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Klubbchefen har ordet 
 

Nu är banan stängd och det har varit en fantastisk säsong som har gått otroligt fort. Jag har fått träffa 
så många medlemmar och gäster samt sponsorer som har gett mig så mycket glädje och energi att 
jag redan längtar till april och att säsongen ska starta upp igen.  

Jag och Peter Pro har varit på en golfmässa och där fått se vad som kommer till nästa år. Lite av det 
kan vi kanske presentera redan när vi har julöppet den 7 - 8 samt 14 - 15 december med flera riktigt 
bra erbjudanden. Är det någon speciell utrustning som ni önskar så hör av er så hjälper vi till och 
självklart till det rätta priset.  

Vi saknar en krögare till restaurangen, känner du någon eller har tips på någon som jag kan kontakta 
så hör av er, vi behöver en bra krögare till vår fina klubb. 

Vi som jobbar på kansliet har sporadiska öppettider så skriv ett mejl till info@oregrundsgk.com det är 
det bästa sättet att kontakta oss fram till april. 

Hoppas vi ses antingen på årsmötet eller när vi har julöppet, om inte så önskar jag er alla en riktigt 
härlig höst och vinter så ses vi när vi öppnar i vår. 

Lena Lantz 

 

Höstårsmöte  

Den 24 november klockan 10.00 är det dags för klubbens höstårsmöte. Som vanligt håller vi till i 
restaurangen på golfklubben. Möteshandlingarna finns att hämta på hemsidan från 1 november eller 
kan erhållas i samband med mötet. 
 

Banan stängd för säsongen 

På grund av det rikliga regnandet den senaste tiden har vi tyvärr tvingats stänga banan lite tidigare 
än normalt. Den 20 oktober var sista dag banan var öppen. 
 

Rapport från Bana / anläggning 
 

Förberedelser för vintern pågår för fullt med bland annat tömning av vattensystemet, vilket innebär 
att toaletterna ute på banan stängs, vi får nyttja receptionens faciliteter, även omklädningsrummen 
stänger i slutet på månaden. 

Ombyggnad av femmans tee 55 är färdigställd liksom Tee 47 på hål 2, vi har även gjort om trappan 
upp till TEE 55 på hål 6. 

Rangen kommer att vara öppen månaden ut minst. 

Nu arbetar tre man på banan månaden ut därefter blir det två man som fortsätter med ”invintrings” 
åtgärder samt göra service på maskinparken bland annat. 
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Rapport Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén har haft sitt första möte och tävlingsprogrammet för 2020 kommer ungefär att se 
ut som i år. En förändring är dock att vi, efter önskemål, åter kommer att arrangera tävlingen äkta 
makar/sambo. 
 

Rapport Marknadskommittén 
 

Vi har nu inlett arbetet med att, under de närmaste månaderna, följa upp den positiva utveckling 
som vi på olika sätt lyckades uppnå under 2019. Ett arbete som gav till resultat att närmare ett 
sjuttiotal företag idag är klubbens samarbetspartner genom sponsring och samarbetsavtal.  
 

Som introduktion och start har det till samtliga våra sponsorer via mail skickats ut ett 
presentationsmaterial på temat, ”Långsiktig hållbar sponsring”. Vårt material förtydligar 
Företagsgruppens syn på begreppet Sponsring, vi förtydligar Samspelet och Nyttan, belyser 
Relationen Näringslivet & Golfklubben.  
 

Viktigt för våra sponsorer har varit att visa hur deras engagemang gjort skillnad i vår verksamhet, hur 
ekonomiska medel skapar aktiviteter, ungdomsläger och utåtriktad verksamhet. Hur den stärker 
kamratskap, hur tjejer och killar tränar och spelar tillsammans, hur vi bygger en livaktig 
ungdomsverksamhet med sikte på framtiden. 
 

Men vi visar även på den marknadsfördel som ett sponsorskap innebär i kontaktmöjligheten och 
kontaktkostnader vid olika engagemang. Vi vet att våra sponsorer mäter nyttan i att satsa på 
klubben, att de förväntar sig att deras kapitalinsatser gör nytta, ger effekt. 
Siffror som 22 000 spelrundor, 4 132 besökare / greenfeegäster och 1 136 medlemmar skapar 
intresse för vårt lokala och regionala näringsliv. Volymen av besökare gör oss till en viktig partner 
inom besöksnäringen 
 

Att anläggningen skall vara en mötesplats är något som funnits med oss sedan flera år, ett mål som vi 
nu ser växer sig allt starkare och där gästmottagande och service är nyckelord. Med de många vitsord 
som vi i år har fått, ser vi i våra personliga kontakter, enkätsvar och i mötet med besökare att vi 
närmar oss målet för att vara en av kommunens viktigaste mest välbesökta arenor. 
 
Företagsgruppen  
Att arbeta med sponsring är ett uppdrag som vi gärna delegerar ut till samtliga medlemmar. Vi ser 
det i perspektivet av alla de möten vi gör med andra människor, deras yrken, roller och intressen. Vår 
uppmaning gör vi med klubben i focus, hur ett ord kan vara ingången till att vi får en ny kontakt som 
resulterar i en ny sponsor. Kontakta oss gärna, 
Kai Johansson, Håkan Ahlström, Claes-Håkan Sandberg och Lena Lantz. 
 

Seniorerna 
 

Kommitténs medlemmar samlar i ladorna, vilar upp sig, kommer inom kort att helt gå i ide, vakna 
upp någon gång i slutet av januari för att verkställa de planer som vi fastställt i vår verksamhetsplan 
för 2020. 
 
Golftinget UGF 
Den 23 november håller distriktet sitt årliga Golfting på Arenahotellet i Uppsala. Golftinget är ett 
heldags-arrangemang för distriktets golfklubbar. Öregrund Golfklubb och Upsala Golfklubb har fått 
äran att på tinget hålla var sitt Erfarenhets-föredrag i syfte att belysa klubbarnas framgångsrika 
seniorarbete. På temat ”Från gubb- och gumgolf till framgångsrik seniorverksamhet”, presenterar Kai 
Johansson Öregrunds Golfklubbs seniorutveckling. 
 
 
 
 
 
 



 

Juniorerna 

Det har varit junioravslutning där det var ett 15-tal juniorer med föräldrar som deltog. Ronny 
Wahlgren, Mattias Andersson, Johan Köhler och Peter Pro arrangerade lite roliga tävlingar på 
korthålsbanan. Avslutningen slutade med prisutdelning och glasstårta något som blev väldigt 
uppskattat.  
Under säsongen så har det varit ett 60-tal ungdomar som har tränat och spelat 2ggr/v. Något som vi 
vill utveckla till nästa säsong med både träning och golftävling men då i mindre grupper. 

 
 

Golfhäftet 2020 

Alla som köper Golfhäftet, får Storytel eller Ztory på sitt kort. 
För de som köper 2 kort så tillkommer en gåva, handske, 
handduk eller strumpor och det är bara för de som köper igenom 
klubben. 
Köper ni via Golfhäftets hemsida så blir det inga gåvor till dem, ni 
får bara Storytel/Ztory. 

Så passa på att köp via Öregrunds hemsida eller maila 
till info@oregrundsgk.com och betala 495 kr via swish, nummer 
123 147 6340  så skickar vi korten direkt hem till dig. 

 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 
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