
samarbete med Svensk Golf.
På detta vis får alla våra medlemmar ett specialpris (239 kr för hela 2020) där även Öregrunds GK får
ett bidrag på 40 kr per tecknad prenumeration.
Du tecknar din prenumeration av Svensk Golf via adressen nedan:
https://www.dintidning.se/SG3275

* Svensk Golf slutar att utkomma som gratistidning i maj 2020. Ordinarie pris för prenumerationen
kommer vara 399 kr.

Golfhäftet 2020
Bäste medlem!
Nu kan du köpa Golfhäftet och få PLUS på köpet!
Kampanjen gäller från 20 januari till 3 mars.
Nu finns kortet också att köpas digitalt. Visa kortet i
telefonen. Betala med Swish.
Med Golfhäftet får du mer golf för pengarna. Över 950
banor är anslutna i Europa och på dessa får du som
kortinnehavare 50% rabatt på ordinarie greenfee.
Köp 1st Golfhäftet 2020 för 495 kronor och få kortet laddat med PLUS värde 199 kronor. Med
Golfhäftet PLUS kan du spela flera gånger på samma bana till halv greenfee.
PLUS tjänster gäller bara på de tider som golfklubbar har publicerat på hemsidan,
www.golfhaftetplus.com eller i Golfhäftet appen. Har du redan Golfhäftet och vill ladda kortet med
plus så är du också välkommen då betalar du 199 kronor.
Du stödjer klubben genom att beställa Golfhäftet direkt av oss! Beställ enkelt genom att:
•
•
•
•

besöka klubben
beställa via klubbens hemsida www.oregrundsgk.com
kontakta kansliet på tel 0173 – 324 50
alternativt maila till info@oregrundsgk.com

Golfhälsningar från
Anders Fors
Klubbkommittén

