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Vårmöte den 24 mars klockan 10.00 

Plats: restaurangen Öregrunds Golfklubb 

Vi distribuerar 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 
 

I samband med mötet kommer vår medlem Sten Kvarfordh att informera om Mutomoprojektet som i 

år har jubileumsår. 

Efter mötet kommer det finnas möjlighet till en guidning i den nya maskinhallen. 

  

Seniornytt 

Vi har nyligen avslutat vår planering för 2018. Resultatet av vårt planeringsarbete kommer att 
omfatta drygt ett 50-tal aktivitetstillfällen för klubbens seniorer. Ett drygt 20-tal funktionärer är 
engagerade i våra planerade arrangemang under säsongen. Vi återkommer lite längre fram med 
ytterligare information om aktiviteter som är på gång. För mer information om samtliga aktiviteter se 
vår hemsida www.oregrundsgk.com. 
 

Onsdagsgolfen Damer/Herrar 
För 24:e året i rad arrangerar vi Onsdagsgolfen som vuxit till en av distriktet populäraste tävlingar för 
seniorer. Vi startar vår första tävling den 2 maj och avslutar säsongen den 19 september. 
 
Greeenfeerundan Damer/Herrar 
Traditionsenligt arrangerar vi Greenfeerundan där vi i år spelar på Burvik, Edenhof, Örbyhus och som 
vanligt avslutas med finalspel i Öregrund.  
 
Utbildningar 
Vi kommer att genomföra två utbildningar/föreläsningar under maj och juli månad. Den första 
utbildningen berör Defibrillator & HLR, som efterföljs av föreläsningen på temat Kost & 
Idrottsträning.  
 
Serielag damer/Herrar 
Glädjande i år är att vi nu kan anmäla ytterligare ett lag i distriktets seriespel för seniorer damer och 
herrar, vilket innebär att vi nu har anmält 12 lag i spel förs spelare D/H 60+. 
 
 

http://www.oregrundsgk.com/medlemssida/


 
 
 
Seniorträning ”Måndagsklubben” 
Vår största nyhet i år är seniorträning för alla damer och herrar 55+. Aktiviteten har fått 
arbetsnamnet ”Måndagsklubben” som kommer att starta den 7 maj och avslutas den 27 augusti. Vi 
träffas varje måndag för en timmas organiserad träning. Vill du kombinera träning med spel? Boka då 
in din starttid i god tid före träningen på Min Golf. 
 
Tour Åland Cup 23 -24 maj 
För tredje året i rad genomföra vi Tour Åland Cup för klubbens seniorer damer o herrar 55+. Vi har 
ett begränsat antal platser förbokade och som bokningsläget är just nu har vi redan ett 30-tal platser 
förbokade. Är du intresserad av att följa med på vår resa? Gör då din förhandsbokning så snart som 
möjligt! 
 

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 under snö och is en längre tid. De senaste dagarnas snöväder har 

gjort att det ligger stora mängder snö på våra greener. Nu hoppas vi att mars månad blir lite mildare 

och att isen på greenerna börjar smälta.  

För att följa gräsets utveckling på greenerna tar vi kontinuerligt växtprover för att se överlevnad- och 

livskraften i gräset. 

Maskinservicen och slipning av alla klippaggregat är nu i stort färdigt. Nu arbetar man med att ta 

hand om bl.a. banutrustningen. 

Vi går även igenom och justerar årets skötsel- och arbetsscheman och beställer den gödsel och andra 

produkter som behövs inför kommande säsong.  

Rekrytering av banpersonal nu i full gång och det ser positivt ut då flera av förra säsongens team 

kommer tillbaka. 

 

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.  

Är du intresserad av att hjälpa till med arbetet med vårt jubileum, hör av dig till vår klubbchef Erik 

Forsell. 

Anders Forss 

Klubbkommittén 
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