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Rapport från styrelsemöte den 23 maj 

Kort info från valberedningen 

Innan styrelsemötet började informerade Janolof Lundholm om valberedningens arbete inför året. 
Vid sidan av Janolof består valberedningen i år av Lena Lantz och Sture Lindström. Mer information 
kommer inom kort från valberedningen. Vill du anmäla intresse för att medverka i styrelsens 
framtida arbete finner du valberedningens kontaktuppgifter på hemsidan. 
 

Sponsorer 
Klubben är i fortsatt behov av sponsorer. Har du möjlighet att hjälpa föreningen med stöd i det här 
arbetet är det mycket uppskattat. Kan du ringa eller kanske till och med känner någon som du tror är 
intresserad av att sponsra vår förening hör av dig till receptionen (0173-324 50). 
 

Läger 
Peter har haft ett juniorläger och ett damläger med bra deltagande på bägge. Flera läger är på gång, 
är du intresserad finner du mer information på hemsidan.  
 

Tävling 

• Vårscramble och Race to España genomförda med i stort sett fulltecknade startfält. 
• Nästa klubbtävling är den 6 juni då vår sedvanliga flaggtävling genomförs. 

 

Övriga punkter som behandlades på styrelsemötet täcks in av nedanstående information. 
 
 

Lördagen den 9 juni Öregrund GK’s 25-årsjubileumsdag 
Jubileumsdagen kommer innehålla tre delar enligt följande: 
 

1. Närspels KM den 9 juni mellan klockan 10.00 – 13.00 

Chip 
Slå 10 bollar och dra av 1 slag för varje boll som stannar innanför cirkeln. 
 

Pitch 
Slå 10 bollar och dra av 1 slag för varje boll som stannar innanför cirkeln. 
 

Bunker 
Slå 10 bollar och dra av 1 slag för varje boll som stannar på green. 
 

Putt (Ytterfilen) 
Spela till vänster runt alla hålen på greenen. Hamnar man utanför så pliktar man 1 slag och spelar 
vidare. Spelar man till höger om något hål så måste man spela tillbaka för att sedan spela vidare till 
vänster. Om bollen går ner i något av hålen som skall passeras så får man lägga upp bollen 1 dec ifrån 
hålet och plikta 1 slag. 
Antal slag i hål är putt resultatet. 
 

Korthålsbanan 
Spela 6 hål och summera antal slag. 

Summera sedan alla 5 närspelsmomenten och där är ditt slutresultat! 

 
 
 
 
 
 

http://www.oregrundsgk.com/valberedningen/


 
 

2. Extrapriser i shopen på jubileumsdagen 
 

• 50% rabatt på alla artiklar med Öregrund GK logotyp på 

• Andra spännande erbjudanden kan du se när du kommer till shopen 
 
3. Jubileumsmiddag i klubbens restaurang 
 

Du har väl inte glömt att anmäla dig till den stora festen på kvällen, sista anmälan är söndagen den 3 
juni och anmälan görs till receptionen. Antal deltagare är begränsat till 100 och det är först till kvarn 
som gäller. Följande kommer ingå i priset på 250 kr: 

• Busstransport från/till Öregrund (16.45/22.30) och Östhammar (17.15/22.00) 

• Välkomstdrink med tilltugg och mingel 

• Musikunderhållning  

• Grillbuffé 
 

Dessutom försäljning av lotter med fina vinster. 
 
 

Nytt från Bana/Anläggning 

Banan 

Våren kom blixtsnabbt och med den en rejäl värmebölja vilket har gjort att bevattningsanläggningen 

har gått varje natt de senaste 25 dagarna. När vi vattnar under nätterna använder vi cirka 210 

kubikmeter vatten.  Vi har även varit tvungna att täcka green 5 och 18 samt övningsgreenen vid 

drivingrangen för att få gräset att etablera sig bättre.  

I samband med detta vertikalskar, hjälpsådde och dressade vi samtliga greener. För att få riktig fart 

på växtligheten så har vi sprutgödslat 2 gånger och lagt en giva med fast gödsel. Resultatet av detta 

kan man se tydligt då greenerna börjar växa ihop.  

Under föregående vecka har även hjälpsått några fairwayytor på bl.a. hål 1, 6 och 8 på grund av 

kraftiga vinterskador. Det som återstår är vertikalskärning av några vinterskadade tees. 

Våra fairwayytor har nu gödslats med cirka 2 100 kg fast gödsel så allt går så här långt enligt vårt 

skötselschema.  

Färdigställande av Tee-området på hål 1 med torvläggning utfördes torsdagen den 24 maj. 

 

Bunkrar 

Trimning av bunkerkanter och påfyllning av sand kommer utföras nästkommande  

vecka (V-22).  

Gallring av skog 

Vi skulle normalt gjort en skogsgallring på ett flertal hål, nu gallrades skogspartiet mellan hål 1 och 18 

vilket har gjort att fairway på hål 18 får in mera ljus och förbättrar säkerheten. Resterande 

gallringsarbete har vi skjutit på till hösten. 

Övningsområdet 

Vi håller på att förnya avståndsskyltarna på drivingrangen. Vi hoppas kunna byta ut dessa inom kort 

då vi förhandlar med företag på orten om reklamplats på skyltarna. 



 

Maskinparken.  

De nyinköpta vertikalskärningsaggregaten har vi nu testkört och det gör arbetet betydligt mer 

effektivt än tidigare. Framförallt blir greenerna direkt renare från allt gammalt gräs. 

Inköpet av en ny 6-tons tippvagn har underlättat och effektiviserat arbetet ute på banan. I övrigt 

fungerar våra maskiner klanderfritt. 

 

Nytt från kansliet 
Vi hälsar två nya personer välkomna i receptionen. Det är Tova Skogström och Lukas Heldevik 

Fagerlund som kommer jobba under högsäsong. 

 

Medlemsenkät 
Den 30 maj kommer Svenska Golfförbundet att skicka ut årets första medlemsenkät. En tredjedel av 
våra medlemmar kommer att få enkäten och styrelsen vill be dig att besvara den så att vi får så 
rättvisande information som möjligt från enkäten. 
 

Seniornytt 
Senior Power Måndagsklubben  
Ett drygt 50-tal seniorer har redan deltagit i vår friskvårdssatsning och träningsprogram på måndagar. 
Träningsprogrammet fortsätter hela säsongen och är öppet föra alla damer och herrar 55+. Senior 
Power startar klockan 10.00 och är helt kostnadsfri.  

Golfträning seniorer Måndagsklubben  
Direkt efter Senior Power fortsätter vi med golfträningen med klubbens PRO Peter Andersson. 
Golfträningen pågår mellan 11.00 - 12.00. Ett varierande träningsprogram med flera nyheter kommer 
att presenteras under säsongen. Kostnad 50 kr per tillfälle.  

Seniorlunch Måndagsklubben  
Till alla som deltar i vårt måndagsarrangemang erbjuder vi en rabattkupong på lunch i golfrestaurang. 
Rabatterbjudandet gäller endast på måndagar och till de som deltagit i våra träningsprogram.  

Boka och spela  
Målet med vårt friskvårdsprogram är att öka antalet aktiva medlemmar i träning och golfspel. Därför 
hoppas vi att ni efter träningen spelar 6, 9 eller 18 hål på en av våra banor. Boka din starttid i god tid 
innan på ”Min Golf”, eller i receptionen.  

Information Syn- och hörsel  
Seniorerna har i år organiserat ett samarbete med Socialförvaltningen i Östhammars kommun i syfte 
att informera om viktiga sociala frågor för oss som är lite äldre. Den 30 maj gästas vi av kommunens 
representant i frågor som berör syn- och hörsel. Informationen är onsdagen den 30 maj klockan 
14.30 ca, (direkt efter onsdagsgolfen, alla medlemmar är välkomna!) 

 

Nytt från Damkommittén 
 

Hemliga resan torsdagen den 19 juli 
Välkommen alla damer att följa med på den hemliga resan torsdagen den 19:e juli. 
Anmälan sker i golf.se med början den 31 maj och anmälan är bindande. 
Åke Sundberg kör oss mot okänt mål och vi får greenfee, lunch, kaffe med smörgås och vagnar till alla 
er som inte får plats med egna vagnar i bussen. Allt detta till ett pris av 600 kr som betalas kontant 
eller via swish i bussen. Buss avgår från ICA i Öregrund kl. 8:00, golfklubben 8:20 och Östhammar 
station 8:40. 
Varmt välkomna önskar Ulrika 
 

Golfhälsningar från 

Anders Forss 

Klubbkommittén 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgolf.se&data=02%7C01%7C%7Cc9b048f9301144540cde08d5c40b7027%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636630475753932658&sdata=LBGG6hEOMrNjwAQSeJSC%2BNHZalnS9cvrseFSPf7bN%2BE%3D&reserved=0

