
 

 

 

 

 
       Nyhetsbrev nr 3 – 2016 
 

 

Ny hemsida 
Nu har vi lanserat vår nya hemsida, en enkel och funktionell sida som passar både smartphone 

och läsplattor. Den är modern och lätt att arbeta med som gör det enklare för vår administration.  

Saknar ni något så hör av er till receptionen.  

Nytt på klubben – Padel – Invigning 29 maj 
Padeltennis eller padel-ball är en sport som kommit till Sverige på senare och som visar en 

explosionsartad utveckling av nya banor och antalet spelare. 

 

Tillsammans med Uppsala Padelcenter (UPC) uppförs en bana för padel-tennis på parkeringen. 

UPC finansierar uppförandet av banan och driver padel-tennisen det första året.  

Klubbens reception är delaktiga med tidbokning och uthyrning av racketar och bollar och för 

detta har klubben en intäkt. Visst underhåll av banan ska utföras av klubben. Golfklubben har 

option på att ta över verksamheten från och med år 2 och sedan driva den i egen regi. Om detta 

fattas beslut i höst efter en utvärdering av den första säsongen. 

Det är två skäl till att Öregrunds GK satsar på detta: 

1. Vi tror att en ny kategori människor kan lockas till golfklubben och att dessa även 

kommer i kontakt med golf. 

2. Våra kalkyler pekar på att den nya verksamheten kommer att ge nya intäkter i framtiden. 

 

Passa på att prova på Padel den 29 maj mellan klockan 13 - 17 

 
 

http://uppsalapadelcenter.se/


 

 

 

 

Bana/Anläggning: 
Utrymme för våra juniorers utrustning håller på att färdigställas i ladan. Vi hoppas utrymmet blir 

klart till sommarlovet. Ett nytt tak för 6 golfbilar kommer byggas mot ladan, arbetet kommer 

förhoppningsvis vara klart inom några veckor.  

 

Platser kvar till damläger 3 – 5 juni  
Peter Pro har det andra damlägret för året den 3 – 5 juni, passa på nu inför säsongen att träna lite 

extra. Mer om utbildningen finns att läsa på hemsida.  

 

Peter ”Pro” har ny medlemsträning  

”Lite är också något” är Peter Pros eget motto som innebär att om man gör lite extra väldigt ofta, 

så får man ett väldigt bra resultat. För att få till en förbättring eller att bara behålla en spelnivå så 

krävs det träning. Nu erbjuder Peter en grupputbildning i 3 nivåer som han tror passar väldigt 

många. Är du intresserad kontakt Peter och du kan läsa mer om de olika nivåerna på hemsidan.    

 

 
 

Flaggtävlingen 6 juni         
Dags att anmäla dig till den populära flaggtävlingen, alltid lika spännande att se flaggorna stå 

utspridda över vår vackra bana. Hur långt kommer du innan du måste sätta ner flaggan?  

 

Nyfiken på tävlingen, läs mer om den på hemsidan.  

 

 

 

 

Lena Lantz 

Klubbkommittén   
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