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Medlemsinformation från Öregrunds GK 2018 
 

Nyhetsmeddelande 2018-01-29 

 

 
Konstituerande Styrelsemöte 

Vid årsmötet valdes Sture Holmgren till ordförande. Vidare valdes sju andra medlemmar in i golfklubbens 

styrelse deras ansvarsområden har nu bestämts på det konstituerande styrelsemötet enligt nedan: 

Håkan Sjöberg: Vice ordförande och Tävlingskommitténs ordförande. 

Lennart Jakobsson: Ekonomi. 

Catharina Frostner: Klubbkommittén och ansvarig för hemsida och sociala medier 

Ulrika Forsberg: Marknadskommitténs ordförande. 

Christina Ellesjö-Eriksson: Sportkommitténs ordförande. 

Anders Forss: Klubbkommitténs ordförande. 

Andris Zarins: Anläggningskommitténs ordförande. 

Därutöver har styrelsens suppleanter valts in i följande kommittéer. 

Stefan Widén: Tävlingskommittén 

Per-Gunnar Sjöström: Ekonomi. 

Jonas Sandström: Anläggningskommittén. 

  

Restaurangen 

Styrelsen kan med glädje presentera våra nya krögare. Det är Anneli Söderlund och Tobias Edvinsson som 

kommer förse oss alla med sommarens välsmakande menyer. De är sedan många år medlemmar i klubben 

och har nu presenterat ett intressant koncept för att ytterligare höja trivseln på vår klubb.  

Jubileumsåret 2018. 

Vi kommer under året försöka visa så mycket som möjligt av gamla bilder och andra minnesobjekt kopplade 

till klubbens tidigare verksamhet. Det vore därför intressant om ni, som har gamla troféer eller bilder vi 

skulle kunna utnyttja, kunde kontakta klubbchefen så att vi kan få en så mångfacetterad tillbakablick som 

möjligt.  

Banan 

Vintern så här långt har inte varit helt optimal 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. Den senaste tidens 

mildväder har dock gjort att vi har kunnat ta bort mycket snö och is på greenerna vilket är positivt. För att 

följa gräsets utveckling på greenerna tar vi kontinuerligt växtprover för att se överlevnads- och livskraften i 

gräset. Så här långt ser allt rätt bra ut och hoppas vi att vädrets makter är med oss så vi inte får alltför 

mycket regn som då riskerar att frysa till ny is. 
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En av alla uppgifter som Roger Stark och Johan Andersson arbetar med är att utföra maskinservice så de ska 

fungera utan bekymmer. Det är en viktig uppgift som gör att våra maskiner får en lång livslängd. Vi har 

även påbörjat ett arbete med att gallra vissa skogspartier bl.a. mellan hål 1 och 18 för att skapa bättre 

ljusförhållanden och sikt mellan hålen. 

Klubbarbete 

Klubbens kommittéer söker medarbetare. Vi söker hjälp i klubbkommittén inför årets jubileumsaktiviteter. 

Vi söker medhjälpare i marknadskommittén för att bredda vårt kontaktnät mot företag och vi söker någon 

till tävlingskommittén för att delta i arbetet med årets tävlingsprogram. Alla som är intresserade kan 

kontakta klubbchefen på erik.forsell@oregrundsgk.com alternativt 072 504 6971.  

Styrelsen, kansliet och banpersonalen hoppas få se er snart igen på golfklubben. 

HCP-revision 

Nu är årets revision av handicap genomförd av Handicapkommittén. Efter årets revision får totalt 128 
spelare justerade handicap, varav 41 sänkningar och 87 höjningar. 

Hur går vi tillväga? 

För spelare som haft minst fyra handicapronder 2017 och minst åtta handicapronder 2016-2017 har 
Handicapkommittén med hjälp av en GIT-rapport fått ett förslag på justering av den exakta handicapen. 
Rapporten bygger på EGA:s handicapregler. Förslag till justeringar bygger på statistik från en stor mängd 
spelade handicapronder. Kommittén har värderat och bedömt förslagen. 

Har du funderingar kring det här går det bra att höra av dig till Peter Pro eller Håkan Sjöberg. 

Vårmöte 2018 

Lördagen den 24 mars klockan 10.00 i restaurangen på Öregrunds Golfklubb 

Vi har även i år valt att distribuera årsmöteshandlingarna enligt nedan för att spara på golfklubbens 
kostnader. 

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga fr.o.m. 3 mars, 2018 på följande sätt: 

1. Via klubbens hemsida http://www.oregrundsgk.com/medlemssida/ 
 Årsmöteshandlingarna ligger under ”Handlingar årsmöten” som en PDF-fil för utskrift eller 
som du kan läsa direkt i datorn. 

2. Beställas via e-post info@oregrundsgk.com 
3. Genom besök på klubbens kansli eller beställas per telefon 0173-324 50. 

 

 

 

Anders Forss 

Klubbkommittén 

 

mailto:erik.forsell@oregrundsgk.com
http://www.oregrundsgk.com/medlemssida/

