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Klubbchefen har ordet 
Efter några veckor med kyla, med otroligt fina skidspår som Johan och Roger har spårat och förgyllt 
100-tals av skidåkare i alla åldrar, så smälte snön på ett par dagar. När jag nu tittar ut så ser man spår 
efter skidspåren men det är inte mycket mer, jättetråkigt eftersom Uppland har sportlov denna 
vecka.  

Något annat som vi kan verkligen glädja oss åt är att utbyggnationen av klubbhuset går med en 
rasande fart. Bilderna är tagna den 22 feb när vi hade snön kvar.  

     
 
Omklädningsrummen vid drivingrangen är snart klara, vi väntar nu på klädskåp och i nästa 
nyhetsbrev kommer det även bilder.  

 
 
 
 
 
Att få ett certifikat av Golfhäftet som ”Best Hospitality” känns  
otroligt bra, att vi (medlemmar och personal) tillsammans har 
gjort så att våra gäster känner sig välkomna och inkluderande 
är en stor framgångsfaktor. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Öregrunds golfklubb har även utmärkt sig via hemsidan. 2020 kom klubben bland de 50 bästa 
golfklubbars hemsida som utses av Tidningen Golf Bladet, vi kom på plats 46.  

             
 
I dessa tider när vi inte vet om vi får spela golf framöver eller tävla så känns det ändå bra att vi som 
klubb har en goodwill som är positiv och mitt motto är att klubben är en mötesplats för alla. 
/Lena Lantz 

 
Möjlighet att delbetala årsavgiften 

För den som önskar sprida ut betalningen av årsavgiften så är det möjligt. Du behöver skaffa ett 
MoreGolf Mastercard på vilket du, förutom att kunna delbetala årsavgiften, får bonus på alla inköp 
som görs med kortet. 

Du kan dela upp betalningen på 6 eller 12 månader utan ränta och betalar bara en 
delbetalningsavgift på 29 kronor per månad, per faktura. 

Exempel: Din årsavgift är 5 600 kronor. Då betalar du 934 kronor per månad i 6 månader eller 467 
kronor per månad i 12 månader. 

 

Idéer för att skapa en välkomnande miljö 

Bakgrund 
Vid höstårsmötet lämnades en motion in med förslag att skapa en ännu mer välkomnande miljö för 
våra medlemmar, sponsorer och gäster. 
 

Idéer för välkomnande miljö  
Har du något/några förslag på vad vi kan göra för att miljön på ”torget” fram till uteserveringen skall 
vara mera välkomnande? Tveka inte att skicka ett mejl med dina idéer till klubbchefen Lena på 
lena.lantz@oregrundsgk.com eller Anders Fors i Klubbkommittén på anders.forss99@gmail.com.  
 

Rapport från Bana / anläggning 
På banan har vi grävt ur dammen på hål 4 så den inte skall växa igen. Även diket på hål 7 har rensats. 
Rensningen av sten på kullen på hål 7 har ännu inte utförts. 

På hål 12 hade vi planerat att flytta första övergången över diket och istället göra en bred övergång 
längre fram. En offert på arbetet togs in som angav ett pris på 360 tusen. Styrelsen bedömde då att 
kostnaden inte stod i relation till nyttan med modifieringen varför arbetet har lagts ner. 

Under 2021 skall vi bilda en mer formell anläggningskommitté som skall hjälpa mig och Ulf, som 
ansvarar för banan och fastigheterna, att få fram de åtgärdsförslag som utvecklar anläggningen 
optimalt. Förutom åtgärdsförslag vill vi ibland ha hjälp med enklare praktiska saker som behöver fixas 
med banan eller fastigheterna. 

Är du intresserad av att hjälpa oss med detta så hör av dig till mig via mejl 
till: peter.larsson.1956@icloud.com 
/Peter Larsson 
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Rapport från Tävlingskommittén 
Planering för att kunna genomföra golftävlingar till sommaren pågår. Planeringen bygger på att vi 
från Folkhälsomyndigheten och Svenska Golf Förbundet får tillstånd att genomföra tävlingar. 
Vi antar i vår planering samma förutsättningar/villkor som gällde i höstas. 
D.v.s. inga samlingar före eller efter och löpande starter. 

Vi har haft kontakter med tävlingspartners och har klartecken från dessa. 

Vi kommer att lägga en plan med start slutet april men sen får vi se när start kan ske.  
Tävlingsplanen kommer presenteras i månadsskiftet mars/april. 

/Sture Lindström 

 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Nätverksträff 
Den 16 mars var det planerat för sponsorernas första Nätverksträff. Det rådande Coronaläget gör att 
vi just i dagsläget blivit avrådda och ställer in det planerade mötet. 
Syftet med nätverksträffen var att presentera säsongens program, vilken nu finns på vår hemsida 
under ”företag”. 
 

Presentation av nya sponsorer 
Vi börjar att presentera Storm Plåt & Smide Gimo, som i år satsat på Öregrunds golfklubb. Tidigare 
har de hjälpt klubben med säkra smidesarbeten som nu resulterat i ett sponsoravtal. 
Storm Plåt & Smide AB startade 1947 och drivs i dag i tredje generation av syskonen Anneli och 
Anders Storm. ”Vi utför byggnadsplåtslageri och byggnadssmide efter kundens önskemål åt både 
företag och privatpersoner”. 

Vi hälsar även välkommen Östra Bygg & Konsult AB som drivs av Janne Schnell. Han har en mångårig 
erfarenhet inom byggbranschen både som anställd och som egen företagare. ”Jag styr gärna arbetet 
själv genom totalentreprenad. Utgår från Östhammar men kan arbeta inom ett större område” 

Ny Hålsponsor på hål nr 8 är Team Sportia med butiker i Uppsala och Gävle. ”Team Sportia brinner 
för föreningslivet och att den lokala orten skall blomstra. Vi älskar sport och genom ett nära 
samarbete med våra föreningar, hjälper vi dig hitta det ni behöver”. 

Ny hålsponsor på hål 14 är, ICA Nära Öregrund. I år har ICA Nära i Öregrund tagit steget fullt ut och 
tillsammans med den mycket populära scrambletävlingen återfinns nu även butiken ute på banan.  
”Som stammis får du poäng för varje spenderad krona, stöd den lokala handlaren”. 

Uppgradering av sponsorskap. Rosendal Bygg AB har de senaste åren på ett tydligt sätt visat sitt 
engagemang för klubben. Främst genom satsningen på vår juniorverksamhet. År 2021 kommer man 
dessutom att vara hålsponsor på hål nr 3.  

 

Erbjudanden till klubbens medlemmar 

Alewalds 
Medlemskapet innebär att du under kalenderåret samlar bonus på alla dina inköp, Genom att ta med 
erbjudandet till någon av våra butiker välkomnar vi dig direkt till vår högsta årsbonusklass (10%). 
Fullständiga villkor hittar du på www.alewalds.se. Efter varje kalenderår erhåller du en bonuscheck 
med din intjänade årsbonus som du kan lösa in i butiken. 
(För att se hela erbjudandet se bifogad bilaga).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alewalds.se/


 
 
 
AD Bildelar (PÅMINNELSE medlemsrabatt) 
Vi har nu möjlighet att erbjuda samtliga våra medlemmar en förmånlig rabatt på varor som finns hos 
AD Bildelar och butiken i Östhammar. Genom ditt inköp får klubben bonus på medlemmars inköp i 
form av kredit efter årets slut. 
Ditt avtalsnummer är 1993, som skall anges vid inköp. Rabatten är personlig och gäller endast för 
medlemmen. Avtalet gäller under hela 2021. 
(Syftet med avtalet är att stärka det lokala näringslivet och klubbens samarbete med våra lokala 
näringsidkare) Välkomna till AB Bildelar i Östhammar! 

Profilera dig på golfbanan 
Nu fins det bara 7 soffor kvar att ”sponsra eller profilera sig”. Vi har 11 
medlemmar som bokat in sig och det finns plats och möjlighet för fler. 
Soffan är av mycket hög kvalitet och är underhållsfri. Golfklubben kommer 
under åren soffan är ”din” att 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 

/Kai Johansson 

 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Seriespelet Seniorer damer/herrar 
Inbjudan till seriespelet 2021 har nu presenterats och vi kommer nu att anmäla 13 lag, vilket innebär 
2 lag i D/60, 2 lag i D/70, 1 lag D/75, 2 lag H/60, 2 lag H/70, 2 Lag H75 samt 2 lag H/80. Under 
innevarande månad kommer lagledare i respektive klass utses, vi räknar att arbetet med 
lagledarfrågan blir klar under mars månad. 

Tillhör du någon av åldersklasserna och är intresserad av att leda ett lag, hör av dig till Kai Johansson, 
kai.johanson@yahoo.se 

/Kai Johansson 
 
 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 

 

 

 

mailto:kai.johanson@yahoo.se

