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Ordförande har ordet… 
 
Vi närmar oss midsommar! 

Tiden går jättefort, vi har redan gått in i högsäsong för klubben. Spelet ökar på klubben för 

var dag och det känns mycket bra.  Banan har repat sig fort efter en tuff vinter och vår och 

detta beror till stor del på att invintringen av banan gjordes i höstas på ett bra sätt av våra 

duktiga banarbetare. Jämfört med många andra klubbar i distriktet, så har vi klarat oss 

väldigt bra.  

Jämför man de två senaste åren, så är dock beläggningen inte oväntat lite lägre. 

Pandemiåren med den extrema efterfrågan av golf och padel var något mycket speciellt och 

lönsamt för oss och alla andra klubbar! Men det gäller ändå att inte ta ut svängarna nu 

alltför mycket, utan vi ser till att hålla i hatten och skynda långsamt. I vår gällande budget 

har vi lagt nivån för intäkterna som för ett normalår före pandemin och det är där vi befinner 

oss nu. Till och med maj i år kan vi säga att vi ligger ungefär lika som vid samma tid 2019, 

detta trots att vi i år öppnade senare och att vi har haft en kall väderlek under försommaren. 

Lite lägre tryck på banan gör att det är lättare för oss medlemmar att boka tider då det 

passar oss. 

Processen med att hitta en ny klubbchef efter Lena pågår för fullt och vi har ett stort antal 

sökande till tjänsten. Intervjuer pågår och rekryteringsgruppen hoppas kunna presentera 

den nya klubbchefen i slutet av sommaren.  

Våra krögare har upptäckt att det är ett betydande svinn i kiosken. Det gäller för oss alla att 

vi sköter betalningarna på rätt sätt. Ser vi något skumt, så ska vi inte vara rädda att säga till. 

Går det för långt så kan det bli tal om att stänga kiosken och det är ju inget vi vill. Vi måste 

vara rädda om den krögare vi har. Var uppmärksamma på att använda rätt swish-nummer, 

så att inte de förra krögarna får betalningen. Det är för dyrt att ha bemanning alla tider 

kiosken är öppen, så det bygger på ärlighet från oss köpares sida.  

Nu har vi större delen av sommaren framför oss och jag hoppas att det blir många fina 

stunder för er alla på vår fina anläggning. Se till att anmäla er till så många tävlingar som 

möjligt under Golfveckan (vecka 28). 

 

 

 

 

/Håkan Sjöberg 



Klubbchef Lena Informerar… 

Äntligen så har vi fått sol och värme, samt att det har kommit lite regn som gör att det växer 

så det knakar på banan. Banan har hämtat sig bra från frostskadorna och vi gör allt för att 

den ska bli riktigt bra till juli månad och golfveckan.  

Vi kommer att stänga av tee 47 på hål 1 under några veckor då vi ska arbeta med den för 

den är inte bra i dagsläget. Tee 47 kommer att spelas från tee 51 framkant.  

Vi har många greenfeegäster som även i år har hittat till oss, något som är väldigt roligt att 

hälsa återkommande och nya gäster välkomna till vår klubb.  

Under de kommande veckorna kommer vi att utföra greenfee kontroller och tänk på att det 

inte är tillåtet att starta från hål 10. 

Ställplatserna för husvagnar och husbilar där frivilliggruppen har byggt altandäck är verkligen 

uppskattat, ett stort tack till er alla i frivilliggruppen som kämpade med trädäcken.  

Kansli och reception  

Nu är det högsäsong och det innebär att reception och shop är öppet mellan kl. 7:30 – 17:00 

fram till och med den 14 aug.  

Kansliet är bemannad måndag – torsdag mellan kl. 8:00 – 16:00.  

Grillkväll 7 juli med information från Styrelsen 

Den 7 juli är det information från styrelsen samt grillkväll se längre bak i Nyhetsbrevet. 

   / Lena Lantz 

 

Rapport från Bana / anläggning… 
Greenerna har nu luftats och dubbel dressats så de skall vara fina över högsäsongen. 

Klipphöjden har minskats från 3,9 mm till 3,6 mm. Inom ett par veckor skall vi gå ner stegvis 

till 3,2 mm.  

Fairway har stickluftats och besprutats, och nu skall vi även bespruta ruffen mot ogräs. 

Vi skall prova att klippa mindre ruff på områden där bollar sällan är i spel för att minska vår 

dieselförbrukning. Till exempel gäller det kullarna höger om diket på hål 12 och ett område 

mellan greenen på hål 10 och hål 18. 

 

En semi-ruffklippning är efterfrågad bland medlemmarna, vi skall nu prova att klippa 

semiruff på något hål för att se hur mycket extra tid det tar. 



Banarkitekt Johan Henriksson som ritar om greenerna på hål 16 och 10 har varit på besök 

och träffade bankommittén och några ur personalen. Vi diskuterade då hans olika förslag på 

utformningar. Johan kommer utifrån diskussionen ta fram slutliga förslag. 

Fler behövs till frivilliggruppen 

Vi behöver fler som ställer upp i frivilliggruppen. Vi som nu jobbar hinner inte med att 

trimma alla högruffar. Vill du ha en fin bana och möjlighet att hitta bollen även när du slår 

snett så kommer du och hjälper till på måndagar kl. 08.30 

   / Peter Larsson 

 
Rapport från Tävlingskommittén… 
Årets fyra första klubbtävlingar är genomförda, alla med fler deltagare än föregående år. 

På söndagen den 19 juni genomfördes Volvo Mixed Golf Challenge med ett fantastiskt 

prisbord. 

Årets juli-tävlingar är nu öppna för anmälan och Golfveckans finalscramble är nästan 

fullanmäld.  

Golfveckan bjuder i vanlig ordning på varierade tävlingar för att passa så många som möjligt. 

Tävlingarna kommer att startas på siren med gemensam målgång. För att möjliggöra för fler  

att spela efter tävlingarna ska 9-håls EM-ronder med start från hål 10 provas.  

Inför sommaren kommer banmarkeringar med mera att gås igenom och kompletteras. 

  / Sture Lindström 

  



Rapport från Marknadskommittén… 
 
Fredagen den 17 juni spelades årets upplaga av ”Sponsorsgolfen”. 
Det bjöds på strålande sol och vi hade en mycket trevlig dag på vår grönskade bana som nu 
börjar närma sig ett härligt skick. Tävlingen spelades som Greensome med 16 deltagande 
lag.  
 
Segrade gjorde Bilbolaget följt av JE Teledata och med Alewalds på tredje plats. Dagen 
avslutades med god lunch i strålande sol. 

 

 

 Bilder från Sponsorgolfen den 17 juni 

Nästa företagsträff är inplanerat till den 9 september. 

Går du i marknadsföringstankar eller har du tips på tänkbara Sponsorer och Partners kan du 

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

   / Håkan Schröder gm Marknadskommittén  



Rapport från Sportkommittén… 
 

Inbjudan till Regelvandring på banan 

Välkomna att vara med på en regel vandring vid Öregrund Golfklubb den 5 juli kl 17:00. Vi 

samlas vid klubbhuset. Det krävs ingen föranmälan. Det är Peter PRO och Christina Ellesjö 

som håller i regel vandringen. 

Här kommer några frågor runt våra lokala regler, svaren hittar ni sist i nyhetsbrevet. 

1.  

Får man hämta bollen som är Out of bonds på hål 10,12 och 18 om du måste beträda 

området för Out of bounds? 

2.  

På hål 6, 7 och hål 13 finns det röda pinnar med grön topp. Vad är det som gäller om du 

hamnar utanför dessa pinnar? Dvs till höger om dessa pinnar. 

3.  

Våra viltstängsel på hål 12 och 13 definieras som Oflyttbara hindrade föremål, vad innebär 

det? 

4.  

Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Får du ta bort lösa stenar ur 

gärdsgårdarna? 

5.  

Vad är plikten om du bryter mot en lokal regel? 

 

  / Christina Ellesjö 

 

  



Rapport från Juniorkommittén… 

 

Junior Camp 28 – 30 juni 
Öregrunds golfklubb arrangerar varje år trevliga träningsläger för alla knattar och juniorer. 
Golflägret är upplagt så att alla kan vara med, det är möjligt att påbörja Gröna Kort 
utbildningen under dagarna. Vi kommer att träna och spela med klubbens Pro och 
assistenter som han har till sin hjälp. Du som är mellan 8 - 18 år är mycket välkomna. 

Tid:  10:00-15:00 alla dagar, träning 4 timmar per dag, både praktik och teori, 
inklusive fria bollar på rangen. 

Tävlingar:  Under veckan genomför vi roliga tävlingar 

Måltider:  Luncher på golfklubben ingår 

Tränare:  Peter "Pro", Johan Köhler och assistenter 

Pris:  Medlem 600 kronor, ej medlem 900 kronor. 

Erbjudande: Vill du ta Grönt kort under golflägret kostar detta 1 800 kr inklusive lägeravgift 

och årsavgift i klubben under 2022. 

 

Damkommittén informerar… 

Golfsystrar 

Vi fortsätter med Golfsystrar. Ibland är vi bara några få och ibland flera. Kul ändå att flera vill 

spela en trevlig sällskapsrunda på tisdagskvällarna. Vi har fått önskemål om att få gå från Tee 

10 och Lena Lantz försöker verkligen ordna så att vi får göra det någon gång i alla fall. 

Damstegen 

Damstegen är i gång. Vi fick till slut 12 damer som vill spela match. 2 matcher är redan klara 

och vi hoppas att alla har spelat sina första matcher innan 30 juni.  
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Ladies Day 

Torsdagen 4 augusti kommer vi att anordna Ladies Day. Det blir en singeltävling över 18 hål 

och efter rundan kommer vi att ordna lite överraskningar. Det blir middag på klubben på 

kvällen. Håll utkik efter mer information på hemsidan och på anslagstavlan. Anmälan 

kommer att ske via Min Golf. Vi har inte lagt in tävlingen ännu då det inte är klart med 

starttid och om vi kan få ha kanonstart. 

Damkommittén 

/ Christina af Ugglas och AnnaLena Apelgren 

 

Klubbansvarig informerar… 

Grillkväll tillsammans med styrelsen den 7 juli 

Välkommen till en grillkväll med styrelsen som informerar om vad som händer på Öregrunds 

Golfklubb.  

Vi startar med informationen kl. 17:00 och vi sitter utomhus vid restaurangen och kl. 18:00 

är en grillbuffé uppdukad. 

Alla är välkomna till Grillbuffén oavsett om du är golfare eller ej.  Bokning av bord sker direkt 

till restaurangen senast 4/7 - 21. Tel 070 777 20 67. 

 

Grillbuffén kostar 295 kr/per person, barn upp till 5 år gratis därefter 20 kr/per år 

upp till och med 15 år. 

Välkomna hälsar styrelsen 
 

Sökes fler Golfvärdar/Golfvärdinnor 2022 – OBS! 

Ett mycket uppskattat inslag föregående år har varit våra golfvärdar och värdinnor. 
Uppskattat av såväl medlemmar som våra greenfree gäster. Vi har som mål att ha två 
golfvärdar vid varje arbetspass, en som sköter starten och en som är bilburen under 
arbetspasset och som hjälper till att hålla tempo på banan. Som tack för din insats bjuder 
klubben på lunch, gäller vid såväl förmiddag/ eftermiddagspass.  

Vi behöver golfvärdar/värdinnor under veckorna 25 – 31. Förmiddagspasset är mellan 07.30 
– 11.00 och eftermiddagspasset är mellan 11.00 – 14.30. 

Anmäl ditt deltagande som golfvärd/värdinna till receptionen eller på mejl till 
info@oregrundsgk.com  

mailto:info@oregrundsgk.com


Onsdagsgolfen – sista anmälningsdag 

Påminner om att anmälan stänger söndag kl. 16.00 till kommande onsdagsgolf. Efter den 22 
juni gör onsdagsgolfen uppehåll och återkommer igen 3 augusti. 

 

Vår shop – mycket prisvärd. 

 

Shopen är ansluten till Golfstore, men det är klubben som äger och driver den. Vår ambition 
är att tillgodose våra kunder som ställer krav på god kvalité till ett marknadsmässigt lågt 
pris. I vårt sortiment finner du välkända produkter från Callaway, Cobra, Titleist, Puma, 
Lindebergs, Wilson, Daily Sport, Abacus, Footjoy, Lanner Socks, HS Eyewear och Ivanhoe.  

Genom att handla i shopen stödjer du klubben! Håll ögonen öppna – det finns alltid några 
fina extraerbjudanden. 

 

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

Här kommer svaren på regelfrågorna. 

1. Nej 

2. Röda pinnar med grön topp definierar gränsen för spelförbudszon i rött pliktområde. Boll 

får EJ hämtas utanför markeringen (i spelförbudszonen). 

3. Du får lättnad utan plikt om stängslet påverkar din avsedda stans eller avsedda sving. Får 

också lättnad om bollen nuddar vid det oflyttbara hindrade föremålet. 

4. Nej 

5. Ett slags plikt. 
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