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Ordföranden har ordet 

Vi är i den senare delen av mars och solen skiner just idag, men det är fortfarande ordentligt kallt. 
Man är glad att få vara inomhus. Men nästa vecka utlovas riktig vårvärme och då kan man börja 
tänka på att spela golf igen. Förra året öppnades banan 9:e april, vi får se vad vi klarar av i år, 
sannolikt blir det inte så tidigt. Om inte annat kan man ju alltid tjuvstarta på lilla banan eller varför 
inte en omgång padel. 

Det är en hel del jobb i de nybyggda delarna av klubbhuset som måste klaras av innan slutbesiktning.  
Sen kan verksamheten flytta in och börja fungera som vanligt. Tight schema för alla som är 
inblandade. Helt klart kommer ombyggnaden av klubbhuset att bli ett stort lyft för dem som jobbar 
där.  

Sista lördagen i mars hålls vårårsmöte. När ni läser detta nyhetsbrev, så är årsmötet avklarat. Det blir 
återigen ett digitalt möte, det är ju ännu inte tillåtet att samlas i större skaror. De digitala mötena 
fungerar oväntat bra, vi har fått till riktigt bra snits på det. Man missar dock en hel del av den 
spontana dialogen, men det kan vi tyvärr inte göra någonting åt. Det är bara att hoppas att Corona-
eländet snart är över. Tyvärr visar väl takten i vaccineringarna att det sannolikt kommer att ta större 
delen av innevarande säsong innan vi kan spela golf utan speciella restriktioner från FHM, RF och 
SGF. Restriktionerna drabbar mest tävlingsverksamheten, annan sällskapsgolf sköter man efter eget 
sunt förnuft inom de begränsningar klubben satt upp, inga krattor, flaggan i hål o s v. Naturligtvis ska 
de vanliga uppmaningarna följas, att inte vara på klubben om man känner sig sjuk på något sätt, att 
hela tiden tänka på distansering och att tvätta/sprita händer ofta för att minimera smittspridningen. 
Men detta är väl så självklart och inarbetat nu, så att det sitter i ryggraden hos var och en. 

Klubben har på pappret en väl fungerande miljöverksamhet. Vi är certifierade av GEO (Golf 
Environment Organisation), vi har fått miljödiplom av Svenska Golfförbundet och natur- och miljöpris 
av Swedish Greenkeepers Associations. Allt detta förpliktar! Vi skulle behöva ha hjälp av en eller flera 
personer som är genuint intresserade av miljöfrågor. Kontakta mig, Håkan Sjöberg, om någon vill 
vara med och jobba med dessa frågor. Har man intresset, tror jag att det kan vara riktigt kul att bli 
delaktig i klubbens miljöfrågor. 

Alla ska nu vara hjärtligt välkomna till ännu en säsong i Öregrunds Golfklubb! Är vädrets makter 
nådiga, så ses vi snart på slagfältet! 
 

Rapport från årsmötet lördagen den 27 mars 

Årsmötet hölls digitalt och lockade knappt 40 medlemmar. Under mötet redovisades framför allt 
vilket framgångsrikt år klubben haft under 2020. Rörelseresultatet blev plus 1,370 mkr och 
likviditeten ökade till ca 2 mkr. 

Mötet hölls i god anda och med ljusa framtidsutsikter för klubben.  

 

Nytt från klubben 
 

Banor och range 
18 hålsbanan börjar torka upp och vi hoppas på att värmen ska komma så det börjar växa ordentligt. 
Korthålsbanan är relativ torr och driving rangen är öppen. 
 
 



 
 

Personal 
Till banan återkommer Kenneth Skogh den 6 april och ny för i år är Jan Malmsten. 
I shop/reception börjar Maria Jansson. Vi hälsar Kenneth välkommen tillbaka och Jan och Maria 
varmt välkomna. 
I shop/reception kommer vi även att träffa på Leo Wadell som arbetade hela förra säsongen och  
Elin Jonsson en ung dam som har spelat golf i många år. 
Leo och Elin kommer att börja arbeta på helgerna eftersom båda studerar. 
 

Padel 
Bana nr 2 är på gång och den beräknas vara klar i slutet av april då vi även har bytt matta på vår 
gamla bana. Vi får två mycket bra banor som vi kan vara stolta över. 
 

Invigning 
Troligen så kommer vi att ha en ”grand opening” av klubbhusets utbyggnad och shop/reception samt 
ny Padelbana i Valborgsmässohelgen om allt är klart tills dess. 
Håll utkik på hemsidan och i de gratistidningar som finns, där kommer vi att annonsera ut mer om 
invigning och öppning av padeln och shop/reception. 
 

Omklädningsrummen 
Som vi lovade i förra nyhetsbrevet så kommer här ett par bilder på de renoverade 
omklädningsrummen. Till vänster damernas och till höger herrarnas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport från Tävlingskommittén 

I dagsläget har SGF en stark avrådan från tävling som nog kommer att gälla ett bra tag till. 
När tävlingar godtas är svårbedömt och vi får tills vidare foga oss i SGF:s bedömningar. 
Dock kommer planerade tävlingar att läggas in i GIT och kunna läsas på Min Golf. 
Tävlingsprogrammet är i stort lika tidigare år. Seniorerna kör på onsdagar, Golfveckan ligger v28 och 
KM 21 – 22 augusti. 

Anmälningar går dock inte göra förrän klartecken fås för tävlingar enligt ovan. 
När tävlingar tillåts förutser jag att regelverket kommer att likna det som gällde 2020. 
D.v.s. inga samlingar före eller efter tävling, löpande start och hemgång direkt efter målgång.  
 

Vi har numer ett nytt Tee 51 som är godkänt för HCP-grundande rond. 
Vi har i både Seniorgolf och öppna Klubbtävlingar låst Tee så att H70 spelar från Tee 51 och H75 från 
Tee 47. 
För både Damer och Herrar gäller dock att man kan begära "längre" tee i HCP-tävlingar. 
För banan som helhet finns nya slopevärden från alla teen. 
 

Vi får vara tacksamma för att vi kommer kunna utöva vår sport med sällskapsrundor så snart banan 
öppnar. 

/Sture Lindström 

 
 



 
 

Rapport från Sportkommittén 
 

Peter pro bjuder in till ett antal läger enligt nedan, välkommen! 

Knatte- & Juniorläger 13 – 16 maj 2021 
Träffa golfkompisar på våra junior/knatteläger! 

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. 
Tid 10:00-16:00 alla dagar, 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 1 200 kr, ej medlem 1 400 kr. 
Erbjudande – Vill du ta Grönt kort under golflägret kostar detta 2 200 kr inklusive lägeravgift och 
årsavgift i klubben under 2021. 
 

Damläger 2021 
Vi arrangerar tre 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:  7 - 9 maj. 
Läger 2: 21 - 23 maj. 
Läger 3. 4 - 6 juni. 

Pris för medlem:  1 800 kr. 
Pris för icke medlem:  2 100 kr. 
 
 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Allmänt 
Resultatet av säljarbetet gör att vi just nu kan registrera 58 företag som sponsorer och 
samarbetspartner med avtal för verksamhetsåret 2021. 
Utöver kontrakterade sponsorer har klubben ett tiotal företag, som kan benämnas som 
arrangemangssponsorer, som sponsrar enskilda tävlingar eller event.   
Säljresultatet har gjort att vi nu klart överträffat budgeten för sponsorintäkter 2021. Det är även 
glädjande att vi tagit in 9 nya sponsorer, som tillsamman överträffar förlusterna av de som lämnat 
eller pausat sitt sponsorskap för verksamhetsåret.  
 

Nätverksträff  
Den 16 april var det planerat att genomföra en nätverksträff för våra sponsorer. På grund av rådande 
omständigheter kring möten och sammankomster i större grupper har vi tvingats att ställa in 
evenemanget.  
 

Säljaktiviteter 
Det som nu ligger närmast är två säljaktiviteter med adress ”golfintresserade företag”. Det vill säga 
ett hundratal företag i Uppland som finns i vårt register. Bearbetningen görs med e-post. 
”Tema golf i Roslagsmiljö.” 
 



 
 
 
Vi planerar även en säljinsats mot ett hundratal golfklubbar i Uppland, Gästrikland, Dalarna, 
Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Kampanjen görs i samarbete med hotell och 
vandrarhem som ingår i vårt samarbete och är sponsorer i klubben.  
 

Presentation av nya sponsorer 
Även till detta nyhetsbrev har vi glädjen att presentera några nya sponsorer, som vi samtidigt önskar 
välkomna i klubben. 

Adas Kafe & Bageri Östhammar, har många spännande idéer på gång, inte minst ett antal hotellrum 
för våra golfspelande gäster. Hotelldelen blir klar till sommaren. Vi ser fram mot ett trevligt 
samarbete med vår nya sponsor. 
 

Ingemar Rääf Bod & Maskin AB är ett fristående bolag som ägs av familjen Rääf. IR Bod & Maskin 
erbjuder förrårdscontainers i olika storlekar och med olika inredningar, kontorsmoduler, 
omklädnadsutrymme och evakueringmoduler.  
 

Upplands Berg & Schakt AB, arbetar just nu med att planera och färdigställa grundarbete på 
klubbens nya padelbana. Bolaget anlitas för schaktningsarbete och bergsprängning som är deras 
vanligaste uppdrag. En maskinpark av bandgrävare, hjulgrävare, väghyvel och dumper. 
 

Sandvik Coromant, gör i år en tydlig satsning på padelsporten. I årets avtal mellan klubben och 
Sandvik Coromant kommer alla anställda erbjudas en personalrabatt på 10% rabatt när de bokar tid 
på Öregrunds golfklubbs padelbanor.  

/Kai Johansson 

 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Onsdagsgolfen 
Vi planerar nu för att starta upp Onsdagsgolfen den 28 april med första starttid klockan 08.00. Vi 
kommer att lägga in tävlingen med löpande start i fyrbollar med tio minuters intervaller. Med hänsyn 
till det rådande läget, kommer vi lägga stor vikt vid att följa myndighetens anvisningar vad gäller hålla 
avstånd till spelare, att inte bilda grupper som överstiger åtta personer. Med erfarenhet från 
föregående år kommer vi att ansvara för att arrangemanget sköts på ett säkert sätt.  
Som föregående år kommer vi att ha prisutdelning vid nästkommande tävlingstillfälle. 
Ovanstående gäller under förutsättningar att golfbanan är godkänd för spel och att myndighetens 
krav inte förändras negativt.  
 

Grenfeerundan 
Vi kommer inte att kunna genomföra greenfeerundan denna säsong. Vi har fört samtal med de 
klubbar som vi av tradition samarbetat med. Vi är överens om att vi inte kan uppfylla de krav som 
myndigheternas krav på avstånd och samlingar vid dessa gruppbokningar. 
 

Seriespelet 
Planerna är att genomföra seriespelet 2021. För vår del är lagledare utsedda till samtliga klasser och 
åldersgrupper. Närmare information vad gäller ändringar och regler kommer ut i nästa nyhetsbrev. 
 

/Kai Johansson 
 
 

Rapport från Damkommittén 
 

Planering inför Golfsäsongen 2021 
Nu är våren på intågande och vi hoppas på att banan öppnar snart. Eftersom pandemin fortsätter så 
har vi svårt att planera kommande säsong när det gäller tävlingarna som normalt anordnas av 
Damkommittén. 
 



 
 
 

Damupptakt 
Som det ser ut i skrivande stund kommer vi inte kunna ha någon traditionell Damupptakt med lunch 
och mannekänguppvisning (som vi haft tidigare) i och med att banan öppnar. Däremot kan vi försöka 
göra en gemensam sällskapsrunda någon dag i maj/juni och då med lite trevlig samvaro utomhus 
efteråt. Vi kommer då att dra vinnare i Birdieholken. Återkommer om detta. 
 

Golfsystrar 
Golfsystrar räknar vi med att starta tisdagen 4 maj. Vi får ett antal tider från kl. 16:00. Anmälan ska 
ske senast måndag eftermiddag, antingen via receptionen eller på lista som sitter på anslagstavlan. Vi 
träffas senast 15:45 för indelning i bollar. Vi planerar att ha en AfterGolf någon tisdag i maj och juni.  
 

Hemlig resa 
Den Hemliga resan kan i år bli en utflykt i juli till någon trevlig bana som ligger högst 2 timmar från 
Öregrund. Vi återkommer med mer information längre fram. 
 

/Christina af Ugglas och Liz Husberg 
 
 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 

 

 

 


