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Ordföranden har ordet 
 

Dagarna blir kallare, kortare och mörkare, vi går mot säsongsavslut och det är snart dags att ställa 
undan golfklubborna. Tråkigt! Det är dock en hel del medlemmar som åker till olika golfdestinationer 
i världen och förlänger på så sätt säsongen några veckor. 

Golfklubben går nu snart in i ett lugnare skede där de säsongsanställda banarbetarna och 
receptionspersonalen går hem och vi får inte träffa dem förrän i vår, förhoppningsvis. Restaurangen 
stänger också för säsongen 30 september. Ett stort tack till er som snart avslutar tjänsten för i år och 
förresten ett stort tack till alla anställda i eller engagerade av klubben för en fin säsong. Mycket gott 
har gjorts för att förbättra den ekonomiska situationen och vi har lyckats vända skutan och ser fram 
mot ett litet positivt resultat när året är över. Jämfört med föregående år då vi hade ett rejält 
underskott, så känns det bra inför framtiden. Men vi får inte dra ner på tempot, utan vi ska fortsätta 
att vara kreativa och ambitiösa när det gäller att skapa intäkter och vi ska fortsätta att vara 
noggranna och sparsamma på kostnadssidan.  

Budgetarbetet och framtagning av verksamhetsplan inför nästa år har startat upp och kommer att bli 
färdigt i god tid innan årsmöteshandlingar skickas ut. Det är lite av det vanliga eftersäsongsjobbet 
som görs varje år. 

Lite positiva reflektioner från säsongen som gått: 

• Padelspelet har utvecklats mycket positivt, den verksamheten ger ett bra överskott. Faktiskt så 
bra att investeringen vi gjorde kommer att vara betald på ett par år.  

• Att gå med i Golfhäftet har varit en bra satsning. Ca 270 personer har kommit till klubben och 
använt Golfhäftet, sannolikt hade dessa personer inte hittat till oss utan Golfhäftet.  

• Vi gör ju som ni vet kundundersökningar i ett program som tillhandahålls av Svenska 
Golfförbundet, Players 1st. Enkäten till medlemmar i augusti visar att ambassadörspoängen 
(nöjdhetsmåttet) har ökat jämfört med förra året med hela 11 enheter till 76. Den ökningen är 
bland de bästa i Sverige! Bra jobbat tycker klubbrådgivaren hos SGF och detta stryker jag gärna 
under på. Stor eloge till alla som jobbar i klubben, professionellt och ideellt, och ett stort tack till 
alla våra medlemmar som tycks uppskatta de insatser som klubben gör. 

 

Rapport från styrelsemöte den 28 september 

Krögare Tomas Pettersson slutar 
Vår krögare Tomas ska överta restaurangen i Leufsta Bruk vilket innebär att klubben nu söker en ny 
en ny inför 2020. Annonsering efter ny krögare kommer göras inom kort. 
 
Bevattningssystemet 
Vårt bevattningssystem är i stora behov av renovering. I och med att arbetet innebär stora kostnader 
kommer frågan att finnas med som en informationspunkt på höstårsmötet som är den 24 november 
kl 10. 
 
Söka bidrag 
Styrelsen diskuterade möjligheten att söka olika typer av bidrag. Föreningen har en mängd olika 
behov där bidrag skulle kunna vara en bra väg för att minska kostnadsbördan för till exempel ett nytt 
bevattningssystem. Dock ska man vara medveten om att arbetet med att söka bidrag kräver god 
framförhållning och bara för att man söker är det inte säkert att man blir beviljad bidraget. 
 
 



 
 
Årsmöte höst den 24 november 
Boka in höstårsmötet som är på klubben den 24 november kl 10. Vill du skicka in en motion ska den 
inkomma till styrelsen skriftligt senast den 13 oktober. 
 
Övrigt 
Övriga punkter som behandlades på mötet finns med i nedanstående punkter. 

 

Lite smått och gott från klubbchefen 
 

Vi jobbar för närvarande med genomgång av GEO-certifieringen och gör nödvändiga uppdateringar 
för att få behålla den. 

Tomas Pettersson, vår krögare, stänger restaurangen 30 september men det kommer att finnas 
möjlighet att köpa kaffe, dricka och choklad under de första veckorna i oktober. 

Ett stort tack till Gunwor Eriksson och Ulrika Forsberg som avslutar sin säsongsanställning i 
receptionen och tack till Reine Axelsson, Ulf Engqvist, Kenneth Skogh, David Molin som vi sett ute på 
banan som också slutar sina säsongsanställningar under oktober månad. Vi som är kvar är Britt 
Jernberg, Peter Andersson, Kjell Johansson, Johan Andersson, Roger Stark och Lena Lantz. 
Alla har på ett alldeles utmärkt sätt gjort allt i sin makt för att ni medlemmar och våra gäster har fått 
en fantastisk bana att spela på och förhoppningsvis hög service från kansliet och receptionen. 

Tidsbokningen på vår bana är öppen i GIT-systemet fram till och med 6 oktober, därefter bollränna 
fram till banan stängs. 

Reception och kansli kommer att hålla öppet måndag - fredag 8:00 - 16:00 fram till 18 oktober 
därefter bör man ringa och höra efter när vi är på plats. 
 
 

Rapport från Ekonomikommittén 
 

Resultatet för Öregrunds GK per augusti 2019 och prognos 2019 

Den positiva trenden från främst juli månad har fortsatt i augusti, vilket gör att Öregrunds golfklubb 
har ett resultat per augusti som är i paritet med budget. 

Det är många delar i en organisation som ska fungera för att bra kvalitet ska uppnås, vilket i sig ofta 
ger ett bra ekonomiskt resultat - en bra och intressant golfbana, bra kvalitativt och servicemässigt 
utfört arbete av samtlig operativ personal tillsammans med alla som gör en insats med ideellt arbete 
samt givetvis ett bra golfväder. Allt detta samlat ger golfklubben stolta och nöjda medlemmar, 
sponsorer samt gäster som återkommer och talar gott om Öregrunds GK.  
 

Med stöd av årets första åtta månader har vi gjort en årsprognos för 2019 som kommer att ligga till 
grund för budget 2020. 
Prognosen för 2019 visar ett resultat som är kraftigt förbättrat jämfört med föregående år. 
Försäljningen ökar med drygt en miljon kronor medan kostnaderna endast ökar med ca 
etthundratusen kronor, vilket gör att vi räknar med att Öregrunds golfklubb minst uppnår ett 
nollresultat för 2019, vilket i sig är ca en miljon kronor bättre än resultatet för 2018. 
 

Nu fortsätter arbetet med att få 2019 i ”hamn” på ett bra och förväntat sätt, samtidigt som vi ser 
framåt och då främst vad som ska genomföras under nästa år. 
Verksamhetsplan och budget för 2020 återkommer vi dock med när vi ses på årsmötet i november. 
 

För styrelsen 
PG Sjöström   

 

Rapport från Marknadskommittén 
 

Den 14 september genomfördes årets sista Företagsgolf. Ett 20-tal deltagare var samlade för 
golfspel, information och middag förlagd till vår anläggning.  



 
Företagsgruppen som 2019 har bestått av Claes-Håkan Sandberg, Håkan Ahlström och Kai Johansson  
kan se tillbaka på ett framgångsrikt år med ett betydande antal nya samarbetspartners som 
registrerats som företagspartner och sponsorer.  
Gruppen har även lyckats att bibehålla tidigare sponsorer och ökat vissa företags ekonomiska 
engagemang i klubben. 
En av gruppens viktigaste uppgifter har varit att bygga upp och trygga ett långsiktigt ”hållbart 
sponsorskap”. Årets sponsoravslutning sker den 28 november tillsammans med Eckerölinjen. 

 

Rapport från Tävlingskommittén 
Igår, den 29 september, spelades den sista tävlingen för året Sista drabbningen. Det var en lottad 3-
manna scramble som samlade 14 lag. Vinnande lag blev Bill Bertilsson, Björn Bergkvist och Charlotte 
Axelsson med resultatet 59,6. 
Tävlingskommittén tackar för i år och hoppas på minst lika stor uppslutning på nästa års tävlingar. 

 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Senioravslutning 2019 
I vår klubbtidning från 2013 kunde vi läsa följande, ”Det är inte vanligt att man längtar till måndag, 
men det gör seniormedlemmarna i Öregrunds Golfklubb”. Tro det eller ej så kan alla seniorerna i 
klubben fortfarande skriva under på det skrivna citatet. Det enda som skiljer är att vi flyttat från 
måndagar till onsdagar för seniorgolfen. 

Det har i år gått 25 år sedan starten 1994 då Lars Hasselqvist och några kamrater startade 
”gubbgolfen” med ett 20-tal gubbar i spel på torsdagar. Fyra år senare 1998 startade damerna med 
Astrid Hasselqvist i spetsen motsvarande verksamhet. Åren har gått, nya speldagar och ledare har 
tagit vid, utvecklat och förändrat. Antalet deltagare har årligen ökat.  
”Gubb- och gummgolfen” har gått i graven, det vi idag varje onsdag ser är mellan 100 - 140 aktiva 
och motiverade seniorer. Medlemmar som varje onsdag hissar den sociala flaggan på topp. Seniorer 
som kommer för att spela och hamna på prisstegen, få tröstpriser, bli lottade ett extra pris, komma 
närmast pinnen, eller bara för att ha kul tillsammans med andra medlemmar.  
Med stolthet lämnar vi verksamhetsåret 2019 bakom oss, tittar fram mot ett nytt och lika trevligt och 
kamratligt 2020.  
 
OnsdagsGolfen Seniorer 
Den 18 september avslutades den 17:e omgången av OnsdagsGolfen med grand final för både damer 
och herrar. Våra seniorer har tillsammans spelat 1764 golfrundor, vilket är noterbart och ledande i 
Uppland. Sju herrar och tre damer har i år spelat samtliga 17 omgångar.   
De lägsta nettoscorerna genomfördes av Erkki Nyysti den 19 juni med en 62-runda. Motsvarande 
prestation på damsidan gjorde Birgitta Engström med en score på 66 slag netto den 3 juli. 

För 25:e året i rad korades två mycket värdiga vinnare i en mycket hård kamp. En kamp i nästan 
ihållande regn och blåst. När det sammanlagda resultatet presenterades stod på damsidan Siv 
Rosengren som värdig vinnare med ett medelvärde på 73,5.  
På herrsidan med lika tuff konkurrens blev den slutliga segraren Bo Lundberg med ett medelvärde på 
71,9. Båda segrarna uppvaktades i restaurangen med var sin statyett i glas och ett stiligt paraply från 
Vingresor. 
 
Matchspelet Herrar 55+ 
Inom utsatt tid och dag avslutades matchspelet herrar 55+. Ett trettiotal herrar har under säsongen 
spelat matchspel. Matchspelet har sedan föregående år spelats i en tävlingsform med vinnare och 
lucky-loser. Matchspelets syfte är utöver tävlingen att öka antalet utmaningar i man/man spel på 
banan. Finalspelet i år stod mellan Sture Holmgren och Hans Carlbring och där årets matchspels-
vinnare blev Hans Carlbring. 
 
 
 



 

Seriespelet Seniorer Dam & Herr 
Öregrunds Golfklubbs seniorer har i år haft 11 lag i seriespelet inom Uppland uppdelat på olika 
åldersgrupper och serier. När Kai Johansson och Hans Liljeqvist som klubbens representanter den 10 
september deltog i senioravslutningen på Roslagens Golfklubb kunde de med stolthet vända hemåt 
med ett antal plaketter och medaljer.  
Årets seriespel har gett klubben värdefull publicitet och mycket att vara stolta över. 
Damer 60, 1:a och 4:a i div II. Damer 70, 8:e i div I och 6:a i div 2. Herrar 60, blev 4:a i div 1. Herrar 70, 
Div 2 blev en 1:a plats och en 2:a plats i div III. Vi kunde även stoltsera i klassen Herrar 75 med en 1:a 
plats i div 1 tillika distriktsmästare i lag för vårt lag I. Vårt lag II kom på en hedrande 9:e plats i samma 
division. För herrar 80, blev resultatet en 1;a plats och tillika distriktsmästare för lag I. Herrar 80, lag II 
kom på en hedrande 3:e plats i division II. 
Samtliga plaketter finns nu uppställda i restaurangen för allmän beskådan. 
 
Funktionärsgolfen 
Av tradition uppvaktar och belönar vi ett tjugotal ideellt arbetande funktionärer som ett tack för den 
gångna säsongen med en 9-hålsrunda och lunch, en lunch som denna dag bestod av raggmunk med 
stekt rimmat sidfläsk och lingonsylt. Till Funktionärsgolfen var samtliga de funktionärer inbjudna som 
gör vår Seniorgolfen till vad den är idag, ”efterlängtad”.  

 

Rapport från Damkommittén 

Golfsäsongen lider mot sitt slut och lördagen 21 september hade damerna sin avslutning. 
I sol och härligt höstväder gick 20 damer ut och spelade en Greensome över 18 hål från tee 38 med 
lottade lag och med endast järnklubbor. Alla verkade tycka det var kul men svårt.  
Med knapp marginal vann lag Lena Lundström och Lena Mattsson, på 2:a plats kom lag Christina 
Ellesjö-Eriksson och Anita Jussil och på 3:e plats kom lag Bitte Christensson och Anette Åkesson. Ett 
stort GRATTIS till de tre lagen.  
Efter att ha avnjutit en god sallad med valfri dryck vidtog prisutdelningen. 1:a priset var skänkt av vår 
eminente krögare Tomas Pettersson. 2:a priset var skänkt av Liz Husberg. 
2 lottade priser skänkta av klubben delades också ut. 

Årets Birdiefågel vanns av Marianne Schöön. Priser i Damstegen delades också ut. Totalvinnare blev 
Anette Åkesson och vinnare i 2:a chansen blev Marianne Schöön. 

Golfsystrarna har varit ute och spelat varje torsdag med varierat antal spelare. Den 26 september 
spelar systrarna för sista gången i år och vi räknar med att fortsätta denna trevliga och lättsamma 
form av sällskapsspel även nästa år. 

Damkommittén tackar för en härlig golfsäsong med en bana som vi inte behöver skämmas för. Väl 
mött till en ny säsong våren 2020. 

 

Rapport från Bana / anläggning 
 

Banan fortfarande mycket fin och vi hoppas på några fina veckor in i oktober. 

Förberedelser för vintern är påbörjade, med bland annat luftning av greener o tees, hjälpsådd av 
samtliga greener o korthålsbanan sker nu i månadsskiftet. 

Ombyggnad av femmans tee 55 är påbörjad och följer plan och beräknas klar till starten 2020. 

Vi ser över vägar och planer nu och justerar med bärlager. 

Första frosten visade sig 23 september och då blev banan stängd under några timmar, viktigt att alla 
respekterar det. 

”Lappa och laga” bevattningsanläggningen fortgår, bland annat justering av nivån på spridare. 

Från 1 oktober reducerar vi undan för undan banpersonalen. 

Kullarna till höger om diket på hål 12 justeras nu så de blir klippbara.  

  



 

 

Resa till Asien 

Följ med Peter "Pro" på en vinterresa till Asien! 
Vinterresan är på 10 - 14 dagar i månadsskiftet januari/februari 2020 till Vietnam eller Thailand, jag 
har inte klart med upplägg och pris ännu, utan väntar in er intresseanmälan. 

• Om det blir Vietnam så kan ni se ett exempel här: https://golfplaisir.se/golfresor/vietnam/da-
nang/laguna-lang-co/. Boendet blir på golfresorten under hela vistelsen, vi gör utflykter, slappar 
eller spelar mer golf på dagarna där vi inte har förbokat golfspel. 

• Om det blir Thailand så är tanken att bo 1 vecka på världsberömda Black Mountain och 1 vecka 
inne i Hua hin, så vi får uppleva det "riktiga" Thailand också. Även under tiden vi bor inne i Hua 
hin så kommer vi säkert vilja åka iväg och prova någon annan bra bana i området. 

Kontakta mig på peterapro@hotmail.com för mer info om vinterresan eller framtida golfresor 
tillsammans med mig! 
/Peter "Pro" 
 

 

Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 
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