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Klubbchefen har ordet 

Vilken säsong vi har haft, helt otroligt roligt har det varit men också mycket jobb. Jag har aldrig 
städat, rengjort bilar och toaletter så mycket som jag har gjort i år. Att vi också får ett väldigt bra 
betyg av er medlemmar och gäster genom Players 1st enkät gör att både jag och alla som jobbar här 
växer och tackar allra varmast för er bedömning av oss.  

Startskottet gick skärtorsdagen 9 april och vi stängde först den 16 nov, ca 2 månader längre säsong 
än normalt. Men inget har varit normalt detta corona år.  

Nu när mörkret börjar komma redan vi 14-tiden så är det lätt att tänka tillbaka på alla fina dagar vi 
har haft. Det har spelats ca 28 000 rundor plus tävlingar och vi har haft nästan 6 200 greenfeegäster. 
Mer än 250 övernattningar på husvagns-/husbilsparkeringen och det spelas fortfarande padel varje 
dag.  

Vår klubb har blivit en riktig mötesplats och med den fantastiska goda mat som Siri och Ann serverat 
under hela säsongen, de har fortfarande mellan 25 – 30 lunchgäster varje dag plus alla som köper 
matlåda med sig hem, har också gjort att många icke golfare har hittat till Öregrunds golfklubb.  

Trots Covid 19 / Corona så har vi kunnat vara utomhus och både golf och padel har varit två sporter 
som många har kunnat aktivera sig med. Nu får vi hoppas att, efter de ännu starkare restriktioner vi 
fått, pandemin ger med sig så att vi så småningom kan börja leva lite mer normalt och få träffas igen.  

Lena Lantz 

 

Senaste nytt från klubben 

Julöppet i receptionen 
På grund av rådande omständigheter så kommer vi inte att ha julöppet den 12:e och 19:e dec i 
shopen i år. 

Vi finns här på klubben varje vardag och vill du köpa ett presentkort eller någon annan golfprodukt så 
är du välkommen att komma ut till klubben, du kan även ringa eller mejla oss. Om du bara kan 
komma till klubben en helg så kommer jag gärna till klubben och hjälper dig, hör av dig så kan vi boka 
en tid. 

Julbordbordet på klubben inställt 
På grund av de senaste hårda restriktionerna från regeringen och FHM kommer det inte bli något 
julbord på klubben i år. Vi tycker detta är riktigt tråkigt för både vår krögare och alla som sett fram 
emot en härlig julmåltid. 

Reception, shop och bana 
Banan är sedan den 16 november stängd för spel. 
Kansliet är bemannat vardagar mellan klockan 8 - 15, det kan förekomma andra tider. 

 
Höstårsmöte lördagen den 5 december klockan 10.00 
 

Årets höstårsmöte kommer att hållas digitalt som vi redan informerat er om i ett särskilt utskick den 
13 november. Anmälan sker via min golf, golf.se där mötet är upplagd som en tävling. 

Årsmöteshandlingarna finns på klubbens hemsida men kan även hämtas på klubben. På 
medlemssidan finns all information om hur det digitala mötet ska gå till. 



 

 
Rapport från Bana/anläggning 
 

Pågående arbeten 
Banan har nu börjat invintras, greenerna är luftade, allt är klippt och alla tee är lagade. Roger har kört 
med bekämpningsmedel mot svamp och lagt på gödning. 

Korthålsbanan är klippt och drivingrangen är fortsatt öppen men vi har stängt putting greenerna för 
året. 

Vi har fått hem en Husqvarna åkgräsklippare som frivilliggruppen har önskat under en längre tid, ett 
bra tillskott till de mindre gräsytorna. 
  

Vi har haft dykare här som har plockat bollar ur våra dammar. Dom var 
överlyckliga över den mängd bollar som de hittade. Bara i 10:ans damm 
hittade dom 30 000 bollar, bra för oss för vi får en intäkt och bra för våra 
dammar som luckras upp och syresätts.  

  
 

 
 

Rapport från Marknad/Företagsgrupp 
 

Befintliga Sponsorer 
Arbetet med att förnya våra befintliga företagspartners och sponsorer pågår planenligt. Den 20 
november hade det gått ut 45 avtalsförslag, som nu ligger för ytterligare bearbetning under tiden 
framåt. I dessa utskicka återfinns även ett antal nya företag som visat intresse för samarbete och 
sponsring i klubben. 
 

Nya sponsorer 
Som vi meddelade i vårt föregående nyhetsbrev har vi inlett arbetet med att kontakta ett 50-tal 
företag som idag inte är våra partners eller sponsorer. Arbetet har inletts och beräknas vara avklarat 
före den 1 december. 
 

Stripa en Golfbil 
Kampanjen ”Stripa en golfbil”, eller marknadsföring på hjul har skickats ut till ett stort antal 
företagsadresser. Glädjande är att vi redan har två bilar reserverade, och ytterligare två företag som 
visat intresse för att profilera sig på golfbanan. Vårt mål är att samtliga våra nya golfbilar är stripade 
med företagsreklam. 
 

Utökat engagemang 
I vårt förra Nyhetsbrev berättade vi att vid varje nyhetsbrev skulle uppmärksamma företag som 
på ett tydligt sätt ökat engagemang och varumärke i klubben 2021. 
Det företag som vi vill lyfta fram på ett tydligt sätt är Beijer Byggmaterial som på ett betydande sätt 
visat ett tydligt engagemang för klubben och vår utveckling. Vi känner oss hedrande för att Beijer 
Byggmaterial ökat engagemanget. 
 

Win-Win-Ekonomi 
Inför det kommande året har vi förtydligat det unika i vårt samarbete med våra sponsorer, vi gör det 
med att på ett tydligt sätt informera om detta i varje avtal. 

”Vi arbetar med våra sponsorer utifrån det vi vill benämna som en win-win-ekonomi, vilket innebär 
att vårt syfte är att klubben på ett tydligt sätt skall marknadsföra våra sponsorer för klubbens 
medlemmar, gäster/besökare och sponsorer. Klubben skall i sina inköp av varor och tjänster alltid 
tillfråga och ta in offerter från de företag som ingår i Företagsgruppen och har avtal om ömsesidighet 
i ett långsiktigt sponsorskap.” 
 

 
 



 
 
Profilera dig på golfbanan 
Vi har idag 10 personer/par som satsat på att synas på golfbanan. Synliggjort sitt medlemskap genom 
att beställa en designad soffa som placeras ut vid ett önskat golfhål. Idag har beställningar på hål 1, 3, 
4, 8, 9,10,11,12,14,17. Varje beställare får sitt namn och medlemsår på en profilskylt på ryggstödet. 
Soffans livstid är beräknat till minst 25 år. (Se bifogat produktblad) 
Kontakta Kai Johansson för ytterligare information, kai.johansson@yahoo.se 
 

 

Glädjande nyheter om medlems- och gästenkäterna 
 

Alla medlemmar har precis som vanligt fått möjlighet att fylla i en enkät och på så vis tala om vad 
man tycker om vår klubb. 416 medlemmar svarade vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39%.  

Nytt för i år är att vi även frågat våra gäster vad dom tycker om Öregrunds GK. Under året har vi fått 
in 569 enkätsvar från de som betalat greenfee. 

Styrelsen använder resultatet från enkäterna i planeringen för framtiden. 

Nedan redovisas resultaten av enkäterna, både det bästa med klubben och vad vi kan göra bättre, en 
fullständig rapport finns på hemsidan, under Medlemmar/Medlemssida. 

Medlemmarnas ranking av sin klubb jmf länet och hela landet 
I det samlade intrycket av vår klubb hamnade vi på första plats i länet bland 16 klubbar. När det 
gäller placeringen i landet kom vi på 44 plats av 356 klubbar vilket innebär att vi är topp 12%. Båda 
placeringarna är helt fantastiska och visar på vilket fint jobb alla på klubben gjort under 2020. 
 

Våra MEDLEMMARS och GÄSTERS betyg på vår klubb 
Betygen som visas nedan kan vara mellan 0 - 100 och betyder följande: 

• 80 – 100 mycket bra resultat 

• 70 – 79 bra resultat 

• 60 – 69 medel bra resultat 

• 50 – 59 dåligt resultat 

• Under 50 mycket dåligt resultat 
 

Hur sköts vår klubb 
Område Betyg 

Klubbens ledning 92 

Kommittéerna gör ett bra jobb 91 

Medlemmen känner sig välinformerad 89 

 

Banan (genomsnittligt betyg 80) 
Område Betyg 

Rolig att spela 93 

Fin och välskött 91 

Bra information om arbete på banan 88 

Banans design och skötsel (lätt att hitta boll) 84 

Fairways 83 

Svårighetsgrad 83 

Greenerna likvärdiga (hastighet och hårdhet) 79 

Greenerna är jämna 78 

Greenernas hastighet lagom 77 

Avståndsmarkeringarna är bra 75 

Utslagsplatserna är i bra skick 72 

Bunkrarna är lagom svåra 72 

Bunkrarna är i bra skick 59 
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Restaurangen (genomsnittligt betyg 82) 

Område Betyg 

Lever upp till mina förväntningar 90 

Servicenivå 90 

Matens kvalité 90 

Prisnivå 89 

Restaurangens miljö är välkomnande 87 

Öppettiderna passar mina behov 84 

 

Träning med pro (genomsnittligt betyg 90) 
Område Betyg 

Lätt att boka tid 94 

Uppmärksam och serviceinriktad pro 93 

Bidrar positivt till klimatet på klubben 93 

Rimlig prisnivå 90 

Mitt spel förbättras 89 

Bra och varierat träningsutbud 88 

Pedagogiska och intressanta lektioner 86 

 
Våra GÄSTERS betyg på vår klubb 
 

Banan (genomsnittligt betyg 83) 
Område Betyg 

Banan rolig att spela 84 

Som helhet var banan fin och välskött 82 

 

Greenfeepris (genomsnittligt betyg 70) 
Område Betyg 

Jämfört med andra klubbar är priserna för greenfee 
rimliga 

70 

 

Restaurangen (genomsnittligt betyg 77) 
Område Betyg 

Restaurangen levde upp till mina förväntningar 70 

 

Service och upplevelse (genomsnittligt betyg 85) 
Område Betyg 

Receptionspersonalen var vänlig och gav bra service 90 

Bemötandet av golfvärdar och personal var positiv 89 

Som greenfee spelare känner man sig välkommen 86 

Skyltningen gjorde det lätt att hitta 83 

Rent och snyggt i toaletter och omklädningsrum 83 

Spelet flöt på bra 83 

Toaletter på banan fräscha 82 

 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att i princip alla mätvärden har blivit bättre eller mycket bättre än 
2019. Vi har flyttat fram våra positioner och avancerat på listorna där vi jämför oss med klubbarna i 
distriktet och i hela landet. 

Stort tack alla som varit med och bidragit till att golfåret 2020 blev en stor framgång.  
 
 
 
 
 



 
 

Rapport från seniorkommittén 
 

Vi har lämnat en säsong bakom oss, återigen förvånats över engagemanget och resultatet av vår 
verksamhet. Vi genomförde en tävlingsverksamhet på ett annorlunda sått i en för oss alla unik 
situation.  När vi nu summerar och blickar fram mot ett nytt verksamhetsår, kan vi glädjas åt att vi 
lyckades genomföra samtliga tävlingar på ett sätt som myndigheter förordat och med ett resultat av 
noll deltagare som drabbats eller smittats vid deltaget. 
 

Vi har börjat att planera det kommande verksamhetsåret, tagit emot ett antal förslag på förändringar 
och förbättringar, syftet är vi ytterligare kan öka antalet seniorer i aktiv träning och spel.  
Vi är sedan flera år tillbaka en av de klubbar som år efter år lockar damer och herrar att spela och 
glädjas tillsammans, en verksamhetsidé som vi kommer att fortsätta med. Det är inom ramen för 
detta som vi nu har startat vårt planeringsarbete för 2021. 
 

Mailboxen och telefonen står öppna, har du en idé eller ett förslag så är du välkommen att höra av 
dig på kai.johansson@yahoo.se eller 070- 655 29 08. Välkommen! 
 

Årets sista nyhetsbrev 
Vi har i år kommit ut med 11 nyhetsbrev (ett per månad) men det här är det sista för året. Hoppas du 
som medlem haft nytta och glädje av den information vi förmedlar. Du är alltid välkommen med tips 
om förbättringar / tillägg till klubbens nyhetsbrev och hemsida.  
Återkommer i januari 2021 med nästa utgåva av nyhetsbrevet. 
 

Till sist önskar vi alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 

 

    
 
 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 
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