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Några ord från vår ordförande… 
Nu har ännu ett år gått. Golfsäsongen blev inte så bra som vi hoppades.  Det är en 

erfarenhet vi i år delar med många andra golfanläggningen. Antalet gästrundor har minskat, 

vilket kan ha sina naturliga skäl då våren var kall, sommaren torr och hösten regnig, men 

som troligen också beror på händelser i omvärlden. 

Jag vill passa på och tacka alla som bidrar med tid och kunskap till klubben. Det är ovärderligt 

och en absolut förutsättning för att vi ska kunna driva och utveckla klubben. Jag vill också 

passa på och inbjuda dig som idag inte deltar aktivt i vår verksamhet, Finns det nåt du kan 

och vill bidra med? Berätta! 

Nu ser vi fram emot nästa säsong och hoppas på många fina rundor, men innan dess hoppas 

jag alla får en God Jul och Ett Gott Nytt År! 

 

 

/ Lotta Axelsson, ordförande. 
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Klubbchef Björn informerar… 

 

Snart vänder det och vi kommer allt närmare en ny golfsäsong i Sverige och på Öregrunds 

Golfklubb. 

Samtidigt som det gäller att vara i nuet varför julen först ska ha fullt fokus med allt vad det 

innehåller. Kanske finns det några paket i julklappshögen som man kan ha nytta av på 

golfbanan? 

Skidspår på golfbanan 

Dessvärre så har skidspåren försvunnit i samband med blidvädret men så snart snön 

kommer igen ska skidspåren dras upp. Vi har ordnat en grillplats nere vid rangen och 

omklädningsrummen så glöm inte veden och korven när ni är på väg ut. 

Nya rutiner för medlemsfakturering inför 2023 

Inför nästa år kommer det bli en förändring gällande betalning av din årsavgift till Öregrunds GK. 

Hela golf-Sverige går över till en ny IT-plattform och Öregrunds GK är självklart en del av denna 

förändring. 

Årsavgifterna för 2023 kommer inte längre skickas ut som en faktura via e-post, utan alla årsavgifter 

kommer läggas upp som avgifter i Min Golf. (På liknande sätt som man betalar en tävlingsavgift). 

Ni som har juniorer i familjen, se till att ni har uppdaterat er familjegrupp i Min Golf, så att hela 

familjen finns med där. Har ni frågor kring detta, ring så hjälper vi till. 

Väl inne på Min Golf väljer du själv hur du vill betala din avgift. Det finns möjlighet att betala med 

Swish, bankkort, med faktura eller som en delbetalning.  

 

 

 

Foto: Göran Pettersson Hål 6 ÖGK 
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En fördel för er som har förmånen att utnyttja friskvårdsbidrag, är att det är enkelt att ta ut ett kvitto 

från systemet, detta gäller som underlag till din arbetsgivare. 

I samma ögonblick som du gör din betalning i Min Golf aktiveras ditt medlemskap för 2023.  

Vi har några medlemmar som inte har möjlighet att betala på detta sätt. Dessa medlemmar kommer 

vi såklart att assistera på bästa sätt. Ingen skall behöva känna sig orolig inför denna förändring, vi 

finns här för att hjälpa er! Kontakta kansliet när det är dags för betalning så löser vi detta 

tillsammans.  

Vi kommer även bjuda in till träffar i klubbhuset, där vi kan hjälpa er att genomföra betalningen. 

Detta kommer ske i månadsskiftet januari/februari 2023. 

Avgifterna kommer läggas upp i början av januari 2023. Ni kommer få meddelande via e-post samt 

alla våra sociala kanaler såsom hemsidan, Facebook och Instagram. 

Vi bifogar även en liten lathund från Svenska Golfförbundet där jag har gjort några förtydliganden i 

röd text. 

Har ni funderingar runt detta så tveka inte att höra av er till Ulrika på kansliet, Tel 0173–32450 

eller e-post: ulrika.forsberg@oregrundsgk.com 

Lathund – betalning av årsavgifter 2023, se sista sidorna i Nyhetsbrevet 

Alla vi i personalen önskar er en skön jul och ett gott nytt år! 

 

 

/ Björn Alm, Klubbchef 

mailto:ulrika.forsberg@oregrundsgk.com
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Rapport från Bana/Anläggning… 
Banan stängde 24 oktober. Efter det har samtliga greener dressats, djupluftats och vältats 

inför invintringen. Vädret inbjöd till spel en längre tid men ökande skador på blöta partier av 

banan och ökad risk för alvarliga svampangrepp gjorde att det inte var lämpligt att hålla 

öppet längre. 

Då vädret var fortsatt varmt att gräset växte så klipptes hela banan i november. Även 

blåsning och daggning av greenerna utfördes, allt för att bättre klara oss från skadliga 

svampangrepp. 

Vissa svampangrepp har dock uppstått på något greenområde varför vi har sprutat 

greenerna en sista gång inför vintern. 

Dränering på vänster sida av hål 2 som var blockerad har åtgärdats. 

På hål 16 vid ekarna har frivilliggruppen fyllt igen stenpartier med jord. Frivilliggruppen har 

även fyllt igen stenpartier på vänstersida strax före green på hål 6, dessa delar skall sås 

under våren. 

Frivilliggruppen har målat de vita delarna av rangehuset, förutom de ställen där det behövs 

en skylift. Dessa delar görs till våren. 

På korthålsbanan så har vi flyttat 6:ans tee för att få ett större säkerhetsavstånd till green på 

hål 11. 

Genomgång av viltstängsel runt hela klubben har genomförts efter vildsvinsbesök på hål 12. 

Påbörjat arbetet med att lösa dräneringen på hål 5.  

Arbetet med nya avloppssystemet har påbörjats. Tyvärr gör den starka kylan att det blir 

besvärligare att gräva då tjälen gått ner ordentligt i backen. 

Gallring träd pågår mellan hål 5 och hål 16.  Det utförs av markägaren Guy Waldner, ev. 

kommer gallring även utföras mellan hål 1 och 2 samt mellan hål 2 och 3. 
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Kända greener där vattnet blir ståendes så har vi torvat ur rännor så att vattnet lättare rinner 

ifrån och inte lägger sig på greenerna och bildar is. 

Arbetet med att skära bunkerkanterna har påbörjats.  

Skidspår har dragits upp på banan där det inte skadar gräset. De flesta greener har stängts in 

och åk bara i skidspåren och absolut inte ut på någon green då det kommer att skada gräset. 

 

 

  

/ Peter Larsson 

 
 

 

                

Damkommittén informerar… 

Vi i Damkommittén vill önska en riktigt 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

/ Christina och AnnaLena 
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Vintertips från Peter ”PRO” 
Det finns en hel del inomhuslokaler för golf, bl.a. i Östhammar så finns Strands Golf & Fritid, 

där kan man träna i simulatorer, dels spela någon bana eller träna på range.  

 

Nu kan ni hålla i gång svingen och träna på Topmoderna Trackman hos 

Strands golf hela vintern 

Det är kul att spela bana, men för att få mer effektiv träning så föreslår jag rangespel. En stor 

fördel med att träna inomhus är att man inte behöver tänka på resultatet av bollbanan, utan 

man kan koncentrera sig på tekniken. 

Bra saker att träna är golfsvingens försvings principer, grepp, sikte och uppställning. 

Jag vet att många är väldigt rädda för att träna inomhus, på grund av att man lätt tränar in 

fel, som sedan blir väldigt svåra att ändra. Det är riktigt, men det är ändå bättre att träna fel 

än att inte träna alls. För er som vill träna på egen hand, har jag här lite hjälp. 

Ni vet ju själva om ni oftast har problem med höger eller vänster skruv, här kommer några 

faktorer som skapar slice (höger spelare). 
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Greppet är vänster roterat, kroppen är vänsterlutad, bollplacering långt fram och nära 

kroppen, klubbladet är öppet, brant svingplan, konkav vänster handled på toppen och för 

lite release. 

När det gäller hook så är det precis tvärtom! 

”Do you need help? 

If you play poorly one day, forget it. 

If you play poorly the next time out, review your fundamentals of grip, stance, aim and ball 

position. Most mistakes are made before the club is swung. 

If you play poorly for a third time in a row, go see your professional.”    - Harvey Penick 

Önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! 

 

/ Peter Andersson, PRO 

Nästa nyhetsbrev 

Nästa nyhetsbrev planeras utkomma 31 januari. Har du idéer på innehåll i Nyhetsbrevet är 

du välkommen att kontakta undertecknad. 

   
 /Thomas Karlsson, Klubbkommittén 
thomasvkarlsson59@gmail.com  
+46 708 84 5737 
 
 
  

mailto:thomasvkarlsson59@gmail.com
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Betala avgifter via Min Golf 

Det är enkelt att betala dina medlems- och spelavgifter från golfklubben via Min 

Golf. Läs hur du gör i steg-för-steg-guiden nedan, eller titta på denna korta 

instruktionsvideo på YouTube. 

 

1. Logga in på mingolf.golf.se med ditt golf-ID och lösenord. 

 

          
 

 

 

2. Klicka på ”Obetalda avgifter” högst upp på startsidan. (Denna knapp syns 

endast när du har avgifter att betala.)  

 

                                                     
 

*Den tredje rutan (obetalda avgifter) aktiveras när kansliet lagt upp avgifterna i 

början av januari. 

 

 

 

https://youtu.be/rH5sdq0jTrQ
https://mingolf.golf.se/


 

Medlemsinformation nr 12 - 2022 från Öregrunds GK Datum: 2022-12-21     

 
       

 

3. Bocka i rutan till höger om beloppet för avgiften du ska betala och klicka på 

”Betala”. 

 

                                                                      
 

* Bocka i/sätt kryss vid alla avgifter som du ser här på din sida. 

 

 

4. Kontrollera att köpinformationen och dina uppgifter stämmer och klicka 

på ”Nästa”. 
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5. Läs igenom köpevillkoren, bocka för ”Jag accepterar köpevillkoren” och 

klicka på ”Nästa”. 

 

      

 
 

6. Betalning sker via Swedbank Pay. Har du redan ett konto kan du fylla i 

uppgifterna och logga in. Du kan också välja ”Betala utan inloggning”. 

 

                                                                         
* Det går jättebra att klicka på ’’Betala utan inloggning’’ för att komma vidare 

utan konto. 
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7. Välj betalsätt och följ instruktionerna: 

 

     
  

* Vid Swishbetalning skriv ert eget telefonnummer i rutan som öppnas. 

 

− Swish – Betala via Swish och mobilt Bank-ID i mobilen 

 

− Kort – Betala med kontokort eller kreditkort 

 

− Faktura – Skickas från Swedbank Pay samma dag (senast dagen efter) till 

e-postadressen du angivit i Min Golf. Fakturan ska betalas inom 14 dagar 

 

− Kredit – Välj att delbetala dina avgifter via Swedbank Pay. Klicka på 

alternativet för att läsa betalningsvillkoren 
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8. När betalningen är verifierad ser du ditt kvitto/bekräftelse. Klicka på 

”Slutför” och betalningen är klar! 
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Tips – kvitton och friskvårdsbidrag 

Under Mina Inställningar – Genomförda betalningar i Min Golf hittar du alla dina 

tidigare genomförda betalningar. Genom att klicka på en betalning visas kvittot, som går 

att skriva ut som en PDF.               

 
 

 

• Under Mina Inställningar – Sekretess och nix, kan du bocka för att 

ditt personnummer ska visas på dina kvitton. Det underlättar om du vill 

ansöka om friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare. 

 

 
 

• Under Mina Inställningar – Sekretess och nix, kan du bocka i för att 

godkänna att familjemedlemmar betalar dina avgifter. 

 


