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Klubbchefen har ordet 
 

Hösten börjar närma sig och vi har gått in i lågsäsong, det betyder att receptionen och shopen är 
öppen varje dag mellan kl. 8:00 – 16:00. 
Tyvärr så har augusti varit väldigt blåsigt och regnigt så de golfare som ändå trotsade vädret har varit 
väldigt tappra. Att vi skulle få skotta hagel redan den 10 aug. det var något som jag inte hade tänkt 
mig. 

          

Nu får vi hoppas att september blir riktigt fin som hösten kan vara, med många fina golfdagar och 
förhoppningsvis väldigt lite regn.  

Vi har fortfarande många som vill börja spela golf och vill bli medlemmar hos oss, i skrivande stund så 
har vi 1247 medlemmar varav 190 är juniorer, samt ett 60-tal personer i olika åldrar som går Grönt 
kort utbildning.   

Ulla Bergström Johansson har gjort ett jättejobb med att skapa snygga tavlor för alla klubbmästare vi 
har haft och HIO tavlor som vi nu har satt upp i entrén på klubben. Tack Ulla. 

Padeln 
Padelbanorna har tyvärr inte varit bokade som jag skulle önska men det har verkligen med vädret att 
göra, så fort det är uppehåll och sol då kommer padelspelarna.  

Restaurangen 
Tyvärr så har Siri och Ann sagt upp hyreskontraktet med oss och det innebär att de slutar sin 
verksamhet vid årsskiftet. Vi tycker att det är oerhört sorgligt att de slutar men förstår dem samtidigt 
med allt arbete som de har lagt ner. Vi kommer omgående att gå ut med annons i olika sociala 
medier för att hitta en ny krögare. 

Players 1st medlemsenkät nr 2  
Medlemsenkät nr. 2 i Players 1st, har skickats ut till de medlemmar som inte fick den i våras.  
Jag och styrelsen hoppas verkligen att du tar dig tid att svara på den då det betyder så mycket för oss 
vad du tycker. Hur vi ska förbättra oss och vad just du tycker är viktigt för oss att arbeta med. Sista 
dagen att svara på enkäten är den 8 sept.  

 
 
 
 



 
 
Rapport från Klubbkommittén 
 

Ledare till seniorkommittén 
Kai och Ulla har aviserat att man gör sitt sista år 2021. Vi är oerhört tacksamma för alla år de arbetat 
för klubben och inte minst för alla seniorer. Stort tack till Kai och Ulla. 

Vill vi att klubbens seniorverksamhet (som är en av landets största) skall fortsätta så är det dags för 
dig att kliva fram. Ingen skall ensam behöva ta ansvar för hela seniorverksamheten utan det kommer 
vara ett lagarbete där vi delar upp ansvaret.  

Det är viktigt att du som vill hjälpa till anmäler detta till Anders Fors (Klubbkommitté ansvarig) eller 
klubbchefen Lena. Vänta inte utan anmäl dig redan nu. 

Kom ihåg, utan ledare ingen seniorgolf!  

/Anders 
 

Rapport från Tävlingskommittén 
 

Golfhösten är här med mycket regn men också en del Golftävlingar.   
8:e augusti genomförde vi vår första tävling (Makar/Sambos) med kanonstart och gemensam lunch 
vid målgång. Vi som bedriver utomhusidrott har bättre möjligheter att iaktta de kvarvarande 
restriktionerna för Covid som fortfarande finns men att vi kommit nästan till normalläge känns bra. 

Vårt sammanhållna KM helgen 21 – 22/8 samlade sedvanligt stort deltagarantal och det är inte 
många klubbar som kan matcha detta. Alla deltagare skapar en trevlig atmosfär runt tävlingen.  

Många åldersklassmästare korades enligt nedan: 
 

- D 60  Christina Ellesjö-Eriksson 
- D 70 Solweig Waldner 
- H 21 Lucas Wahlgren 
- H 30  Michael Eklund 
- H 40 Daniel Wahlberg 
- H 50 Stefan Widén 
- H 60 Lars Ek 
- H 70 Kenneth Sjölund 
- H 75 Jan Hedin 
- H 80 Lorenz Lindfors 

Våra Klubbmästare i år heter Julia Axhamre (Dam) och Michael Eklund (Herr). Alla resultat hittar du 
på min golf.  

4:e September sker ett samarrangemang med Hummelgrund Öregrund. 2-mannascramble med 
bankett efteråt. Kanonstart 09:00. 

11:e September har i Ahlselldubbeln, en 2-mannascramble. Kanonstart 09:00. 

19:e September spelas Höstscramblen i samarbete med ICA Öregrund, 3-mannascramble. Kanonstart 
09:00.  

Svinga lugnt 
/Sture Lindström 
 
 

Rapport från Sportkommittén 
 

Demodag med Titleist 
Titleist kommer och har en demodag hos oss 12/9 kl 10,00-14,30, då är det lansering av de nya T-
series järnklubborna. 
Boka tid på titleist.se/events för privat custom fitting. 

  

http://titleist.se/events


 

 
Juniorträning 
Säsongens sista juniorträning har vi söndagen den 26/9, då blir det en avslutning med spel 
ungefärligen 15.00 – 17.00. 
 

Höstpaketet 2021 

3 st. 25 min. lektioner & 9 håls spellektion på banan. 

1 person 
Ordinarie pris 2 070: - 
Pris som gäller under hösten 1 400: - 

2 personer 
Ordinarie pris 2 740: - 
Pris som gäller under hösten 1 900: - 

För bokning kontakta receptionen 0173-324 50. 

Bra träning under hösten ger bra övervintring! 

/Christina Ellesjö och Peter Andersson 
 
 

Rapport från Bana / Anläggning 
 

Regnovädret i mitten av augusti medförde mycket jobb med banan. Alla bunkrar har nu återställts 
och även de flesta vägar. I övrigt har det varit normal skötsel med klippning och gödning. 
Under augusti har även infiltrationen från klubbhusavloppet grävs upp och åtgärdats 
 
Frivilliggruppen har börjat måla fasaden på klubbhusutbyggnaden. 
Gruppen skall nu börja att jämna ut tee’s. Det läggs ut dressjord i svackor och sås gräs. 
Var snälla och gå inte på dessa ytor. 
 

Vi kommer att rensa dammarna den här veckan. 

/Peter L 
 
 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Stora Eventdagen den 27 augusti 

Stora Eventdagen arrangerades den 27 augusti. Ett 20-tal företag hade hörsammat vår inbjudan till 
golfspel, prova på padel eller golf. Arrangemanget hade även lockat ett antal företag att profilera sig 
med att vara med som utställare.  

Eventet hade marknadsfört i lokalpressen, och genom brev till våra sponsorer. 

Det bistra vädret bidrog till att bara ett fåtal personer kom för att prova på golf och padel. Trots 
vädret var stämningen mycket god bland deltagare och besökare. Dagens segrare i företagsgolfen 
blev Bolander & Co, försäkringsrådgivare och skadekonsulter. 

Eventets huvudnummer - det lokala företagsklimatet-, samlade desto fler besökare, närmare ett 40-
tal åhörare kunde under en timma lyssna och delta i diskussionen, där Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning om det lokala företagsklimatet stod på dagordningen och låg till grund för 
samtalet. 

Frågor som togs upp var bland annat mobilnät/bredband, bostadsfrågan, informationen till företagen 
och den lokala servicen. 

Jacob Spangenberg och Margareta Widén Berggren presenterade kommunens plan för att förbättra, 
svarade på deltagarnas frågor och gav många positiva signaler som kommer att förbättra klimatet 
mellan företagen och kommunen. 



 

 

Golfklubben fick beröm för sitt initiativ och det var första steget mot ökad samverkan i frågor som är 
till nytta för såväl de lokala företagen som golfklubben. 

/Kai Johansson 
 
 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Seriespel seniorer 
Seriespelet är avslutat. Det blev en blandning mellan framgång och ganska bra resultat för våra lag.  
H80, lag 1, segrare i div1 tillika distriktsmästare 2021. 
H80, lag 2, 9:e placering i div 1 
H75, lag 1, 9:e placering i div 1 
H75, lag 2, 5:e placering i div 2 
H70, lag 1, 7:e placering i div 1 
H70, lag 2, 3:e placering i div 2 
H60, lag 1, 3:e placering i div 1 
H60, lag 2, segrare i div 3, flyttas upp till div 2, 2022. 
D75, lag 1, 11:e placering ( laget lämnade in WO efter första ronden pga för få spelare. ) 
D70, lag 1, 3:e placering i div 1 
D70, lag 2, 7:e placering i div 2. 
D60, lag 1, 9:e placering i div 1. 
Vi tackar samtliga deltagare som på ett förtjänstfullt sätt representerat klubben på olika golfbanor i 
distriktet Uppland. 
 

Red tee master och orange tee master 
Den 25 augusti spelades tävlingarna Red tee Master och Orange tee Master, en tävling där samtliga 
damer spelar från tee 38 (orange tee), samtliga herrar spelar från tee 47 (röd tee). Tävlingen spelas 
både som en scratchtävling och en slaggolftävling. Resultatet från tävlingen blev i år: 

Segrare i scratchklassen damer, Birgit Ahlström  
Segrare i slaggolfklassen damer, Inger Ekström  
Segrare i scratchklasser herrar, Lars Ek 
Segrare i slaggolfklassen herrar, Bengt Ove de Joung  
 

Onsdagsgolfen herrar och damer 55+ 
Vi fortsätter våra tävlingar under september månad 1/9, 8/9, 15/9 och 22/8. Vi har kanonstart 
klockan 09.00 och din anmälan gör du enklast på Min golf.se.  
Sammantaget efter 6 tävlingar leder Birgitta Angel-Larsson med ett snitt på 77,7 slag. Herrar 55+ 
leder Jan Eklöf på 73,8 i snitt. Herrar klassen 70 leder Claes Wiberg med 73,0 i snitt. I klassen 75+ 
leder Roland Sandin med ett snitt på 75 slag. 
 

Old Members singel 
Det finns fortfarande platser kvar på singeltävlingen som den här gången går på vår hemmabana. Gå 
in och boka på ”Min Golf”. 
 

Ryder Cup 
Laget för Ryder Cup är nu uttaget och spelar sin match på vår hemmabanan där det samlas 22 
spelare från respektive lag, Älvkarleby och Öregrunds GK. 
 

Solheim Cup 
Även här arbetar lagkaptenen med att ta ut det starkaste laget. Det kommer att bli 15 - 16 spelare 
som kommer att få erbjudande att representera klubben på bortaplan Älvkarleby Golfklubb. 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport från Damkommittén 
 

Golfsystrar 
Golfsystrar startade igen 3 augusti. Vi håller på till 14 september då vi hoppas kunna ha en trevlig 
avslutning efter rundan. Se anslag i receptionen och vår hemsida i början av september. 
 

Damavslutning 
Lördagen 18 september kommer vi att ha vår Damavslutning. Vi startar kl. 13:00 i lottade 2-bollar. Vi 
spelar Greensome från Tee 38 med endast järnklubbor. Efter avslutad runda träffas vi i restaurangen 
för gemensam middag och prisutdelning. Då kommer vi även att dra årets vinnare av Birdieholken. 
Tävlingen ligger öppen och anmälning sker via Min Golf eller hemsidan.  
 

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


