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Ordföranden har ordet 
 

Sköna maj!!! Eller…., hur är det? Skönt att vi är igång med verksamhet, det känns jättebra. Men 
tyvärr har månaden maj hittills inte erbjudit särskilt bra väder. Regnigt och kallt, vilket inte är 
gynnsamt för golfspelandet. I april var det vackert och varmt, men då var ju banan inte öppen. 
Säsongens första onsdagstävling 2/5 fick avbrytas p g a snö! Det verkar som om april och maj bytt 
plats i kalendern. 

Det blir också negativa konsekvenser för klubben när vädret inte är ”golfvänligt”. Ekonomiskt förlorar 
vi en hel del intäkter, som vi i vårt budgetarbete räknat med. Lägre greefeeintäkter, rangeintäkter, 
bilhyror, tävlingsavgifter etc. Över huvud taget är det färre gäster och medlemmar som besöker 
klubben och nyttjar vårt utbud. 

Vi är väderkänsliga och vi kan bara hoppas att det vänder och att sommaren nu blir lagom gynnsam, 
så vi får mycket verksamhet. Vädret får ju inte vara för dåligt och inte heller för bra, utan vädret ska 
vara lagom.  

I verksamheten finns naturligtvis också många guldkorn t ex blir man glad när man ser massor av 
barn och ungdomar på träningarna. Och att se vår receptionist Ulrika Forsbergs välkomnande film på 
Facebook är också kreativt och positivt. 
 

Rapport från styrelsemöte den 22 maj 
 

Golfens Dag lördag 25 maj 
Tyvärr var det väldigt dåligt väder i lördags så intresset att komma till vår bana var lågt. Det var bara 
fem tappra deltagare som togs omhand av Peter och Peter (pro och Larsson). 
 

Rapport från sportkommittén 
Styrelsen noterar att våra juniortränare Mattias och Ronny, tillsammans med Peter Pro, har fått 
ordentlig fart på årets juniorträning med ca 15 juniorer per träningstillfälle (onsdagar och söndagar). 
Det är ett trendbrott med fler juniorer som är igång så här tidigt på säsongen än föregående år. 
Under Kristi Himmelfärdshelgen är det dags för årets första läger där det i skrivande stund är 24 
juniorer anmälda. 
 

Vi har 13 personer som är på gång att gå kurs för gröna kortet och föregående helg var det damläger 
med sju deltagare. 
 

Juniorstugan (gamla kiosken) är i stort sett färdig. Det är kodlås för att komma in där och koden 
lämnas ut av kansliet alternativt Peter Pro. 
 

Rapport från tävlingskommittén 
Årets tävlingar har än så länge genererat intäkter på 37 000 kr (inkluderat tävlingsgreenfee). 
 

Rapport från klubbkommittén 
Styrelsens informations- och grillkväll är inplanerad till den tisdagen den 16 juli. Skriv gärna in 
aktiviteten i din kalender redan nu. 

Årets första Senior power drar igång fredag den 24 maj. Se rapport från Seniorkommittén nedan. 

Torsdagen den 16 maj drog damerna igång golfsystrar igen efter några års uppehåll. Läs mer under 
Rapport från seniorkommittén. 



 

 
 

Rapport från anläggningskommittén 
Se Rapport från anläggningskommittén nedan. 
 

Rapport från marknadskommittén 
Se Rapport från marknadskommittén nedan. 

 
Ekonomiska läget 
Just nu ligger vi ca 388 tkr sämre än budget. Glädjande har kundfordringarna minskat med 555 tkr 
och ligger nu på 300 tkr varav medlemmar står för ca 70 %. Styrelsen har kontroll över situationen 
och vi arbetar aktivt mot ett nollresultat på årsbasis. Det vi kan påverka är framför allt våra kostnader 
och styrelsen konstaterar ännu en gång att vi är väldigt beroende av att vi får igång frivilliggrupperna 
på ett bra sätt. 
 

Information om kommande rökförbud 1 juli 
Från och med 1 juli utvidgas nuvarande rökförbud genom den nya lagen till att omfatta vissa 
allmänna platser utomhus – bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra 
utrymmen som allmänheten har tillträde till, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för 
idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet utvidgas samtidigt till 
att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Klubben kommer i god 
tid innan den 1 juli märka upp plats där vi kommer tillåta rökning. 

 
 

Rapport från marknadskommittén 
 

Företagsevent den 25 maj 
Den 25 maj anordnades årets första Sponsorgolf med ett 25-tal startande i ett väder som var både 
regnigt och blåsigt. Trots det dåliga vädret var stämningen bland våra deltagare på topp även då de 
kom in efter en iskall golfrunda. 

Vid prisceremonin presenterade Anders Engström sig själv och dagens sponsorföretag Alewalds som 
har butiker i Stockholm och Uppsala. Efter en intressant presentation var det dags för prisutdelning 
där även priserna var skänkta av Alewalds. 

Dagens segrande par var representanter från Länsförsäkringar med Jonas Torstensson och sonen 
Lucas. Resultat 44 poäng.  
På andra plats placerade sig Lokalhus AB med Ulf och Carina Hämmelin på 43 poäng.  
Tredje platsen gick till Östermans Golv med Viktor Waldner och Rickard Kuffner med 42 poäng. 
Priserna överlämnades av Alewalds och Anders Engström. 
 

Nya sponsorer 
Företagsgruppen kan nu presentera tre nya partners och sponsorer som valt Öregrunds Golfklubb 
som samarbetspartner. Vi förstärker vårt sponsorlandskap när det gäller att skapa en hållbar och 
långsiktig samverkan mellan regionala företag och golfklubben.   
Vi säger välkommen till: 

 
Gamla Uppsala Snickeri har lång erfarenhet av olika typer av projekt. Genom åren 
har vi gjort allt från hela hus till renoveringar. Men en sak är alltid i fokus: det är 

detaljerna som avgör. Varje projekt är unikt och därför anpassar vi oss efter dina 
behov. Gamla Uppsala Snickeri har lång erfarenhet av köksrenovering. Kök total är 
för dig som vill ha vägledning och stöd genom hela köksprojektet. Med hjälp av 

duktiga medarbetare inom olika yrkesgrupper så som elektriker, målare, vvs och plattsättare styr vi 
genom projektet, allt för att göra leveransen så trygg och säker som möjligt för dig. 
 
 
 
 



 

Ditt hus är inte bara ett hus. Det är ett hem, en trygghet, en plats för 
livet. Vi som hustillverkare vet att du och din granne är olika. Vi vet att du 

vill vara med och skapa ditt eget hem. Hos Fiskarhedenvillan får du bestämma själv hur ditt framtida 
hus ska se ut och hur du vill bygga det. Det är vår definition av frihet. 
 

 
Rosendals Bygg är ett byggföretag som startade 2003 genom ett förvärv av 
byggverksamheten i Rosendals Bygg & Installations AB. Företaget har en lång tradition 
av renovering av kulturbyggnader samt ombyggnader av offentliga lokaler. 

Verksamheten idag omfattar även ombyggnader och anpassningar av kontors- och butikslokaler. 
Företaget arbetar inom samtliga entreprenadformer och har drivit ett flertal framgångsrika 
samverkansprojekt. 
 
 

Rapport från seniorkommittén 
 

Seniorkommittén 
 

Senior Power  
Den 24 april var det premiär för vårt träningsprogram Senior Power tillsammans med Lena 
Lundström och Ann-Catrine Milbrink. Ett tjugotal medlemmar hade samlats och under 
närmare en timma fick träna på olika rörelser för att hålla oss friskare och smidigare. 
Programmet pågår varje fredag (kl 10.00) fram till slutet av juli månad. Senior Power är 
kostnadsfri medlemsförmån. 

Golfträning  
Direkt efter Senior Power startar vi vår golfträning i grupp med Peter Andersson. Vid 
premiären den 24 april samlade träningsprogrammet ca 15 damer och herrar. 
Gruppträningen pågår närmare en timma och hör väl samman med Senior Power. 
Träningen är en medlemsförmån med en deltagaravgift på 50 kr per tillfälle. Golfträningen 
fortsätter fram till slutet av juli månad. Välkomna! 

 

Damkommittén 
Torsdagen den 16 maj gick premiären för årets upplaga av GOLFSYSTRARNA av stapeln. 

Det var nästan på dagen sju år sedan denna begivenhet anordnades på Öregrunds 

Golfklubb förra gången. Nio personer (fler är mycket välkomna) fördelade på tre 3-

bollar spelade hål 1-9 i ett fantastiskt väder. Ingen stress utan lugnt och harmoniskt 

spel, där var och en bestämde sin egen takt. Bättre än så kan nästan inte en golfrunda 

vara. 

Efteråt samlades fem nöjda systrar i restaurangen där Thomas fixat kycklingsallad eller soppa. Hur 

gott och trevligt som helst. 

Nästa tillfälle var torsdagen 13 maj. Tyvärr var det många som hoppade av p.g.a. dåligt väder så vi 

fick ställa in. Vi får hoppas på bättre väder nästkommande tillfälle. 

13 juni och 20 juni är de speldagar som återstår innan sommaruppehållet. Anmäl senast dagen innan 
till receptionen 0173-324 50. Meddela också om ni vill äta sallad eller soppa. Till hösten är 
Golfsystrarna på banan igen. 
 
 

Rapport från bana / anläggning 
 

Det är glädjande att vi under maj månad fått en del regn så banan börjar se bra ut, trots en del 
snömögel på vissa greener, men det kommer att ta sig under kommande månad.  

Våra vattenmagasin är dessutom fortfarande fulla, vilket är mycket bra. Däremot har det under 
denna period varit mycket arbete med att reparera bevattningsanläggningens elsystem, samt några 
spridare. 



 

Kompletteringssådd är genomförd på banan, och värme och fukt är vad som behövs, 13:e tee är ett 
bevis för detta. 

Städning efter stormen Alfrida är nu genomförd på våra marker, och det gav ca 100 m³ timmer. 

Slope-mätning av banan är nu genomförd, och vi inväntar resultat av den bedömningen inom kort. 

Måndagen den 27/5 kommer materialet till range-huset, och med lite tur så är det uppe första 
veckan i juni. 

Banpersonalen är nu uppe i 5 man, och de har ett digert arbete med att ge oss bra förutsättningar för 
bra golfspel. 

 

 

Rapport från sportkommittén 
 

Rosendals Junior Golf Camp   OBS NYHET!!! 
Den 25 - 27 juni önskar vi alla ungdomar välkomna till Öregrunds golfklubb och 
premiären av Rosendals Junior Golf Camp. Lägret är öppet för alla tjejer och killar i 
åldrarna 10 - 18 år. Rosendals Junior Golf Camp är och skall vara kostnadsfri för 

deltagarna. Klubben håller med utrustning till de som saknar klubbor. Ingår gör lunch och mellanmål 
under samtliga dagar. 

Pro Peter Andersson med hjälp av våra ungdomsinstruktörer garanterar tre spännande och 
inspirerande dagar. Du kan redan nu göra din anmälan till  klubbens kansli. Märk anmälan med 
”Rosendals Junior Golf Camp” 
 

 

Golfhälsningar från 

Anders Fors 

Klubbkommittén 

 

 


