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Öregrunds Golfklubb
Sandviks Gård, 742 91 Östhammar
Telefon 0173-324 50
info@oregrundsgk.golf.se
www.oregrundsgk.com

Ordförande har ordet
Anläggningskommit
tén arbetar  vidare 
med detta. När det 
är klart kan vi slopa 
om banan. Det är 
inte lönt att ta denna 
kostnad innan detta 
är klart och då betala 
för ytterligare en om
slopning inom kort.     

Medlemsutvecklingen 
har varit god och vi var 
nu vid årsskiftet 1246 
medlemmar, vilket är 
fler än vi var 2011. Det är 
inte många klubbar som 
kan visa upp en liknande 
utveckling. I klubben be
höver vi ha fler funktio
närer och vi hoppas att 
fler ställer upp på detta. 

Vi tackar Wilmas för de två 
åren som de drivit restauran
gen och hälsar samtidigt Anneli Söder lund 
och Tobias Edvinsson varmt välkomna att driva 
restaurangen. Nu gäller det att ställa upp för våra 
krögare. En restaurang är en viktig del för trivseln 
på en golfbana.

Jag vill även påminna om att vi i år firar klubbens 
25årsjubileum med en rad aktiviteter. Klubbkom
mittén under ledning av Anders Forss leder arbe
tet. Du som är intresserad av att jobba med olika 
saker omkring detta tag kontakt med Anders. Vi 
ses snart på vår bana, där vi är aktsamma om vår 
banpersonal och våra medspelare.

Golfhälsningar
Sture Holmgren

KANSLIET
Öppettider 
LÅGSÄSONG
Vardagar   8.00–16.00  
Helger   7.30–16.00

HÖGSÄSONG 4/6–12/8
Alla dagar 7.00–17.00

Klubbchef
Erik Forssell
Tel: 0173-32450

E-postadress
info@oregrundsgk.com

oregrundsgk.com
Besök vår hemsida där 
hittar du all information
om klubbens verksamhet.
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2017 var ett bra år för banan och klubben. Vi 
kunde starta rekordtidigt i april men våren blev 
sedan väldigt kall.

Förändringarna på hål 1 och hål 18 mottogs väl.  
I år har vi investerat i nya tees på hål 1. Det skedde 
stora personella förändringar under året. Två av 
våra trotjänare, Britt Jernberg och Kjell Johans
son, gick i pension. Vi passar på att tacka dem 
för de cirka 20 år som de arbetat förtjänstfullt i 
klubben. Kjell kommer dock att fortsätta arbeta 
två dagar i vec kan som greenkeeper. Samtidigt 
vill jag passa på att hälsa Erik Forssell välkom
men som klubbchef. Erik har varit verksam inom 
golfen länge, huvudsakligen som instruktör. Han 
avslutar i dagarna golfför bundets ettåriga klubb
chefsutbildning.

I styrelsen jobbar vi oförtrutet vidare med banan. 
Vi har under vintern glesat ut skogen mellan hål 
1 och 18 för att öka säkerheten. Två björkar på 
högersidan av hål 17 har tagits bort för att styra 
spelet ytterligare bort från hål 12. Nästa problem 
att lösa är utslagen från hål 16 ner mot hål 13, där 
bollar kan hamna farligt. Att återinföra outpinnar 
längst diket mellan de två hålen är naturligtvis den 
effektivaste och billigaste vägen att lösa proble
met. Vi jobbar vidare med frågan.

Den planerade nya sträckningen av banan ger en 
röd tee som är 300 meter kortare. Detta ger en 
roligare golf för i första hand damer. 80 procent 
av våra damer har ett handicap över 26,5. Det är 
i den gruppen som vi tappar flest medlemmar. 
Kortare hål har ju hela tiden varit Fulkes vision. 
Våra tee hamnar då på 3800, 4400, 5100 och 5600 
meter. Detta innebär inte nya blå tees utan man 
spelar vissa hål från röd tee. Likadant blir det 
med förkortningen av röd tee. Några hål spelas 
från orange tee. Så har de flesta banor löst det till 
exempel Gävle. 

Omslagsbild
En av 2017 års prisutdelningar på Öregrunds golfklubb.



Golfspelare sedan barnsben. Det är Erik Or
ding Forssell, Öregrunds golfklubbs nye 
klubbchef. Redan som tvååring svingade han 
sina första slag, inspirerad av sina golfspe
lande föräldrar. 

– Mitt intresse för golf blev snabbt mer än en 
fritidssysselsättning. Sedan 2004 har jag job
bat som instruktör på golfbanor i Saltsjöbaden, 
Åhus, Botkyrka och i Dominikanska repub
liken, berättar han.

Åtskilliga är de timmar som Erik Ording 
Forssell under årens lopp tillbringat på olika 
golfbanor. 
– Det var inte ovanligt att jag kunde  
öv ningsslå 3 500 bollar per vecka, skrattar 
Erik.
Så är det inte längre. I fjol gifte sig Erik och 
golfspelandet fick stå tillbaka lite för ett efter
längtat familjeliv. Samtidigt väcktes tankar på 
hur hans nästa kar riärsteg skulle kunna se ut. 

Jobb som klubbchef hägrade
I skrivande stund avslutar han Golfens klubb
chefsutbildning, som Svenska Golfförbundet 
genomför. Ett jobb som klubbchef hägrade och 
redan vid första besöket på Öregrunds golf
klubb kände Erik att han hittat hem.
– Jag besökte Öregrunds golfklubb och prov
spelade banan i oktober i fjol. Jag fick ett väl
digt gott första intryck av både människor och 
miljö, säger Erik.

Det här var i ett läge då klubbchefen sedan 
många år, Kjell Johansson, aviserat sitt från
träde. Samt att Britt Jernberg, som i många 
år jobbat med klubbens administration och 
medlemsservice, skulle gå i pension. En ny 
klubbchef skulle rekryteras och den hittade 
klubben i Erik Ording Forssell. Den 15 okto
ber tillträdde han sin tjänst.  

Erik, som bor i Stockholm, kommer att vecko
pendla och hyra en övernattningsbostad i 
Snesslinge.
– Förhoppningsvis kommer hela familjen att 
tillbringa en del tid här i sommar, säger han.

Framför sig den här säsongen har klubben 
ett jubileumsfirande, då den fyller 25 år i år. 
Utöver det finns en utmaning i att få medlems
antalet att öka.

– Det känns viktigt att kunna be
hålla den höga nivån som finns, till 
exempel inom seniorverksamheten. 
Det gäller att aldrig luta sig tillbaka 
och vara nöjd, säger Erik.

Ser fram emot att träffa 
medlemmarna
På Öregrunds golfklubb kommer 
han bland annat att jobba med med
lemsservice, sponsorer och verk
samhetsutveckling.
– Jag ser fram emot att träffa med
lemmarna för att kunna ta reda på  

Erik Ording Forssell ny klubbchef
vad de vill och vad de tycker är vik
tigt. Jag välkomnar dialog och gillar 
”raka puckar”, säger han.

Även om Erik Ording Forssell jobbat  
många år som instruktör kommer 
han inte att ge några egna lektioner 
på Öregrunds golfklubb. Däremot ser 
han framför sig att han kan komma 
med en del nya inspel till klubbens 
utbildningsverksamhet och stötta en 
utveckling av shoppen.
– Närmast gläds jag åt att få vara en 
del av ett härligt arbetslag, säger han.

Golfspelaren  
Erik Ording Forssell

Styrkor:  
bra på långa slag

Övar mycket på: 
närspelsslag

Övar för lite på:  
puttning



Datum Tävlingsnamn Ant hål Deltagare Öppen Spelsätt Speltyp Hcp Samarbetspartner Start

A Sön 29 Damupptakt 9 Damer Ja Slg

M
AJ

Ons 2 Seniorgolf upptakt 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Sön 6 Vårscramble 18 Egna lag 4 delt Ja 4-Scramble Slag 36 Tävlingskommittén Kanon 09:00

Ons 9 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Ons 16 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Sön 20 Race to Espana 18 Alla Ja 2-manna scramble Slg 36 Race to Espana Kanon 09:00

Tis 22 UGF Serie H75 Div 1-3 18 H75 Nej Singel Slag UGF 10.00

Ons 23 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Sön 27 UGF Serie D50 Div 1 18 D50 Nej Slag UGF

Ons 30 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

JU
NI

Ons 6 Bilteam flaggtävling 18 Alla Ja Singel 3  klasser Slg 36 Bilteam 08:00-13:00

Ons 13 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 08:00

Lör 16 Volvo Challange Klubbkval 18 Par (Damklass/Herrklass) Ja Fyrboll PB Slg 36 Bilbolaget Kanon 08.00

Ons 20 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 08:00

Ons 27 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 08:00

JU
LI

Sön 1 UGF Serie H30/D30 H30/D30 Nej Slag UGF

Mån 9 Upplands gentlemen 18 Herrar Ja Singel 3 klasser Slag, Slg 36 Gimo Herrgård Kanon 09:00

Tis 10 Öregrund Ladies Open 18 Damer Ja Fyrboll PB Slg 36 Tävlingskommittén Kanon 09:00

Ons 11 Wilson Två generationer  18 Egna par Ja Fyrboll PB Slg 36 Wilson Kanon 09:00

Tor 12 Lions Cup 18 Alla Ja Singel 3 klasser Slag, Slg 36 Lions Östhammar Kanon 09:00

Fre 13 Mutomo Charity 18 Egna par Ja Mix Greensome Slg 36 Mutomo projekt Kanon 09:00

Lör 14 Callaway scramble 18 Egna lag 4 delt Ja 4-Scramble Slag 36 Callaway Kanon 08:00

Ons 18 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 08:00

Ons 25 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 08:00

AU
GU

ST
I

Ons 1 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 08:00

Fre 3 Golfresan on Tour 18 Egna par, min 20 år Ja Greensome Slg 36 Golfresan on Tour Kanon 09:00

Ons 8 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 08:00

Lör 11 Aktieslaget 18 Ja Foursome Slg 36 Aktiespararna Kanon 08:00

Tis 14 UGF Serie D70 Div 1-2 18 D70 Nej Singel

Ons 15 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Ons 22 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Lör 25 KM alla klasser dag 1 18 Medlemmar Nej Singel Slag/Slg 36 07:30-14:00

Sön 26 KM alla klasser dag 2 18/36 100 spelare,  6/klass Nej Singel Slag/Slg 36 07:30-15:00

Ons 29 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

SE
PT

EM
BE

R

Ons 5 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Sön 9 Ahlsell Dubbeln 18 Parspel Ja 2-manna scramble Slg 36 Ahlsell Gävle Kanon 08:00

Ons 12 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Lör 15 Damavslutning 18 Damer Ja Slg

Ons 19 Seniorgolf 18 D55/H55 Nej Slg Kanon 09:00

Lör 22 Sista drabbningen 18 Lottade lag 3 delt Ja 3-Scramble Slg 36 Tävlingskommittén Kanon 09:00

Öregrunds Golfklubb – Tävlingsprogram 2018



Sture Holmgren
Ordförande
Tel. 076-024 50 55

Håkan Sjöberg
Vice Ordförande/Tävling
Tel. 070-220 43 37

Catharina Frostner
Webbansvarig
Tel. 070-539 17 32

Erik Ording Forssell 
Klubbchef

Lennart Jakobsson
Ekonomi
Tel. 070-558 21 90

Ulrika Forsberg
Marknad
Tel. 070-532 84 64

Andris Zarins
Anläggning
Tel. 072-744 81 48

Peter Andersson
Pro

Christina Ellesjö
Sport
Tel. 073-327 65 55

Anders Forss
Klubb
Tel. 070-654 33 80

Stefan Widén
Suppleant
Tel. 070-569 47 56

Per-Gunnar Sjöström
Suppleant
Tel. 070-563 50 63

Jonas Sandström
Suppleant
Tel. 354 52 25

Styrelsen 2018 Kansliet

Synpunkter och frågor
Kontakta oss i styrelsen om du har  
synpunkter eller frågor om med
lemskap, sponsring, ekonomi eller 
bana. 

Har du frågor om kurser, läger, täv
lin gar och annat som rör den dag
liga verksamheten är det kansliet 
som bäst svarar på dina frågor. 

Välkommen att höra av dig till oss  
– dina synpunkter är värdefulla!



Faddrar
Vi söker faddrar som kan  
spela med ute på banan i 
syfte att ge stöd till med
lemmar som ännu inte har 
officiellt handicap. 

Regel-
promenad
Lär dig golfregler på ett  
trevligt sätt! Vi återkom
mer med tid och datum på 
hemsidan.

Utbildare: Peter ”Pro”  
Andersson.

Lektioner
Vår PGAutbildade Pro,  
Peter Andersson, erbjuder 
privat och grupplektioner  
alla dagar (även kvällar 
och helger). Priser och in
formation om detta finns 
på hemsidan. 

Flera ledare 
sökes
Vi märker att det behövs 
flera ledare till vår junior 
och knatteträning. 

Ta kontakt med Peter ”Pro” 
om du har möjlighet att  
ställa upp några sönda
gar, inga golfkunskaper 
behövs.

Så kan du använda ditt friskvårdsbidrag

Pe
te

r P
ro

’s
 k

ur
se

r o
ch

 tr
än

in
ga

r Tränings- och spelhelg för damer och herrar
Vi arrangerar tre träningsläger under säsongen, två är enbart för damer och ett är 
mixat. Alla kan vara med oavsett handicapnivå.

Under dagarna kommer vi att träna och spela med golfklubbens PGAutbildade Pro, 
Peter Andersson. Start efter lunch på fredagen och slut efter lunch på söndagen. 

Följande ingår:

 Spel på banan med instruktör

 Träning och fria bollar på rangen

 Två luncher och en middag ingår  
på Golfrestaurangen

Läger 1 18-20 maj damläger
Läger 2 1-3 juni dam-/herrläger
Läger 3 15-17 juni damläger
Pris medlem 

ej medlem
1 600 kr 
1 900 kr

Välkommen med din anmälan!

Att kunna slå långt är en stor fördel i golf. Därför erbjuder vi en kurs som ger er 
möjlighet att öka längden på slagen oavsett spelnivå. Som hjälpmedel kommer  
Superspeed sticks att användas. Vi har även en kurs för dig som vill träna på alla 
olika slag inom golf.

Scoresänkaren 10 timmars gruppträning, 4-8 deltagare, där vi tränar golfens alla slag. 
Bollkort på rangen till ett värde av 350 kr ingår, likaså rangebollar 
under träningen. Pris 1000 kr.

Superspeed 15 x 40 minuter gruppträning, 3-5 deltagare, där vi tränar på att slå 
längre. Rangebollar på rangen ingår under träningen. Pris 1000 kr.

Extra erbjudande Ni som är med på båda kurserna får låna Superspeed sticks även 
när ni tränar på egen hand under 2018.

Vi kommer inte att ha fasta tider, utan jag lägger ut förslag på tider och ni bokar in 
er där det passar. Det gör att ni lättare kan få tid att träna när det passar just er.

För frågor och anmälan kontakta mig på peter.andersson@oregrundsgk.com

Peter ”Pro” Andersson



Öregrunds golfklubb arrangerar 
varje år trevliga träningsläger för 
alla knattar och juniorer. Golflägren 
är upplagda så att alla kan vara med 
och det är möjligt att påbörja Gröna 
Kortutbildningen under dagarna. 

Vi kommer att träna och spela med 
klubbens Pro och de assistenter 
som han har till sin hjälp. Vi re
kommenderar att deltagarna är åtta 
år eller äldre.

Kontakt:
För frågor eller anmälan, kontakta 
kansliet eller Peter Andersson.

Tänk på att anmäla dig i god tid,  
först till kvarn gäller!

Träffa 
golfkompisar 
på våra junior- och knatteläger 

Junior- och 
knatteträningen 
startar den 6 maj
Varje söndag har vi träning för ju
niorer och knattar. Vi erbjuder trä
ning för alla, från tävlings spelande 
juniorer till knattar som vill prova 
på. Kl 15.00–16.00 är för er som 
har Grönt kort och kl 16.00–17.00 
för den som vill prova på.

Peter Pro’s kurser och träningar

Datum 1013 maj kl 1016 
Medlem 1 000 kr 
Ej medlem 1 200 kr

Erbjudande Vill du ta Grönt kort under

 golflägret kostar detta 1 800 kr  
inklusive lägeravgift. 

Träning Fem timmar per dag,  
både praktik och teori.  
Fria bollar på rangen

Tävlingar Under veckan genomför  
vi roliga tävlingar 

Måltider Luncher på golfklubben 
ingår.

Tränare Klubbens Pro och assistenter.

”Lite är också något”
Detta  är mitt eget motto som innebär att om man gör lite extra väldigt ofta, får 
man ett väldigt bra resultat.  Inom mitt område, golfutbildning, tror jag att det  
går att träna lite mer eller lite bättre och på så vis kunna nå sitt mål med golfen. 
För att få till en förbättring eller att bara behålla en spelnivå så krävs det träning.

Peter ”Pro” Andersson



Att laga mat har alltid varit ett gemen
samt intresse för Anneli Söderlund och 
Tobias Edvinsson, mor och son. De bor 
i Östhammar och är kända ansikten på 
klubben efter många års engagemang i 
Öregrunds golfklubb.

I sommar tar de tjänstledigt från sina 
ordinarie jobb, som farmaceut på Apote
ket och operatör på Sandvik Coromant, 
för att driva Golfrestaurangen.
– Vi älskar mat, förklarar Tobias Edvins
son satsningen.
– Ja, vi har ett stort matlagningsintresse 
och förhoppningsvis en god känsla för 
vad som efterfrågas av en golfrestau
rang, säger Anneli Söder lund.

Efter många års golf
spelande på olika 
golfbanor har de 
en god idé om vad 
som krävs för att 
lyckas driva en 
golfrestaurang. 

– Vi tänker servera vällagad husmans
kost. Till exempel ska vi ha en klassiker 
på menyn: köttbullar som är så goda att 
gäster kommer tillbaka till Öregrunds 
golfklubb bara för dem, säger Tobias 
Edvinsson.
Och så à la carte förstås, för de som  
efterfrågar det.
Kiosken, som också är en del av restau
rangens uppdrag, ska ha ett större utbud 
varor än tidigare och ett utökat öppet
hållande. Under högsäsong kommer 
den att vara bemannad och på övrig tid 
hoppas Anneli och Tobias att det ska 
fungera bra med självbetjäning.

Viktigt med bra öppettider 
Att marknadsföra sig och vara till
gängliga när gästerna efterfrågar det är  
viktigt för de nya krögarna, som gärna 
ser att fler än golfklubbens medlemmar 
hittar till restaurangen.
– Här finns en fantastisk lunchmiljö, 
nära Östhammar och Öregrund. Vi 

Anneli och Tobias driver Golfrestaurangen
hoppas på många gäster, säger Anneli 
Söderlund.

Golfrestaurangen har 50 sittplatser 
inom hus och cirka 85 utomhus. Öppet
tiderna kommer att vara desamma som 
receptionens, mellan klockan 817 alla 
dagar i veckan under högsäsongen. 
Utöver det kommer restaurangen att 
ha öppet när det är särskilda aktiviteter 
på klubben så som tävlingar, läger och 
events. 
– Vi kommer att ha extraerbjudanden i 
restaurangen under tävlingsveckan och 
så har vi planer på att ordna After golf. 
Dessutom är vi så klart tillgängliga för 
bokningar, berättar Anneli Söderlund.

Stöd från klubben 
De nya krögarna har många idéer och 
känner sig peppade av stöd och bra  
villkor från golfklubben samt av många 
glada tillrop från medlemmarna sedan 
det blev känt att de ska ta över Golf
restaurangen.
– Vi vill mycket. Nu gäller det bara  
att hitta en bra nivå för inno va  tiva idéer 
det första året. Vi är nya i företagar
rollen och tycker det är viktigt att först 
och främst kunna hålla en hög och 

jämn servicenivå, säger Tobias  
Edvinsson.

Husmanskost och à la carte. I Golf restaurangen kommer det fortsatt att  
serveras vällagad mat till alla hungriga golfspelare och besökare i sommar. 
För den svarar Anneli Söderlund och Tobias Edvinsson, två av klubbens  
medlemmar som sadlar om för att bli krögare.

Många timmar vid grytorna 
väntar Anneli Söderlund 
och Tobias Edvins son, som 
tar över Golf restaurangen i 
år. Men något avkopplande 
varv på golfbanan hoppas 
vi också hinna med ibland, 
säger de.

Vi kommer  
att ha extra- 
erbju danden  

i restau rangen  
under tävlings-

veckan och så har 
vi planer på att 

ordna After golf. 

“



Deltagare i 
den allra f

örsta tävli
ngen

Stefan Widén slår klubbens  
första HIO

1992 Första HIO på klubben, Stefan Widén, hål 11
1993 Klubben ombildas, ny bansträckning
1998 Peter Andersson och Kjell Johansson anställs
1999 Invigning av nytt klubbhus
2003 Andelar blir spelrätter
2004 Invigning av korthålsbanan
2006 Vattenmagasin skapas vid hål 8

2010 Klubben får miljödiplom från SGF
2012 Invigning av ny maskinhall
2013	 Nya	fina	skyltar	vid	alla	tees
2014 Fulke presenterar banutvecklingsplan
2017 Förändringar av hål 1, 18 och 11 enligt plan
2018 25-årsjubileum

Bygget av det 
första klubbhuset

Nya teeskyltar

Ny maskinhall

Kjell Johansson



ÖGKs golfshop laddad för säsongen Fjärde årets 
Damstege
För fjärde året i rad bjuder vi in 
till Damstegen, ett matchspel 
med en andra chans. 
Anmälningslista kommer finns 
på anslagstavlan i klubbhuset.

Välkommen till klubbens välsorterade 
golfshop. Den är ansluten till Golfsto
re, men det är klubben som äger och 
driver den. Vår ambition är att till
godose våra kunders krav på kläder 
och golfutrustning med god kvalité 
till ett marknadsmässigt lågt pris.  
I vårt sortiment finner du välkända 
produkter som Callaway, Cobra, 
Titleist, Puma, Lindebergs, Wilson, 
Daily Sport, Abacus, Footjoy, Lan
ner Socks, HS Eyewear och Ivan hoe.

Peter Andersson som är klubbens PGA
utbildade Pro hjälper dig när du ska 
välja nya klubbor. I vårt sortiment finner 
du Cobra, Wilson, Titleist och Callaway, 
fyra märken som vi kan rekommendera 
när du ska välja nytt. Genom Golfstore 
så har vi även möjlighet att ta hem pro
dukter från andra leverantörer. Vi hjäl
per dig med att hitta rätt setkomposition, 
anpassa skaftlängd, vikt och lievinkel.

Ny säsong, nya grepp!
Byt till nya fräscha grepp på dina klub
bor. Du kommer att bli förvånad hur bra 
det blir, det är verkligen värt pengarna. 
Som tidigare kommer vi att ha flera 
demodagar under säsongen. Demoda
garna annonseras på hemsidan och i 
vårt nyhetsbrev.

Golfstore handlar i grunden om din 

är ju där du upptäcker att du behöver 
förnya, komplettera eller ersätta; bol
lar, peggar, handske, kläder, en ny put
ter eller ett nytt set. Och det är ju där du 
kan prova dig fram, på egen hand eller 
tillsammans med din Golfstorepro, på 
rangen, på övningsgreenen, i övnings
bunkrar och ute på banan.

Garanterat lågt pris
Det finns väl nästan inget så retfullt 
som att hitta produkten du just har köpt, 
till ett lägre pris i en annan butik. Där
för har vi sedan många år Garanterat 
lågt pris. Det innebär att om du inom 
14 dagar efter ett köp i en Golfstore 
butik kan köpa en likadan produkt 
till ett lägre pris i en lokal butik  
(i samma kommun eller angränsande 
kommuner. Ej postorder eller internet), 
så betalar vi tillbaka mellanskillnaden. 
Det enda vi begär är att produkten har 
samma specifikationer och att den kan 
köpas på lika villkor. Kom bara ihåg att 
ta med Golfstorekvittot.   

golf. Att du ska kunna spela din bästa 
golf och ha riktigt roligt på banan. Där
för arbetar vi som vi gör. Med lektio
ner, träning, utbildning, utrustning, råd 
och tips.  

Den bästa fackkunskapen
Din Golfstorepro är en välutbildad 
PGApro, som dessutom har en omfat
tande vidareutbildning inom Golfstore. 
Det betyder att du alltid får en profes
sionell vägledning kring allt som gäller 
din golf; utrustning, custom fitting, lek
tioner, träning, råd och tips. Så att du får 
ut så mycket som möjligt av din golf.

Ett utvalt sortiment
Utbudet av golfprodukter är enormt; 
mängder av varumärken, som erbjuder 
en uppsjö av olika modeller. Det är så 
mycket att det är praktiskt taget omöjligt 
för dig att få en överblick, än mindre att 
kunna utvärdera de olika produkternas 
förtjänster och brister. Därför har vi ett 
mycket kompetent och erfaret sorti
mentsråd som vaskar fram de bästa och 
mest prisvärda produkterna varje år. Så 
du kan vara säker på att det du köper hos 
oss är riktigt bra. För dig.

På plats vid banan
Egentligen är det ju självklart att en 
golfbutik ska ligga vid golfbanan. Det 



Nytt från bana och anläggning

Dags igen för 
Damupptakt
Söndagen den 29 april är det 
Damupptakt med spel över  
9 hål och en god lunch.  
Efter lunchen visas många fina 
nyheter från i årets kollektion 
av kläder och golfutrustning. 
Anmälan i GIT för spel och för 
enbart lunch görs anmälan i re
ceptionen. Välkommen!

Följ med på en 
hemlig resa
Även i år bjuder vi in till Hem
liga resan, ett arrange mang 
där vi brukar fylla en buss och 
åka iväg till ett hemligt resmål. 
Golf, mat och prisutdelning 
utlovas innan bussen vänder 
hemåt. 
Ansvarig för aktiviteten är  
Ulrika Forsberg. Bindande an
mälan skall göras i GIT.

gen mellan hål 1 och 18, hål 1 och 2 
samt mellan hål 2 och 3, allt för att få 
in mera ljus och förbättra säkerheten.

På hål 17 har två björkar tagits bort som 
tidigare skymt sikten och varit ett hin
der för många.

Gamla teeytorna på hål 12 blir odlings
område för grästorv.

Övningsområdet
Flera avståndsmarkeringar och ambitio
ner att flera riktpunkter skall sättas upp 

på rangen. En mindre puttinggreen vid 
korthålsbanan står även på önskelistan.

Maskinparken
Inköp av ny 6tons tippvagn för att un
derlätta och effektivisera arbetet ute på 
banan har genomförts, samt införskaf
fande av nya vertikalskärnings aggre
gat. I övrigt så är hela maskinparken 
servad och klar för säsong 2018.

Bevattningsanläggningen
Nytt datasystem för styrning av bevatt
ningsanläggningen kommer driftsättas 
under tidig vår. 

Maskinhallen 
Enligt plan är den nya maskinhallen 
klar och det känns väldigt bra att kunna 
erbjuda banpersonalen ett nytt trevligt 
personalutrymme i den nya maskin
hallen.En ny 6-tons tippvagn har köpts in.Färdigställande av Tee 1.

Gemenskap  
för damer
Kommittén arbetar för att alla 
kvinnliga golfspelare i klub
ben skall känna gemenskap och 
genom det aktivt delta i olika 
arrangemang, tävlingar och  
trivselaktiviteter.

Vi vill stärka banden mellan olika  
grupper och generationer som 
syftar till att alla skall känna sig 
varmt välkomna till vår klubb.

Damkommittén består 2018 av föl
jande personer: Lena Lantz, Lena 
Mattsson och Ulrika Forsberg. 

Vi behöver dock förstärka med 
ytterligare kvinnor. Du som kan 
tänka dig att hjälpa till i dam
kommittén, välkommen att höra 
av dig till någon av oss eller till 
receptionen.

Lena L, Lena M, Ulrika

Efter en hårdare vinter än vad vi vant 
oss vid de senaste åren så hoppas vi att 
greenerna klarat sig bra. 

Färdigställande av Teeområdet på hål 1 
skall ske så fort vädret tillåter. Det som 
återstår är torvläggning av teeytorna 
och grässådd på de övriga ytorna. Totalt 
blir det fyra nya tees.   

Det blir även delvis nya klipplinjer på 
hål 1 och hål 18, dessutom gallras sko



Välkommen till Onsdagsgolfen  
för damer och herrar
I år blir det 18 seniortävlingar på ons
dagarna för er som vill delta i en av 
distriktets populäraste seniortävlingar 
för medlemmar 55+. Vi planerar första  
start den 2 maj klockan 09.00 med  
kanonstart. Även i år har vi After golf 
och prisutdelning i direkt anslutning 
efter tävlingen. Vår målsättning i år 
är att locka ytterligare medlemmar till 

denna klubbtävling som varje år 
engagerar mellan 100130 delta
gare.
Samtliga seniortävlingar finns nu 
inlagda i vårt GITsystem, vilket 
innebär att du redan nu kan titta 
igenom vårt tävlingsprogram och 
när du har bestämt dig, göra din 
anmälan på ”Min golf.se”. 

Solheim Cup 
damer +55  
och Ryder Cup 
herrar +55
För andra året i rad spelas  
Solheim Cup för damer 55+. 
Tävlingen som är en match 
mellan Älvkarleby GK och  
Öregrund GK spelas den  
3 september på Öregrunds GK.

Ryder Cup för herrar +55 spelas 
i år för 11:e gången. Även här  
är det en match mellan Älv
karleby GK och Öregrunds GK. 
Arrangemanget genomförs i år 
på Älvkarleby golfklubb den  
6 september.

Seriespel seniorer
Vi kommer i år att anmäla 12 lag 
till seriespel 2018. Som tidigare 
har vi anmält lag i åldersgrup
perna D60, H60, D70, H70, 
H75, H80.

Läs mer om seriespelet på klub
bens hemsida.

Greenfeerundan
För åttonde året i rad arrange
rar vi tourturneringen Green
feerundan. 

Turneringen spelas på tre ex
terna banor Burvik, Edenhof 
och Örbyhus samt med final och 
avslutning på vår hemmabana 
den 27 augusti. 

Anmälan kan göras på Min golf 
eller anmälningslistan i klubb
huset. Alla damer och herrar 
+55 är välkomna att anmäla sig.

Läs mer om Greenfeerundan på 
klubbens hemsida.

Matchspel Herrar 55+
Vi fortsätter vår satsning på att spela 
matchspel för herrar 55+ och vårt mål i 
år är att minst ha 35 herrar i matchspel. 

Din anmälan gör du i klubbens recep
tion där du registreras som matchspe
lare. En anmälningslista kommer att 
finnas i receptionen den 30 april. 

Tävlingen startar den 15 juni med den 
första spelomgången och alla matcherna 
skall vara avslutade före den 30 augusti.

Det är viktigt att du som anmält dig har 
möjlighet att spela under hela säsongen, 
detta eftersom vi har såväl vinnare som 
”lucky loser” under hela matchspelet.



Måndagsklubben – träning och umgänge

Tour Ålands Cup 
den 23-24 juli
För tredje året i rad genomför  
vi Tour Åland Cup för klubbens 
seniorer damer och herrar 55+. 
Vi har ett begränsat antal platser 
förbokade och som bokningslä
get är just nu har vi redan ett 30
tal platser förbokade. 

Är du intresserad av att följa med 
på vår resa? Gör då din förhands
bokning så snart som möjligt!

Kontakta Kai Johansson via mail 
kai.johansson@yahoo.se eller  
telefon 070655 29 08.

som seniorer skall få ett aktivare liv 
och ett mer stimulerande golfspel. Vårt 
måndagsprogram är upplagt i tre olika  
moment. Fysisk träning, golfträning 
och golfspel under en hel eller halv dag. 
Arrangemanget genomför vi i ett nära 
samarbete med SISUidrottsutbildarna 
som bistår oss med utbildningsmaterial 
och gästföreläsare. För att vårt program 
skall bli framgångsrikt har vi engage
rat Lena Lundström som är före detta 
gymnastikdirektör för Senior Power 
och Peter Andersson, klubbens pro, för 
golfträning.

Måndagsklubben ställer inga krav på 
deltagarna om att tävla och bli bäst. 

Här är de viktigaste målen att regel
bundet träna och umgås med kamrater 
och vänner för att få ett aktivare liv till
sammans med klubbkamrater som delar 
idén om att må gott varje gång du går 
ut på golfbanan.

Klubbens seniorer har de senaste åren 
arbetat målmedvetet med att bedriva 
en verksamhet som tilltalar de äldre 
medlemmarna och där vi nu sätter ett 
ökat fokus på medlemsgruppen som 
har kommit upp i åren men vill ha ett 
aktivt liv. 

Ett resultat av vår satsning är att vi idag 
har en spännvidd på våra aktiva utövare 
på 55 till 92 år. Under 2017 resulterade 
vår verksamhet i 2445 aktivitetsstarter  
fördelat på ca 40 aktivitetstillfällen 
under perioden maj till oktober. För 
kommande verksamhetsåret ökar vi 
nu antalet organiserade aktiviteter med 
ytterligare ett 25tal sammankomster 
i seniorernas regi, allt för ett aktivare  
föreningsliv för våra medlemmar, kom
munens invånare och fritidsboende.Peter AnderssonLena Lundström

Under hösten har vi ägnat tid till att 
diskutera och planera för på vilket sätt 
golfklubben på ett organiserat sätt kan 
ta på sig ansvaret att göra livet lite roli
gare för våra äldre medlemmar.

Resultatet av vårt förarbete har nu 
resulterat i ett konkret program med 
olika moment som behövs för att vi 



Man skulle kunna säga att Anders Sylve 
är född handlare. Hans morfar var det 
och hans morbror är det. Hans mamma 
har också jobbat inom handel, så sam
talsämnet hemma kring köksbordet var 
ofta givet. 

Anders Sylve har jobbat i branschen 
sedan 1989 och drivit flera butiker, 
bland annat i Uppsala och Stockholm. 
– Jag tycker det är ett roligt yrke med 
omväxlande arbetsuppgifter. Det kom
binerar många olika sysslor – träffa 
kunder, plocka varor i butiken och så 
kontorsjobb, säger Anders.

Sedan 2009 driver Anders ICA Super 
market i Östhammar, en inte helt  
obekant ort för Anders som tillbrin gat 

sin barndoms somrar på Frebbenholm. 
I sitt yrke som handlare får han möta 
många människor.
– Det är gemytligt att driva butik i 
Östhammar. Människorna här känner  
varandra och det är nära till allt och alla, 
säger Anders.

Han noterar att Östhammar har ett starkt 
föreningsliv och att många jobbar ideellt 
i sina föreningar.
– Då känns det bra att få vara med och 
stötta verksamhet för både unga och 
äldre.

Vill bidra till ett bra samhälle
Anders Sylve är del av ett nätverk som 
varje år har nio miljoner besök per 
vecka (ICAhandlarna i Sverige). Det 

ICA-handlare och samhällsaktör
gör honom till en samhällsaktör och han 
är inte sen att svara upp. 
– Jag vill gärna vill vara med och bygga 
ett bra samhälle för oss att leva och 
verka i.

Han stödjer arbetet kring utsatta barn,  
som bedrivs av Stiftelsen World Child
hood Foundation. En annan samarbets
part är ka tastroforganisa tionen Röda 
korset. På den lokala arenan är Öre
grunds golfklubb en i raden av lokala 
föreningar som han valt att sponsra.

Golf är en bred sport och möjligheten 
att spela lockar människor till Östham
mars kommun. 
– Då är det naturligt för mig att vilja 
bidra, säger Anders.
Han menar att golfbanan kompletterar 
Östhammars fantastiskt fina miljö och 
det faktum att här arrangeras ett stort 
utbud av aktiviteter för besökare och 
kommuninvånare. Sedan nio år syns 
han som hålsponsor vid Öregrunds 
golfklubbs hål fyra och vid klubbens 
puttinggreen.

Butiken just ombyggd 
Att driva livsmedelsbutik i Roslagen 
kräver sin insats, särskilt sommartid. På 
ICA Supermarket i Östhammar arbetar 
ett 20tal personer. Dessutom säsongs
anställs ytterligare cirka tio personer. 
Butiken tillhandahåller även plats för 
praoelever och nyanlända som gör ar
betspraktik. 

Butiken har just byggts om. Den ma
nuella betjäningen vid charkdisken har 
tagits bort till förmån för ett utökat sor
timent av färdigmat. Butiken fortsätter 
att stycka och sälja närproducerat kött 
och tillhandahåller catering precis som 
tidigare.

Något eget golfspelande finns det inte 
tid för. Anders Sylve håller sig i stället i 
form med hjälp av innebandy, badmin
ton och padeltennis.
– I sommar ser jag fram emot att spela på  
padelbanan vid Öregrunds golfklubb, 
säger han.

Att få synas och att få vara med och bygga ett bra lokalsamhälle. Det är två 
av anledningarna bakom beslutet att ingå ett mång årigt samarbete med Öre
grunds golfklubb. Möt Anders Sylve, ICAhandlare i Östhammar. 



Klubbens ekonomi är fortsatt bra 
Medlemmar och gäster kräver att ba
nans alla delar ska vara i fullgott skick. 
Greener ska hållas klippta och vara 
snabba, bunkrar ska vara krattade, inne
hålla lagom mycket sand och ha klippta 
kanter. Fairways ska vara klippta och 
vara väl bevuxna med gräs, utan kala 
fläckar och ogräs. Ruffarna ska vara 
klippta till lagom höjd så att de både 
utgör hinder och ger oss möjlighet att 
hitta bollen utan alltför mycket letande. 
Utöver det ska byggnader och andra ser
viceanläggningar underhållas och skö
tas, drivingrangen ska fungera. Kansli, 
reception och restaurang ska fungera 
och ge oss bästa möjliga service.  Allt 
detta kräver personal, maskiner och 
olika typer av material (sand, gödning 
med mera). 

Banan
Kostnaden för att driva banan inklusive 
service runt omkring uppgår till cirka 
7,4 MSEK, varav den största posten 
utgör personalkostnader (3,9 MSEK). 
Andra stora poster är fastighetskost
nader 645 TSEK, ban, material och 
maskinkostnader (695 TSEK), leasing
kostnader (705 TSEK), administration 

inklusive avgifter till SGF (828 TSEK) 
och avskrivningar (645 TSEK).

En del av dessa kostnader är fasta och 
påverkas inte av väder, utnyttjande av 
banan etcetera, andra kostnader kan i 
viss mån påverkas av yttre omständig
heter (till exempel reparationer och vä
derförhållanden).
Finansieringen av verksamheten sker 
främst genom medlems och spelavgif
ter, intäkter från greenfee, drivingrange, 
sponsorer, överskott från shop samt 
träningsavgifter (lektioner) och olika 
bidrag.

Bra kontroll på kostnader
Under det gångna året har vi haft bra 
kontroll på kostnaderna, vi har till och 
med lyckats hålla dessa på en lägre nivå 
än budgeterat. Däremot har vi tyvärr 
inte lyckats få in de intäkter som vi vill 
ha för att finansiera drift, investering
ar samt även redovisa en vinst för att 
kunna finansiera den fortsatta utveck
lingen av banan.  Det är medlemsavgif
ter samt sponsorintäkter som inte upp
går till önskad nivå.  Medlemsintäkterna 
är alltid svåra att budgetera, antal kate

goribyten, nya medlemmar och utträden 
vet vi inte något om förrän i efterhand. 
Vi införde dessutom nya medlemskate
gorier inför 2017 och utfallet av detta 
var svårprognosticerat. Styrelsen menar 
dock att även om vi tappade intäktskro
nor genom detta är det en åtgärd som på 
sikt kommer att gynna klubben genom 
ett ökat antal medlemmar.

Utöver arbetet med resultatpåverkande 
poster finns en avsevärd investerings
verksamhet i klubben.

Maskinhallen
Som alla känner till är det främst upp
förandet av maskinhall med tillhöran
de personalutrymmen som fyller både 
myndigheters och personalens krav 
samt den fortsatta ombyggnaden av 
banan enligt den utvecklingsplan som 
tagits fram med hjälp av Pierre Fulke.

Under de senaste 
fem åren har inves
teringarna i maskin
hallen uppgått till 
knappt 2 MSEK och 
i banan med knappt 
1,4 MSEK.

Information om världshandicap som kommer 2020
Nu släpps mer information kring det nya världshandicapsystemet där dagens sex 
stora system ska bli ett. Från 2020 kommer golfare att kunna jämföra sig med  
varandra och spela på lika villkor överallt.

Här kommer de första detaljerna kring hur systemet ska fungera.

Vad händer med mitt nuvarande 
handicap när det nya systemet  
träder i kraft?
Befintliga registrerade ronder i Min 
Golf kommer att användas för att be
räkna spelarens handicap inom det nya 
systemet. Antalet tillgängliga registre
rade ronder är viktiga för beräkningen. 
Därför rekommenderas alla golfare att 
registrera så många ronder som möjligt 
i Min Golf under 2018–2019, både bra 
och dåliga, för att systemet ska kunna 
beräkna en så rättvisande handicap 
som möjligt. Ju fler ronder som finns 
tillgängliga, desto mindre kommer ditt 
handicap att påverkas vid övergången 
till det nya systemet 2020.

Några av nyheterna:
• Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste  

blir spelarens handicap.

• För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares  
handicap alltför mycket på kort tid finns ett tak, en maximal  
höjning under en tolvmånadersperiod.

• Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för  
handicapronder. Här kan dock länderna göra egna utvidgningar  
och godkänna någon ytterligare spelform.



Öregrunds Golfklubbs sponsorer

Industriekonomi 
Erik Giertz

Läs mer om vad sponsorerna erbjuder och se sponsorernas branschregister på www.oregrundsgk.com
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