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Några ord från vår ordförande… 
När jag skriver det här är det vinter …. igen, vitt, minusgrader och ett underbart 

sportlovsväder. Kul för alla lediga barn och föräldrar, men hur mår golfbanan av den här 

vintern med lite snö och plus och minusgrader om vart annat. Jag vet att Frida, Simon och 

frivilliggruppen jobbar för fullt på för att skydda greener mm. De är duktiga och vi hoppas på 

det bästa. 

Nu är årsredovisningarna från klubb och bolag underskrivna av styrelsen och KPMG har 

lämnat sin revisionsberättelse. Årsmötet blir den 18 mars kl 10. Välkomna! 

 

 

/ Lotta Axelsson, ordförande. 
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Klubbchef Björn informerar… 
Sent ute (som vanligt    ) så när jag skriver det här så har det gått från minus- till plusgrader, solen 

skiner och det hörs dropp från taket. Något säger mig att våren nog börjar titta fram och med det blir 

man påmind om att det inte är så långt kvar tills vi igen syns på golfbanan – det ser vi fram emot!  

Vi jobbar på för fullt och förbereder inför säsongen. Vill påminna alla som än inte har betalat 

årsavgifterna att gå in på MinGolf där ni hittar avgifterna. Under december 2022 skickade vi ut ett 

mail om hur man hanterar betalningen. Får ni problem eller har frågor, tveka inte att ringa oss på 

kontoret och framför allt till Ulrika som har koll på det mesta.    

Här nedan ser ni lite intressant information och statistik från tidigare säsonger (utdrag från 

Players 1st enkätundersökning av oss medlemmar) 

 

Tydligare diagram längst bak i Nyhetsbrevet. 

  /Björn Alm, klubbchef. 

  

                   

Golfklubben GK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rekommendation (NPS) 40 54 68 53 47

Hur sannolikt är det att du vill rekommendera Golfklubben GK till vänner, familj eller kollegor?

Negativ 14 10 3 9 8

Passiv 32 26 26 28 36

Positiv 54 64 71 62 56

Antal svar 322 299 416 428 462

Bana 65 76 77 72 72

Klubbliv 73 76 78 76 76

Mat & dryck 75 73 84 85 68

Kiosk 69 71 78 74 64

Träningsområdena 72 78 75 72 72

Shopen 75 82 82 79 79

Träning 90 89 90 88 86

Ledning 78 82 83 80 80

Service och upplevelse 80 84 83 83 84

Medlemskap och avgifter 72 76 80 76 78

Ser sig själv som medlem om 2 år

Ja (%) 69 70 74 68 67

Kanske (%) 17 19 18 21 22

Nej (%) 14 11 8 11 11
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Rapport från Bana/Anläggning/Miljö… 
 

Avlopp  
Projektet är i stora delar klart. Återstår lite arbete i teknikrummet och sen återställning av 
ytskikt. Utifrån vetskapen att det tillkommit några ätor/beställningar utanför 
entreprenadkontraktet så är prognosen för slutkostnaden ändå godkänd ställd i förhållande 
till förutsättningarna i projektet inkl. de bidrag som vi erhåller. Där har vi till Länsstyrelsen 
aviserat en ökad kostnad mot tidigare redovisad.  
 
Banan  
Under januari månad har vi på banan fortsatt att serva maskiner, så som oljebyten, bytt 
oljefilter, laddat batterier och även bytt ut några som ej gick att ladda upp längre. Vi har haft 
hjälp av Simon på bärgaren att fixa traktordäck och några klippardäck, han har även hjälpt till 
med att byta strömbrytare på dieseltrucken.  
 
Vattentilllgång – arbetsläge  
 
Karö Våtmark  
Vi har fått positivt besked från kommunen angående att ta vatten från Karö våtmark  
Se nedan skrivelse från kommunen:  
 
Miljöenheten vid Sektor Samhälle (Kontoret) har mottagit er ansökan. Vattenbehovet ni 
redovisar är ca 3-4 liter per sekund under juli och augusti, beroende på sommarens väder. 
Kontoret har inget att erinra då Karö Våtmark i vart fall tillförs vatten på artificiell väg via 
avlopps reningsverket och det önskade uttaget torde våtmarken klara.  
 
Om avloppsreningsverket av någon anledning skulle stängas kommer saken i annat läge som 
man då får ta ställning till. En första kostnadsberäkning från Skadeservice visar att ledningen 
kostar c:a 150 000.- till det kommer pump och UV-lampa. Här återstår att ta fram en slutlig 
kalkyl samt bestämma sträckning av vattenledning samt kontakt med markägare.  
Invallningen  
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Det är konstaterat berg under del av invallningen varför frågan nu är om en urgrävning av 
vallen kommer att kunna tillföra den vattenmängd vi är i behov av. Förutom själva mängden 
vatten i dammen är även kraftig igenväxning av diverse vass och sjögräs ett problem. 
  
Gävleborgs Sjösanering har meddelat att man i början april skulle kunna utföra uppdraget.  
Ett alternativ som vi skall utvärdera är att göra en undervattningssprängning som lyfter bort 
sjögräs och annan sörja ur dammen.  
 
Gränsöfjärden  
Vattenprov har lämnats in och resultat har erhållits. Resultatet visar på en konduktivitet 
läger än dricksvattnet i Östhammar. Konduktiviteten är ett mått på salthalten, m.a.o. är 
vattnet med marginal tillräckligt saltfritt för att kunna bevattna banan. Här behöver vi också 
se över vattendomen som finns för uttag från Gränsöfjärden, samt ha en dialog med 
markägarna där ledning skall dras.  
 
Återstår även att ta fram en kostnadskalkyl, som troligtvis blir billigare än att lägga en 
ledning från Karö då det är kortare sträcka samt att det inte behövs någon UV-lampa. 
 
Frivilliggruppen  
Sorterat upp i ladan, kört 2 fulla släpkärror till återvinningen medan en del ska köras till 
Tuskö, tillsammans med en kyldisk samt ett stekbord som vi lyckades få ut ur 
restaurangköket och några andra saker som finns vid maskinhallen. En del trimning har 
gjorts av framför allt Mats, och delvis också av Bosse Lundberg.  
 
Banutveckling  
Ansökan har skickats in till SGF om att vi önskar delta i Utvecklingsprogrammet ”Bättre 
Spelupplevelse” Vi får svar i april om vi antas till utvecklingsprogrammet. 
 
 

  

/ Peter Larsson 
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Utsikt från 3:ans fairway mot 2:ans tee 

Rapport från Tävlingskommittén… 
 
Öppna Klubbtävlingar 

Tävlingsprogram 2023 fastställt av styrelsen i februari. Saknas partners till en del tävlingar.   

Programmet innehåller 13 allmänna tävlingar med golfvecka v 28 samt KM 12-13/8.     

Nyheter är partävling ihop med Eckerölinjen 20:e maj samt att Kerstin Florian blir partner på 

Ladies open. I båda dessa tävlingar kommer spännande prisbord att finnas. Tävlingarna läggs 

nu upp i GIT kommer att kunna ses i ”Min Golf” i mitten/slutet av mars. Sedan öppnar 

anmälningstiderna succesivt. 

Onsdagsgolfen 2023 

Nytt för i år blir att vi kommer ha tre lika stora klasser efter hcp blandat med både damer 

och herrar. Det innebär att hcp gränserna blir lite flytande varje vecka beroende på vilka som 

anmäler sig. Det hcp man har vid lottningen styr vilken klass man kommer att spela i på 

onsdagen. Vi blandar klasserna i bollarna men försöker fortfarande se till att man har 

sällskap på sitt tee. Närmast hål blir klassvis och det innebär att det kan vara spelare från 

olika tee som tävlar om samma pris. Här misstänker vi en del protester, men tänk på att livet 

inte är rättvist och vi tävlar inte om miljoner!  

Eftersom vi har kanonstart gör vi som golfförbundet rekommenderar och har närvaroplikt 

vid prisutdelningen. Om alla skriver tydliga siffror och räknar ner slagen på respektive 9-

hålsslinga så påskyndar det inmatningen! De priser som inte hämtas ut går tillbaka till 

klubben/onsdagsgolfen för att användas vid senare tillfälle. Vi kommer även ha lottade 

priser bland dem som inte hamnat på ordinarie prislista. 

Vi planerar för 16 onsdagar och kommer att ha Order of Merit i dam respektive herrklass där 

de 10 bästa resultaten räknas.  

Tävlingsledarna för säsongen består av att ett gäng på 8 personer som hjälps åt och kommer 

att ansvara för några tävlingar var. 

 

 



 

Medlemsinformation nr 2 - 2023 från Öregrunds GK Datum: 2023-02-28     

 
       

 

Premiären för säsongen blir den 3 maj om vädret tillåter! 

Välkomna önskar Tävlingsledarna 

Seriespel UGF  

Seriespelsanmälan för 18 lag inskickade, 2 fler än 2022. Nya lag är D75 lag 2 samt H85. 

Preliminära spelplatser utlagda av UGF, vi har fått 5 sammandrag hos oss. 

   Sture Lindström, Tävlingskommittéen 
 

Rapport från Klubbkommittéen… 

Vårens kurser 

Vårens kurser finns uppdaterade på hemsidan och att det är möjligt att anmäla sig till 

peter.andersson@oregrundsgk.com eller till kansliet. 

Seniorkommittéen 

Sökes intresserade att tillsammans med undertecknad diskutera, planera och genomföra 

övriga aktiviteter för klubbens seniorer. Onsdagsgolfen har tagits över av 

Tävlingskommittéen.  

Intresserad – anmäl dig till klubbkommittéansvarig thomasvkarlsson59@gmail.com 

När det gäller Tour Åland kommer detta planeras av Åke och Elisabeth Sundberg – mer 

information kommer i nästa nyhetsbrev.  

Greenfeerundan 2023  

29 maj besöker vi Grönlunds golfklubb - 26 juni besöker vi Edenhofs golfklubb 

31 juli besöker vi Burviks golfklubb - 28 aug. avslutar vi rundan på Öregrunds golfklubb 

All information komma finnas under varje tävlingstillfälle i Min golf och där anmäler ni också 

om ni har önskemål om bil eller vagn.  

Varmt välkomna till årets greenfeerundor // Lena Lantz 

Herrkommittén 

Styrelsens önskan och ambition är att även får till en Herrkommitté. Du som känner att du 

lämnat juniorverksamheten och ännu inte blivit +55 är välkommen att anmäla dig som 

intresserad att hjälpa till och starta upp en Herrkommitté. 

Intresserad – anmäl dig till klubbkommittéansvarig thomasvkarlsson59@gmail.com 

 

mailto:peter.andersson@oregrundsgk.com
mailto:thomasvkarlsson59@gmail.com
mailto:thomasvkarlsson59@gmail.com
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Damkommittén 

Nu har vi börjat med planeringen inför årets damaktiviteter och vi ser fram emot en lång och 

härlig säsong och många deltagare på respektive aktivitet. 

Vi börjar med Damupptakten söndagen 7 maj. Det blir en 3-kvinno Scramble över 9 hål med 

start kl. 13.00. Efter rundan träffas vi i restaurangen för information, mannekänguppvisning 

och prisutdelning 

Under Golfveckan, tisdagen 11 juli, blir det Ladies Open.  

Under juli (ev. början av Augusti) planerar vi att ha Ladies Day med efterföljande middag på 

Golfrestaurangen.  

Vi räknar med att fortsätta med Golfsystrar på tisdagseftermiddagar. 

Damavslutningen blir lördag 16 september med samma upplägg som tidigare år, dvs en Par 

Greensome med bara putter och järnklubbor över 9 hål. 

Vi kommer med mer information allt eftersom. 

Hälsningar 

Christina och AnnaLena 

 

Minnesbilder 

Under denna rubrik är ni som läsare och medlemmar i vår golfklubb välkomna att skicka in 
era minnesbilder från golfspelet på Öregrunds GK. Det kan vara kortare eller lite längre 
berättelser, roliga eller dråpliga händelser – allt välkomnas. 

 

Nästa nyhetsbrev 

Nästa nyhetsbrev planeras utkomma 31 mars. Har du idéer på innehåll i Nyhetsbrevet eller 

egna minnesbilder så är du välkommen att kontakta undertecknad. 

 /Thomas Karlsson, Klubbkommittén 
thomasvkarlsson59@gmail.com  
+46 708 84 5737 
 
 

mailto:thomasvkarlsson59@gmail.com
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Sammanfattande grafer utifrån resultat från Players 1st enkätundersökning av oss 

medlemmar 2018 - 2022. 
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