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Ledamöter: Kai Johansson, Ulla Bergström Johansson, Mats Strand (kassör herrar), Mona 

Norberg (kassör damer), Jan Hedin, Birgitta Hedin & Jan Grabe.  

Britt-Marie Källström (ekonomiredovisning) 

Målsättning: 

Seniorkommitténs syfte är att organisera golfspelet för dam- och herrseniorer inom 

Öregrunds Golfklubb. Att genom ett aktivt internt marknadsföringsarbete öka seniorernas 

engagemang i såväl spel som det ideella föreningsarbetet. Seniorkommittén ska aktivt 

organisera och ha ett regelbundet utbyte med andra golfklubbar inom Upplands Golfdistrikt 

samt organisera och delta i distriktets olika gemensamma arrangemang som berör seniorer 

damer och herrar. 

Vår vision  

Den sociala samvaron och klubbkänslan i fin harmoni med tävlingsmomentet. Ett aktivt 

deltagande i alla våra aktiviteter som vi arrangerar eller aktivt deltar i på distriktsnivå för 

UGF: s seniorer. 

Målgrupp och mål 2017 

Vår målgrupp är tydlig. Damer 55+ och Herrar 55+ är de ålderssegment som vi fokuserar vår 

verksamhet och aktiviteter åt. I dagsläget innebär detta drygt 750 medlemmar och där vi 

idag har drygt 40 % herrar/damer redan som aktiva i seniorkommitténs organiserade 

verksamhet. Det gemensamma målet damer/herrar för 2017 är att 50 %, deltar, en ökning 

med 10 % av målgruppen som deltagit i minst en senioraktivitet. 

Verksamhetsplan och aktiviteter 2017 

Inför årsstämman 2014 presenterade seniorkommittén sin långsiktiga verksamhetsplan för 

tiden 2015 – 2020. Verksamhetsplanen godkändes av årsstämman den 29 november2014. 

Den långsiktiga planen kvarstår. Verksamhetsplanen 2017 sätter fokus på samtliga de 

aktiviteter som framgångsrikt genomförts 2016 samt 3 nya program; Vårslaget, Vallonslaget, 

Måndagsklubben och Rospeggen som vi presenterar för 2017. 
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Onsdagsgolfen Herrar och Damer 55+ 

Verksamheten vänder sig till alla damer och herrar 55+ och som är medlemmar i Öregrunds 

Golfklubb. För damerna krävs inte officiellt spelhandicap, alla kan vara med. För herrarna 

gäller officiellt spelhandicap. Tävlingarna pågår under hela golfsäsongen med start i maj och 

avslutning i september. Verksamheten genomförs enligt ett på förhand uppgjort 

spelprogram med varierande starter och spelsätt. Totalt antal tävlingar 2017 blir 19 stycken. 

Tävlingsavgiften är som tidigare år 40 kronor. 

Greenfeerundan 

Greenfeerundan vänder sig till medlemmar inom Öregrunds Golfklubb. Touren spelas på fyra 

golfbanor under 2017 med start i slutet av maj och avslutas i augusti. För 2017 är spelplanen 

den 29 maj Burviks GK, 26 juni Uppsala GK, 31 juli Örbyhus GK samt den 28 augusti finalspel 

Öregrunds GK. Greenfeerundan hade 2016 drygt 85 startande med ett genomsnitt av 60-70 

spelare per tillfälle. För deltagande i touren utgår en deltagaravgift 300 kr per person och 

starttillfälle. Avgiften omfattar greenfee och pris- och tävlingsavgift på de externa banorna. 

Eftersom bussresorna inte lockar tillräckligt med resenärer kan vi inte erbjuda 

busstransporter till Burvik, Uppsala och Örbyhus. Vi uppmanar till samåkning bland 

deltagarna. 

Matchspel herrar  

För 2017 satsar vi tydligt på att öka matchspelet för seniorer herrar. Matchspelet är en 

trivsam spelform som under åren vunnit framgång med ett ökat antal spelare. Matchspelet 

är där två personer spelar mot varandra och där kampen och chanstagningarna om varje hål 

blir som en minitävling. Matchspelets syfte är att öka antalet utmaningar man/man. För 

2017 kommer vi att ytterligare öka informationen och marknadsföringen i syfte att nå 

förväntat utfall med 50 aktiva i matchspelet. Anmälningsavgiften är 50 kr. Vi kommer att 

fortsätta med spelformen vinnare och lucky/loser. 
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Seriespelet seniorlag, damer o herrar 

Vi fortsätter vår satsning på distriktets seriespel för dam- och herrseniorer som arrangeras 

av Upplands Golfförbund. Vår bedömning är att vi kan bibehålla antalet lag även under 2017. 

Detta innebär att vi kommer att anmäla11 seniorlag. Våra lag kommer att bli i 

ålderskategorierna, damer 60 2 lag, damer 70 2 lag, herrar 60 2 lag, herrar 70 2 lag, herrar 75 

2 lag och herrar 80 1 lag.  

Old Members, damer och herrar 

Vi gör en extra satsning och marknadsföring internt för att öka deltagandet från vår klubb i 

tävlingarna Old Members. För verksamhetsåret 2017 blir det två individuella tävlingar, tre 

partävlingar, en greensome, en bästboll samt en mix foursome. Tävlingarna är öppna för alla 

födda 1957 eller tidigare som har officiellt hcp. 

Vårslaget på Omberg Golf Resort 

I år presenterar vi en helt ny golfresa till Omberg Golf Resort i Östergötland. Arrangemanget 

är över två dagar. Arrangemanget görs i nära samarbete med Sundbergs Bussresor och 

Ombergs Golf Resort. Ett komplett reseprogram kommer att skickas ut till samtliga 

seniormedlemmar, damer och herrar under december 2016, samt januari 2017. 

Tour Ålands Cup 

Tävlingen blev 2016 mycket positivt mottagen och önskemål har framfört att även arrangera 

tävlingen 2017. Arrangemanget kommer att gå under två dagar med spel på Ålands 

Golfklubb och banan Slottsbanan dag två. Arrangemanget görs i samarbete med Sundbergs 

Bussresor, Ålands Golfklubb och Eckerölinjen. Ett komplett rese- och spelprogram kommer 

att skickas ut till samtliga seniormedlemmar under januari månad 2017. 

Ryder Cup Herrar  

Tävlingen genomförs varje år där tävlingen 2017 kommer att spelas på Öregrunds Golfklubb. 

Ryder Cup spelas mellan Öregrunds Golfklubb och Älvkarleby Golfklubb. Denna 

prestigefyllda tävling spelas under en dag i tre olika klasser, foursomematch, bästboll och 
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singelmatcher. Tävlingen arrangeras 2017 av Öregrunds GK och spelas i slutet av augusti, 

början av september. 

Måndagsklubben (under utveckling) 

Är vår nya satsning inför 2017 för att få flera medlemmar att regelbundet träna, spela och 

umgås med andra medlemmar inom klubben. Måndagsklubben har vuxit fram genom ett 

intresse och behov bland våra medlemmar och har till syfte att öka medlemsengagemanget 

och vårt goda kamratskap. Måndagsklubben startar den 8 maj månad och pågår varje 

måndag fram till september. I Måndagsklubben ingår tre moment, träning, spel och socialt 

umgänge. 

Vallonslaget med Kultur & Golf (under utveckling) 

En helt ny tävling i samarbete och samverkan med den ideella föreningen Vallonbruk i 

Uppland. Tävlingen har ett tydligt kulturinslag med allt från golftävlingen, bruksinformation, 

torgmarknad och försäljningsstånd. Vallonslaget vänder sig till alla seniorer damer och herrar 

och spelregeln är att spelaren får endast använda järnklubbor. 

Upplands Gentlemen  

Inför klubbens jubileumsår 2013 lanserade seniorkommittén tävlingen Upplands Gentlemen, 

en singeltävling för alla manliga medlemmar och inbjudna gäster. Tävlingen har sedan 

premiäråret lockat cirka 120-130 spelare från Upplands olika klubbar. Målet för 

verksamhetsåret 2017 är att genomföra tävlingen helt enligt den plan som tidigare är 

fastställd för Upplands Gentlemen. 

Rospeggen (under utveckling)  

Under maj månad 2017 planerar vi att tillsammans med Hallstaviks GK starta vi en ny 

aktivitet för våra seniorer och har officiellt handicap. Rospeggen är en ”breddtävling” där 

trivsel, kamratskap och klubbutbyte står i centrum. Rospeggen är ett komplement till 

seniorgolfen och vänder sig till dig som vill spela organiserade golfrundor på en annan bana 



 

Seniorkommittén 2017 
 
 

än din hemmabana under säsongen. Rospeggen sätter föreningsutbyte och kamratskapen 

och den sociala tillvaron högst, före spelresultatet. 

After Golf - tävlingar 

För att öka den sociala samvaron införde vi ”After Golf ” för alla damer och herrar som spelar 

”Onsdagsgolfen”. Arrangemanget gjordes i nära samarbete med vår restauratör Wilmas. Vi 

kommer även 2017 att erbjuda ett aktivt deltagande i After Golf efter varje tävling som vi har 

på onsdagar med luncherbjudande, prisutdelning och information. Vi planerar även in ett 

antal specialarrangemang under säsongen tillsammans med Wilmas På Golfbanan. 

Funktionärs och arbetsgrupper  

Seniorkommittén rekryterade och organiserade under 2016 ett antalet aktiva funktionärer 

som på olika sätt utgjorde grunden i vårt ideella arbetet inom seniorkommittén. Under 2017 

har nu funktionärsregister och organisationsschemat cirka 25 personer, damer och herrar 

som utgör sektionens funktionärer. Gruppen kommer att vara verksam vid bemanning av 

tävlingskiosk, registreringsarbete, praktiska arbeten osv. 

Funktionärsgolfen  

2014 genomförde vi första gången en intern tävlings- och trivseldag för samtliga de 

medlemmar som under säsongen gjort ideella funktionärsinsatser för seniorverksamheten. 

Funktionärsdagen är en uppskattad och socialt heldagsarrangemang som innehåller golfspel 

från tee 47, pausfika vid 9:ans kiosk, lunch, prisutdelning, information och kunskapsutbyte 

mellan alla som deltagit i det ideella arbetet. Funktionärsgolfen genomförs under 

september. 

Arbetsgrupper  

Seniorkommittén kommer att organiseras i arbetsgrupper som kommer att svara för den 

löpande verksamheten inom olika ansvarsområden. Arbetsfördelning och schemaläggning 

görs av seniorkommitténs ansvariga och förmedlas i god tid innan aktivitet/verksamhet. 
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Arbetsschemat kommer att läggas ut på hemsidan och på vår anslagstavla i klubbhuset. 

Löpande justeringar och uppdateringar görs av kommitté ansvariga kontinuerligt. 

Medlemsvård och kamratstöd 

Vi har genom våra tidigare erfarenheter en god kunskap och erfarenhet av det ”goda 

kamratskapens betydelse, att vara en i gänget att som ny snabbt bli upptagen i teamet är en 

viktig del i vårt kamratarbete. Medlemsvård och kamratstöd är våra två stora byggstenar i en 

starkare seniorverksamhet inom Öregrunds Golfklubb. 

Under 2016 fick vi 15 nya damer och lika många herrar att delta i vår föreningsverksamhet. 

Att få 30 nya kamrater är i våra arrangemang är ett gott betyg på att vi just nu bedriver ett 

antal aktiviteter som tilltalar våra nya och gamla medlemmar. För 2017 spänner vi 

”kamratmusklerna” ytterligare i syfte att ge alla i medlemssegmentet 55 år och äldre en 

allsidig planerad verksamhet. 

Ekonomi 2017 

Vid vårt sektionsmöte den 3 november beslutade vi att fastställa de ekonomiska ramarna för 

2017 och i framtiden. Vår huvudregel ska vara att samtliga de aktiviteter, tävlingar och 

arrangemang som sektionen planerar och genomför ska vara kalkylerade och budgeterade. 

Varje aktivitet ska ha en arrangemangspresentation och en projektkalkyl. Varje projekt ska 

utvärderas och sammanställas så att vi kan följa upp resultatet mot kalkyl/budget. 

Uppsala 2017 10 21 

Kai Johansson, och Ulla Bergström Johansson. 

Ansvariga för Seniorerna damer/herrar 


