
Klustermöte i Örbyhus 

 

Representanter för Grönlunds GK, Olandsbygdens GK, Wattholma GK och Örbyhus GK 

träffades 25 mars i Örbyhus för diskussion om aktuella frågor. Alla var överens om att 

statusen på banorna i dagsläget såg mycket bra ut och man ser fram emot att, om vädret 

tillåter, kunna öppna till påsk.   

 

Frågor som diskuterades var: 

• Golfpaket med boende. Grönlunds GK berättade om en mycket lyckat satsning på 

småhus med 8 totalt lägenheter, 30 bäddar. Prognosen för 2019 är att man kommer att 

omsätta ca 1 miljon kr. Örbyhus GK har hotell med 24 platser och även de är mycket 

bokade, framför allt under maj och september. 

 

• Rekrytering av juniorer. Alla klubbarna var överens om att just nu är det svårigheter 

att rekrytera unga spelare. Olandsbygdens GK koncept med fotbollsgolf som en 

alternativ aktivitet har varit lyckad och lockat många unga till anläggningen. 

 

• Tillgången på vatten för bevattning. Klubbarna redovisade väldigt olika 

förutsättningar för att säkra vattentillgången över tid. Wattholma GK har lyckan att ha 

ett gammalt gruvhål på banan där vattentillgången är så god att man inte behöver ta 

något vatten från Fyrisån, som rinner genom banan.  

Örbyhus GK får ta vatten från Vendelsjön, men 2018 var vattenståndet i sjön så lågt 

att man fick förbud att hämta där med påföljd att endast greener kunde bevattnas. 

Grönlunds GK liksom Olandsbygdens GK jobbar för att hitta långsiktiga lösningar.  

 

• Vidare diskuterades Handi-/Paragolf, SGFs 50-50-projekt, klubbarnas nyttjande av 

SGFs klubb- och bankonsulenter, uppställningsplatser för husbilar/husvagnar, 

möjligheter till Pay & Play, 9-hålsgreenfee och UGSs 40-årsjubileum med UGF 

Masterstävlingen 26 maj. 

 

• En idé som väcktes var att de deltagande klubbarna i klustret ska arrangera en 

Klustertävling/klustertour. Syftet var att klubbarna ska lära känna varandra bättre, 

utbyta erfarenheter och kunna samarbeta kring gemensamma frågor. 

 

• En uppföljningsträff för klustret planeras till hösten.  

 

Vi tackar Agneta på Örbyhus för att vi fick vara där och blev bjudna på kaffe och hembakade 

kanelbullar. 


