
Till vardags jobbar Camilla med ekonomi på 
EQ-MEK AB som tillverkar detaljer till verkstads-
industrin. Golfen kom in i hennes liv redan för 25 
år sedan och det är ett intresse hon numera delar 
med både maken och sonen. Att det blev just
 Jönåkers Golfklubb var ärligt sagt en tillfällighet. 
Det var helt enkelt så att det var kö till Ärila Golf-
klubb som det hette då, erkänner Camilla.

– Men maken spelade i Jönåker så självklart var 
det ett fullgott alternativ. Har under åren såklart 
kikat på alternativ men återkommer hela tiden till 
att Jönåker ändå är den trevligaste klubben. Jag 
trivs väldigt bra här. Det är en välkomnande klubb 
och en fin bana med stor variation och roliga 
utmaningar. Jag tycker också att banan håller 
väldigt hög kvalitet – även om vi hade otur med 
greenerna förra året.

Mycket tid på ideellt arbete
Camilla har två barn och genom åren har hon 
lagt mycket tid på ideellt arbete i den lokala 
fotbollsklubben där de varit aktiva. Nu när 
barnen är stora är det golfklubben som 
glädjande nog får ta del av hennes stora 
engagemang.

– Att jobba ideellt i föreningsverksamhet är själv-
klart för mig. Det är dessutom väldigt roligt, säger 
Camilla. Jag tycker om att vara delaktig och mitt 
engagemang gör ju också att jag har möjlighet 
att vara med och påverka verksamheten. Man 
ger mycket men får också mycket tillbaka. 
Camilla jobbar just nu främst i klubbens dam-
kommitté som nu börjar få mycket att göra inför 
kommande säsong.

– Att jobba med tävlingsverksamheten är att 
ständigt vara i en förändringsprocess för att 
förändra och förbättra. Vårt mål är att få fler från 
klubben att våga sig ut att tävla. Det handlar inte 
om att vara duktig och prestera – det handlar 
framför allt om gemenskap för många av oss.

Engagerad i klubbens damkommitté
Camilla tycker såklart om att tävla för egen 
del och åker gärna runt på andra klubbar. 
Partävlingar är något av det hon tycker är 
roligast. Men hon vurmar även för damtävlingar 
och är även engagerad i klubbens damkommitté 
som bland annat arrangerar damgolfen varje 
onsdag.

– Vi spelar nio hål tillsammans och spelar framför 
allt för att ha roligt – inte så mycket för tävlandets 
skull. Det är ju så vi tjejer funkar, vi är inte lika 
tävlingsinriktade som många män. Förra året 
hade vi 60 damer som var engagerade i dam-
golfen, som mest en onsdag var vi 33 stycken! 
Vi avslutar alltid med fika. Det är väldigt socialt 
och vi har roligt ihop.

Önskar många besökare
För kommande säsong önskar sig Camilla såklart 
fint väder och många rundor med såväl maken 
som sonen Rasmus som också spelar.

– Jag hoppas det blir ett bra år för klubben 
och inte minst att vi får många besökare och 
nya medlemmar som upptäcker vår fina klubb, 
avslutar Camilla. 
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Camilla Öberg är inte enbart hängiven golfare, 
hon är även en entusiastisk föreningsmänniska. 
Att arbeta ideellt för den verksamhet man är en-
gagerad i är både roligt och självklart, säger hon. 

Ideellt arbete är roligt - något som 
ger så mycket tillbaka!


