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Ordförande har ordet… 
 
Det är dags för Lena att kliva av jobbet som klubbchef och för Björn att ta över.  
Lena ska ha ett jättestort tack för sitt oerhört fina sätt på vilket hon har genomfört de fyra 

åren hon innehaft tjänsten som klubbchef. Tack Lena! Vi hoppas att du får det lite lugnare 

och att du kan unna dig att få lite mer tid för Johan och Frasse. Och naturligtvis att du får tid 

för egen golf, det blir ett nytt sätt att vara på klubben för dig. 

Styrelsen hade i mitten av augusti en planeringskonferens på Åland tillsammans med SGF:s 

klubbrådgivare Lena Lindström och samarbetet med henne kommer att fortsätta nu i höst. 

Konferensen var mycket givande och vi kommer att fortsätta den strategiska planeringen 

med att slipa på verksamhetsidén, visionen, värdegrunden, strategin och de långsiktiga 

målen och verksamhetsplanerna. Arbetet leds naturligtvis av den nye klubbchefen Björn 

tillsammans med styrelsen. Björn har kommit in bra i sin nya roll och visar redan stor 

entusiasm inför det som komma skall. 

Styrelsen är helt enig om att det är banan som ska prioriteras i alla lägen och det finns några 

stora utmaningar. 

Ett stort ökande bekymmer för klubben är tillgången på vatten. Klimatförändringar?? Efter 

en lång period av torrt väder, så kan vi se att det är låga nivåer i våra dammar. Det har en 

längre tid varit omöjligt att vattna fairway, för att vi måste koncentrera det vatten vi har till 

greenerna. Bevattningsprojektet, som vi gemensamt fonderar pengar för, är mycket viktigt 

att genomföra. Den ursprungliga planen för införande av ett nytt bevattningssystem 2023 

måste hållas. Även projektet att rena och återvinna avloppsvatten är angeläget och ska 

genomföras efter denna säsong. Ett problem som nu är akut är att invallningsdammen vid 

hål 12 är igenväxt och i och med det inte ger den påfyllning till bevattningssystemet som det 

är tänkt. Detta måste lösas så snart som möjligt och det kommer att ta en hel del 

ekonomiska resurser. Planering pågår. 

Trots problemen som beskrivits ovan, så har vi haft en riktigt bra bana under högsäsongen. 

Greenerna har varit, och är fortfarande, av hög klass. En eloge till banarbetarna som lägger 

sin själ i banans skötsel! 

I skrivande stund är det en varm och solig dag och man kan tro att högsommaren har tagit 

ett steg tillbaka. Vädret är lite mer fram och tillbaka nu, men vi ska vara glada för lite regn 

också.  Vi får dock hoppas att det blir några fler dagar som idag och att alla ni passar på att 

njuta av några fina golfstunder innan det är dags att ställa in klubborna för denna säsong. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Håkan Sjöberg, ordförande 

 

Klubbchef Lena Informerar… 

Ja nu gör jag mina sista dagar som klubbchef på Öregrunds golfklubb.  

Det har varit fyra otroligt härliga säsonger på klubben, att få chansen att leda denna klubb 

med alla fina medlemmar och gäster har varit en ynnest. 

2020 kom pandemin med alla de utmaningar det medförde. Jag har väl aldrig städat så 

mycket i mitt liv som jag gjorde under dessa två år.  

Klubben hade inte heller haft så många greenfee gäster som då och likaså var det många 

medlemmar som ”jobbade hemma” och det innebar att det fanns gott om tid för golfspel.  

Så dessa två år var som att åka i en virvelvind.  

Nu är det dags för mig att varva ner, spela lite golf och arbeta med vår hund Frasse. 

Jag vill tacka alla medlemmar, sponsorer, samarbetspartner som jag har träffat och fått lära 

känna, för dessa år oHech jag önskar Björn Lycka till med det fortsatta arbetet med klubben.  

    

/ Lena Lantz 

 

 

 



 
 
 

Tillträdande Klubbchef informerar… 

Vill börja med att tacka Lena för att du under din tid verkligen byggt vidare utifrån klubbens 

själ, dvs att vi är en välkomnande klubb med hög trivselfaktor och i det bidragit till att 

ytterligare stärka den känslan. Stort tack också för stafettpinnen som jag med glädje tar 

över. 

Jag står jag nu inför den angenäma uppgiften att ta det vidare in i framtiden vilket är både 

spännande som utmanande. Båda två ingredienser som inspirerar och är i det inte orolig då 

vi är ett härligt gäng medarbete och frivilliga som verkligen glöder för klubben och som 

tillsammans gör ett fantastiskt jobb.  

Ett av de egna uppsatta målen är att försöka inspirera än fler ideella krafter att komma med i 

den härliga samvaron vi har, utveckla fler arbetsgrupper och arbetsområden där vi alla 

tillsammans har gemensamma och tydliga mål om hur vi vill att klubben ska utvecklas. 

Jag ser fram emot att omfamna rollen och ta tag i alla de frågor som behöver hanteras för 

att vi ska kunna upprätthålla allt det fina vi har i klubben men också våga titta framåt om vad 

vi verkligen behöver göra för att utveckla banan och hela anläggningen på bästa sätt. 

Klubbens 5-årsplan för investeringar 

Redan nu har vi börjat blicka framåt inför 2023 års säsong och i det se över vad vi framöver 

behöver prioritera för att vi ska kunna underhålla och utveckla anläggningen och banan på 

bästa sätt.  

För ändamålet så har en arbetsgrupp satts ihop med ansvar att arbeta fram en uppdaterad 

5-årsplan. Idag har vi en kritiskt låg vattentillgång och alla vet säkert att vattentillgången är 

en förutsättning för att vi ens ska kunna ha ambitionen att upprätthålla god kvalité på 

banan.   

Med det sagt så kommer nuvarande 5-årsplan att revideras och därmed ge utrymme för att 

lägga de ekonomiska resurser som krävs för att säkerställa vattentillgången på anläggningen. 

Därefter se över vad nästa steg behöver vara, allt för att vi inte ska lägga medel och resurser 

på saker som i en förlängning inte landar rätt ur helhetsperspektivet.   

 

 

 

 

 

Björn Alm, Klubbchef 

 

 

 

 



 
 
 

Rapport från Bana / anläggning… 
Äntligen har vi fått lite välbehövligt regn för banan. Gräset har inte växt mycket under den 

torra sommaren, och tyvärr etablerar sig maskrosor och groblad i stället för gräset. Ogräset 

behöver tyvärr inte mycket vatten för att växa. Vi har sprutat mot dessa ogräs två gånger 

under säsongen och nu får vi tyvärr inte spruta mer i år. 

Vår bevattningsdamm vid hål 12 har under senaste åren inte fungerat som avsätt. 

Vi har nu beslutat att åtgärda tillrinningsproblemen samt gräva ur slam som lagt sig under 

åren. Detta kostar relativt mycket, omkring en halv miljon. 

Detta i kombination med en inkomstprognos för året som inte är positiv, har gjort att vår 

likviditet riskerar bli klart sämre än vad vår budget förutsåg trots att vi sparar c:a 600 tusen 

tack vare ett bidrag till vår ombyggnad av avloppsanläggningen. 

Styrelsen har därför beslutat att avvakta med ombyggnaden av greenen på hål 16. 

Mer tillgängligt vatten i våra dammar hjälper vid torrt väder men räkna inte med att det helt 

kan kompensera uteblivet regn. 

  

 / Peter Larsson 

 

Rapport från Tävlingskommittén… 
Under augusti har vi haft Partävling Makar/Sambo;s där Margareta/Peter Larsson vann 

handicapklassen och Andreas/Therese Kindblom vann scratchpriset. 

Vårt KM spelades i helgen 27–28/8. Sommaren var kvar under lördagen med fina 

förutsättningar men oväder kom på söndagen och andra delen av KM fick ställas in. Alla 

mästare korades baserat på lördagens spel och Klubbmästare blev Carina Hemmälin och Noa 

Holmberg.  

Åldersklassernas segrare blev Noa Holmberg (H21), Alexander Johansson (H40), Peter 

Andersson (H50), Lars Ek (H60), Lars Åkerblom (H70), Jan Hedin (H75), Lorenz Lindfors (H80), 

Carina Hemmälin (D60) och Inger Ekstedt (D70). 

Tävlingen samlade 92 startande vilket är klart mest bland Upplandsklubbar.  

• Tisdag 30/8 spelas Upplands DM för H/D60+ där vi har flera från klubben som kan ta 
pallplatser. 

• Ahlsell dubbel, 2-mannascramble, spelas lördag 3:e Sept med kanonstart 09:00 

• Vår Höstscramble, 3-mannalag, spelas söndag 18:e Sept. 
 



 
 
 

Redan i september börjar planeringen för nästa års verksamhet utifrån årets erfarenheter. 

   

/ Sture Lindström 

 

Rapport från Sportkommittén… 
 

Den här informationen är hämtad från Svensk Golf 220621. Har dragit ner lite på texten så ni 

som vill läsa den fullständiga texten kan hitta den på nätet. 

5 stora misstag du gör på golfbanan 

Shot Scopes databas samlar mer än 170 miljoner golfslag från vanliga golfare. Datan avslöjar 

de mest vanliga misstagen vi gör på banan. 

Misstag 1 – Slår spoon från tee 
Ibland finns det anledning att bänka drivern och välja en klubba som ger dig större chans att 
träffa fairway. Shot Scopes insamlade data visar att det också går att vinna mycket på att 
försöka slå driver så ofta som möjligt. Men hur många fairways som i snitt träffas per runda 
är något mer iögonfallande. Där står drivern för 52 procent medan utslagen med spoon i 
snitt ger oss 53 procent. Detta gör det svårt att bortse från drivern som det bästa valet från 
tee. 
 
TRÄNARENS KOMMENTAR 
För medelgolfaren väntar ofta en lång väg mot hålet, vilket gör att amatören behöver få ut 
maximal längd från tee. Det är många inbitna golfare som ser proffsen på tv när de ”säkrar 
upp” utslagen med spoon, där slaglängden är så pass lång att den distanserar amatörens 
driverslag rejält. Det är lätt att tänka att proffsens val är det rätta, men i det här fallet slår 
inte amatören så pass mycket längre med drivern att risken blir så mycket mindre med en 
spoon. Med andra ord så är amatören i stort behov av längd från tee vilket gör att drivern 
blir ett självklart val framför spoon. 
Robin Stålebring, Golfskolan 
 
Misstag 2 – Slår inspelen för kort 
Enligt Shot Scopes data träffar en spelare med 20 i handicap i snitt fyra greener per rond. 
Granskas de missade inspelen närmare framkommer det att elva av dem landar kort om 
green. Eftersom merparten av alla greenområden är designade med fler bestraffande 
element framför greenytan, som vatten och bunkrar, kostar oftast de korta missarna 
betydligt mer än att rulla av den bakre delen. 
 
 



 
 
 

TRÄNARENS KOMMENTAR 
Nästan alla PGA-tränare skulle förklara detta fenomen med att medelgolfaren baserar sina 
slaglängder på sina längsta slag någonsin samt inte utgår från snittslaget med respektive 
klubba. Detta bidrar i stor grad till att inspelen oftast blir för korta. Man behöver alltså få koll 
på sina korrekta slaglängder och lära sig att tänka snittslagets längd istället för ”längsta 
järnsjuan i karriären”. 
 
Misstag 3 – Slår sina puttar kort 
Bra längdkontroll är en bristvara hos medelgolfaren. Detta understryks smärtsamt tydligt av 
att 84 procent av alla uppmätta puttar över 1,5 meter som finns i Shot Scopes databas 
missades kort om hålet. Alltså får en betydande del av alla puttar vi slår aldrig ens möjlighet 
att gå i hål. 
 
TRÄNARENS KOMMENTAR 
Att många puttar missas kort om hålet är ett resultat av en allmän osäkerhet hos många 
medelgolfare, vilket nästan alltid leder till att puttrörelsen blir för försiktig. En mer teknisk 
förklaring till varför puttarna stannar kort om hålet handlar om puttrörelsens tempo i 
förhållande till längden på pendelrörelsen bakåt. Många amatörer har för lång pendelrörelse 
i sin baksving men ändå inte tillräckligt med hastighet i slaget vilket är anledningen till att 
puttarna blir korta.  
 
Misstag 4 – Lägger upp sig för kort 
”Jag vill ha en full klubba kvar in mot greenen”. Detta är en vanlig taktik som många medel-
golfare utgår ifrån när de ska slå fram andraslaget på ett par 5 eller längre par 4. Syftet är att 
slippa ett knepigt halvslag och istället få en bekväm wedge/kort järnklubba kvar. Statistiken 
säger dock att en full klubba inte innebär ett lättare slag. Snarare tvärtom. När de 
analyserade slagen in mot greenen från mellan 100 och 45 meter synas står det klart att 
missarna blir mindre ju närmare avståndet är. 
 
TRÄNARENS KOMMENTAR 
Problemet för amatören är ofta en inkonsekvent höjd på slaget på grund av en 
oregelbunden bollträff. Långa inspel mot greenen kräver höjd, vilket inte kortare järnslag i 
lika stor utsträckning gör. Det innebär att i takt med att avståndet till greenen krymper har 
också medelgolfaren större möjlighet att rulla bollen in mot greenen, vilket gör att kravet på 
ren bollträff med betydande höjd minskar avsevärt. Av denna anledning har amatören 
mycket att tjäna på att ge sig kortare inspel som kan rullas in mot greenen utan höjd. 
Misstag 5 – För många stora siffror 
Det här kan låta självklart. Men den som vill sänka sin handicap bör lägga stort fokus på att 
eliminera alla dubbelbogeys och värre från ronderna. Enligt Shot Scopes data gör en spelare 
med 26 i handicap bara 0,3 färre birdies per rond än en spelare med 14 i handicap. Tittar vi 
däremot närmare på antalet dubbelbogeys blir skillnaden mer dramatisk. Här gör spelaren 
med 26 i handicap i snitt 6,1 dubbelbogeys per runda medan 14-handicapparen står för 3,5. 
Siktar du på singelhandicap är 1,9 dubbelbogeys ett viktigt nyckeltal att sträva efter. 
 
TRÄNARENS KOMMENTAR 
 De bästa spelarna genom tiderna menar att golf handlar om att slå bra missar istället för 
riktigt bra slag, eftersom det ligger i spelets natur att det ofta inte blir som man tänkt sig. 
Det kanske låter negativt att räkna med att missa sina slag, men mitt råd är att lyfta blicken 
från flaggan och titta på omgivningen. Var kan jag missa utan att det kostar och planera ditt 
slag utifrån detta – istället för att sikta på att hamna nära. Min erfarenhet är att 



 
 
 

medelgolfaren slentrianmässigt siktar på flaggan istället för att aktivt välja sin siktpunkt och 
därmed inte styr sitt slag till fullo. Detta tar många gånger in fler hinder i spel och kan ge 
stora konsekvenser för slagets generella svårighetsgrad. 
 

 

  / Christina Ellesjö 

 

Rapport från Juniorkommittén… 

Junioravslutning Söndag 4/9  

Söndagen den 4 september är det gemensam avslutning för alla juniorer och knattar som 

har varit med i vår verksamhet under året.  

Vi spelar golf mellan 15.00-ca 17.00, samling vid drivingrangen.  

Var klädd efter väderleken och ta med golfutrustning.  

Vi önskar att ni anmäler er till receptionen senast 1/9   

Juniorledarna önskar er välkomna!  

 

Vi har många lovande juniorer som har spelat riktigt bra under året, bl. a. Lucas Wahlgren 

som tog sig till regionsfinal i Teen cup och blev där 2:a. Edvin Färnström har kvalat sig vidare 

hela vägen till riksfinal, vinst där och han kan kalla sig svensk mästare i klassen P13! 

 

Peter Andersson, Pro  



 
 
 

Damkommittén informerar… 

Damstegen 

Damstegen är i full gång. De första matcherna är spelade. Spelperiod 4 är i gång. Dessa 

matcher ska ha spelats före 1 september. 

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. Sista gången för i år blir tisdagen 6 september. 

OBS! tisdagen 30/8 är golfsystrar inställt pga. att det spelas DM på vår bana. 

Ladies Day 

Torsdagen 4 augusti hade vi Ladies Day. Det blev en lyckad dag med 34 glada damer som 

spelade i ett fantastiskt väder med mycket rull och resultaten blev därefter. Efter rundan åt 

vi middag på klubben i ett härligt solsken och stämningen var på topp. 

Vann gjorde Mona Nordberg på fantastiska resultatet 64 slag netto 

2:a kom Lena Lundström (68 slag netto) och på 3:dje plats kom Mona Almebäck (68 slag 

netto). 

Ett stort tack till Lena Lantz som skänkte greenfee-checkar som klubben fått av andra 

klubbar och till tävlingskommittén som hjälpte till med starter och registrering av rundorna i 

GIT-systemet. 

Damavslutningen 

Lördagen 17 september har vi vår Damavslutning få vi spelar en 2-manna greensome över 9 

hål från tee 38 med endast putter och järnklubbor. Tävlingen är ännu inte upplagd i 

systemet men vi kommer att skicka ut information när det är klart att anmäla sig. 

Damkommittén  

/ Christina af Ugglas och AnnaLena Apelgren 

 

Onsdagsgolfen kör vidare. 

Den 21 september arrangeras Red tee master och Orange tee master 

 

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

mailto:thomasvkarlsson59@gmail.com

