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Ordföranden har ordet 
 

Det börjar att dra ihop sig, både vädermässigt och arbetsmässigt. Säsongen 2021 går in i sitt 
slutskede gällande aktiviteter, men tro inte för det att verksamheten ligger nere under höst och 
vinter. Vi är i full gång att planera för kommande säsong med bland annat nya verksamhetsplaner 
och ny budget.  

Ekonomiskt så sträcker sig verksamhetsåret ända till årsskiftet och det är därför väl tidigt att uttala 
sig om utfallet för året. Budget följs naturligtvis upp fortlöpande och känslan är att vi haft en bra 
säsong hittills och att vi kommer att nå uppsatta ekonomiska mål. Men lika starkt som förra årets 
resultat kommer det inte att bli, det kan vi säga redan nu, förra året var exceptionellt med stark 
positiv Covidpåverkan och gynnsam väderlek.  

Än så länge har vi inte fått något napp när det gäller ny krögare. Restaurangbranschen har lidit hårt 
under tiden med Corona och det verkar inte som om krögare ställer sig i kö för att få driva en 
golfrestaurang. Men vi kommer att fortsätta att kämpa hårt för att lösa denna fråga till nästa säsong. 

I månadsskiftet september/oktober släpps de sista Covid-restriktionerna från de nationella 
myndigheternas sida. Golfen är inte så påverkad av detta sista släpp, men jag vill gärna uppmana alla 
inom våra verksamheter att fortsätta vara försiktiga genom att komma ihåg de enkla åtgärder vi lärt 
oss använda under pandemitiden.  

I skrivande stund är det en jättevacker, varm och solig höstdag. Hoppas att det blir fler dagar som 
denna och passa då på att få några fina golfstunder innan det är dags att ställa in klubborna för 
denna säsong. 

/Håkan Sjöberg 
 
 

Nytt från klubben 

Höstårsmötet 
Årets höstmöte är lördagen den 27 nov kl. 10:00 och vi återkommer om lokal. 
Vill du lämna in en motion till årsmötet ska den vara klubben tillhanda senast den 15 oktober.  

Inför utskick av årsmöteshandlingar mm, var snäll och uppdatera din E-postadress så att alla 
handlingar kommer fram till dig.  

Några ord från klubbchefen 
Säsongen börjar sakta men säkert lida mot slut, men vi kommer att göra allt för att hålla banan 
öppen så länge som möjligt. Allt beror på hur vädrets makter är i oktober.  

Efter en ännu otroligt bra säsong så har vi börjat summera antal medlemmar, greenfeegäster och 
padelspelare och dessa siffror återkommer vi med, men många har besökt oss även i år.  

Vill säga tack till alla er som fyller i den enkät som ni får via Players 1st, den är ovärderlig för mig och 
styrelsen då vi får både ris och ros något som vi kan arbeta med och försöka förbättra år efter år. 

Vi har även en gästenkät och det som kommer fram där är kritik rörande våra uppställningsplatser 
för husbilar och husvagnar. Det är något som vi är medvetna om och vår tanke var att iordningsställa 
dem redan i år men det får bli ett uppdrag till nästa säsong. Även en toalett önskas närmare då det 
uppfattas väldigt långt till omklädningsrummen.  

 

 



 

Ny krögare 
Ordförande nämnde tidigare att vi söker vi en ny krögare för nästa säsong, Ann och Siri har sagt upp 
sig och det var ett väldigt tråkigt besked att få från dem, men jag förstår dem också då de har jobbat 
varje dag sen vi öppnade och det blir tufft i längden. Nu hoppas vi på att vi får någon som vill ta över 
och driva restaurangen som har blivit en stor mötespunkt för både golfare och icke golfare.  

Tidsbokning 
Tidsbokningen är öppen tom söndagen den 10 oktober, därefter är det bollränna som gäller.  
Vid spel med greenfeegäster sker betalningen med swish när receptionen är stängd.    
Reception och shop kommer att ha helgöppet fram tom 10 okt, därefter har vi öppet i reception och 
kansli, måndag – fredag mellan kl. 8:00 – 15:00. Det går bra att kontakta oss på andra tider via E:post 
info@oregrundsgk.com  

/Lena Lantz 
 
 

Rapport från Bana / Anläggning 
 

Nu har förberedelserna inför vintern startat på banan. Det är hålpipning bland annat av alla greener 
och tees samt dressning och gödning. Klipphöjden på greenerna ökas lite så det innebär att det 
kommer att rulla lite trögare. 
 

Nu när banan blir mjukare av regn måste vi alla tänka på att lägga tillbaka uppslagstorvor och laga 
nedslagsmärken på greenerna. Även ni som kör golfbil måste vara mer rädda om banan och endast 
köra på vägar eller i ruffen efter regnväder. 

/Peter L 
 
 

Rapport från Marknad / Företagsgrupp 
 

Frukostmöte sponsorer 
Den 6 oktober bjuder vi in till ett frukostmöte som vänder sig till samtliga företag i Östhammars 
kommun. Temat för dagen är, ”Hur företagsklimatet kan utvecklas i Östhammars kommun”. 
Sponsor- och företagsinbjudan är en uppföljning av mötet den 27 augusti på ”Stora Eventdagen”. 
Inbjudna är bland annat Svenskt Näringslivs regionchef Anna-Lena Holmström och Elin Dahm chef för 
verksamhetsområdet attraktivitet. 
(Se bifogad inbjudan.) 
 

Tackbrev  
I början av september sänder vi ut vårt årliga tackbrev till klubbens sponsorer. Syftet med detta är att 
understryka sponsorernas betydelse för klubbens utveckling under verksamhetsåret.  
Men brevet innehåller även en presentation av den kommande bemanningen i och med Kai 
Johansson avsagt sig projektledarskapet.  
Företagsgruppen kommer att bestå av Håkan Schröder, Håkan Ahlström och Håkan Sjöberg. 
 

Förnya sponsoravtal 
Företagsgruppens nästa steg i aktivitetsplanen är att samtliga sponsorer under oktober och två 
månader framåt kommer att kontaktas per mail och telefon i syfte att förnya, vidareutveckla 
innevarande avtal och kontrakt. Målet är att bibehålla samtliga befintliga sponsorer kommande 
verksamhetsår. 
 

Nya golfskåp för uthyrning 
Företagsgruppen har träffat en överenskommelse med företaget Gimo Industricenter AB om 
sponsring av 15 nya förvaringsskåp för golfutrustning. Beställningen är gjord till Ahlsell i Gävle och vi 
beräknar att inom kort kunna erbjuda plats i de nya skåpen till de som finns i vår kölista. 
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Profilera dig på golfbanan 
Intresset bland medlemmar och sponsorer för att ”sponsra och profilera sig” har 
överträffat våra förväntningar.  Vi har idag 15 medlemmar som bokat in sig och 
det finns plats och möjlighet för fler. Soffan är av mycket hög kvalitet och är 
underhållsfri. Golfklubben kommer under åren soffan är ”din” ansvara för att 
soffan alltid är ren och snygg, värdig ditt namn eller det du vill profilera. Har du 
frågor eller behöver mer information, kontakta Kai Johansson på telefon  
070-6552908 eller kai.johansson@yahoo.se 

/Kai Johansson 
 
 

Rapport från Seniorkommittén 
 

Avslutning onsdagsgolfen  
Vi lägger ytterligare ett succéår bakom oss. Närmare 100 spelare samlades 
för finalspel den 22 oktober. Det var utlovat trevlig stämning och 
spännande spel och utfästelsen svarade upp mot deltagarnas 
förväntningar. Så även resultaten på både dam och herrsidan.  
Redan vid incheckningen bjöds det på kaffe och bröd från Hägges. Det 
sammanlagda resultatet efter 11 omgångar där de sju bästa omgångarna 
räknas resulterade i att Order of Merit gick till Marianne Schöön på 
damsidan och Hans Backman för herrarna.  
De olika herrklasserna resulterade i att H55+ vanns av Tarmo Hellander, 
H70+ Hans Backman och H75+ Hans Liljekvists. 
Samtliga vinnare förärades med var sin statyett.  
 

Vi avslutade årgången nr 27 av Onsdagsgolfen i en härlig stämning och kunde konstatera att 
verksamheten årligen samlat 200 - 250 spelare varje år. Sett ur klubbens storlek och antal 
medlemmar är det utan tvekan en av landets populäraste seniortävlingar. En position som är väl värd 
att bevara och utveckla vidare. 
 

Avslutningsvis vill vi, Ulla och Kai, framföra ett mycket stort TACK för de fina och generösa 
presenterna. Tveksamt om de kommer utveckla vårt golfspel, men mycket gott kommer det att 
smaka och många skålar kommer vi höja för alla trevliga seniorer vi mött under alla dessa år! Vi 
kommer att sakna er som trogna ”kunder” i tävlingskiosken men på banan ses vi! 
 

Seriespelet herrar/damer 55+ 
Seriespelet har nu avslutats. Det blev en blandning mellan framgång och ganska bra resultat för våra 
serielag.  
H80, lag 1, segrare i div1 tillika distriktsmästare 2021. 
H80, lag 2, 9:e placering i div 1 
H75, lag 1, 9:e placering i div 1 
H75, lag 2, 5:e placering i div 2 
H70, lag 1, 7:e placering i div 1 
H70, lag 2, 3:e placering i div 2 
H60, lag 1, 3:e placering i div 1 
H60, lag 2, segrare i div 3, flyttas upp till div 2, 2022. 
D75, lag 1, 11:e placering ( laget lämnade in WO efter första ronden pga för få spelare. ) 
D70, lag 1, 3:e placering i div 1 
D70, lag 2, 7:e placering i div 2. 
D60, lag 1, 9:e placering i div 1. 

Vi tackar samtliga deltagare som på ett förtjänstfullt sätt representerat klubben på olika golfbanor i 
distriktet Uppland. 
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Red tee master och orange tee master 
Den 25 augusti spelades tävlingarna Red tee Master och Orange tee Master, en tävling där samtliga 
damer spelar från tee 38 (orange tee), samtliga herrar spelar från tee 47 (röd tee). Tävlingen spelas 
både som en scratchtävling och en slaggolftävling. Resultatet från tävlingen blev i år: 
Segrare i scratchklassen damer, Birgit Ahlström  
Segrare i slaggolfklassen damer, Inger Ekström  
Segrare i scratchklassen herrar, Lars Ek  
Segrare i slaggolfklassen herrar, Bengt Ove de Joung  
 

/Kai Johansson 
 
 

Rapport från Damkommittén 
 

Golfsystrar 
Vi hade vår sista runda för säsongen den 14 september. Vår ambition var att ha en After Golf men 
eftersom det var för få som anmält sig fick vi ställa in.  
Vi försöker komma i gång igen till våren och hoppas då få se fler nya Golfsystrar. 
 

Damavslutning 
Lördagen 18 september hade vi vår Damavslutning. Vi var uppdelade i lottade 2-bollar och gick 9 hål 
med bara järnklubbor från tee 38. Det var utmanande och lite svårt men kul. 
Efter rundan åt vi en mycket god middag. Syrrorna hade dukat upp ett långbord och stämningen var 
på topp. 

Till kaffet förrättades prisutdelning där samtliga lag fick ett pris.  
1:a – AnnaLena Apelgren och Christina Metzén Tollin 
2:a – Karin Tapper och Marianne Schöön 
3:a – Eva Eriksson och Christina af Ugglas 

Vi drog en vinnare från Birdieholken och det blev Marianne Schöön 
 

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


