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Klubbchefen har ordet 
 

Ny som klubbchef men säkert ett gammalt välkänt ansikte på klubben för många.  
Jag har varit med i klubben sen 2009 och sedan första dagen verkligen tyckt om 
klubben, den familjära stämningen där de allra flesta alltid säger HEJ. Min första 
tid här har bara varit positiv, redan mött så många positiva reaktioner och nu ser 
jag verkligen fram emot att säsongen ska dra igång.  

Min bakgrund är att jag är född i Kiruna, 1968 flyttade vi till Tranås, där gick jag i 
skolan och pluggade ekonomi. Flyttade till Järfälla, började arbeta inom 
Stockholms läns landsting, sedan blev det Bilprovningen, Uppsala kommun och 
Enköpings kommun. De senaste 15 åren har jag arbetat med idrott och fritid, mött 

människor i alla åldrar från många olika kulturer och många med olika handikapp.  

Känner att jag verkligen fått mitt drömjobb, att få arbeta och möta människor varje dag som också 
älskar golf och då i min hemmaklubb Öregrunds golfklubb, bättre än så kan det inte bli.  

Lena Lantz 
 
 

Rapport från styrelsemöte den 16 februari 
 

Personal / rekrytering 
Rekryteringen till receptionen är i slutfasen och en person är redan klar och det är Ulrika Forsberg 
som vi hälsar välkommen och som börjar den 15:e april och kommer att arbeta 75%. För övrigt ser 
det bra ut med banpersonalen där alla med något undantag kommer tillbaka i år. 

Som vi meddelade i förra nyhetsbrevet kommer även Britt och Kjell att jobba deltid ytterligare en 
säsong. 
 
Kontantfri klubb 
Under 2019 kommer vi att gå mot att bli en mer kontantfri klubb, det innebär att vi rekommenderar 
alla att betala med kort eller swish. Vi gör detta av två orsaker, dels är det en säkerhetsrisk att ha 
kontanter i kassan och sedan kostar det att lämna in pengar till banken.  
Vi hoppas att ni har förståelse för förändringen, men självklart kommer möjligheten att betala med 
kontanter att finnas kvar under året. 
 
Diskussion om ”no show” 
Flera klubbar i Sverige använder sig av avgift för så kallad ”no show”. Det vill säga att om du inte 
kommer på din bokade tid blir du debiterad en avgift. Styrelsen diskuterade om även Öregrunds GK 
skulle införa detta säsongen 2019. Vi landade dock i att vi först och främst ska bli hårdare på att följa 
våra befintliga regler kring speltider. En påminnelse om dem är: 

▪ Du ska anmäla din ankomst i receptionen senast 30 minuter före bokad starttid. 
▪ Receptionen äger rätt att sätta in köande spelare om angivna tider ej hålls. 
▪ Receptionen kan också sätta ihop tvåbollar till fyrbollar för att få jämnare flyt på banan 

 
Spel utan att ha erlagt greenfee  

Det här är något som vi noggrannare kommer att kontrollera under säsongen. Ertappas en spelare på 

banan utan att ha betalt greenfee får spelaren betala dubbel greenfee samt att vi anmäler det till 

hemmaklubben. 

 



 

Golfens Dag 25 maj 
Även i år kommer Öregrunds GK vara med och arrangera aktiviteter på golfens dag som är den 25 
maj. 
 
Restaurangen 
Ny krögare är anlitad och han heter Tomas Pettersson och kommer så smått att börja installera sig 
och på vår-årsmötet den 23 mars kommer ni att få träffa Tomas som då presenterar sig.  
 
Tävlingsprogrammet 
Tävlingskommittén har tagit fram ett program för året. Styrelsen kommer att besluta om det på 
nästa möte den 16 mars. I stort kan sägas att det ser ut som föregående säsong. Golfveckan kommer 
att äga rum vecka 28. 
 
Arbetsgrupper för ideella 
Klubbkommittén har satt samman ett förslag för att vi ska komma igång mer organiserat med att 
använda ideella krafter till olika arbeten på vår anläggning. Är du intresserad se nedanstående punkt 
med rubriken Frivilliggrupper. 

Grillmiddag 17 juli 
Boka in den 17 juli i era kalendrar. Då planerar vi för informations- och grillkväll på golfklubben. 
 

Rapport från marknadskommittén 
 

Nätverksträff med sopplunch 
Den 5 mars klockan 12.00 bjuder vi in samtliga de företag som ingår i klubbens Företagsgrupp till en 
sopplunch som vi förlagt till Östhammars fina kulturhus Storbrunn. Vi träffas, minglar möter kollegor 
och konkurrenter. Vi skapar relationer, bygger nätverk och presenterar vårt program för kommande 
säsong. Arrangemanget kommer att pågå under en lunchtimma mellan 12.00 - 13.00. 
 
Partnererbjudande 
Vi vet att det finns många medlemmar som är egna företagare och beslutsfattare men som inte ännu 
tagit steget full ut, att gå in som Partner & Sponsor för 2019. Men vi kan lova dig, det är inte försent, 
kontakta någon av företagsgruppens medlemmar så berättar de om vårt syfte och mål med att 
bedriva en seriös Företagsgrupp inom Öregrunds Golfklubb. Ring eller maila, Kai Johansson, Håkan 
Ahlström eller Claes-Håkan Sandberg så berättar vi mer om vår programverksamhet och våra 
nätverksträffar. 
 

Rapport från seniorkommittén 
 

Tour Åland Cup 
I år går resan och tävlingen Tour Åland Cup den 23-24 juli. Tävlingen spelas i år på två olika banor, 
Ekerös golfklubb och Ålands golfklubb. Vi har i år förlagt vårt boende till Park Alandia hotell, helt 
nyrustade och beredda att ta emot ett 40-tal golfspelare. Är du intresserad? Anmäl ditt intresse 
snarast till Kai Johansson på telefon 070-6552908 eller kai.johansson@yahoo.se, välkommen med din 
anmälan! 
 
Seniorverksamheten 
Verksamheten följer som traditionen bjuder ett väl inarbetat program med tävlingar och 
arrangemang för alla medlemmar damer och herrar och som passerat en ålder av 55 år eller äldre. 
Hela vårt verksamhetsprogram finns upplagd på hemsidan och under Seniorer. 
 

 

 

 

mailto:kai.johansson@yahoo.se


 

Rapport från bana / anläggning 
 

Vi har fått följande rapport från Kjell Johansson angående pågående arbeten med greenerna: 

Vintern är årets känsligaste period för gräset och den påverkar ofta hela kommande säsong. 
Söndagen och måndagen 3–4 februari kom det rikliga mängder snö och efterföljande två dygn var 
det flera plusgrader. Vädret skiftade sedan snabbt igen och vi fick ordentligt kallt efterföljande dygn.  

Sammantaget är detta inte särskilt bra förhållanden för gräset med så stora variationer i temperatur 
och nederbördsform och tyvärr ser det ut som kommande dygn blir rejält kalla vilket inte är så bra.  
För att bedöma greenernas status inventerar vi kontinuerligt alla greener vad gäller isläget och lukt 
för att bedöma statusen på våra greener.  

Har det bildats is tar vi in gräspluggar från greenerna. Visar det 
sig att gräset inte mår bra planerar vi in åtgärder för att ta bort 
snö och is med kort varsel.   
De flesta av våra greener har olika mikroklimat och olika 
förutsättningar och alla greener behöver sällan samma 
behandling. Om man tar bort snö och hackar is måste man ha 
en plan för hur man skyddar greenerna inför kommande 
köldperioder för så här tidigt på säsongen kan vara riskabelt. 
Ett snötäcke utan is är ofta det bästa skyddet under vintern och 
man tar en stor risk när man blottlägger greenerna redan nu. 
Nu hoppas vi att vädrets makter är med oss så vi får en snabb 
avsmältning. 

Bild på ”gräspluggar från green 8” 
 

Engagerade juniorledare 

Vi kan informera om att våra juniorledare Ronny Wahlgren och 
Mattias Andersson kommer att ta ledigt från sina jobb för att 
locka barn/ungdomar att börja spela golf. Mycket glädjande. 
Den 29 april, 2 och 3 maj kommer ca 300 elever får prova på 
Golfäventyret i skolan. 
Ungdomarna är mellan 6 – 12 år och vi kommer att följa upp 
dessa dagar med träningsdagar på klubben. Söndagen den 5 
maj kl. 15:00 och onsdagen den 8 maj kl. 17:30 är alla välkomna 
att prova på golf kostnadsfritt. 

Stort tack till Ronny och Mattias för ert stora engagemang för klubben (och barnen). 

 

Frivilliggrupper 
För att stärka klubbkänslan, samhörigheten bland medlemmarna och hjälpa klubben kommer vi i år 
att försöka få till stånd ett antal grupper för att utföra vissa arbetsuppgifter. 
Grupperna vi ser behov av är följande: 

▪ Bygg-grupp som skall hjälpa till med underhåll av byggnader och anläggningen 
▪ Hålvärds-grupp som skall se till att hålen i sin helhet ser bra ut, t ex bunkrar och tees 
▪ Trädgårds-grupp som skall se till att våra blomkrukor och planteringar ser välvårdade ut 
▪ Trivsel-grupp som skall jobba med medlemsaktiviteter för nya och gamla medlemmar. 

 

För alla som ställer upp minst fem gånger under säsongen kommer klubben att anordna en tävling 
och bjuda på en god middag någon gång under september. Under middagen kommer prisutdelning 
för tävlingen att genomföras, klubben står förstås för ett fint prisbord. 

Vill du ställa upp, anmäl dig i receptionen eller kontakta Lena Lantz via lena.lantz@oregrundsgk.com 
eller telefon 0173-32450. 
 

 

 

http://www.oregrundsgk.com/sommarpersonal-sokes-till-receptionen/


 

Kampanj på Golfhäftet 

Från och med säsongen 2019 är Öregrunds GK ansluten till 
Golfhäftet. Om du tänker köpa Golfhäftet är vi tacksamma 
om du köper via vår klubb eftersom vi då får intäkter.  
Fram till och med den 17 mars pågår en kampanj. Det 
innebär att du får PLUS* på köpet om du köper golfhäftet 
under kampanjtiden. 

Golfhäftet kostar 495 kr och nu får du PLUS på köpet (värde 199 kr). 
Golfhäftet kan du köpa via vårt kansli. Ring 0173-324 50 eller via e-post info@oregrundsgk.com. 
Det går även att beställa Golfhäftet på vår hemsida http://www.oregrundsgk.com/golfhaftet/ 

*PLUS innebär att du på vissa banor får återkomma och spela mer än en gång för halv greenfee. 

 

Erbjudande från Alewalds 

Medlemsförmånen innebär att när du gör ditt första köp registreras du och blir inlagd som 10 %-
kund. Det innebär att Alewalds räknar ihop dina inköp gjorda under ett kalenderår och att du sedan 
får en bonuscheck på 10 % av dessa inköp. Halva inköpsbeloppet tillgodoräknas på prisnedsatta varor 
och några andra undantag. 
Som medlem kan du också boka personlig shopping hos Alewalds. De har inga inköpskrav på viss 
summa utan under en timma tar de exklusivt hand om dig och dina önskemål och du har säljarens 
fulla uppmärksamhet. En service som allt fler upptäcker och utnyttjar. 
Alewalds finns idag på: 

• Kungsgatan 32 Stockholm 

• Alewalds Quality Outlet, Kungsgatan 68 Stockholm 

• Alewalds Uppsala, Östra Ågatan 27 Uppsala 

• Alewalds Quality Outlet, Gamla torget 1, Uppsala 
 

 

 

Golfhälsningar från 

Anders Fors 

Klubbkommittén 
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