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Klubbchefen har ordet 

Vilken säsong vi åter har haft, med många greenfee gäster och nya medlemmar. Härligt att få 
uppleva en så rolig och utmanande säsong tillsammans med er medlemmar och sponsorer som är 
slut nu.  

Golfbanan stängdes i fredags den 22 oktober. Jag har försökt att ha den öppen så länge som möjligt, 
men efter allt regn som har kommit och frosten som höll i sig fram till närmare lunch gjorde att det 
fanns inget annat alternativ än att stänga golfbanan för säsongen.  

Golfbanan har inte varit i det skick som jag har önskat under senare delen av säsongen och nu jobbar 
vi för fullt med invintringen av banan så vi har en fin bana när vi öppnar i vår.  

Nu har vi alla roliga minnen att tänka tillbaka på när höstmörkret sakta kommer krypande. Alla 
tävlingar som har varit, golfveckan, Du och Jag mot Cancer, Hummelgrunds scramble, ja listan kan 
göras lång och inte att glömma är de nya juniortävlingarna som vi startade under säsongen. Allt 
tillsammans med alla frivilligkrafter som vi har på klubben, helt fantastiskt.  

Vi söker krögare efter Ann och Siri, vi har haft besök av några som är intresserade men inget är klart i 
dagsläget. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.  

Vi får även i år väldigt bra betyg av er medlemmar och gäster genom Players 1st enkäten, det gör att 
både jag och alla som jobbar här blir mer inspirerade att försöka förverkliga alla de tips vi får från er 
medlemmar, samarbetspartners och gäster.  
Ett stort tack till er för att ni tog er tid att besvara enkäten och göra er bedömning av oss.  

/Lena Lantz 
 
 

Senaste nytt från klubben 

Julöppet i receptionen 
I år kommer vi att ha extra julöppet lördagen den 11 dec i shopen, passa på att julhandla och kanske 
ge bort en lektion eller kurs med Peter Pro. Har du ingen möjlighet att komma just den lördagen så 
finns vi här på klubben vardagar. Ring eller mejla gärna innan, för vi kommer att ta ut vår semester 
lite sporadisk under vintern, så det kan vara så att just då du står utanför dörren är kansliet och 
shopen stängd. Om du bara kan komma till klubben en helg så kommer jag gärna till klubben och 
hjälper dig, hör av dig så kan vi boka en tid. 

Julbordbord på klubben  
Ann och Siri kommer att avsluta sin verksamhet på klubben den 22 dec, fram till dess serverar de 
lunch varje vardag mellan 10:30 – 14:00.  
Fredagen den 10 dec. serverar de en Jullunch och lördagen den 11:e dec. från kl. 13:00 dukar de upp 
ett Julbord som det går bra att reservera plats till redan nu.  

Kansliet 
Kansliet är bemannat vardagar mellan klockan 8 - 15, det kan förekomma andra tider. 

 
 

Höstårsmöte lördagen den 27 november klockan 10.00 
Efter pandemin så kan vi åter ha vårt höstårsmöte i golfklubbens restaurang. 
Årsmöteshandlingarna finns på klubbens hemsida men kan även hämtas på klubben.  



 

 
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. 

Det finns ganska många som är villiga att hjälpa till med onsdagsgolfen men det finns ännu ingen som 
klivit fram och sagt att jag kan vara en av flera att ansvara för verksamheten. 

Det är viktigt att du som kan tänka dig ett lite större ansvar för seniorverksamheten anmäler detta till 
Anders Fors (Klubbkommitté ansvarig) eller klubbchefen Lena. Vänta inte utan anmäl dig redan nu. 

Kom ihåg, utan ledare ingen seniorgolf!  

/Anders Fors 
 
 

Rapport från Sportkommittén 
 

Resultat seriespelet 
Damer 50 vann div 2 
Herrar 40 vann div 2 
Herrar 50 2:a plats i div 2 

 
Månadens regelfrågor 
Sportkommittén tänkte återkommande i nyhetsbrevet ha några regelfrågor där svaren redovisas i 
nästa nyhetsbrev. Hoppas du som medlem tycker det är en rolig idé. 
 

Här kommer 5 frågor som ska besvaras med sant eller falskt. Frågorna är hämtade från första 
kvalomgången av Regel-SM 2019. Rätt svar kommer i nästa nyhetsbrev. 

1. En spelare markerar sin boll på green med en liten platt sten som hon hittat i närheten. Spelaren 
återplacerar bollen på sin ursprungliga punkt och slår sitt slag. Spelaren får ett slags plikt. 

2. En spelare markerar, lyfter sin boll och lägger den åt sidan på green. När spelaren återplacerar 
bollen rullar han den tillbaka med puttern till bollens ursprungliga punkt och slår sen slaget. Spelaren 
får ett slags plikt. 

3. På spelfältet har du alltid rätt att markera din boll och lyfta och identifiera den. 

4. En spelare slår ut bollen i ruffen och letar i en minut, men hittar inte bollen. Spelaren går tillbaka 
till tee och peggar upp. Innan han har slagit inom de 3 minuter spelaren får leta hittas bollen. 
Spelaren får fortsätta med den ursprungliga bollen. 

5. Du lyfter din boll på green och återplacerar sedan den. Om vinden därefter för bollen till ett nytt 
läge måste den återplaceras. 

/Christina Ellesjö Eriksson och Peter Andersson 
 
 

Rapport från Bana / Anläggning 
 

Tyvärr har banan blivit väldigt blöt i oktober och alla har inte beaktat detta, trots uppmaningar, utan 
man har kört med golfbilar på blöta fairways. Dessa skador kan tyvärr påverka gräsets 
överlevnadsmöjlighet under vintern. 

På banan fortsätter invintringsåtgärderna. Till exempel har samtliga fairway luftats, det var några år 
sen det gjordes. Gräskanter runt bunkrarna kommer att beskäras och mer sand läggas i några av 
bunkrarna  

På hål 5 skall vi försöka förbättra dräneringarna mellan björkdungen och greenen. 

 



 

 

På korthålsbanan har vi nu börjat bygga en ny green. Det gör vi för att skapa ett bra övningsområde 
som kommer att vara klart under nästa säsong. Vi kommer också plantera några träd och bygga 
några kullar och bunkrar på korthålsbanan om vintern dröjer ett tag. 

Grästorven som togs bort vid den nya greenen har frivilliggruppen använt för att fylla ut i stenskrevor 
och gropar i ruffen på hål 10. 

/Peter Larsson 
 
 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Frukostmöte den 6 oktober 
Ett 25-tal personer hade kommit till klubbens Frukostmöte för företagare i Östhammars kommun. 
Resultatet och en sammanfattning av förmiddagens frågor har nu skickats ut till ca 150 företag. 
Frukostmötet blev en framgång för klubbens som arrangörer, välordnat och organiserat 
genomfördes mötet där en rad frågor berördes. Frågor som berörde hur vi kan förbättra relationen 
mellan näringsliv och Östhammars kommun. 
På mötet deltog Elin Dahm Östhammars kommun, Anna-Lena Svensk Näringsliv och Spiros T SKB 
Näringsliv AB. 

Frukostmötet var det andra mötet som Öregrunds Golfklubb stod som inspiratörer och värdar för, en 
uppföljning väntas komma efter det att berörda tagit del av den utskickade sammanfattningen från 
den 6 oktober.  

Bakgrunden och initiativet till att skapa ett bättre företagsklimat i vår kommun grundar sig i den 
attitydundersökning som Svenskt Näringsliv gör årligen och som visar våra svenska kommuners 
förhållande till det lokala näringslivet. Ett näringsliv som klubben ingår i som en betydande aktör 
inom besöksnäringen. 

Målet från klubbens sida är att fortsätta det relationsskapande arbetet med att vara en naturlig 
mötesplats för sponsorer, företag och Östhammars kommun. Vårt arbete kommer att präglas av att 
få beslutsfattare och näringsliv att mötas och samtala samt lösa viktiga frågor som för oss samman. 

/Kai Johansson 
 
 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Onsdagsgolfen Juniorfonden 
Vi kan se tillbaka på en klubbtävling som trots reducerat antal tävlingstillfällen ändå lyckats med att 
vid varje tillfälle inspirera ett drygt 100-tal seniorer till att delta i Onsdagsgolfen. Detta innebär att 
tävlingen i år har fonderat 5 600 kronor till juniorfonden. Varje tävlingsstart genererar 5 kronor som 
oavkortat går till klubbens juniorverksamhet. 

 
Onsdagsgolfen funktionärer 
Vi förbereder oss nu redan för den 28:e årgången av Onsdagsgolfen och vi är mycket intresserade av 
idéer och förslag som kan göra att den fortsätter och utvecklas. Vi ser fram emot en ny spännande 
säsong utan Corona och annat som gör att verksamhet inte har kunnat genomföras som planerat. 
Känner du dig intresserad och inspirerad att ingå i ett team av kamrater, som vid några tillfällen 
under kommande säsong vill ställa sig till förfogande, hör av dig snarast. Vill du veta mera om vad det 
innebär att ingå i ett ”onsdagsteam”, kontakta Kai Johansson eller Ulla Bergström Johansson, som 
berättar mera om arbetsuppgifterna. 
 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 


