
 

 

 

 

 
        Nyhetsbrev 2 – 2017 
 
 
Årsmöte  

Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb.  
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. 
Kallelsen har skickats ut med e-post. 

 

Bana/Anläggning  
Vintern så här långt har inte varit helt optimalt för golfbanan och framför inte för våra 
greener. Många av greenerna har varit helt utan snö men vissa har legat helt under snö 
och is en längre tid.  
De senaste dagarnas mildväder har dock gjort att vi har kunnat ta bort väldigt mycket is 
på greenerna vilket är positivt.  
För att följa gräsets utveckling på greenerna tar vi kontinuerligt växtprover för att se 
överlevnad- och livskraften i gräset (se bilden). Så här långt ser allt rätt bra ut. 
Nu hoppas vi att vädrets makter är med oss så vi inte får alltför mycket regn som då 
riskerar att frysa till ny is. 
 

 
 
Växtprov från greenerna 3 och 17. 



 

 

 

 

Personalutrymme  
Arbetet med att färdigställa personalutrymmet i maskinhallen pågår för fullt och kommer 
vara klart i månadsskiftet mars/april. Arbetet utförs av Olandsbyggarna och går helt enligt 
upprättade planer. 
 

 
 
 
 
Skidspår på golfklubben 

Nu har vi äntligen kört upp vinterns första skidspår. Vi är tacksamma om ni följer 
de uppdragna spåren och framförallt inte åker över greenområderna.  

 

             



 

 

 

 

 
 
Nya golfmaskiner  

Inför säsongen kommer vi förnya vår maskinpark med en ny fairwayklippare, 
greenklippare och greenvält. Leveransen kommer att ske under försäsongen. 

 

                      
 
Ruffklippare Toro 4700                                                                Greenklippare Toro Greensmaster TriFlex Hybrid 3420 

 
 

 
 
Greenvält Smithco XL 70 

 
 
 
Ny broschyr  

Marknadskommittén har tagit fram en ny broschyr för att bättre kunna sälja in 
golfklubbens erbjudande om att bli samarbetspartners. Är ni intresserade av att 
synliggöra ert företag är ni välkomna att höra av er till vår klubbchef Kjell Johansson  
e-post: kjell.johansson@oregrundsgk.com telefon 070-89 324 50. 

 
 

mailto:kjell.johansson@oregrundsgk.com


 

 

 

 

Logobollar   
 

                 
 
Naturligtvis har vi även logobollar från andra leverantörer som Titleist, Srixon och Wilson.   
Kontakta vår Golfstore-pro Peter Andersson så hjälper han er.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Demodag 
 
Wilson söndagen den 4 juni kl. 11.00-15.00 
 

 
 
 
 
 
 
Styrelseinformation 

Svenska Golfförbundets verksamhetsseminarium var i Uppsala i februari där styrelse och 
anställda representerade Öregrunds GK.  
Seminariet presenterade nyheter kring Golfens dag, Golfnyttan i samhället, Vision 50/50,  
medlemsutveckling och andra aktuella ämnen. Många av de ämnena som vi kommer att 
uppmärksamma på klubben som tex 
 

”Golfens dag ” 
Tillsammans med, Svenska Golfförbundet, anordnar vi premiären den 20 maj 2017 och 
syftet är att tillvarata det stora golfintresset i Sverige och nå nya golfspelare.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Citat från SGF:s hemsida 

”Golfens dag är ett initiativ för att visa upp golfen för en bredare allmänhet i en tid då 

intresset ökar. Golfens återtåg i OS och fina framgångar på proffssidan – med Henrik 

Stensons historiska majorseger i The Open plus hans silvermedalj i OS, och flera andra 

toursegrar av exempelvis Alexander Norén och Anna Nordqvist – har skapat 

uppmärksamhet för sporten även hos icke-golfare. För att ta tillvara på intresset känns 

det rätt med en speciell dag. 

Projektet Golfens dag löper tills vidare över tre år: 20 maj 2017, 26 maj 2018 och 25 maj 

2019. Fokus ligger på rekrytering och det huvudsakliga målet är att nå nya golfspelare. 

Varje år kommer sedan ett gemensamt tema utgöra ramen för Golfens dag på de klubbar 

och anläggningar runtom i landet som väljer att vara med. Årets tema är Dubbelt upp” 

Vi kommer att återkomma med information om vad som kommer att hända den dagen. 
 

 

 
 
Vision 50/50 
Detta är en viktig punkt som ska öka jämlikheten i Golf Sverige och få fler kvinnor som spelare 
och ledare. Med 28% kvinnor som golfmedlemmar ligger Sverige långt fram, men det är en 
snedfördelning som ska åtgärdas.  
Hur får vi fler kvinnor in till golfen? Många kvinnor börjar, men de stannar inte kvar och likaså är 
juniorer en målgrupp som är svår att behålla.   
För att få fler kvinnor att börja spela och sedan stanna i golfen måste det erbjudas koncept och 
aktiviteter som passar den kvinnliga målgruppen. Fler kvinnor i golfen leder också till fler juniorer 
och hela familjer som spelar och ett trevligare klimat på och runt banan. 
Detta är en utmaning för alla klubbar att arbeta med. 
 
Vi får komma igen, med vad vi kan arbeta med för att åstadkomma en förändring inom Vision 
50/50. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Miljöarbetet 
Miljöarbetet var också i fokus på seminariet och att klubbarna ska certifiera sig med en GEO-
certifiering.  
Vi är en av 10 klubbar som är GEO-certifierade i Sverige, men det behövs att många fler klubbar 
jobbar mera med miljöfrågorna och även vi kan bli bättre. Läs mer på vår hemsida om vårt 
miljöarbete.  
 
 

Hemsidan 

Vill påminna om vår hemsida och att där finns nyheter och bilder över vad som händer både på 
banan, men också bl.a. information om kansliet, styrelse- och kommittéernas möten, kalendern 
uppdateras kontinuerligt.  
  
Vi kommer att ha en kort information i nyhetsbreven, men det finns mer utförlig information att 
läsa på hemsidan.  
 
 

Tour Åland Cup 24 – 25 juli 
Dags att presentera vårt succéfyllda arrangemang Tour Åland Cup förlagd till Ålands GK och 
spel på både Kungsbanan och Slottsbanan. Vi vänder oss till alla seniormedlemmar och i resan 
ingår buss från Öregrunds GK, 2 greenfee, dubbelrum på Hotell Pommern, frukost och 
tävlingsavgift.  
Är du intresserad att delta? Gör redan nu en intresseanmälan vi har endast 48 platser. 
Vill du läsa mer kan du göra det på hemsidan under rubriken Seniorer och där finner du 2017 
års programblad eller kontakta Kai Johansson telefon 070 – 655 29 08 eller via e:post 
kai.johansson@yahoo.se.  

 
 
Vi behöver Dig! 
Klubben har idag en grupp medlemmar som på olika sätt lägger ner ett ovärderligt ideellt arbete 
inom olika sektioner och kommittéer. Men som alltid finns det plats för ytterligare medlemmar 
som har lite tid över att hjälpa. Vi söker damer som vill engagera sig i klubbverksamheten dels i 
damkommittén och dels i en arbetsgrupp som ska arbeta med hur vi fångar upp damer och får 
dem att fortsätta spela golf och stanna i klubben. (Vision 50/50) 
Vill du bli en i gänget? Kontakta då Britt Jernberg på klubbens kansli. 
britt.jernberg@oregrundsgk.com eller telefon: 0173-324 50, eller till undertecknad telefon  
070-230 16 22 eller e:post lena.s.lantz@gmail.com  
 
Lena Lantz 
Klubbkommittén 
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