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Klubbchefen har ordet 
 

Lyckad städdag på klubben 
31 personer kom på städdagen som anordnades för första gången på många år.  
Ladan rensades ut, utslagshusets tak demonterades, trädgårdsmöblerna gjordes rena och träborden 
oljades in, ett jättebra arbete utfördes och klubben bjöd på gulaschsoppa med gott bröd. 
Ett stort tack till er alla som kunde vara med. 
 
Både drivingrange och padeln öppnades före påskhelgen till mångas glädje. 
Det har slagits massor med bollar på rangen och padeln har varit uppbokad, så roligt att säsongen 
började med ett sådant fantastiskt väder.  
 

Vi är teamet som jobbar i receptionen denna säsong! 

 
Gunwor Eriksson till överst vänster en medlem sedan 3 år tillbaka och som arbetade lite grann i 
shoppen förra säsongen och i år kommer att arbeta 20 tim/v. 

Ulrika Forsberg, en välkänd person som har varit medlem i 8 år och suttit i styrelsen i 3 år, Ulrika 
kommer att arbeta 30 tim/v. 

Lena Lantz, medlem sedan 10 år och klubbchef som även kommer att jobba i receptionen. 

Peter Andersson, vår PRO som inte behöver närmare presentation efter drygt 20 år på klubben.  

Bakom kulisserna som vårt stora stöd på kansliet arbetar Britt Jernberg. 

 
Tomas hälsar välkommen  
Söndagen den 28 april slog Tomas Pettersson Roslags Källaren upp dörren till 
Restaurangen.  
Första utmaningen var Damupptakten där ca 65 damer fick avnjuta en god lunch.  
Tomas kommer att lägga ut veckomenyer både på hemsidan och via facebook.  
Dagens rätt 95 kr och helgbuffé 149 kr. 
Varmt välkomna till Öregrunds golfklubb och Roslags Källaren  
Önskar Tomas 
 

 
 



 

Rapport från styrelsemöte den 25 april 
 

Valberedningen 
Janolof från valberedningen inledde mötet med att berätta om valberedningens pågående arbete. 
Du kan läsa om valberedningens arbete på hemsidan www.oregrundsgk.com/valberedningen. 
Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner någon du tror vore lämplig för uppdraget 
hör då av dig till valberedningen. 
 
Golfens Dag den 25 maj 
Ta med dina kompisar som vill prova på golf till Golfens dag den 25 maj kl. 10.00-13.00. 
Ni får testa golf både på träningsområdet och korthålsbanan, och vi bjuder på fika. 
Både du och dina vänner får en rabattcheck i shopen som tack. 
Skulle din vän vilja gå vidare och börja på en Gröna Kort kurs så får du ytterligare en bonus som tack. 
Vi kommer lägga upp programmet för Golfens Dag på hemsidan inom kort. 

Vill du hjälpa till under Golfens Dag? Hör av dig till kansliet 0173-324 50. 
 
Juniorverksamheten 
I nästa vecka kommer våra mycket engagerade juniorledare Mattias och Ronny vara ute på skolor 
och berätta om verksamheten och locka fler juniorer till att spela golf. 

Vi har fått 15 000 kr från kommunen i bidrag till vår juniorverksamhet som ska användas till att bygga 
om vissa lokaler till juniorutrymmen. 
 
Tävlingar 
Söndagen den 28 april startade tävlingssäsongen med damernas upptakt med i stort sett fullt 
startfält. Den 2 maj är första onsdagsgolfen och söndagen den 5 maj är ICA Öregrund Vårscramble. 
 
Ekonomi 
Vi ligger i dagsläget efter på intäkter kopplat till medlemsavgifter vilket främst beror på att ca 80 
medlemmar ännu inte betalat årets avgift vilket är bekymmersamt. Vi uppmanar därför alla som inte 
betalat att göra det. 
 
Anläggningen 
Se punkten Rapport från Bana / anläggning nedan. 
 
 

Rapport från marknadskommittén 
 

Sponsorinformation 1 maj 

Den 1 maj mellan klockan 10.00 - 15.00 finns representanter från klubbens 

Företagsgrupp på plats för att svara på frågor inför säsongen, ge tips och 

förslag på hållbar sponsring, diskutera produktprofilering, planera för 

aktivitetsdagar och årets första företagsevent den 10 maj. Ytterligare 

information? Kontakta Kai Johansson på telefon 070-6552908 

Företagsevent & Öppet Hus den 10 maj 
Den 10 maj bjuder vi in till säsongens första företagsevent för klubbens partners och sponsorer. 
Syftet med vårt event är att stärka gemenskapen inom företagsgruppen i golfklubben, öka värdet 
med att skapa företagsrelationer som möjliggör nya affärer.  

Ett specialprogram med en rad olika aktiviteter kommer att finnas för sponsorernas anställda och 
familjemedlemmar. Vi arrangerar även ett Öppet Hus för allmänheten med prova på aktiviteter inom 
golf och padel mellan klockan 11-15.  

Lunchföredrag klockan 12.00 med Carin Bergh Wihed, fd ansvarig för sponsring på Länsförsäkringar 
på temat ”Engagemang för ett tryggt och hållbart samhälle”, läs mer om vårt program på hemsidan. 
 
 
 

http://www.oregrundsgk.com/valberedningen
http://www.oregrundsgk.com/golfens-dag/


 
 

Ny sponsor 
En bra historia formas under tid. Bergströms Ur har levererat och underhållit världens främsta 
varumärken i 60 år. Sedan en tid tillbaka återfinns Bergströms Ur på en ny adress, Östra Ågatan 27 i 
Uppsala. Deras butiker finns även i Göteborg och Malmö.  
Vi är mycket stolta för att ha varumärket Bergströms Ur som företagssponsor och leverantör av vår 
nya klocka vid hål 1 på golfbanan. 
 
Vill du synas på golfbanan? 

Inför säsongen 2019 gör vi en profilsatsning där du som medlem kan investera i en 
parksoffa av högsta kvalité. Satsningen ingår i vårt arbete att skapa en trevligare 
miljö kring golfbanans teeområden och andra lämpliga ställen. 

Vi erbjuder nu varje medlem eller företag att aktivt exponera sig med namn, text 
eller logo på en av de ca 18 parksoffor som under våren skall placeras ut. 

Fakta: soffan kan stå ute året runt utan att ta skada. Sits och rygg av aluminium med 
”träutseende”. Enligt vår leverantör är livslängden minst 20 år. 
(referens Arilds GK som installerade sina soffor 2004 och är idag 14 år senare 
fortfarande i nyskick). 

Du som är intresserad kan redan nu göra en reservation. Kontakta Kai Johansson på telefon  
070-6552908 eller maila på adress kai.johansson@yahoo.se så reserverar han din soffa och plats att 
synas på. Ett preliminärt pris på soffan är 7000 kr färdigt på plats. 
 

Rapport från seniorkommittén 
 

Tour Åland Cup 
Ett fåtal platser finns kvar till Tour Åland Cup den 22 - 23 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 för 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! 

 
Onsdagsgolfen damer & herrar 55+ 
Torsdagen den 2 maj har vi premiär för OnsdagsGolfen för seniorer 55+. Vår första 
tävling startar med kanonstart klockan 09.00. Vårt program följer i stort tidigare 
spelupplägg med mixade bollar, herr/dambollar, hcp-bollar, Red Tee Master, Orange 
Tee Master, After Golf och med som vanligt ett generöst prisbord. Startavgiften är som 
tidigare år 40 kr, Välkomna! 

 
Greenfeerundan den 27 maj 

Den 27 maj har vi premiär för årets Greenfeerundan på Burviks Golfklubb. Din 
anmälan kan du göra på ”Min Golf”. Greenfeerundan fortsätter sedan att spelas på 
Uppsala Golfklubb 24 juni, Gävle Golfklubb den 29 juli dit vi i år kan erbjuda bussresa, 
finalspel på vår hemmabana 19 augusti. Gör din anmälan och delta i vår klubbtävlingar 
som alla är inlagda i ”Min Golf”. 

 
Senior Power Premiär den 24 maj 
Fredagen den 24 maj har vi premiär för populära Senior Power. Vi träffas kl 10.00.  

Varje träningspass är 45-60 minuter och vi lägger upp och planerar varje pass 

tillsammans innan vi startar vilket innebär att alla i gruppen har möjlighet att påverka. 

Vi vänder oss till alla seniorer damer och herrar och som är medlemmar i golfklubben. 

Alla som vill röra på sig, förbättra sin rörelseförmåga och må bättre. Vi möts en gång i 

veckan (fredagar) i träningsgrupper där deltagarna tränar tillsammans. Vi tränar och blir piggare 

tillsammans med våra ledare Lena Lundström och Ann-Cathrine Milbrink.  

Välkommen till ett ”Piggare Öregrunds Golfklubb!” 

mailto:kai.johansson@yahoo.se


 

 

Golfträning Seniorer premiär den 24 maj 
På samma sätt som föregående år har vi golfträning för seniorer direkt efter Senior Power med start 
kl 11.00. Träningspasset är ca 45 minuter och kommer att innehålla olika träningsmoment, 
praktiska  och tekniska övningar i syfte att förbättra och bli tryggare i vårt golfspel. Pris 50 kr per 
tillfälle. 
 

Rapport från damkommittén 
2019 års Damupptakt blev mycket lyckad, hela 52 damer spelade en 4-manna Bästboll över 9 hål. Till 
lunchen anslöt ytterligare damer vilket gjorde att ca 70 damer deltog i arrangemanget. Utöver golf 
bjöds det på god lunch, genomgång av årets program, prisutdelning, mannekänguppvisning och 
extrapriser i shopen. 
Vinnare av tävlingen blev lag Zarins, Grabe, Hedin och Sehlstedt som hade hela 48 poäng. 

En annan nyhet är att vi återupptar ”Golfsystrar” som legat i träda under flera år. Det blir spel över 9 
hål 4 torsdagar under våren med start 15:30 den 16 maj med gemensam middag efter spel för de 
som vill. Efter sommaruppehållet planerar vi spela varannan torsdag fram till dess att banan stänger 
för året. 

Vi planerar även för damernas Hemliga resa vilken är spikad till torsdagen 18 juli.  

Damavslutningen blir i år lördagen 21 september och planen är att spela en 3-manna Bästboll med 
bara järnklubbor. 

Vi ser fram emot en härlig golfsäsong med många glada damer på banan. 
 

Rapport från bana / anläggning 
 

Glädjande nyhet är att banan är öppen för spel från 27 april. Alla ytor är klippta och bevattning sker 
från välfyllda dammar, däremot så får vi laga och justera många spridare i höjdläge och vinkel efter 
vintern, för optimalt nyttjande av vattnet. 

Gödsling av alla samtliga ytor enligt program är genomfört. 

Skyddsnätet mellan rangen och gångvägen till lilla banan är lagad men kommer att behöva bytas till 
2020 säsongen pga. solens påverkan på materialet. 

Greenerna på korthålsbanan skall vertikalskäras och kompletteringssås närmaste tiden. 

Vi har konstaterat att vår paddelbana nyttjas riktigt bra nu, vilket är glädjande. 

Bemanningen är nu tre man och ökar med ytterligare en man från första maj. 

Återuppbyggnad av ranghuset är påbörjat och kommer att färdigställas så fort som möjligt. 

Även om dammarna är välfyllda nu så behövs mycket regn efter denna torra april, så håll tummarna 
och be eller vad ni brukar göra för att önskningarna ska uppfyllas. 

Vi tackar alla ännu en gång som hjälpte till på arbetsdagen den 13 april med rensning, slipning, 
oljning, räfsning, klippning, rivning av gamla rangebyggnaden och massor av mera utförda arbeten, 
STORT TACK. 

 
Regelutbildning den 27 april 
Vid den mycket välbesökta (58 personer anmälda) regelutbildningen gick Peter pro, Christina Ellesjö-
Eriksson och Lars-Johan Eriksson igenom alla förändringar som beslutats om golfens regler. 

Reglerna träder i kraft från 2019 års säsong. 
 

 

 

 



 

 

Erbjudanden till klubbens medlemmar 
 

Medlemsförmån Alewald 

Vår företagspartner och sponsor Alewald har nu öppnat nytt och utökat sin verksamhet i Uppsala på 

Östra Ågatan.  Alewalds är ett av de företag som ger golfklubbens medlemmar förmåner vid köp i 

deras butiker i Stockholm eller Uppsala. Mer om detta kan du läsa om på hemsidan. 

 

 

Golfhälsningar från 

Anders Fors 

Klubbkommittén 

 

 


