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Klubbchef Lena informerar… 

 
 
 Vi är i slutet av mars och det är väldigt kallt ute, vi har både snö och is kvar på golfbanan och 

tjälen vill inte släppa. 2 år i rad har vi kunnat öppna golfbanan väldigt tidigt då vi har haft 

gynnsamma förhållanden, men i år så är jag glad om vi kan öppna till valborg och 1: a maj. 

Kan rekommendera att ni spelar på korthålsbanan om längtan blir för stor efter golfspel.  

Driving rangen öppnar vi så fort vi kan böja plocka boll och slå på vattnet till bolltvätten, men 

då behöver vi plusgrader dygnet runt.  

Vi väntar på sol och värmen men hur som helst så börjar säsongspersonalen allt eftersom.  

Maria Jonsson och Kristina Eklund i receptionen och Jan Malmsten och Sebastian Höglund 

som banarbetare, startar upp under april. Leo Wadell kommer åter till oss i år men ska 

denna säsong arbeta ute på banan. Det är inte klart än med övrig personal till receptionen, 

det får jag återkomma med i nästa nyhetsbrev.  

Det är också roligt att det är många grupper som har hört av sig till mig och vill komma och 

spela, så jag ser fram emot en toppenbra säsong även detta år.  

 

Rapport från årsmötet lördagen den 26 mars 2022 

Vi kunde åter igen ha årsmöte live. Vi var i vår restaurang och det var väldigt roligt att  

42 medlemmar kom till mötet.  

Under mötet redovisades att även 2021 var ett framgångsrikt år för klubben.  

Vi hade budgeterat en vinst på 500 000 kr och det överträffades väldigt väl och resultatet 

slutade på 712 000 kr.  



 

Styrelsen tackade Kai Johansson och Ulla Bergström Johansson med blommor och en 

gratifikation som innebar att de får fritt medlemskap under 5 år, från 2023 – 2027. 

De får gratifikationen för det fantastiska arbete de har utfört med senior/-onsdagsgolfen.  
  

Rapport från Bana / anläggning… 
Arbetet med att ta bort stenar och täcka hällar vid kullen på hål 7 har påbörjats. 

Vi har haft besök av golfbanearkitekten Johan Henriksson som har tittat på greenerna på hål 

16 och 10 inför kommande ombyggnader.  

I april kommer även Pierre Fulke att besöka oss för att ta fram sitt förslag. 

Efter utvärdering av olika tankar från arkitekterna fattar styrelsen beslut om vilken som väljs 

för slutlig design. 

Nu väntar vi på att all is vi har på banan skall smälta så gräs på greener och fairway kan börja 

växa igen. Det finns risk att all is har orsakat skador om tar ett tag att växa igen. 

 

/ Peter Larsson 

 
 



Rapport från Tävlingskommittén… 
Årets tävlingsprogram har fastställts och kommer att läggas in i GIT. 

Tävlingarna kommer att kunna ses i "Min Golf" mitten av Mars. Första anmälningar kan ske 

från 1: a april. Anmälningsperiod för respektive tävling blir 6 veckor. 

Mat till respektive tävling bokas vid start förutom Makar/Sambos där mat ingår i avgift. 

Golfveckan (vecka 28), KM (20–21/8) samt DM för H/D 60+ (30/8) är årets höjdpunkter. 

Svinga lugnt 

 

/ Sture Lindström 

Rapport från Marknadskommittén… 
 

Trots en viss oro i omvärlden och efter dyningarna av pandemin är intresset fortsatt stort att 

vara Partner och Sponsor till Öregrunds Golfklubb. Vårt arbete pågår bl.a. med utskick, 

inbjuda att träffa Golfklubben samt fortsatta kontakter och samtal med Partners. Några 

förändringar vet vi att det kommer det att bli men även några nya tillskott. Vi får återkomma 

med mer information i kommande nyhetsbrev när resultatet av året säljarbete kan 

summeras.  

Om du vet någon eller har några tips på potentiella Sponsorer och Partners kan du alltid 

skicka dess tips till vår mailadress: marknad@oregrundsgk.com 

Årets event- och nätverksdagar börjar ta form. Planeringen av årets första eventet den 29 

april är i gång och förhoppningsvis kan vi även avsluta med 9-hål golf för dom som vill. En 

inbjudan kommer att skickas ut i början av april. Därefter följer en Sponsortävlingen den 17 

juni som är värd att hålla koll på. Till hösten följer även en träff i september och en i oktober, 

dessa datum är inte helt spikade. 

 

/ Håkan Schröder gm Marknadskommittén  
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Rapport från Sportkommittén 
 

Här kommer först svaren på frågorna som var med i februaribrevet. 

Fråga 1: Allmän plikt (2 slags plikt) 

Fråga 2: Allmän plikt 

Fråga 3: Allmän plikt 

Fråga 4: 2 pliktslag 

Fråga 5: 4 pliktslag 

 

Här kommer nya frågor för mars. De ska besvaras med rätt eller fel. Är hämtade från 

Svenska Golfförbundets regelfrågebank. 

Fråga 1 

Snö kan vara löst naturföremål. 

Fråga 2 

Om färgen på ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen ska det 

betraktas som ett rött pliktområde. 

Fråga 3 

Spelaren är ansvarig för att summera scoren innan han lämnar in scorekortet till 

tävlingsledningen. 

Fråga 4 

Ett sprinklerhuvud stör varken bollen läge, spelaren sving, stans eller spelsinne. Dock ser hon 

det i ögonvrån och blir därav störd. Spelaren får ta lättnad. 

Fråga 5 

Spelaren som startat ronden med 13 klubbor får utöka till 14 klubbor genom att låna från en 

åskådare. 

 

/ Christina Ellesjö 

 

 



 

Rapport från Juniorkommittén… 

Planeringen av Juniorverksamheten är i full gång. Nytt för i år är att vi kommer ha en 

juniorkommitté som kommer att ligga under sportsektionen. Vi kommer att ha en egen 

budget att jobba efter och försöka utveckla verksamheten till det bästa för alla ungdomar. Vi 

har redan tjuvstartat träningen med några av juniorerna som förra året var med på tävlingar. 

Målet är att vi vill ha fler juniorer som kommer ut på tävlingar för att träffa andra golfspelare 

samt att prova på nya banor.  

Upplägget för säsongen kommer att vara 2 träningar i veckan för samtliga samt att vi 

kommer att ha en utvecklingsgrupp där vi har en extra träning.   

Den 22–24 april kommer utvecklingsgruppen att åka på ett försäsongsläger till Ängsö GK 

som start på säsongen.  

/ Ronny Wahlgren, Gabriel Åkerlöf, Johan Köhler  

 

Aktuellt från Peter PRO 
Det är hög tid att boka in vårens träning, vårens kurser är uppdaterade på hemsidan. Vi 

startar upp säsongen med några kom i gång-kurser, där kan både herrar och damer delta.  

Av våra fyra damläger så är kursen 20–22/5 redan fulltecknad, det finns reservlista och plats 

på de övriga kurserna.  

Vi hoppas på många anmälningar till det traditionella juniorlägret, som går under Kristi 

Himmelsfärds helgen. 

 

/ Peter Andersson, Pro 

 

  



Damkommittén informerar… 

Nu är våren verkligen på väg och vi ser fram emot en härlig golfsäsong. 

Vi inom Damkommittén har haft ett litet planeringsmöte och planerna inför kommande 

säsong är: 

Damupptakt 

Äntligen kan vi ha vår sedvanliga damupptakt. Den 8 maj går vi ut vid 11 och spelar en 3-

manna scramble över 9 hål. Efter avslutad runda träffas vi i restaurangen för lunch, 

mannekänguppvisning prisutdelning och information. 

Golfsystrar 

Tisdagen 10 maj startar golfsystrar igen. Vi träffas senast 16:15 för att bli indelade i bollar 

och sedan gå 9 hål i trevligt damsällskap. De som vill kan sedan fortsätta 9 hål till. Golfsystrar 

kommer i år att kunna gå ut över hela säsongen, alltså inget uppehåll i juli. Anmälan sker på 

lista på anslagstavlan eller i receptionen senast måndagar kl. 16:00. 

Ladies Day 

I år kommer vi att anordna Ladies Day på klubben i början av augusti. Det kommer att bli en 

heldag för alla damer med spel på banan, några överraskningar under rundan, ev. någon kul 

tävling på rangen. Dagens avslutas med en god middag i restaurangen. 

Damstegen 

Vi har som ambition att i år återuppta damstegen. Det är en tävlingsform där man spelar 

match mellan två spelare enligt uppgjort schema och efter överenskommelse mellan 

parterna och ska vara avslutad ett visst datum. Varje spelare får spela minst 2 matcher. Mer 

information kommer. 

Damavslutning 

Damavslutningen blir i år den 17 september.  Då spelar vi en 2-manna greensome över 9 hål 

från tee 38 och med bara järnklubbor och putter. Vi avslutar med lunch och prisutdelning då 

vi även drar vinnaren av Birdieholken. 

Damtåget – säsongstävling för klubbens damer 
Nu lanserar vi Damtåget, en säsongstävling för klubbens alla damer. Under 14 måndagar i 
maj, juni, augusti och september kommer tågat att avgå kl. 8:00 och torsdag den 15 
september blir det gemensam avslutningsmiddag med prisutdelning. För att vara med 
betalar man ett säsongskort. Första avgång är den 9 maj. 
 
Spelformen är slaggolf och anmälan görs till tågmästaren Ewa. Man betalar då också 
säsongskortet 500: -. Säsongskortet innefattar spel, avslutningsmiddag och priser. Vid varje 
resa bokar man sedan själv in sig via Min Golf. Inga vinnare utses i respektive avgång. Utan 
de fem bästa resultaten under säsongen kommer att ligga till grund för säsongens resultat. 
Så ju mer man åker med, desto större möjlighet till ett bra säsongsresultat. 
 
Damtåget kommer att vara upplagt som en tävling i Min Golf. Varje fredag, före en 
måndagavgång, kommer fördelning av spelplatser att ske. Starttiden kommer att 
distribueras på samma sätt som vid alla andra tävlingar i klubben. 



 
Ansvarig tågmästare kommer Ewa Lundholm att vara. För anmälan och mera detaljer om 
Damtåget, betalning och annat praktiskt kring resorna – kontaktar du Ewa, mail: 
ewa@lundholms.se, telefon 073-9964098. 
 
Tåget kommer inledningsvis bestå av 6 vagnar med total 24 platser. 
  
Välkomna till Damtåget! 
/ Christina af Ugglas och AnnaLena Apelgren 

 

Klubbkommittén informerar… 

Onsdagsgolfen 

Planeringen inför Onsdagsgolfen har startat och den 5 april kommer vi träffas för att göra en 

ansvarsfördelning för de olika funktionärerna. Det är viktigt att vi får vetskap om vilka som 

kommer vilja åka golfbil på Onsdagsgolfen. Denna information behövs inför lottningen av 

tävlingen. Skicka information till undertecknad. 

Detta var samlad aktuell information från din golfklubb. Tveka inte att höra av dig om du har 
synpunkter på informationen eller om du har tips och idéer på sådant du tycker vi bör 
informera om. Nästa nyhetsbrev är planerat att komma ut i månadsskiftet april/maj. 

 
Golfhälsningar från  
Thomas Karlsson,  
Klubbkommittén 
thomasvkarlsson59@gmail.com 
0708 84 57 37 
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