Medlemsinformation nr 3 - 2020 från Öregrunds GK

Datum: 2020-03-30

Referat från styrelsemöte den 14 mars
Årsmötet inställt
Styrelsen beslöt att flytta fram årsmötet p.g.a Covid-19.
Preliminärt nytt datum är lördagen den 23 maj kl. 10:00
Meddelande om detta skickas ut via e-post till samtliga medlemmar.

Ekonomi
P-G Sjöström redovisade resultatet för februari och det visar sig vara bättre än budget.

Sport
Christina Ellesjö – Eriksson, Håkan Schröder och Peter Pro Andersson ser behov av att rekrytera flera
junior ledare.
Vill också utveckla utbyte med andra klubbar för juniorerna. Träningsdagar blir fortsättningsvis
onsdagar och söndagar, samt tävling vissa torsdagar.
Klubben kommer i år att ordna en egen Golfens dag, det blir den 30 maj med prova på aktiviteter
tillsammans med våra samarbetspartner.
En regelutbildning kommer att ske den 27 april, bokning kan göras via kansliet och Golf.se

Anläggning
Se Rapport från Bana/anläggning nedan.

Information till medlemmar och gäster med anledning av Corona/Covid-19
Vi på Öregrunds Golfklubb följer händelseutvecklingen noggrant och tar löpande del av
myndigheternas rekommendationer och SGF:s riktlinjer.
Vår golfsäsong börjar snart och förberedelserna för banans öppnande är igång. 6-hålsbanan och
rangen är öppen.
Öregrunds Golfklubb ber all personal, medlemmar och gäster respektera följande:
- var noga med din hygien och tvätta händerna ofta
- håll avstånd till varandra
- stanna hemma om du känner dig sjuk.
All information vi får om corona/covid-19 uppdaterar vi löpande på hemsidan för vi hoppas att du
ska känna dig trygg hos oss på Öregrunds Golfklubb och att du känner att vi värnar om våra
medlemmar och personal.
Ett extra styrelsemöte är insatt på lördag den 4:e april för att diskutera de tillfälliga kompletterande
tävlingsvillkoren från SGF som gäller fr.o.m. 30 mars.
Lena Lantz
Klubbchef

Håkan Sjöberg
Ordförande

SGF:s generella rekommendationer gällande golfspel, träning och tävlingar
Träningsverksamhet
-

Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns
från RF
Uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer
Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

Spel
-

Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt
Uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

Tävlingsverksamhet
-

Även tävlingsverksamhet kan ske på klubben, men undvik samlingar som till
exempel tävlingsstart/information och prisutdelningar
Se över hur transporter genomförs och försök åka mer uppdelat.

Ideella insatser, såsom möten eller städdagar
-

Se över vad som är verksamhet som måste göras och vad som eventuellt kan skjutas
upp
RF:s riktlinjer om att undvika sammankomster vid fler än 25 person är en bra
utgångspunkt
Undvik verksamhet som samlar många äldre på samma plats.

Observera: Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta läge på styrelsen samt
operativ chef.
Följande punkter ska ses som råd och inte som regler. Klubben utformar själv sin
verksamhet genom att lyssna på myndigheter, följa lagar och göra för verksamheten viktiga
avvägningar där sunt förnuft bör råda.

Klubben följer SGF:s och myndigheternas rekommendationer som vi arbetar efter.

Senaste nytt från klubben
Klart med personal i Reception och Shop
Denna säsong kommer Oskar Bengtsson, Leo Wadell och Felicia Gustafsson att arbeta i receptionen.
Oskar börjar den 14 april, Leo och Felicia allt eftersom skolan slutar.

Barnkonventionen blev till lag den 1 januari 2020.
Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens
arbete för barnen. Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Öregrunds Golfklubb
vill säkerställa att alla som har med barn och juniorer att göra ska inkomma med ett intyg från
Polisen.
Det innebär att hela styrelsen, personal och alla juniorledare måste komma in med ett utdrag från
Polisens belastningsregister att det inte finns något registrerat på personerna i fråga innan de får
arbeta med barn och juniorer.

Rapport från Bana/anläggning
Under mars har greenerna vältats och gödslades, för att vara så här tidigt på året ser det bra ut.
Väderutvecklingen kommande veckorna avgöra när banan kan öppnas.
Vi kommer att ha en städdag lördagen den 18 april kl. 09.00.
För att minimera risken med Corona spridning vill vi dela upp er i mindre arbetsgrupper redan före vi
träffas.

Vi tänkte dela upp arbetet i följande grupper:
- Eldning av sly
- Krattning av tee
- Djupkrattning av bunkrar
- Slipning och inoljning av möbler
- Tvättning av möbler och hyrvagnar
- Rensning av rabatter, krattning etc vid klubbhus och range
Anmäl till klubben vilken grupp ni vill jobba i så återkommer vi med var grupperna träffas och vilka
verktyg ni bör ta med, info@oregrundsgk.com eller telefon nr 0173 – 324 50
Vi påminner också om att vi behöver fler frivilliga som kan hjälpa till under golfsäsongen Hör av er till
peter.larsson.1956@icloud.com eller via telefon till 073 - 2623318.
/ Peter L

Rapport från Marknad/Företagsgrupp
Den aktiva införsäljningen och förnyelser av sponsorpaket är på väg att avslutas. Däremot fortsätter
vi arbetet med att knyta nya företag som sponsorer och samarbetspartners. Under de senaste
veckorna har vi tre nya sponsorer som vi gärna vill presentera.
• Golf Plaisir, som fem år i rad har blivit utsedda till Europas bästa golfresearrangör. Med 27 års
erfarenhet vet de vad som gör en bra golfresa.
• Spelkiosken i Östhammar, på Prästgatan 2 hittar du en välsorterad butik som är såväl Svenska
Spel som ATG-ombud. Försäljning av tobak, tidningar och är fraktombud.
• Sundsveden Turistanläggning, erbjuder semester eller konferens i en underbar skärgårdsmiljö.
Här finns 12 stugor med 40 bäddar. Restaurang och konferensrum. Skärgårdsturer och uthyrning
av båtar med motor. Bastu och tunna.
(I skrivande stund, (20/3) kan vi även rapportera att vi inlett förhandlingar med ytterligare 3 företag
som visat intresse för ett sponsorskap med klubben.)

Profilering på golfbanan
Nu kan du profilera ditt namn, företag eller ett budskap som passar dig bäst.
Det finns nu möjligheter till detta på en av de soffor som är planerade att
placeras ut vid varje teeområde. På hål 9 finns idag den första soffan intecknad.
Soffan är av mycket hög kvalitet, sits och rygg av aluminium med ”trälook” och
underhållsfri. Soffan kommer att stå ute året om och golfklubben ansvarar för
att soffan alltid är ren och snygg, värdig ditt namn eller företag.
Är du intresserad eller har du frågor, kontakta Kai Johansson på telefon 070-6552908 eller på
mailadress, kai.johansson@yahoo.se

Rapport från Seniorkommittén
Tour Åland Cup Jubileum 2020 (Det finns endast ett fåtal 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 Europas 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 och Greenfeerundan.
Vi öppnar den 1 april möjligheten att göra anmälningar till seniorernas tävlingar för såväl
Onsdagsgolfen D/H55+ och Greenfeerundan. Vi gör i år en liten höjning av startavgiften till
onsdagsgolfen, ny avgift är 50 kr.

Onsdagsgolfen/Juniorfonden
Vi har genom åren varit en tydlig och stark givare av ekonomiska medel riktade till Juniorfonden och
klubbens ungdomsverksamhet. Inför säsongen 2020 återupptar vi vårt engagemang genom att
avsätta 5 kronor av anmälningsavgiften till stöd för den framgångsrika verksamhet som Peter och
hans ungdomstränare bedriver.

Seriespelet för damer och herrar 55+
Vi har nu engagerat och gjort klart med samtliga våra lagledare för seriespelet säsongen 2020.
Seriespelet spelas vid totalt fyra tillfällen på olika banor i Uppland. Vi har anmält 12 lag med följande
lagledare/stab, Cecilia Sjöberg, Katarina Ek, Birgith Ahlström, Birgitta Hagerud, Lars Ek, Bengt-Ove de
Joung, Kalle Ekstedt, Björn Bergkvist, Lorenz Lindfors, Jan Grabe, Rune Berglund och Jan Westlund. Vi
hoppas och tror på ett nytt framgångsrikt år för våra olika serielag.

Rapport från Damkommittén
I skrivande stund är det en stark känsla av att våren verkligen är på väg. Vi ser nog alla fram emot en
ny härlig Golfsäsong på vår fina bana.

Damupptakten
Damupptakten är tänkt att gå av stapeln söndagen den 3 maj. En 3-Scramble över 9 hål med start kl.
09:00. Anmälan i GIT eller till receptionen, därefter lunch och modevisning.
Enligt generella riktlinjer från SGF just nu så rekommenderar de att vi ska kunna köra vår tävling men
man ska tänka på att inte ha stora samlingar med mer än 25 personer. Vi vet ju ingenting om
utvecklingen av Corona så vi håller detta öppet tills vi närmar oss. Håll koll på mail och hemsida.

Golfsystrar
Golfsystrar kommer att spelas på tisdagar kl. 15:30 med start 5 maj. Anmälan ska ske till receptionen
senast dagen före eller genom att skriva upp sig på en anmälningslista som hänger på stora
anslagstavlan.

Rapport från Sportkommittén
Kom igång kurs för herrar OBS NYHET
Kursen riktar sig till dig som vill få en extra bra start på årets golfsäsong. Vi lägger fokus på
grunderna, både fullsving och närspel.
Träningen består av 3 timmars gruppträning per träningsdag och är öppen för alla herrar som vill.
Datum:
Lördag 25/4 kl. 10:00 - 12:00 & 13:00 - 14:00.
Lördag 2/5
kl. 10:00 - 12:00 & 13:00 - 14:00.
Pris: 600 kr per träningsdag, 1100 kr för båda dagarna.
Minst 4 personer & max 8 personer per grupp.
Tränare: Klubbens Pro

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!

Golfhälsningar från
Anders Fors
Klubbkommittén

