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Ordförande Håkan har ordet 
 

 
     

Solen har varit riktigt värmande och skön idag, denna lördag i slutet av februari. Man kan 

faktiskt tänka sig att golfsäsongen lurar inom en relativt kort tidsperiod.  

Men tyvärr finns det andra saker som tränger sig in under skinnet. Det är krig i Ukraina och 

den trygghet vi för det mesta tar för given skakas i sina grundvalar. Coronasituationen med 

sina restriktioner har knappt hunnit lugna ner sig, förrän ett nytt omskakande scenario dyker 

upp. Låt oss innerligen hoppas att kriget klingar av och att ledarna i Ryssland och Ukraina 

snarast kan komma till förhandlingsbordet och komma överens om ett slut på detta vanvett.  

Det här är kanske inget en ordförande i en mindre golfklubb i Sverige ska skriva om i ett 

månadsbrev till sina medlemmar, men man måste se proportionerna i olika aktuella saker. 

Låt våra tankar gå till det ukrainska folket och låt oss göra vad man som medmänniska kan 

bistå dem med. 

Arbetet i golfklubben har bedrivits på sedvanligt utomordentligt sätt under vintern.  

Banan har tidigt invintrats på ett bra sätt och vi hoppas att vintern därför har varit nådig. Just 

nu en hel del is på greenerna, men det ska inte vara något att oroa sig för. Maskinerna har 

fått sin översyn för att snart klara ännu en säsong.  

Alla ni medlemmar har också fakturerats och betalningarna flyter in i god ordning. 

Frivilliggruppen har likt tussilagon blommat upp igen nu när man kan ana våren. 

Tänk på att vårt vårårsmöte står för dörren om precis en månad 26 mars. Boka in den dagen 

så kommer det mer information om både föregående och innevarande säsonger. Vi siktar på 

att ha ett live-möte på klubben igen, det har ju varit lite fram och tillbaka med det de 

senaste åren.  

Väl mött då! 

 

 



 
Klubbchef Lena informerar 

Under februari har vi verkligen haft växlande väder, allt ifrån plusgrader till snöstorm med 

upp till 30 cm snö. Många undrar om greenerna och vi kontrollerar dem varje dag så det inte 

kommer någon obehagliga överraskningar.  

 

Johan Andersson slutar som banarbetare 

Johan Andersson avslutar sin anställning den 30 april efter 7 år 

Johan lämnar oss för att öppna ett eget företag på Gräsö där han ska hjälpa Gräsöborna med 

bland annat gräsklippning och snöröjning. Vi önskar honom lycka till. 

 

Personal kansli, reception och golfbana 

Nu är kansliet bemannad dagligen fram till 30 april mellan kl. 8:00 – 15:00.  

From 2 maj kommer kansliet att vara bemannad, måndag – torsdag mellan kl. 08:00 – 16:30 

och fredagar stängt.  

Reception och shop kommer att bemannas under säsongen av Maria Jonsson och Kristina 

Eklund samt några skolungdomar som det inte är klart med än.  

Banpersonal i år har vi Kenneth Skogh, Frida Jansson, Jan Malmsten som alla har arbetat hos 

oss förra säsongen och ny för i år är Sebastian Höglund och Leo Wadell. Leo har arbetat i 

receptionen under två säsonger och vill nu prova på att arbeta på banan.   

 

Peter Pro Andersson 

Peter Pro Andersson startar upp all verksamhet med ”kom igång kurser” redan den 29 april 

därefter blir det flera läger och utbildningar, mer information finns på hemsidan.    

 

/ Lena Lantz 

 

 

Rapport från Bana / anläggning 
Arbetet med ombyggnationen av greenen på hål 16 har startat upp. Dialog sker nu med fyra 

olika golfarkitekter för att få olika syn på vad som är lämplig utformning på nya greenen 

samt få möjlighet att jämföra prisnivåer. Målsättningen är att starta det praktiska arbetet 

under september. Vi avser även att ta fram ritningsunderlag för greenen på hål 10 då mycket 

av arkitektkostnaden kan sparas genom att ta fram underlag för båda greenerna samtidigt. 

Praktiska åtgärder på hål 10 genomförs inte i år. 

Under februari har vi spolat rent dräneringstrummorna under hål 6 samt vid hål 7. 

Även fortsättningen av dräneringen ner till hål 5 har åtgärdats. 

Kullen på vänster sida av hål 7 kommer att rensas från sten och stenhällar täckas med jord 

innan tjälen går ur marken. 



När tjälen har släppt kommer dräneringarna under hål 5 att kompletteras. 

När vädret blir bättre för utomhusaktiviteter kommer frivilliggruppen bygga trall till 

husbilsparkeringen. 

/ Peter Larsson 

 
 

Rapport från Tävlingskommittén 
Årets tävlingsprogram har fastställts och kommer att läggas in i GIT. 

Tävlingarna kommer att kunna ses i "Min Golf" mitten av Mars. Första anmälningar kan ske 

från 1:a april. Anmälningsperiod för resp tävling blir 6 veckor. 

Mat till respektive tävling bokas vid start förutom Makar/Sambos där mat ingår i avgift. 

Golfveckan (vecka 28), KM (20–21/8) samt DM för H/D 60+ (30/8) är årets höjdpunkter. 

Svinga lugnt 

/ Sture Lindström 

 

Rapport från Marknadskommittén 
 

Det är en intensiv period med mycket arbete på flera fronter som pågår just nu inom 

Marknadskommittén. Parallellt pågår kontakter och samtal med Partners & Sponsorer samt 

Ny och långsiktig bearbetning av potentiella men även planeringen inför årets Event & 

Nätvärksträffar. Marknadskommittén har nu fått en egen mailadress där du kan kontakta oss 

eller tipsa oss på potentiella Sponsorer/Partners eller med andra uppslag. 

Du når oss på marknad@oregrundsgk.com. 

 
 

"Hålligång och öva upp svingen i vinterkylan på Strands Golf&Fritid" 

välkommen till Fabriksvägen 4 Östhammar. 

Mer info på https://strandsgolfochfritid.bokamera.se/u 

eller Facebook Strands golf & fritid 

 

 

mailto:marknad@oregrundsgk.com
https://strandsgolfochfritid.bokamera.se/


Rapport från Sportkommittén 
 

Här kommer svaren på förra brevets regelfrågor. 

Fråga 1: Diskvalifikation  

Fråga 2: Allmän plikt (d.v.s. 2 slags plikt) 

Fråga 3: Allmän plikt 

Fråga 4: Allmän plikt 

Fråga 5: 0 pliktslag 

Här kommer 5 nya regelfrågor, de är också hämtade från Svenska Golfförbundet 

regelfrågebank och ska besvaras med vilken påföljd det blir. Det vill säga antal pliktslag 

alternativt allmän plikt eller diskvalifikation. 

Fråga 1 

Spelaren kan se sin boll under ett träd. På väg fram till bollen råkar spelaren halka och sparka 

till bollen samtidigt som hen tar tag i en gren för att undvika att falla. Grenen bryts av och 

spelaren får nu fri spellinje till green. Spelaren återplacerar bollen och spelar sedan. 

Fråga 2 

Spelaren slår från tee och bollen hamnar bakom ett träd. Spelaren förklarar bollen ospelbar 

och droppar korrekt inom 2 klubblängder, men bollen rullar ut ur lättnadsområdet. Spelaren 

spelar bollen från det nya läget utanför lättnadsområdet. 

Fråga 3 

Spelaren har startat ronden i en matchtävlan med 14 klubbor. Mellan spelet av två hål lånar 

hen motspelarens putter och slår några övningsputtar på det senast spelade hålets green. 

Fråga 4 

Spelaren har slagit från tee och bollen hamnar i tjock ruff. Spelaren förklarar bollen ospelbar 

och droppar den korrekt i lättnadsområdet och bollen stannar där men lägger sig i ett hål 

efter en bortslagen torva. Besviken tar spelaren upp bollen och går tillbaka till tee och slår en 

ny boll därifrån. 

Fråga 5 

Spelaren gör några provsvingar och rör då vid sanden i bunkern där spelarens boll ligger. 

Spelaren slår sedan men bollen stannar kvar i bunkern. Spelaren gör ytterligare en provsving 

och rör också då vid sanden innan hen slår bollen ur bunkern. 

/ Christina Ellesjö 

 
  



Detta var samlad aktuell information från din golfklubb. Tveka inte att höra av dig om du har 
synpunkter på informationen eller om du har tips och idéer på sådant du tycker vi bör 
informera om. Nästa nyhetsbrev är planerat att komma ut i månadsskiftet mars/april. 

I skrivande stund håller vi på att planera arrangemangen runt Onsdagsgolfen. Många från 
tidigare år har anmält sitt intresse att hjälpa till att organisera tävlingarna. Men vi behöver 
vara fler. Anmäl dig till undertecknad. 
 

Golfhälsningar från  
Thomas Karlsson,  
Klubbkommittén 
thomasvkarlsson59@gmail.com 
0708 84 57 37 

mailto:thomasvkarlsson59@gmail.com

