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Ordföranden har ordet 

Rekordtidig öppning! Redan 9 april öppnades stora banan för spel och jag kan inte minnas att vi 
öppnat så tidigt någon gång tidigare. Bankillarna har gjort en utomordentlig insats för att möjliggöra 
detta. Banan är torr och fin och det är nästan så att det behövs lite regn nu för att matcha den torra 
väderleken. Även padelbanan har varit igång en lång tid nu med bra beläggning. De första 
padelspelarna var så ivriga att komma igång, de fick skotta av snön som ännu låg på mattan för att 
kunna spela! 

Vår nya krögare Siri har fått en förvånansvärt bra start. Man kunde ju tro att det skulle bli tufft för 
restauratören i dessa Coronatider, men det tycks som om vi medlemmar och gäster har hörsammat 
vädjan om att stötta vår nya krögare. Tack för det så här långt, se nu till att fortsätta på samma sätt. 
Maten är fantastiskt bra! Vill ni inte äta på klubben, så går det utmärkt att köpa en matlåda. 

Jag snuddade ovan om Corona, detta gissel som vi lever i just nu. Klubben har anpassat sig till 
Folkhälsomyndighetens och SGF:s rekommendationer så gott vi kan. Det är bara att gilla läget! Eller 
gilla är väl fel ord, vi får anpassa oss helt enkelt. Tråkigt att vi inte på länge kan ha tävlingar i klubbens 
regi, att vi inte kan samlas som vi brukar, men så är det bara.  

Det tycks som om folk har anammat att golf är en bra sport att utöva i dessa tider. Vi kan vara ute i 
friska luften hela tiden och vi kan hålla social distans till våra medspelare. Det ökade intresset har 
visat sig på så sätt att vi fått en hel del nya medlemmar till klubben, både helt nya medlemmar och 
personer som återvänder till golfen och klubben. Jättekul! Det här är väl egentligen den enda riktigt 
positiva konsekvensen av Corona som jag märkt hittills.  

Fortsättningsvis, spela mycket golf på vår fina bana och spela också padel så ofta ni orkar. Följ de 
regler om hygien och samlingar som vi satt upp för att hindra fortsatt smittspridning.  

Njut med omdöme! 

 

Rapport från Ekonomikommittén 

Det är med glädje jag kan konstatera att golfbanan verkligen blomstrar såväl i naturen som med 
många spelande medlemmar och gäster på en bana som är i en fantastisk kondition så här tidigt på 
året! 
Vi har ju faktiskt inte passerat april månad ännu – väldig skillnad mot tidigare år! 
 
Ekonomiskt så har vi kunnat läsa av resultatet för årets tre första månader, vilka så här långt följer 
den ekonomiska planen vi fastställde vid årsmötet i november 2019. 
Det finns dock anledning att återkomma med mera aktuella siffror och underhandsrapporter lite 
senare under året då verksamheten är i full gång. 
 

Samtidigt har vi med Covid-19 ett rådande läge i Sverige och Världen i övrigt som skrämmer och 
påverkar oss på olika sätt. 
Information om effekten av Covid-19 för vår golfbana och för vårt golfspelande och tränande har du 
säkert redan uppmärksammat och jag vill passa på att påminna dig om att det är viktigt att du följer 
de rekommendationer som ges från klubbledningen! 
 

Ekonomiskt så påverkar Covid-19 oss med bl a uteslutet tävlande under åtminstone den inledande 
delen av säsongen, men det är vad vi känner till idag. Övriga eventuella effekter på intäkter och 
kostnader är däremot lite svårare att med säkerhet bedöma i dagsläget. 
 



 
 
 

Det rådande läget har dock inneburit att styrelsen gått igenom budgeten för 2020 och tagit fram en 
årsprognos som innehåller de eventuella effekter som kan uppstå under året. 
Resultatet av det arbetet innebär minskade intäkter och främst då från tävlingsverksamheten, men 
även övriga verksamheter har påverkats.  
Samtidigt har kostnaderna, där det är möjligt minskats, dock utan att vi tummar på banans kvalitet! 
Sammantaget så redovisar prognosen ett positivt resultat och är endast något lägre än budget. 
 

Styrelsen kommer framgent att noga bevaka den fortsatta utvecklingen för vår fina klubb och 
golfbana så att vi medlemmar och gäster kan fortsätta att njuta av vacker natur och  
golf-/padelspel. 
 

Ta väl hand om dig och Svinga lugnt! 
 

För styrelsen 
PG Sjöström   

 

Vår-årsmöte lördagen den 23 maj 

Årsmötet kommer, beroende på rådande pandemi, att genomföras på ett något annorlunda sätt.  

• Mötet kommer om vädret tillåter att hållas utomhus och om detta inte är möjligt kommer det 
förläggas till maskinhallen vid hål 8.  

• Vi måste se till så att högst 50 personer närvarar vid mötet. Styrelsen har därför beslutat att 
endast en person från varje par bör delta. Om det skulle komma fler än 50 medlemmar till mötet 
får dessa inte delta. Principen sist in först ut gäller. 

• Närvarande medlemmar vid mötet får ta med sig fullmakter från flera andra ej närvarande 
medlemmar. 

• Möteshandlingarna finns att hämta på vår hemsida eller i receptionen. 

 
Senaste nytt från klubben 
 

Information till våra medlemmar och gäster med anledning av Corona / Covid-19 
Vi på Öregrunds Golfklubb följer händelseutvecklingen noggrant och tar löpande del av 
myndigheternas rekommendationer och SGF:s riktlinjer. 
Vår golfsäsong har börjat och det är många som vill spela därför gör vi allt för att det ska vara möjligt 
för alla att spela golf. 
• Var noga med din hygien och tvätta händerna ofta. 
• Håll avstånd till varandra och stanna hemma om du känner dig sjuk. 
• Vi har inga krattor i bunkrarna, utan jämna till sanden efter dig. 
• Rör inte flaggan när du ska ta upp bollen ur koppen.   

Alla tävlingar är inställda tom 30 juni, förutom att det har lättats med reglerna för juniorerna. Det 
kommer att anordnas juniortävlingar inom regionen.  

 

Vi har haft en fantastisk start på årets golfsäsong.  
Den 9 april kunde vi öppna golfbanan och den är i ett otroligt bra skick som motsvarar hur banan 
brukar vara i juni månad. Våra banarbetare Johan, Roger, David och Kenneth har gjort ett fantastiskt 
arbete med banan och på måndag den 4 maj börjar Niklas Öberg då är alla här som ska jobba på 
banan denna säsong. 

Niklas jobbade hos oss för några år sedan och är tillbaka igen något som vi alla är väldigt glada över.  
En annan rolig nyhet är att vi har fått många nya medlemmar till klubben. Det är en blandning mellan 
helt nya golfare från andra klubbar och korthålsmedlemmar som har blivit fullvärdiga medlemmar 
hos oss. 

 



 

Oskar, Leo och Felicia jobbar i receptionen denna säsong. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nytt kortsystem på Driving rangen, SOLO-system  
From den 24 april har vi nytt kortsystem på rangen, det heter Solo och finns på många av landets 
golfklubbar. Korten är programmerade för varje klubb, det innebär att du kan använda kortet som du 
köper endast på vår klubb.  

Du köper ett kort i receptionen för 50 kr som du senare kan lämna tillbaka och då får du tillbaka 
depositionen. Kortet laddar du med valfritt belopp.  

Laddar du kortet med 500 kr får du 50 kr extra och laddar du kortet med 1 000 kr får du 100 kr extra. 
När du ska ta ut bollar väljer du mellan S, M eller L storlek på antal bollar.  
S = 25 bollar, M = 50 bollar och L = 75 bollar. Pris 20 kr, 40 kr och 50 kr. 

Summan som är kvar på kortet visas i displayen.   
Polletter och betalkort (Mastercard/Visa) fungerar precis som vanligt.  
Har du kvar ett gammalt bollkort kom till receptionen så byter vi ut det till kort eller polletter.  
 

Spel över 9-hål 
Vi kommer att lansera en ny möjlighet att dig som endast vill spela 9 hål. Du kan registrera det i en 
app som gör att vi (receptionen) kan se att när det blir en ledig tid efter hål 9, kan lägga in spelare 
som vill ut och spela på banan och då med start från hål 10. Framförallt är detta något väldigt bra 
inför helgdagar och högsäsong då det är stort tryck på banan. 

Om du vill ladda ner appen så heter den ”Sista Nio”.  
Som tack kan du tjäna bonuspoäng som du kan använda på andra klubbar.  
Mer information kan du få i receptionen, på vår hemsida samt deras webbplats www.sistanio.se. 
 

Rapport från Bana/anläggning 
 

Den för golfbanan snälla vintern gör nu att vi tidigt har en bana som är i mycket bra skick. Mycket 
arbete har lagts ner av vår duktiga banpersonal för att få banan i bra skick. Tyvärr har vi fått lov att 
lägga för mycket tid på bevattningssystemet där styrningen av de enskilda sprinklerhuvudena har 
spökat. 

http://www.sistanio.se/


 
Finns det någon medlem med god kunskap inom Styr och Reglerteknik som skulle kunna assistera 
banpersonalen vid behov? Hör av er till mig i så fall: peter.larsson1956@icloud.com. 

Årets städdag den 18 april var mycket lyckad med över 40 personer som deltog. Stort arbete lades 
ned både på banan och våra fastigheter. 

Vi har också ett gäng som sköter om banan och fastigheterna varje måndag, men vi vill gärna bli fler 
när vi behöver börja trimma utanför de klippta ruffarna. 
Hör av er till mig via epost om ni vill vara med: peter.larsson1956@icloud.com. 
 

Laga nedslagsmärken och laga uppslagen torv 
För att behålla banan i gott skick krävs bland annat att du som golfspelare lagar dina nedslagsmärken 
(och gärna något extra) på greenerna och även att du lägger tillbaka torv som du slår upp på fairway. 
Golfförbundet har tagit fram en film som visar hur du skall göra, klicka på länken nedan: 
https://www.youtube.com/watch?v=sxzoJFnJEF8&list=PLKaPDBMLBJMLxOadWqh_SBPdPKmWyq0_L
&index=3&t=0s  

 

Rapport från Marknad/Företagsgrupp 
 

Sponsorer 
Intresset för att ingå som företagspartner och sponsor till golfklubben är fortfarande över förväntan. 
Vi har den senaste tiden fått in 6 nya intressenter som vi nu för samtal och förhandlingar med den 
närmaste tiden. 
Är du företagare, intresserad av att synas i och kring golfklubben? Kontakta Kai Johansson, 
kai.johansson@yahoo.se eller 070 – 655 29 08, för ett personligt möte. 
 

Vi välkomnar tre nya Sponsorer 
• Forslundska Villan Östhammar, i huset finns det olika miljöer att vistas i, beroende på säsong och 

vad man är ute efter, mat, glädje och kärlek. 

• Saneringstjänst i Roslagen, erbjuder tjänster inom asbestsanering, avfuktning, avloppsrensning, 
hetvatten, klottersanering, krypgrundssanering, rivning och sanering. 

• B O Johansson Entreprenad & Transport AB, utför alla tjänster inom mark och anläggning. 
Försäljning och leverans av grus och jord. Utställning och tömning av container i alla storlekar. 

 

Företags- och Sponsorgolf 
Årets första företagsgolf är planerat till den 29 maj. Det blir ett heldagsprogram med presentation av 
nya sponsorer, sponsorservice, golfspel och lunch. En speciell inbjudan kommer att sändas ut till 
samtliga våra sponsorer inom kort.  
 

Profilering på golfbanan 
På hål nr 9 har Björntjänst (Björn Sjödin) profilerat sitt företag för minst 20 år framåt. Vi erbjuder alla 
medlemmar och sponsorer samma möjlighet att synas på banan. Soffan är av mycket hög kvalitet, 
sits och rygg av aluminium med ”trälook” och underhållsfri. Soffan kommer att stå ute året om och 
golfklubben ansvarar och svarar för att soffan alltid är ren och snygg, värdig ditt namn eller företag. 
Är du intresserad eller har du frågor, kontakta Kai Johansson på telefon 070 – 655 29 08 eller på 
mailadress, kai.johansson@yahoo.se 
 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Onsdagsgolfen 
Vi kommer i år att fullt ut följa de råd och anvisningar som Myndigheter och Golfförbundet 
rekommenderat, detta innebär att vi har vår första tävling den 5 augusti. Vi har utökat med en 
ytterligare tävlingsdag den 23 september, vilket innebär att det blir 8 spelomgångar för 
Onsdagsgolfen för damer och herrar 55+. 
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Senior Power 
Många medlemmar har efterfrågat Senior Power. Av samma skäl som våra övriga seniorverksam-
heter avvaktar vi med att starta upp årets Senior Power på obestämd tid. Vill du hålla kroppen igång 
utan Anne-Catherine och Lena, går det utmärkt med hemma-gympa med Sofia på SVT 1.  
 

Greenfeerundan 
Vi har av ovan nämnda skäl makulerat den första tävlingen som var planerad till 25 maj. Detta 
innebär att vår första tävling blir enligt plan den 29 juni på Uppsala Golfklubb. Det blir med rullande 
startordning från klockan 09.00. Bokningar gör du på ”min Golf”. 
 

Tour Åland Cup den 27 - 28 juli 
Det finns fortfarande 3 platser kvar till vår populära tävling över två dagar på 2 olika banor förlagda 
till Ålands Golfklubb. Kontakta Kai Johansson på kai.johansson@yahoo.se eller 070 – 655 29 08 för 
ytterligare information och bokning. 
 

Rapport från Damkommittén 
 

Våren är här! Banan är öppen! Att spela golf fungerar utmärkt i dessa Coronatider och det är många 
som spelar. Härligt att se! 

Damupptakten 
Som alla kunnat läsa så är Damupptakten inställd enligt riktlinjer från SGF. Vi hoppas kunna göra 
något lite extra för alla damer under augusti månad. Vi återkommer om det. 

Damernas hemliga resa 
Vi har beslutat att inte arrangera någon hemlig resa i år.  

Golfsystrar 
Vi startar upp Golfsystrar 5 maj kl. 15:30. Sedan spelar vi varje tisdag, lite beroende på väder och 
vind. Vi går en 9-håls sällskapsrunda utan prestationskrav. Anmäl dig senast dagen innan i 
receptionen eller på anmälningslistan som hänger på stora anslagstavlan.  
 

Rapport från Sportkommittén 
 

Träning / spelhelger för Damer 
Tack vare stort intresse så arrangerar vi en extra insatt träningshelg som enbart är för damer. Alla 
kan vara med oavsett handicapnivå! Se datum för lägren nedan. 

Under dagarna kommer vi att träna och spela med golfklubbens PGA-utbildade Pro, Peter Andersson. 
Start efter lunch på fredagen och slut efter lunch på söndagen. 

• Spel på banan med instruktör 
• Träning och fria bollar på rangen 
• Två luncher och en middag ingår på Golfkrogen 

 

Extrainsatt: 8 – 10 maj. 
Läger 1: 15 – 17 maj. 
Läger 2: 12 – 14 juni. 

Pris för medlem 1 600 kr. 
Pris för icke medlem 1 900 kr. 

Välkommen med din anmälan! 
 

Junior & knatteverksamhet 2020 
Vi tränar: 

• söndagar kl 15:00 till 16:30 

• onsdagar kl 17:30 till 19:00 
Vi delar in i grupper efter ålder och spelnivå, vi rekommenderar att lägsta ålder är 7 år. 
Första gången är gratis, sedan kostar det 50 kr per tillfälle eller 300 kr för hela säsongen. 

mailto:kai.johansson@yahoo.se


  
 

Knatte- & Juniorläger 2020 
 

21 - 24 maj & 23 - 25 juni (Rosendals Bygg junior Camp) 
Vi arrangerar varje år trevliga träningsläger för alla knattar och juniorer. Golflägret är upplagt så att 
alla kan vara med, det är möjligt att påbörja Gröna Kort utbildningen under dagarna. Vi kommer att 
träna och spela med klubbens Pro och assistenter som han har till sin hjälp. 
Vi rekommenderar att man bör vara 8 år eller äldre. 

Tid 10:00-16:00 alla dagar, träning 5 timmar per dag. 
Pris 21-24 maj: Medlem 1 000 kr, ej medlem 1 200 kr. 
Pris 23-25 juni (Rosendals Bygg Junior Camp): Medlem 500 kr, ej medlem 600 kr. 
Lunch på klubben ingår, ta med mellanmål! 

Erbjudande – Vill du ta Grönt kort under golflägret kostar detta 1 800/1 200 kr inklusive lägeravgift 
och årsavgift i klubben under 2020. 
 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 

 

 


