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Klubbchef Lena Informerar… 

Ja nu är det klart med en efterträdare till mig och jag hälsar Björn Alm varmt välkommen till 

sin nya roll. Björn börjar på måndag den 1 aug. och vi kommer att arbeta tillsammans under 

hela aug. Jag hoppas att Björn kommer att trivas lika mycket som jag har gjort under mina 

fyra säsonger.  

Golfveckan 

Golfveckan är över och vi har haft otroligt många gäster till de olika tävlingarna och många 

är återkommande gäster.   

Jesper Bergkvists tävling ”Du & Jag mot Cancer” blev åter en succé för klubben. Vi fick väldigt 

mycket beröm för arrangemanget, banan och framför allt våra greener.  

132 spelare var anmälda, 40 av dem var sponsorer och idrottsprofiler som verkligen 

uppskattade vår anläggning.  

Totalt inbringade den dagen 520 000 kr som Mikaela från cancerfonden fick ta emot efter 

tävlingen.  

Restaurangen grillade hamburgare både på Callawayscramblen och på Du & Jag mot cancer 

så även restaurangen hade högtryck dessa dagar. 

Högtryck på banan 

Nu är det verkligen högtryck på banan, både med värmen och med många golfspelare. Även 

i år hittar många greenfee gäster till oss, något som är väldigt roligt.  

En vädjan från mig är att om du har en bokad tid och inte kan spela, var snäll och meddela 

oss det direkt. Blir du sjuk på kvällen och vi har stängt och du ska spela morgonen därpå, 

skicka ett sms till telefon 072 – 504 69 71 eller mail till reception@oregrundsgk.com 

Likaså håll tempot på banan och går det långsamt i din boll, släpp igenom bakomvarande boll 

och slutligen vill jag flagga för att laga nerslagsmärken på green.  

 

   / Lena Lantz 

mailto:reception@oregrundsgk.com


 

Vem är Björn Alm – vår nya klubbchef 

Nyhetsbrevet ställde fem frågor till vår nya klubbchef som tillträder 1 augusti. 

 
Vem är Björn Alm som person?  

Jag är en positiv och social person med en stark drivkraft i det som engagerar - och golf 

engagerar! 

Jag uppskattar miljöer där glädje och samarbete får utrymme och där det finns en 

konstruktiv anda. Det är i den miljön jag tror att man tillsammans når störst framgång.  

Vad betyder golf för dig? 

Jag har spelat golf sedan 20-årsåldern och golfen har varit en stor del av mitt vuxna liv. 

Under en period har jag också arbetat inom golfbranschen genom försäljning av 

golfprodukter.      

Golfen ger mig många, och ibland frustrerande utmaningar, men framförallt glädje. Att spela 

med mina nära och kära över generationsgränserna är det som jag uppskattar allra mest.  

 



 

Vad kan du tillföra Öregrunds GK?                                                                         

Med mitt engagemang, driv och kontaktnät vill jag bidra till att den fina klubb vi har 

utvecklas än mer. Jag brinner för klubben och jag vill tillsammans med personalen och 

medlemmarna hitta den bästa vägen framåt.  

Allt med mål att ha nöjda medlemmar, få in nya medlemmar i alla åldrar samt att erbjuda en 

attraktiv anläggning som lockar greenfeegäster från hela landet.   

Vilka är dina tre prioriterade frågor som ny klubbchef? 

Golfbanan är nummer ett, grunden för hela verksamheten. 

Vi har en fantastisk bana som ger oss alla möjligheter och som kan göras än mer attraktiv. 

Den ska attrahera alla golfare, allt från nybörjaren till den som ser golfen som sin framtida 

sysselsättning.  

I detta ligger att ständigt utveckla banan utifrån dess förutsättningar och att erbjuda goda 

träningsmöjligheter.       

Den fantastiska atmosfär och trivsel som klubben erbjuder ska vi vara rädda om. Den liksom 

en attraktiv golfbana ska känneteckna klubben landet över och locka till sig nya medlemmar 

och greenfeegäster.  

Jag vill jobba vidare med att hitta intressanta aktiviteter som gör klubben till en 

samlingsplats för alla åldrar.  

Man ska vilja tillbringa tid på klubben där det även kan finnas aktiviteter som inte enbart är 

golf.  

Detta kan vara ett av flera initiativ till att stärka de ekonomiska förutsättningarna för att 

säkerställa framtida utveckling av bana och anläggning.  

Vad är ditt mest speciella golfminne? 

Jag var med på en golftävling på Ullna G&CC tillsammans Callaway Golf som spelades på 

morgonen innan Scandinavian Masters gick av stapeln.  

Mitt lag vann och som pris fick vi en resa till Irland för att spela Nordenfinal på golfbanorna 

K-club, Portmarnock och Druids Glen. Det är helt fantastiska banor och vi vann även den 

tävlingen. 

Det största minnet var dock på banketten efter Ullnatävlingen där jag satt vid honnörsbordet 

tillsammans med legenden Collin Montgomery.  

Det är en person med en helt otrolig aura och hela salen tystnade när han anlände till 

banketten.  

När han efter middagen skulle lämna bordet kom han runt till mig och tackade och sa; "Aha, 

I heard that you are the long hitter in your team".  

Haha, den lever jag fortfarande på även om mina grabbar vägrar tro på det :-) 

Ha det bra alla så syns vi framöver på golfbanan! 



 

Rapport från Bana / anläggning… 
Tyvärr har vi haft lite för torrt väder för banan. För att säkra vattentillgången för greener och 

tee har vi tvingats minskat bevattningen av fairways. Vi får hoppas vi kan få lite mer regn i 

närtid.  

En dialog pågår med markägaren om att få gräva om diket som leder vatten till dammen vid 

12:an för att få mer tillströmning från dammen vid hål 1. 

Det fina arbetet med greenerna under våren och försommaren har nu gett oss de bästa 

greener vi haft på många år. Ett stort beröm till våra banarbetare! 

Planeringen för greenombyggnaden fortsätter. Vi har nu fått slutliga ritningar för greenerna 

av vår arkitekt. Vi har även hittat en grävmaskinist som har erfarenhet att bygga greener. 

Planen är att starta grävarbetet i mitten av september. 

Färdigställande av den nya greenen på korthålsbanan kommer att ske under augusti och 

september 

 Slutligen vill jag uppmana alla att laga nedslagsmärken på greenerna. Laga gärna mer än ett 

märke!  

När ni lagar skall ni föra in gräset mot mitten från sidorna så att gräset täcker hela nedslaget. 

Lyft inte upp mitten på märket så det bildas en kal jordyta, då börjar det växa ogräs där. Om 

man tittar noggrant på våra greener kan man hitta groblad i gamla felaktigt lagade märken. 

 

   / Peter Larsson 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Rapport från Tävlingskommittén… 
Juli månads tävlingar har genomförts med många deltagare, bra väder och fina prisbord.  

I Augusti väntar nu Makar/Sambos, en utmanande foursome, Söndag 7:e. Den 27–28/8 

spelas vårt årliga KM där vi hoppas på stora startfält. Tävlingen spelas som slaggolf utan 

handicap. Tisdag 30:e Augusti har vi DM för Damer/Herrar 60 år och äldre. Vi hoppas på en fin 

golfhöst. 

 

  / Sture Lindström 

 

Rapport från Sportkommittén… 
 

Här kommer några frågor som golfspelare under 2021 skickat in till tidningen Svenska Golf 

som en förbundsdomare har svarat på. 

Svaren finns på sista sidan i nyhetsbrevet. 

1. Får jag ta bort sand framför bollen på foregreen? 

2. Vad händer om jag signerar scorekortet i markörens ruta och tvärtom? 

3. Är det plikt att i ilska slå klubban i sanden efter ett missat bunkerslag? 

4. Vad händer om jag råkar sparka till min markeringsknapp på green? 

5. Får jag återplacera bollen vid markeringsknappen genom att fösa dit den med klubban? 

 

  / Christina Ellesjö 

 



Damkommittén informerar… 

Damstegen 

Damstegen är i full gång. De första matcherna är spelade. Spelperiod 2 är i gång och även 

Andra chansen. Dessa matcher ska ha spelats före juli månads utgång.  

Golfsystrar 

Golfsystrarna spelar hela sommaren på tisdagar. Vi träffas vid klubbhuset senast kl 16:15 och 

första boll går ut 16:30. Anmälan sker på lista på anslagstavlan eller till receptionen. Glöm 

inte att meddela om du får förhinder. 

Ladies Day 

Torsdagen 4 augusti kommer vi att anordna Ladies Day. Alla damer ska ha fått mail om 

detta. Det går att anmäla sig i Min Golf. Vi har i skrivande stund fått in 12 anmälningar och vi 

hoppas naturligtvis att fler damer vill vara med på denna dag. 

Damkommittén  

/ Christina af Ugglas och AnnaLena Apelgren 

 
 

Onsdagsgolfen startar igen den 3 augusti. 

Påminner om att anmälan stänger söndag kl. 16.00 till kommande onsdagsgolf.  
 

Juniortävling Öregrunds GK 

Den 2juli spelades gruppkval i SGF:s rikstäckande tävling Teen Cup på Öregrunds GK. 24st 
juniorer från 6st olika klubbar i Uppland deltog och 13st kvalade vidare till regionskval som 
spelas på Söderhamns GK 9aug. Pristagare i klasserna: F16, F15, F14, P16, P15, P14, P13. 

 

                    
 Lucas Wahlgren vann P14                         Edvin Färnström till höger vann i P13 och  
                                                                        Fredrik Huss till vänster kom trea i P13 
Vi önskar Lucas och Edvin lycka till i Söderhamn i regionskvalet den 9 aug.  

 



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

Här kommer svaren på regelfrågorna. 

1. Nej, bara den sanden som är på green. 
2. Ingenting, scoren gäller. 
3. Ingen plikt men inte så trevligt. 
4. Ingenting, knappen ska återplaceras. 
5. Nej, bollen måste läggas ned där. 
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