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Ordföranden har ordet 
 

Bedövande värme i slutet av juli, vi har idag 32° i skuggan på altanen, nästan lite väl mycket. För våra 
aktiviteter golf och padel är det på gränsen till vad man pallar med. Helst skulle vi ju vilja ha lagom 
väder, inte för varmt och inte för kallt, inte för blött, o s v. Har man stora krav eller….?  

Se till att ha mycket vatten i bagen när ni ska ut och lira och glöm inte heller hatt eller keps.  

Golfveckan är förbi och vi kan konstatera att det har varit stor längtan från många efter klubbens 
tävlingsverksamhet. En bra bit över 800 starter i tävlingarna under golfveckan.  
Veckan efter var det dessutom en spektakulär tävling som inbringade en mycket stor summa pengar 
till Cancerfonden. Bra jobbat Jesper Bergkvist som varit den drivande i genomförandet av denna 
tävling ”Du och jag mot cancer”.  

Många gläds säkerligen åt att Seniorgolfen kommer igång igen nu i början av augusti, närmare 
bestämt den 4/8. Vi har även i år haft ett uppehåll under högsäsongen för att ge så mycket plats som 
möjligt till medlemmar och gäster som inte uppskattar tävlingsspel lika mycket som många andra. 
Det är varje år en balansgång för styrelsen att göra denna anpassning för att tillmötesgå så många 
som möjligt i vår klubb och i vår klubbs verksamhet. Greenfee-spel under högsäsongen är en viktig 
intäktskälla för klubben och det är viktigt att vi medlemmar ger plats för detta. 

Vi kan nu bortse ifrån alla restriktioner beroende på Covid, även det sista hindret som var att ha 
kanonstarter vid tävlingar försvinner från och med nu. Seniorgolfen har alltså kanonstart från 4/8!  

Något försenad kan vi bjuda upp till padelspel på två banor på anläggningen. På grund av 
leveransförsening ett par månader blev det ett intäktstapp för padel, men beläggningen är nu bra 
och vi kommer att nå budgeterat mål trots strulet. 

Jag nämnde i texten ovan lite om att seniorgolfen kommer igång igen. Seniorgolfen är det många av 
oss som uppskattar och många tycker kanske att det är den viktigaste verksamheten i klubben.  
De som planerat och administrerat seniorverksamheten på ett förtjänstfullt sätt under många år, är 
som ni alla vet Ulla Bergström-Johansson och Kai Johansson.  
Ulla och Kai har tidigt på säsongen meddelat att de har för avsikt att sluta med sitt engagemang i 
dessa frågor och vi har alltså nu en vakans som måste fyllas till nästa år. Inget säger att det hela 
måste skötas på samma sätt, utan det finns säkert andra vägar att gå. Styrelsen menar att 
Tävlingskommittén ska sköta tävlingar, även seniortävlingar och Klubbkommittén fortsätter att sköta 
andra delar. Men det är viktigt att vi tillsammans hittar någon/några som vill vara ”lok” i 
verksamheten, detta oavsett vilken kommitté som har frågan. Det är viktigt att dessa frågor blir 
klarställda i god tid till säsongen 2022. Meddela förslag till klubbchefen eller till mig! 
 
 

Nytt från klubben 
 

Högtryck på banan 
Nu är det verkligen högtryck på banan, både med värmen och med många golfspelare. 
Extra roligt är det att det är så många greenfee gäster som har hittat till oss. 

Vad jag önskar är att om du har en bokad tid men inte kan spela, var snäll och boka av för det har 
hänt vid flera tillfällen att vi har stått och väntat på medlemmar som inte kommer eller bokar av för 
sent så någon annan inte hinner boka in sig.  

Golfveckan gick väldigt bra med många deltagare, mer om det se under tävling, att alla kom trots 
värmen och sen var det många som spelade både före och efter tävlingen.  



 
 
Tävlingen ”Du och jag mot Cancer” blev en succé med 108 deltagare, där det var 12 st 
specialinbjudna idrottsprofiler samt sponsorer till tävlingen som många av dem aldrig hade varit här. 
De tyckte väldigt mycket om hela anläggningen trots att banan inte var i det bästa skicket då det var 
otroligt torrt. Tävlingen hade kanonstart och det var den första kanonstarten sen 2019.  
Restaurangen fick känna på den första kanonstarten och det gick väldigt bra med både deltagare och 
alla övriga gäster som ville äta.  

Padelbana nr 2  

Banan är nu klar och det spelas väldigt mycket på båda banorna, både morgon och kväll, mitt på 
dagen har det varit lugnare och det är fullt förståeligt med tanke på den värme som vi har.  

Soffor på banan 
Stort TACK till alla som skänkt soffor till golfklubben. Sofforna har gjort banan både trevligare och 
bekvämare, inte minst den här varma sommaren. Följande medlemmar har bidragit: 

Hål Namn 

1 Per Dahlén 
3 Charlotta & Mats Tibell 
4 Anne-Katrine & Roland Sandin 
6 Anders Liljeroth 
7 Lotta & Janne Häggström 
8 Ewa & Janolof Lundholm 
9 Björn Sjödin 
10 Birgitta & Torsten Angnér 
11 Ulla Bergström Johansson & Kai Johansson 
12 Inger & Karl-Arne Ekstedt 
13 Bosse & Lena Lundberg 
14 Cattie & Lars Ek 
15 Siv Rosengren 
16 Bernt Kindblom 
18 Gunilla & Mikael Junger 
 

/Lena Lantz 
 
 

Rapport från Tävlingskommittén 

Sedan förra månadsbrevet (Midsommar) har restriktionerna för golftävlingar lättats i två steg och nu 
gäller distansering med eget ansvar. 

Sedan förra månadsbrevet har vi nu genomfört vår Golfvecka i bra (för bra?) väder med sol och uppåt 
30 grader varmt. Golfveckan samlade åter många deltagare, därav flera som man kan se återkommer 
årligen. De olika tävlingarna i varierande spelformer genomfördes med löpande starter. Vi har höjt 
prisbordens värde och med våra duktiga ideella tävlingsledare fått till trivsamma evenemang. 

 

Ett nytt evenemang tog plats 20:e juli i tävlingen Du och jag mot Cancer. Klubben upplät banan 
kostnadsfritt till arrangören som fick in stora pengar till sin insamling. Att märka från resultaten är att 
Filippa Mörk tangerade damernas banrekord (69 slag) trots att hon spelade från herrtee (55).   

I augusti kommer vi att ha kanonstarter förutom på KM.  

Tävlingen Makar/Sambo:s med spelform Foursome arrangeras Sön 8:e Aug. 

Vårt KM spelas i år likt tidigare år sammanslaget med Öppna klasser och Åldersklasser samtidigt och 
man kan delta i båda samtidigt. Tävlingsdatum 21 - 22/8. Vi hoppas på lika stora startfält som förra 
året, välkomna. 

Svinga lugnt 
/Sture Lindström 



 
 

Rapport från Sportkommittén 
 

Fördjupningskurs fredagen den 6 augusti 
Kurserna den 30 och 31 juli blev snabbt fulltecknade, därför erbjuder vi nu ytterligare ett kurstillfälle 
den 6 augusti med följande innehåll. 
 

Närspelskurs 
 

Vi tränar putt, chip, pitch & bunker. 
Praktik:  2 timmar, 10:00-12:00. 
Antal deltagare: Max 8 deltagare. 
Pris:  400: -/ person, inkl. träningsbollar. 
 

Svingkurs  

Vi tränar att slå längre/säkrare/rakare eller vad ni önskar. 
Praktik:  1 timma, 13:00-14:00. 
Antal deltagare: Max 6 deltagare. 
Pris:  300: -/ person, inkl. träningsbollar. 
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION och anmälan tala med receptionen eller utbildaren Peter ”Pro” 
Andersson. 
 

Regelvandring 
Onsdagen den 7 juli genomfördes regelvandring och det var 4 tappra medlemmar som deltog trots 
att det regnade.  
 

Prova på golf 
Tisdagen den 13 juli bjöd vi in till en prova på dag där hela 27 personer deltog. Mycket positivt! 
 

/Christina Ellesjö och Peter Andersson 
 
 

Rapport från Bana / Anläggning 
 

Värmen och torkan har påverkat banan ganska mycket. Under början av juli hade vi haveri på 
pumpen som pumpar vatten från dammen norr om hål 12 upp till dammen vid hål 8. Det gjorde att vi 
hade betydligt mindre vatten tillgängligt, och att vi därför var lite försiktiga med att vattna fairway. 
Nu är problemet med pumpen fixat och vi kan nu vattna fairway varannan natt. Vi hoppas dock att vi 
snart får regn! 

/Peter L 
 
 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Stora Eventdagen den 27 augusti 

Årets stora sponsorarrangemang går av stapeln den 27 augusti. En heldag fullbokad med golfspel, 
golfträning, padel, föredrag och företagsutställningar. Redan klockan 8.30 startar arrangemanget 
med en partävling i golf. Några timmar senare spelar de som känner för det padel på den nya 
padelbanan. På rangen står Peter Andersson och instruerar blivande golfspelare, en förmiddag fylld 
av aktiviteter. 

Dagens event-tema är - Det lokala företagsklimatet -, här kommer kommunalråden Jacob 
Spangenberg och Margareta Widén-Berggren att medverka och svara på frågor.  
Kommunen går mot en spännande utveckling där det händer intressanta affärsidéer inom flera 
branscher. Vi ställer frågan, vad kan kommunen göra för att möta morgondagen.  
Denna och andra frågor hoppas vi få svar på. Det kommer att bli en intressant dag och klubbens 
medlemmar är hjärtligt välkomna att diskutera och ställa frågor.  
Intresserad? Kontakta mig, så mailar jag Eventdagens program. kai.Johansson@yahoo.se 

/Kai Johansson 

mailto:kai.Johansson@yahoo.se


 
 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Onsdagsgolfen 
Den 4 augusti startar vi upp vår populära tävling för medlemmar +55 år. I 24 år har vi årligen 
genomfört vår tävling, samlat hundratals medlemmar till spel och social samvaro. Nu startar vi med 
kanonstart den 4 augusti, det blir som ”vanligt”, lunch att köpa i restaurangen i väntan på 
prisutdelning, social samvaro med tillhörande golflögner och allmänt skvaller. Det kommer att bli 4 
tävlingar i augusti med start klockan 08.00. I september ytterligare 4 tävlingar med start klockan 
09.00. Ni kan redan nu gå in och anmäla er på - Min Golf -, välkomna i sällskapet! 
 

Seriespelet herrar/damer 55+ 
Den 3 augusti återupptas seriespelet för seniorerna. Det blir spel på Vassunda, Edenhof, Hallstavik, 
Friberg, Roslagen och Sparrens golfbanor. Information kommer att gå ut till respektive lagledare. 
Under augusti blir det ytterligare två serietävlingar, den 10/8 samt 17/8. Den 10 augusti har vi äran 
att få arrangera seriespelet för D 60, div 1 och 2. 
 

Succession seniorverksamheten  
Vi har sedan en tid tillbaka aviserat behovet av ett ledarskifte, att nya krafter tar över 
seniorverksamheten. Vi tror det är dags för nya ledare att ta vid, bygga vidare, utveckla en av länets 
bästa och välmeriterade verksamheter med Seriespel 12 lag, Greenfeerundan, Onsdagsgolfen, Tour 
Åland Cup, Solheim Cup, Ryder cup, Matchspel H55 och Senior Power, aktiviteter med hundratals 
medlemmar som aktiva.  

Nästa år firar onsdagsgolfen 25-årsjubileum. Det är nu dags för nya krafter att ta vid med nya idéer 
för ytterligare år i golfklubbens tjänst. Vi ser framför oss ett entusiastiskt team, några som brinner för 
klubben, vill åstadkomma något som medlemmarna har glädje av, några som känner tillfredställelse 
av att andra medlemmar trivs, några som har tid över, med andra ord, söker vi Er. 

Det är vår sista säsong som ansvariga för seniorverksamheten och vi kommer att göra allt för att 
verksamheten förblir, utvecklas som en viktig del av golfklubbens totala verksamhet. Det har varit 
många år av glädje och positivt gensvar för vår verksamhet, vilket avspeglat sig i verksamhetens 
program. Men allting har ett slut, en början för nya krafter att ta vid. 

Kontakta Kai Johansson eller Ulla Bergström/Johansson så berättar vi mer om verksamheten. 
 

(”Sveriges vänligaste golfklubb - citat från sponsor-bänken på hål 18 Gunilla och Mikael Junger”) 
 

/Kai Johansson 
 
 

Rapport från Damkommittén 
 

Ladies Day 2021 
Premiären av Ladies Day gick av stapeln 8 juli. 
Vi var 21 glada damer som åkte till Hallstavik GK för att spela. Vi var 6 lottade bollar som 
kämpade i stekande sol på en fantastiskt fin bana. Efteråt åkte alla tillbaka till Öregrunds GK 
där ytterligare 2 damer anslöt. 
Ellen och Livia mannekängade för oss medan vi avnjöt kaffe och bullar från Adas. 
Därefter blev det en supergod middag som Syrrorna hade ordnat. Till kaffe och kaka förrättades 
prisutdelning. 

Dagens vinnare blev Ulla Bergström Johansson 
2:a Marianne Schöön 
3:a Jeanette Andersson 
4:a Anita Jussil 
Ett lottat pris gick till Charlotte Husberg 

2020-års Birdieholk vanns av Agneta Parnestam 

 



 

 

Ett stort tack till alla glada, positiva damer som gjorde dagen väldigt trevlig. 
Tack även Siri och Ann med personal som ordnade det så trevligt och gott för oss. 
Även ett tack till klubben för bidrag till det lottade priset. 
Vi hoppas att detta kan bli en ny tradition i början av juli flera år framöver. 
 

Golfsystrar 
Golfsystrar startar igen 3 augusti. Vi träffas senast 15:45 för uppdelning i bollar och spelar 9 
hål. De som sedan vill fortsätta 9 hål till är naturligtvis välkomna att göra det. Anmälan sker 
på lista som sitter på anslagstavlan eller till receptionen. 
 

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


