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Ordföranden har ordet 

Snön ligger vit på taken och det lackar mot jul… 
Nu har vi haft en period med riktigt bistra temperaturer, nedåt 16 - 17 grader minus. Tufft när man 
just kommit hem från en Spaniensemester med 20 - 25 grader plus varje dag.  Men man får väl 
försöka stå ut! 

Höstårsmötet är avklarat och innehöll inte särskilt mycket dramatik. Verksamhetsplaner och budget 
för 2022 klubbades och valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter godkändes 
utan anmärkningar. Vi hälsar en ny ledamot, Thomas Karlsson, välkommen till styrelsen och vi tackar 
avgående ledamoten Anders Fors för ett gediget genomfört arbete. Tack även till Ulf Hemmälin som 
avgår som suppleant och välkommen till Pelle Jonsson som går in som suppleant. 

Spridningen av Corona ökar tyvärr i samhället, men eftersom vi i nuläget inte har någon omfattande 
verksamhet på klubben, så är det inte aktuellt med pekpinnar från min sida. Däremot ber jag er alla 
att vara försiktiga och att vara noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ta hand om er! 

Hoppas att ni kom ihåg att köpa julklappar på klubben som hade öppet 11 december med många fina 
erbjudanden. Missade ni det går det säkert att fixa med Lenas och Ulrikas hjälp. 

Med detta vill jag tillönska alla medlemmar i Öregrunds Golfklubb en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År! 

/Håkan Sjöberg 

 

Senaste nytt från klubben 
 
Från klubbchef 
Nu har jag snart arbetat min tredje säsong som klubbchef, oj oj vad tiden går fort.   

2021 var också ett år med många nya juniorer, läger som har varit fulltecknade och många golf- och 
padelgäster.  

Lördagen den 11:e december hade vi öppet i shopen och det var full rulle med många besökare som 
ville passa på att köpa julklappar och presentkort.  

 Öregrunds golfklubb har verkligen blivit en stor mötesplats för alla åldrar, något som jag också vill 
rikta mitt tack till Ann och Siri som driver restaurangen. Med alla matgäster som kommer och är 
väldigt nöjda gör att trivseln blir ännu högre här under denna mörka årstid.  

Restaurangen stänger den 22 december och öppnar åter den 10 januari.  

Kansliet kommer att vara stängt från den 22 december tom den 7 januari, öppnar åter måndagen 
den 10 januari. 

Har ni ärende och ni vill vara säkra på att vi är här så ring eller mejla oss innan för att säkerställa att vi 
är på plats, för jag kommer att ta ut lite semester i januari och februari samt att Ulrika på kansliet 
kommer också att vara borta vid några tillfällen.  

Snön har åter lagt sig över golfbanan och vi kommer att spåra skidspår först efter den 10 januari.  

Roger och Johan tillsammans med Frida arbetar förfullt med reparationer, slipning av alla aggregat, 
och går igenom golfbilarna för att se till att vi kan starta upp golfbanan när det blir dags.   

 



 

 

Jag ser fram emot att starta arbetet med all planering inför nästa säsong och vi alla får hålla 
tummarna att det blir ett riktigt bra golfår.  

/Lena 

 

Erbjudande från Golfhäftet! 
 

Kära medlem 
Julen är precis runt hörnet, men det finns fortfarande mycket kvar att göra innan jul. Nu kan du 
checka av en av sakerna på din ”att göra lista”! Köp Golfhäftet via oss – då har du en julklapp mindre 
att tänka på. Golfhäftet är den perfekta julklappen till golfare som redan har allt och som vill spela 
ännu mer golf nästa år.  

Golfhäftet ger dig möjlighet att spela på mer än 1 100 banor i hela Europa för halva greenfeen. 

När du köper Golfhäftet av oss stöttar du även klubben. 

Vill du ha Sveriges snabbaste leverans av julklappen. Beställ ett digitalt Golfhäfteskort på vår 
hemsida.  

Tack för att du stöttar klubben! 

/Lena 

 

 

Rapport från Sportkommittén 
 

Svar på oktober månads regelfrågor 

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. 
Rätt svar: SANT 

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. 
Rätt svar: SANT 

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

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. 
Rätt svar: SANT 

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

December månads regelfrågor 

1. En spelares boll ligger i en bunker. När spelaren gör sin baksving för sitt slag vidrör klubban en 
fast inbäddad sten i bunkern. Detta medför ingen plikt. 
 

2. När en spelare ska ta lättnad med en klubblängd så innebär det längden på den längsta klubban 
spelaren har i bagen. 
 

3. Samtidigt som en caddie pekar ut spellinjen för en putt, tar caddien bort en insekt från hålkanten 
och vidrör då insidan på hålet. Spelaren får då den allmänna plikten. 
 
 
 



 
 
 
 

4. Enligt regel 18.3b måste spelaren meddela att hon ska spela en provisorisk boll. Att säga ” jag 
spelar en till för säkerhets skull” är tillräckligt tydligt. 
 

5. En spelare har aldrig rätt att avsiktligt under en rond pröva en green genom att gnugga ytan. 

 
Öregrund GK´s klubbresa i april 2022 
Vårens klubbresa med Peter "Pro" går till Novo Sancti Petri, klicka på länken för 

info.  www.golfplaisir.se/oregrund2022 

/Christina Ellesjö Eriksson och Peter Andersson 

 

Rapport från Tävlingskommittén 
 

Tävlingsprogrammet för 2022 finns nu som preliminär utgåva och liknar tidigare års program i stort. 

- Scramblar (4-manna och 3-manna) inleder och avslutar säsongen. 
- Golfveckan 28 är sig lik med undantag för ny samarbetspartner på torsdagens greensome där 

Abacus kommer in i stället för Golfhäftet.   
- Klubbmästerskapet ligger 20 - 21 aug där vi hoppas många blir med. 

Vi har också tilldelats Seniorernas DM, Herrar/Damer 60 år och äldre, tisdag 30:e aug. 

Vårt mål är att bjuda på tävlingar i olika spelformer som singel, par eller lagtävlingar och att 
tävlingarna ska ha attraktiva prisbord.  

Vi hoppas att vi kan genomföra det mesta med kanonstarter. 
 

/Sture Lindström 

 

Rapport från Marknad/Företagsgrupp 
 

Sponsorverksamheten är en viktig del för oss i Öregrunds Golfklubb. 

Vi kan glädjas åt att vi under 2021 har haft ett 70-tal företag, partners och sponsorer som på olika 
sätt valt att stödja vår verksamhet. De senaste årens satsning på långsiktig hållbar sponsring har givit 
resultat. Vi vill ännu en gång passa på att tacka Kai Johansson för ett mycket bra arbete med och runt 
Marknad & Företagsgruppen. 

Målet inför 2022 är att fortsätta det relationsskapande arbetet med att vara en naturlig mötesplats 
för sponsorer, företag och Östhammars kommun. Arbetet pågår för fullt med att kontakta företag, 
partners och sponsorer inför 2022. Vi kommer att fortsätta vår kampanj ”Stripa en golfbil” eller som 
den även heter ”Marknadsföring på hjul”. Parallellt har vi även påbörjat arbetet med att söka och 
kontakta nya företag, partners och sponsorer. Vi hoppas att fortsättningen på pandemin inte 
påverkar vårt arbete alltför mycket. 

Har ni tips på nya sponsorer eller andra idéer/uppslag är ni alltid välkomna att kontakta oss i 
marknadskommittén. 

/Håkan Schröder  
 
 

Rapport från seniorkommittén 
 

Seniorkommittén planerar just nu för att ha ett första möte i början av januari där vi kommer ”dra de 
stora penseldragen” gällande aktiviteterna under 2022. Det är fortfarande så att vi gärna ser att flera 
anmäler sig till att hjälpa till med framför allt onsdagsgolfen. Hör av dig till Lena om du vill hjälpa till. 
 
 
 

http://www.golfplaisir.se/oregrund2022


 
 
 

Rapport från Damkommittén 
 

Damkommittén har bytt medlemmar. Liz Husberg har valt att sluta och AnnaLena Apelgren träder in i 
hennes ställe. Vi behöver fler damer som vill vara med och bidra till att Damkommittén arbetar för 
alla golfdamer i klubben.  
Hör gärna av dig till Christina af Ugglas, chrisse.cau@gmail.com. 

/Christina af Ugglas och AnnaLena Apelgren 
 
 

Årets sista nyhetsbrev 
Vi har i år kommit ut med 11 nyhetsbrev och det här är det sista för året. Hoppas du som medlem 
haft nytta och glädje av den information vi förmedlar. Du är alltid välkommen med tips om 
förbättringar / tillägg till klubbens nyhetsbrev och hemsida.  
Återkommer i januari 2022 med nästa utgåva av nyhetsbrevet. 
 

Till sist önskar Styrelsen och personalen alla våra medlemmar en riktigt 

 GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        
 

 
 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors (avgående styrelsemedlem för Klubbkommittén) och Thomas Karlsson (nyvald dito som 
på sikt kommer ta över nyhetsbrevet). 
Klubbkommittén 
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