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Ordföranden har ordet 
 

Börjar som vanligt med lite tankar om väderleken och hur den påverkar klubbens verksamhet. Vi är 
egentligen grymt väderberoende. Från att förra året öppnat golfbanan 9 april, så fick vi i år vänta till 
19 april. Ganska tidigt ändå! Efter öppningen har det varit ganska kallt tidvis och vi har också haft en 
ordentligt blöt bana vissa tider. Så pass att klubbledningen sett sig tvingade att stänga banan för spel. 
Senare öppning och ogynnsam väderlek leder till lägre intäkter än vad vi hoppats på, men å andra 
sidan har vi i styrelsen aktat oss för att göra några glädjekalkyler i vårt budgetarbete. Vi sitter ganska 
still i båten och räknar med att 2021 ska bli ett normalår, ekonomiskt sett.  

Nu tror jag att det har vänt med väderleken, jag känner det. Solen stod som spön i backen idag och 
när jag åkte förbi klubben var parkeringen nästan full med bilar. Härligt! Det värmer oerhört mycket i 
hjärtat hos en ordförande när man ser att det är hög aktivitet på klubben. Det är ju så vi anställda och 
förtroendevalda vill har det för jämnan.  

Svenska Golfförbundet har nu meddelat att det är fritt att återgå till ordinarie regler för golfspel vid 
tävlingsverksamhet från 1 juni. Det innebär att krattor ska finnas i bunkrarna, ingen lättnad i bunkrar, 
att flaggan får tas ur vid spel på green etc.   

Vi får alltså spela tävlingar igen och det blir alltså nästan som på den gamla goda tiden. Men låt oss 
nu inte springa för fort fram när tävlingsverksamheten nu släpps på igen. Under pandemin har vi lärt 
oss en hel del goda vanor och regler som att hålla avstånd, hålla oss hemma om vi känner oss det 
minsta sjuka, handhygien m m. Låt oss fortsätta att vara försiktiga för att inte smittspridningen ska 
blomma upp igen. Tävlingskommittén och Seniorkommittén kommer säkert att lägga upp 
tävlingsverksamheten på ett klokt sätt, så att vi inte tar onödiga risker. Nog med pekpinnar för den 
här gången. 

Just för tillfället har vi akuta problem med flera av våra avlopp. Det gäller avlopp från klubbhuset, 
från omklädningsrummen och från maskinhallen. Man undrar nästan om vi råkat ut för en lokal 
avloppspandemi. Olika insatser och planering av åtgärder pågår och krasst kan vi räkna med att det 
kommer att kosta en del att ställa allt till rätta. Man kan utgå ifrån att statusen på avloppen är ett 
resultat av att de byggdes för många år sedan och också för den ökade beläggning som vi haft de 
senaste åren med ökat golfspel, padelspel och ökad verksamhet i restaurangen som ger en ökad 
belastning på våra faciliteter.  

Nu hoppas vi på en skön sommar med mycket spel av både medlemmar och gäster. 
 
 

Nytt från klubben 
 

Stort tack Frivilliggruppen 
Jag vill tacka frivilliggruppen som har gjort och gör ett fantastiskt jobb för klubben.  
De har hjälpt till med omklädningsrummen vid driving rangen. Mycket hjälp har vi också fått med 
klubbhusets utbyggnad. De har ställt upp i ur och skur varje måndag och jag har inte hört någon som 
har muttrat över alla idéer och arbetsuppgifter som jag har givit dem, de har flyttat möbler och 
kassaskåp, satt upp speglar, målat, lagt plattor, trimmat, rensat ogräs, monterat skåp och mycket 
mycket mer. Våra blomsterflickor som smyckar, rensar ogräs och planterar ska vi absolut inte 
glömma bort.  

Jag vill att alla medlemmar ska veta vilken tillgång vi har i alla dessa personer. 
Ett stort Tack till er alla som bidrar med att vi alla får en trevlig och välkomnande miljö.  
 



 

Tävlingar  
Glöm inte att anmäla dig till Flaggtävlingen som är nu på söndag den 6 juni, sista anmälningsdagen 
är på torsdag den 3:e juni.  
Nu öppnar vi även anmälningarna till samtliga tävlingar som går under golfveckan.  

Juniorer 
Tävlingar för juniorer är i full gång, Rajder kopp som spelades i Sigtuna där Öregrund var 
representerad med åtta juniorer.  

Nytt för i år är att det kommer att vara sex torsdagstävlingar under sommarlovet där vi efter 
avslutad säsong korar den junior som har det bästa resultatet från fyra tävlingar.  
 

/Lena Lantz 
 

Rapport från Tävlingskommittén 

SGF tillåter från 1 juni tävlingsspel i golf för allmänheten. 
De tillfälliga tävlingsvillkor som gällde 2020 gäller inte längre. 
Det betyder att: 

- krattorna ska tillbaka i bunkrarna 
- ingen lägesförbättring i bunkrarna 
- grundare hålkoppar ej tillåtet 
- du får ta ur flaggstången vid puttning 
- vi byter/signerar scorekort på vanligt sätt.  

För att ronder ska vara HCP-grundande ska rond spelas efter ordinarie regler! Även sällskapsronder. 
 

De tävlingar som vi ska genomföra under juni och juli kommer att ha löpande start för minimerande 
av trängsel. 

Prisutdelningar kommer att hållas snarast efter tävling/klass är avslutad, utomhus. Tid meddelas.  

Caddieförbud gäller alltjämt samt att vi alltid ska hålla avstånd till andra spelare/personer. 

Vår avsikt är att återuppta Kanonstarter i augusti om utvecklingen fortsätter positivt. 

/Sture Lindström 
 
 

Rapport från Sportkommittén 
 

Damläger 
Intresset för våra damläger har varit riktigt stort, våra 3 första läger har varit fulltecknade, så nu har 
vi lagt in ytterligare en träningshelg som enbart är för damer/tjejer 11 - 13 juni. 
 

Teen Cup 

Lördag 5/6 arrangerar vi klubbkval för Teen Cup som är en rikstäckande tävling för knattar och 
juniorer, alla som är yngre än 16 år kan vara med. De yngsta och dom som inte har grönt kort spelar 
på 6-hålaren, övriga på 18-hålaren. De 2 bästa utan hcp i respektive pojk-, flick- och åldersklass i 
åldern 13 - 16 går vidare till en regionsfinal. Anmälan via Min golf eller till Peter ”Pro”! 
 

Juniorläger 

Kul att vi också har många juniorer som vill utbilda sig, det var 40 ungdomar på lägret under Kristi 
himmelsfärdshelgen. 
 

Nytt Juniorläger (Rosendals Junior Camp) 

Den 26 - 28 juni har vi ett juniorläger som Rosendals Bygg är med och finansierar, vi kallar lägret för 
Rosendals Bygg Junior Camp: Pris för medlem är 600 kr, ej medlem 800 kr. 
Det finns möjlighet att ta Grönt kort under Rosendals Bygg Junior Camp, då kostar det 1 400 kr. 
 



 
 

Kom i gång kurs 

Lördagen den 19 juni har Peter ”Pro” en fortbildning som enbart är för spelare med 36 i hcp eller 
högre. Gå in på vår hemsida under fliken ”Kom i gång kurser 2021” för mer info! 
 

Grupp för regelintresserade 

Vi tänkte starta upp en grupp som ska fördjupa sig lite mer i regelfrågor. Vi söker medlemmar som 
tycker att det skulle vara roligt att jobba med regelfrågor och få ut mer kunskap om golfens regler till 
övriga medlemmar.  
Det blir Christina Ellesjö som kommer att leda gruppen men det är vi tillsammans som planerar vad vi 
vill göra och på vilket sätt. 
Anmäl ditt intresse via Mail senast den 10 juni. 
Skicka dina uppgifter till: christinaellesjo@gmail.com 
 

Återkoppling efter den 10 juni när jag vet hur många som är intresserade.  
 

/Christina Ellesjö och Peter Andersson 
 
 

Rapport från Bana / Anläggning 
 

Tyvärr för banan har senaste månaden varit både kall och blöt. Trots det dåliga vädret har banan 
hämtat sig relativt väl efter de kraftiga vinterskadorna på fairway. 
Regnet sista veckan har medfört en rejäl översvämning på hål 6 och 7, vi skall nu undersöka om det 
är någon vattentrumma eller annat som blivit delvis blockerat och därför förhindrat vattnet att 
sjunka undan snabbare. 
 

Vi har fått ett problem med vårt avlopp till maskinhallen, vårt minireningsverk har havererat. Vi skall 
försöka få till en reparation av leverantören men i värsta fall måste vi installera ett helt nytt 
minireningsverk. 
 

Frivilliggruppen jobbar på varje måndag, hittills har soffor monterats, undertaket på terassen vid 
rangen målats, reklamskyltar satts upp, bunkrar krattats, ladan städats, plattor lagts utan för 
klubbhuset, gräsytorna utanför klubbhuset klippts. 
När nu växtligheten ökar kommer trimning av gräs utanför den klippta ruffen prioriteras. 
 

Vi vill gärna bli fler som jobbar i frivilliggruppen, kom och var med i vår gemenskap! 
Det är bara att komma till restaurangen på måndagar klockan 08.30. Både damer och herrar är 
välkomna. 

/Peter L 
 
 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Företagsgruppen/marknad 
Vi går nu in i en period av utvärdering och analysarbete av tecknade sponsoravtal. Det innebär att vi 
går igenom samtliga sponsorer för 2021. Vi gör en även en värdering av företag som av olika skäl 
gjort ett uppehåll i sitt sponsorskap. Sist men inte minst analyserar och värderar vi tänkbara företag 
som vi ser som potentiella sponsorer 2022. Arbetet kommer att pågå under hela sommaren och en 
utvärdering presenteras i början av september. 
 

Sponsorgolf & Nätverksträff 
Den 18 juni är det premiär för säsongens sponsorgolf och nätverksträff för våra sponsorer. Det blir en 
heldag med början klockan 8.30. På programmet står utöver golf, information, lunch. Dagens 
nätverksvärd är Beijer Byggmaterial i Östhammar. En inbjudan kommer att skickas ut till våra 
sponsorer två veckor innan träffen.  

/Kai Johansson 
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Rapport från Seniorkommittén 
 

Onsdagsgolfen 
Hundratals seniorer har tålmodigt väntat på att onsdagsgolfen skall starta. Den 2 juni är det dags för 
årets första start för vår populära tävling. Tävlingen där våra seniorer 55+ sedan starten 1994 har 
mötts under kamratliga former umgåtts och tävlat. Tävlingen har sedan starten för 27 år spelats varje 
år utan avbrott vilket gör att den idag är en viktig social institution inom klubbverksamheten. 

Vi ser fram mot ett stort deltagande där mindre förändringar gör att vi kan erbjuda gott golfspel och 
fler priser till våra deltagare. På grund av restriktioner kommer Onsdagsgolfen att vara reducerad och 
omfatta tre tävlingar under juni månad och sju tävlingar under augusti och september vilket gör 
totalt tio tävlingar mot planerade 18. 

Vi har inför det kommande året gjort vissa förändringar som vi tror skall tilltala alla våra spelare. 
Grundidén är att vi kommer att använda samtliga tee, 55(gul), 51(blå) och 47(röd) på spelarna 
beroende på ålder. Detta innebär att vi inför 4 tävlingsgrupper, damer 55+, Herrar 55 – 69 (tee 55), 
Herrar 70 - 74 (tee 51) samt herrar 75+ (tee 47).  

Vi har som förra året två betalningssystem, Swish eller då du anmäler dig via Min Golf. Med andra 
ord så försöker vi undvika kontant betalning. Viktigt är att ange tävlingsdatum på betalningsavin, 
vilket underlättar i administrationen. 

Vi har valt att ha löpande start den tre tävlingar som vi spelar under juni månad. Däremot så kommer 
vi att ha kanonstart de avslutande tävlingarna under augusti och september.  

Vi önskar alla medlemmar 55+ välkomna den 2 juni, boka redan nu på, Min golf. 

Frågor eller funderingar inför tävlingen, kontakta Kai Johansson på 070 - 655 29 08 eller mail 
kai.johansson@yahoo.se 
 

Seriespelet herrar/damer seniorer 

Eftersom Golfförbundet öppnar för tävlingar efter 30 maj innebär det att seriespelet startar 
programenligt den 8 juni. Det blir nu full fart hos våra lagledare att sätta samman slagkraftiga lag i 
respektive klass. På 10 olika platser spelas årets första omgång. 

/Kai Johansson 
 

 
 

Rapport från Damkommittén 
 

Nu har säsongen börjat med ömsom strålande sol och värme och regn och kyla. Som sig bör så här på 
våren. Tyvärr har banan varit väldigt blöt vilket har gjort att det inte alltid varit så lätt att spela bra 
men det är kul att vara i gång igen i alla fall. 
 

Golfsystrar 
Vi startade Golfsystrar tisdagen 4 maj från kl. 16:00. Eftersom vi bara har fått samlas 8 personer så 
har vi bara haft två tider under maj. Vi har fyllt tiderna och det har även funnits personer på 
reservlistan. 

Fr.o.m. 1 juni har vi gjort om anmälningslistan. Vi har satt upp tider med 3-bollar där man skriver upp 
sig på den tid man vill spela. Det blir alltså ingen samling innan utan var och en håller reda på sin tid. 
Anmälan ska ske senast måndag eftermiddag, antingen via receptionen eller på lista som sitter på 
anslagstavlan. Vi ser hur fördelningen ser ut och om det är så att någon är ensam på en tid flyttar vi 
den personen så att vi i stället blir en 4-boll. Vi meddelar naturligtvis denna ändring till den person 
som blir flyttad. 

Den 18 maj hade vi en AfterGolf som blev mycket lyckad. Alla som spelade stannade kvar och avnjöt 
en supergod Toast Skagen. Som vanligt hade Syrrorna gjort det mycket trevligt för oss. Nästa 
AfterGolf blir tisdag 15 juni. Det kommer att anslås på anslagstavlan där man också kan anmäla sig till 
detta. Det är inte krav på att man spelat innan. 
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Ladies Day 
Vi kommer i år att anordna en Ladies Day någon dag i vecka 27 (5 - 9 juli). Våra planer är som följer:  

- Dagen startas klockan 08.00 med kaffe och fikabröd samt ev. Mannekäng-uppvisning på 
klubben, inomhus eller utomhus. 

- Senast 09.30 avfärd med egna bilar till en golfbana högst 1,5 timme från Öregrund. Där 
spelar vi 18 hål i lottade bollar. En lättlunch serveras vid 9:an. 

- Retur till klubben där vi äter en god middag. När alla är samlade väntar en spännande 
prisutdelning. Som ett extra plus genomför vi också dragning av 2020 års Birdieholk. 

Vi kommer att skriva mer om detta på Hemsidan när alla planer är klara. 
 

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

 

 

 


