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Klubbchefen har ordet 

Nu är både klubbhus och omklädningsrum vid driving range klara. 
Till min stora glädje är klubbhuset och omklädningsrummen klara efter utbyggnation och renovering. 
I klubbhuset har vi fått extra utrymme i shopen, bättre personal- och förrådsutrymme samt 
ytterligare en gästtoalett.  
Omklädningsrummen vid driving rangen har renoverats med nya klädskåp, golv och duschar.  
Hoppas att ni alla ska tycka att de har fått ett riktigt bra lyft.  

 
Till Valborgshelgen har vi special priser i vår shop  
Tidigare år har vi bland annat haft Damupptakt med extra bra erbjudande men p g a Corona kan vi 
inte ha sammankomster. Därav detta erbjudande under den kommande helgen.  
Passa på att fynda nya kläder, skor och utrustning till extra bra priser.  
Erbjudande gäller from fredag den 30 april till söndag den 2 maj.  
 

Tidsbokning 
I år har vi tidsbokning från kl. 7:00 - 16:50 alla dagar. Efter förra årets erfarenhet av spel valde jag att 
lägga tidsbokningen fram till 16:50. Morgontiden är lite vansklig att boka just nu då det har varit frost 
de senaste nätterna och första boll har kunnat gå ut vid 8:30.   

Som förra året har alla möjlighet att boka upp till 3 starttider samt att vi kommer att fylla på bollarna 
så det blir 4-bollar när trycket ökar på banan.  

Trots kalla vindar och bara några grader plus så är det många som vill spela och det är otroligt roligt 
att träffa dessa tappra golfare och vi har även haft flera greenfeegäster.  
 

Padel 
Vår padelbana är väldigt uppbokad och då främst på helgerna, det har varit ströbokningar under hela 
vintern, så vi har fått en liten inkomst även under den perioden.  
Byggnation av padelbana nr 2 har startat. Upplands Berg och Schakt har gjutit plattan men tyvärr är 
själva banan försenad från leverantören och den ska vara färdigställd och spelklar till v. 23 enligt löfte 
från leverantören.  
 

Restaurangen 
Siri och Ann öppnade upp restaurangen redan den 18 januari men då endast vardagar och det har 
varit gäster varje dag, något som vi har uppskattat då det har varit liv och rörelse här samt att vi har 
kunnat äta av deras goda mat. 
Restaurang och kiosk är nu öppen alla dagar, i kiosken finns kaffe, dricka, glass och smörgåsar.  
 

Nu hoppas vi alla på att det blir sol och värme så att vi får spela golf i härligt väder och efteråt får 
möjlighet att sitta ute och äta.  
 

Rapport från Bana / anläggning 

Utbyggnaden av klubbhuset är nu i princip klar och utrymmena har börjat användas. Några mindre 
arbeten på utsidan återstår. Även ombyggnationen av omklädningsrummen är klar. Ett stort tack till 
alla frivilliga som ställt upp och fixat stora delar av inredningen m.m. 

Banan har långsamt vaknat ur vintersömnen. Tyvärr har vintern gått rätt hårt åt våra fairways. 
Dessutom gör det kalla vädret med frostnätter att det tar lite tid innan alla fairways återhämtar sig.  



 

 

Greenerna har klarat sig bättre även om det finns ringar efter snömögel, men det kommer nytt gräs i 
de angripna ytorna. Kommer det bara värme är skadorna snart borta. 

Dammen på hål 4 har grävts ur och det blev ett mycket vackrare hål. Förhoppningsvis håller 
urgrävningen vassen borta ett tag. När det blivit varmare skall färdigt gräs läggas på Tee 47/38. 

Även diket vid hål 6 och hål 7 har grävts ur. Här behöver vi justera grävningen lite senare i sommar. 

De nya björkarna på korthålsbanan verkar ha klarat flytten från skogen vid hål 6, det finns nya 
knoppar på dem som visar att de överlevt. 

Gjutningen för den nya paddelbanan är klar, nu väntar vi på att leverantören kommer hit och sätter 
upp resten av banan. 

Tänk på att banan är ömtålig så här i början av säsongen, därför är det extra viktigt att ni lagar 
nedslagsmärken och lägger tillbaka uppslagstorvor. 

Om ni är intresserade av att göra en insats samt få en trevlig gemenskap genom frivilliggruppen så är 
det bara att komma till klubbhuset på måndagar kl. 08.30. Alla är välkomna! 

/Peter Larsson 
 

Rapport från Tävlingskommittén 
 

Fortsatt stark avrådan för tävling från FHM/SGF, i nuläget t.o.m. 23:e maj. 
Inställda tävlingar utgår, kommer inte att kunna flyttas fram till senare datum. 
Anmälningsmöjlighet till tävlingar öppnas inte förrän klartecken för tävlingar erhålles och eventuella 
villkor klarlagts. 
 

/Sture Lindström  

 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Presentation av nya sponsorer 
Vi kan idag presentera ytterligare företag som anslutet sig som sponsorer eller samarbetspartners. 
Det är i dagsläget totalt 63 företag anslutna med ett sponsoravtal. Till detta kommer ytterligare ett 
10-tal företagspartners som sponsorer vid tävlingar och arrangemang som klubben ansvarar för. 
 

Vi har i år lagt stor vikt på begreppet win-win-ekonomi i våra avtal med sponsorerna. Begreppet har 
på olika sätt visat sig mycket värdefullt i samarbetet med sponsorerna. Som exempel på detta kan 
nämnas utbyggnaden av klubbhuset, markarbetet med den nya padelbanan, upprustning av  
omklädningsrum och läktaren vid padelbanan.  

Vi har i varje nyhetsbrev haft nöjet att presentera nya sponsorer och förmåner som våra sponsorer 
erbjuder, nedan presenteras ytterligare fyra nya sponsorer. 
 

Dala Golvsystem Borlänge, har ingått i ett introduktionsavtal med förhoppning om en förlängning i 
ett sponsoravtal. Dala Golvsystem tillverkar måttanpassade golv med färdigt fall. Att lägga golv i 
våtutrymme är inte lätt om du inte använder vår skiva med färdigt fall som minimerar arbete och ger 
ett perfekt slutresultat. 
 

Tryckeri ÅTTA 45, har funnits sedan 1999. Är ett av Sveriges största grafiska företag med 
tryckproduktion på ett flertal orter ute i landet. Tryckeriet i Stockholm är placerat i Järfälla och är 
Skandinaviens modernaste fyllt av den senaste tekniken inom tryck, allt för att kunna producera det 
just du behöver. Hela verksamheten genomsyras av ledorden; omhändertagande, noggrannhet, 
utförande, kvalitet, leverans och pris. 
 

Annonsnytt Östhammar, ingår i avtalet med Tryckeri Åtta 45, Annonsnytt hjälper dig till nya affärer. 
Boka och ladda upp din annons hos Annonsnytt. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Restaurang Hummelgrund i Öregrund, är nu sponsor och tillsammans med golfklubben partner i en 
ny och spännande tävling den 4 september. Ett arrangemang som innehåller aktiviteter och 
överraskningar utöver det vanliga. Arrangemanget avslutas med bankett på Restaurang 
Hummelgrund. Mera information kommer inom kort. 
 

Event-& företagstältet 
Den 1 maj öppnar vi Event- och företagstältet. Öppet dagligen mellan 09-16. Här presenterar vi 
tillsammans med våra sponsorer produktinformation och produktblad på varor och tjänster. Här 
kommer vi även att ha visningar och demonstrationer från våra sponsorer. En inbjudan om denna 
marknadsföringsmöjlighet har skickats ut till samtliga sponsorer. 
 

Sponsorgolf & Nätverksträff 
Den 28 maj är det premiär för säsongens första sponsorgolf och nätverksträff för våra sponsorer. Det 
blir en heldag med start klockan 8.30. På programmet står utöver golf, information, lunch och dagens 
nätverksvärd är Beijer Byggmaterial i Östhammar. En inbjudan kommer att skickas ut till våra 
sponsorer två veckor före träffen.  
 

Alewalds Stockholm ”Årets Butik" 
Tidningen Sportfacket är Sveriges ledande tidning för sportbranschen, har utsett Alewalds till Årets 
butik. 
Motiveringen; Kedjan Alewalds fortsätter sitt enträgna arbete med att skapa goda relationer till sin 
kundgrupp. En kedja av entusiaster för entusiaster, som visar att expertkunskaper fortfarande är guld 
värda i en tid då konsumtionsmönstren blir allt mer flyktiga. 
Vi gratulerar Alewalds du möter företagets redan på hål 1 som klubbens sponsor. 
 

/Kai Johansson 

 

Rapport från Sportkommittén 
 

Knatte- & Juniorträning 

Vi tränar: 
- söndagar kl 15:00 till 16:00 för alla knattar och juniorer (vi delar in i olika grupper efter ålder och 

spelnivå) 
- onsdagar kl 17:00 till ca 19:00 för alla juniorer i åldern 13 – 21 år 
- onsdagar kl 17:30 till ca 18:30 för alla knattar i åldern 7 – 13 år 

Det kostar 50 kr per tillfälle eller 500 kr för hela säsongen, samt 2 polletter till Rangen per dag vid 
egen träning utöver träningsdagarna. 
I år erbjuder vi också en möjlighet att för en kostnad av 900 kr förutom träning hela säsong och 2 
polletter till Rangen per dag, får junioren en piké, buff och keps med klubblogga. 
 
13 - 16 maj har vi ett läger för juniorer & knattar! 
 

Följ våra knatte/junioraktiviteter på: www.facebook.com/oregrundsgkjunior/ 
 

För mer info, kontakta Peter ”Pro” på peter.andersson@oregrundsgk.com eller 0173 – 324 50. 
 

/Peter pro 
 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Seniorgolfen 
Som jag informerat om tidigare så blir det ett annorlunda år för spelare i seniorgolfen. Det som är 
glädjande är att de flesta av oss seniorer har fått sin första covid 19 vaccination som ger oss en ökad 
trygghet i mötet med andra människor.  
Men trots detta gäller det att följa Folkhälsomyndigheten och Golfförbundets rekommendationer om 
distans och avstånd i mötet på och kring golfbanan. 
 
 

http://www.facebook.com/oregrundsgkjunior/
mailto:peter.andersson@oregrundsgk.com


 
 
 
 

Seriespelet 
SGF har fattat beslut att den starka rekommendationen kvarstår, vilket innebär att inte genomföra 
någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Beslutet kommer fortsatt att gälla till och med den 23 maj. 
Alla förbundstävlingar är därmed inställda till och med den 23 maj. Detta innebär för vår del att 
första spelomgången preliminärt flyttas till den 10 augusti.  
 

Onsdagsgolfen  
SGF:s starka avrådan från tävling samt distriktets beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver 
yrkesmässig idrott gäller fram till den 23 maj. 
Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Våra tävlingar finns i git-system men är under 
förbudstiden dolda och icke bokningsbara, detta innebär att tävlingen öppnas så snart som 
myndigheten ändrar förbudstiden.  
Om vi får ett positivt besked från myndigheten och SGF, den 23 maj innebär det att vi planerar för 
spel den 26 maj.  

/Kai Johansson 

 

Rapport från Damkommittén 
 

Nu har våren kommit och tyvärr tagit en paus igen. Vi hoppas på att den kommer tillbaka snart. 
Rangen är öppen så träna kan man ju alltid och dessutom kanske gå några varv på lilla banan. 
 

Damupptakt 
Som vi meddelat tidigare kommer vi inte att ha någon traditionell Damupptakt. Vi planerar göra en 
gemensam sällskapsrunda någon dag i början av juni och då med lite trevlig samvaro utomhus 
efteråt. Vi kommer då att dra vinnare i Birdieholken. Återkommer om detta. 
 

Golfsystrar 
Vi startar Golfsystrar tisdagen 4 maj från kl. 16:00.  
Enligt Golfförbundets restriktioner får man bara vara högst 8 personer vid en sammankomst. Därför 
kommer vi de första gångerna endast tillåta 8 anmälningar. Man kan naturligtvis sätta upp sig på 
väntelista ifall någon hoppar av. Vi träffas senast 15:45 för indelning i bollar. 

Anmälan ska ske senast måndag eftermiddag, antingen via receptionen eller på lista som sitter på 
anslagstavlan. Vi sätter upp listan senast på tisdag 27/4.  

Vi planerar att ha en AfterGolf en tisdag i maj och en tisdag i juni. Det kommer att anslås på 
anslagstavlan där man också kan anmäla sig till detta. Det är inte krav på att man spelat innan. 
 

Hemlig resa 
Den Hemliga resan kan i år bli en Utflykt i juli till någon trevlig bana som ligger högst 2 timmar från 
Öregrund. Vi återkommer med mer information längre fram. 
 

/Christina af Ugglas och Liz Husberg 
 
 
Golfhälsningar från 
Anders Fors 
Klubbkommittén 


