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Nyheter från Askersunds golfklubb 
Nummer 2. 2013

Med tävlingsprogram för 2013
Club House Restaurant. Invigningen närmar sig

Vem blir årets golfare?

Olympiagolfen

Sommarcupen
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Så här ser restaurangens varumärke ut. Det kommer bland annat att pryda  
fasaden på vårt klubbhus. Märket är modernt och klassiskt på samma gång. Precis 

som miljön och maten som kommer att serveras i Club House Restaurant.

I slutet av april öppnar restaurangen 
Club House Restaurant i vårt om-
byggda klubbhus. Och den 6 juli blir 
det invigningsfest. 

Här kommer du att kunna beställa 
in en nybakad fralla och en kopp gott 

kaffe på morgonen. Och kanske ett 
bakverk till elvakaffet. 

Lunch serveras mellan 11.30 och 15.00 
– Då finns alltid en fisk- och en kött-
rätt på menyn. Om fiskelyckan varit 
god, kanske det vankas röding från 
Vättern. Dessutom kommer det att 
finnas pasta, sallad och hamburgare. 
Den som har speciella önskningar om 

meny, är välkommen att boka bord så 
dukar vi upp, berättar krögarna Matz 
Karlgren och Mikael Kosik.

Från klockan 15.00 serveras à la 
carte. I väntan på middagen kanske du 
slår dig ned i loungen med en Dry 
Martini eller något annat gott i glaset. 
Ljumma sommarkvällar, tar du förstås 
plats på terrassen och kanske beställer 
in en pizza. 

Förhandsinformation  
inför premiären

Mikael Kosik och Matz Karlgren 
Club House Restaurants krögare.
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Boka in vårens städdagar
Nu är vårens städdagar inbokade den 20 och den 27 
april. Vi samlas klockan 9.00 vid klubbhuset och beräk-
nar att hålla på till klockan 13.00. Vi ber er som har att 
ta med spade, räfsa och andra trädgårdsredskap. Glöm 
inte varma kläder och arbetshandskar! 

Lördagen den 20 april fokuserar vi på rangen och 
de första nio hålen. Lördagen den 27 april ägnar vi åt 
de återstående nio hålen.

Efter genomförd städning bjuder vi på lunch och 
alla som jobbat kan hämta ut tidigare insatt städavgift 
(100 kronor per tillfälle). Vi hoppas att så många som 
möjligt har tid att medverka och göra banan fin inför 
öppningen 2013.

Bokningsregler 2013
För 2013 kommer vi att öppna vårt tidsbokningssys-
tem för hela säsongen. Det innebär att du redan nu kan 
boka alla tider för säsongen. Den enda begränsningen 
är att man samtidigt kan ha max två tider på vardagar 
och två tider på helger inbokade på vår bana. Vi kom-
mer att ha 8 minuter mellan bollarna (tidsbokningen) 
och eventuellt alternera tiderna något på våra tävlingar.

Under 2013 gör Askersunds golfklubb 
en storsatsning på att rekrytera många 
Olympiagolfare. Vår ambition är att 
minst 75 klubbmedlemmar ska lösa 
Olympiagolflicens och aktivt delta i 
tävlingar och sällskapsgolf. Ambassa-
dörer på klubben är Kjell och Barbro 
Posse och de ska hjälpa dig att spela 
maximalt med Olympiagolf under 
2013. Klubbens seniorer har beslutat 
att årets måndagsgolf ska genomföras 
som Olympiagolf och under året kom-

20 och 27 april

Storsatsning på   
       Olympiagolfen

mer ett flertal tävlingar att ha Olym-
piagolf-prägel. I slutet av säsongen 
står vi även som värd för Örebro läns 
Golfdistriktsförbunds länsfinal gällande 
Olympiagolfen, detta den 29 septem-
ber. 

Ta chansen och lös  
en licens via  
www.olympiagolfen.se
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Under 2012 startade en ny Order-of-Merit som vi döpte till Årets Golfare.  
Vår första vinnare blev Gabriel Ahlm och nu undrar vi vem som vinner 2013! 

Årets Golfare
 nder 2013 års singeltävlingar kommer det 
 att delas ut poäng som bildar en Order-of- 
 Merit. Singeltävlingarna är Wilson Staff- 
 slaget, ÖPAB-slaget, Nike Cup, Titleist Po-
ängen, Dormy Cup, Åmmebergsmästerskapet och Tayl-
orMade Trophy. I de första fyra tävlingarna fördelas det 
poäng enligt skalan 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 
– 6 – 5. I de tre sista tävlingarna blir poängen 30 – 25 – 22 
– 19 – 16 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8. Under 2013 kommer 
det inte att utgå några deltagarpoäng.

Hela tävlingen är i en klass, även om de olika deltäv-
lingarna spelas som flera klasser. Resultaten från de olika 
klasserna slås samman till en klass och de som kommer på 
samma resultat delar på de eventuella poäng som resulta-
tet ger. Exempel: Spelare A och B delar placering två (2) i 
en deltävling under våren vilket innebär att man får poäng 
enligt följande: Plats två ger 8 poäng och plats tre ger 6 
poäng. 8 + 6 blir 14 och 14 delat på 2 ger 7. Spelare A och 
B erhåller då 7 poäng.

Totalt får man räkna max sex (6) tävlingar under  
säsongen (de högsta resultaten). Den spelare vinner som 
har högst antal poäng när man räknat sex (6) deltävlingar. 
Skulle två spelare ha samma resultat efter de sex deltäv-
lingarna, vinner den spelare som har flest antal höga poäng 
(vinster, andra platser, etc.). Administrationen av poängen 
sköts av kansliet och en resultatlista sätts upp i klubbhuset 
och publiceras på nätet efter varje deltävling (senast ons-
dag). Totalt prisbord på 25 000 kronor och priser till de 15 
första på Order-of-Merit.

U Gabriel Ahlm
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Golfkul 24–28 juni. Alla de stora sporterna har 
det. Hockeyn har en skola, likaså fotbollen – och givetvis 
har golfen en golfskola! 

Intresset för vår golfskola har ökat för varje år. 2012 
deltog 60 barn och ungdomar och svingade golfklub-
borna i det vackra sommarvädret. 

Under veckan delas deltagarna in i ett antal grup-
per baserat på erfarenhet och ålder. Vi håller på varje 
dag klockan 10–15 och hinner med alla golfens olika 
slag som puttning, chippning, pitchning och långa slag. 

I avgiften ingår lunch och glass varje dag. Vem 
som helst är välkommen att anmäla sig och det 
finns möjlighet att låna utrustning på golfklubben. 
Veckan avslutas med en golftävling. I år anordnar 
vi Golfkul vecka 26, måndag–fredag, med max 60 
barn. Nytt för 2013 är att medlemmar har förtur. 
Pris för veckan: medlem 600 kronor, ej medlem 800 
kronor.

Anmälan via telefon 0583-349 43 eller  
info@askersundsgolfklubb.se

Har du frågor? Kontakta oss gärna via telefon 
0583-349 43 eller info@askersundsgolfklubb.se

Juniorträning och tävlingar. Golfklub-
bens ordinarie träning för juniorer kommer att delas 
in i fyra olika grupper. En för de som ganska nyss bör-
jat med golf, en grupp för de som har handicap mellan 
37 och 54, en grupp för tjejer och grupp Länscupen. 

Träning börjar den 22 april med en upptaktsträff 
där vi samlar alla barn och ungdomar och delar in i de 
olika grupperna ovan. Vårträningen kommer att pågå 
fram till midsommar och nytt för i år är att vi har möj-
lighet att träna även under sommaren. 

Under 2013 ska vi också arrangera fler enskilda 
juniortävlingar på kvällar och även dagtid under som-
maren. Klubbkvalet till Skandia Cup är planerat som 
avslutning på vårträningen, i vecka 25.

Damkväll den 29 april. Nu drar damsektio-
nen igång för säsongen med en damkväll måndagen den 
29 april klockan 19.00 i klubbhuset i Åmmeberg. Kväl-
len kommer att innehålla modevisning, lotterier samt 
information om vad som händer under 2013, informa-
tion från vår pro och mycket mer. Givetvis kommer 
våra kockar att servera något gott från sin meny för 200 
kronor inklusive bordsdryck. Anmäl dig till receptio-
nen senast den 22 april på telefon 0583-349 43 eller 
info@askersundsgolfklubb.se

Herrkväll den 2 maj. Den 2 maj med start 
klockan 18.00, genomför vår herrsektion en herrkväll. 
Under kvällen serveras mat och det blir information 
om upplägget för 2013. Vi får en presentation av 
shop-sortimentet och vår pro, Peter Runius, informe-
rar om lektioner och kurser. 

Information om pris och anmälan till receptionen 
senast den 24 april på telefon 0583-349 43 eller via 
info@askersundsgolfklubb.se

Herrgolf. Herrgolfen spelas på torsdagar med för-
sta start klockan 17.00. Vi kommer att spela 9 hål, en 
klass och spelformen kommer att variera mellan slag-
golf och poängbogey. En gång under våren och en 
gång under hösten, den 30 maj respektive 29 augusti, 
spelar vi partävling. Startavgiften är 30 kronor, varav 
20 kronor till priser till den enskilda tävlingen och 10 
kronor till en Order-of-Merit. Säsongens första spel-
dag är den 9 maj.

Nytt från damsektionen

Nytt från herrsektionen

Nytt från juniorsektionen

Anmälan 24 april

Upptakt 22 april9 maj

Anmälan 22 april
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Måndagsgolfen kommer att ha föl-
jande starttider under 2013: klockan 
07.48–09.40. Vi spelar i första hand 
i 3-bollar och klassindelningen är A-
klass 0-18,0 och B-klass 18,1– uppåt. 
De tävlingsansvariga utses på sam-
ma sätt som tidigare år, via placering 
Order-of-Merit 2012. Priser delas 
ut både för varje enskild tävling och 
i slutfinal. Tävlingen spelas varannan 

Nytt från seniorsektionen

Måndagsgolf, onsdagsgolf 
och reseersättning

gång som slaggolf och varannan gång 
som poängbogey samt en gång un-
der våren och en gång under hösten 
spelas det slagtävling. Måndagsgolfen 
2013 ska spelas som Olympiagolf. Det 
innebär att de som har löst avgift för 
Olympiagolfen inte betalar startavgift. 
Man kan givetvis spela måndagsgolfen 
utan att lösa Olympiagolfsavgift och 
då betalar man 20 kronor i avgift per 
gång. Man deltar ej i Order-of-Merit 
om man ej löst avgift till Olympiagol-
fen. Åldersgränsen för måndagsgolfen 
är 22 år och uppåt för kvinnor och 
män. 

Onsdagsgolfen kommer att ha föl-
jande starttider 2013: klockan 13.24–
14.52, och i juli kl 14.28–15.56. Klass-

indelningen görs efter beslut gällande 
spelformer m.m. De tävlingsansvariga 
utses på samma sätt som tidigare år, 
via placering Order-of-Merit 2012. 
Åldersgränsen för onsdagsgolfen är 
50+ för kvinnor och 55+ för män.

Reseersättning kommer inte att 
utgå under 2013. Det innebär att man 
måste hitta ett gemensamt sätt att er-
sätta de som kör till bortamatcherna. 
Seniormötena har beslutat att föl-
jande princip ska gälla för 2013: när 
man åker 3 personer i en bil åker fö-
raren gratis och passagerarna betalar 
10 kronor per person och mil. Vid två 
personer i bilen, förare och passagera-
re, betalar man 10 kronor per person 
och mil. Alla hjälps åt att köra.

Under vintern har seniorkommittén ge-

nomfört tre möten och beslutat hur se-

niorverksamheten ska se ut under 2013. 

Nedanstående är beslutat beträffande 

måndagsgolf, onsdagsgolf och reseer-

sättning.
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Vill du vara med i  
onsdagsgruppen?

Sedan några år har golfklubben en ons-
dagsgrupp som hjälper till med specifi-
cerade uppgifter på banan. Det kan 
variera mellan lagning av uppslagen 
torv, mindre dressarbeten eller att räta 
upp pinnar på banan. I år samlas grup-
pen på golfklubben första gången ons-
dagen den 24 april klockan 9.30 för 
genomgång med kaffe och fralla. Vi 
jobbar sedan mellan klockan 10.00 
och 12.00. Är du intresserad av att del-
ta? Kontakta receptionen på telefon 
0583-349 43 eller via e-post 
info@askersundsgolfklubb.se

Ny golfshop

Vår shop kommer att finnas i den ny-
byggda delen av klubbhuset. Den kan 
se mycket mindre ut än tidigare, men 
den nya formen och möjligheten att 
dela av med gångar och hyllor, gör den 
mycket effektiv. Sortimentet av bollar, 
handskar och övrig golfutrustning blir 
detsamma som tidigare. Vi fortsätter 
även att sälja kläder från både nya och 
välkända varumärken till halva priset. 
I shopen har du alltså även fortsätt-
ningsvis möjlighet att göra bra klipp!

Säsongsstart 24 april



9

Det bokades 5,8 miljoner golfrundor i  
Golfens IT-system under 2012.

Snitthandicapet på våra damer är 31,01.

Visste  
     du att ...

Snitthandicapet på våra herrar är 21,25.

Snitthandicapet på våra medlemmar  
är 24,73.
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Den 13 maj startar Sommarcupen, ett 
matchspel för herrar. Det finns plats 
för max 64 herrar och tävlingen spelas 
över 18 hål. 

Tävlingen spelas löpande under 
säsongen med avslutande final. Täv-
lingen spelas omgång för omgång 
med eget ansvar för spelarna att kon-
takta sin motståndare och spela sin 
match innan utsatt slutdatum. Det är 

därför viktigt att uppge telefonnum-
mer vid anmälan så att det kan skrivas 
på spelschemat ”turneringsträdet”. 

Vid vinst av match, skriv upp den 
som vann på ”turneringsträdet” som 
kommer att finnas på klubbens an-
slagstavla i klubbhuset. Om en match 
inte har spelats innan slutdatum, kom-
mer den att lottas! De två som tar sig 
till final ska komma överens om när de 

ska spela finalen. Finalen ska genom-
föras under perioden den 12–24 sep-
tember 2013. 

Sommarcupen spelas med han-
dicap efter slopen. Exempel: Per har 
handicap 3 och möter Johan som har 
handicap 16. Johan får då 1 slag per 
hål på de hål med handicap index 
1–13.

   Sista anmälningsdag är den 12 maj. 

Skicka din anmälan till info@askersundsgolfklubb.se.

Glöm inte uppge ditt telefonnummer.  
Startavgift 100 kronor betalas till kansliet vid första omgången. 
 

Spelomgångar

omgång 1:  13–31 maj 

omgång 2:  1–25 juni

omgång 3:  26 juni–24 juli 

Kvartsfinal:  25 juli–21 augusti 

Semifinal:  22 augusti–11 september

Final:  12–24 september

Vid frågor kontakta receptionen på telefon 
0583-349 43 eller via e-post  
info@askersundsgolfklubb.se.
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Datum Tävling Spelform Övrigt

28 april Städtävling Poängbogey Endast medlemmar
5 maj Wilson Staff-slaget Slaggolf T-utbyte ÖLGF
25 maj Callaway Mixed Irish Greensome ÖLGF T-par och äkta make/Sambo
16 juni ÖPAB Challenge Slaggolf Öppen för alla
27 juni Mellansvenska Scratch Lagtävling Inbjudan
30 juni Kosa Trophy Modifierad Fyrboll Golfveckan
1 juli Nike Cup Slaggolf Golfveckan
2 juli Mizuno Scramble 3-manna scramble Golfveckan
3 juli Cleveland paret Irish Greensome Golfveckan
4 juli Titleist poängen Poängbogey Golfveckan
5 juli Dormy Cup Slagtävling/slaggolf Golfveckan
6 juli Puma Cobra Trophy Greensome Golfveckan
18 augusti Åmmebergsmästerskapet Poängbogey Under 2013 öppen för alla
24 augusti KM öppna och klasser Scratch Medlemmar
25 augusti KM öppna och klasser Scratch Medlemmar
6 september Seniortouren Slaggolf För alla över 21
15 september Dormy Challenge Scratch För alla och handicap under 8,4
29 september TaylorMade Cup Poängbogey För alla och olympiagolfavslutning
30 september Oktobertouren Slaggolf B-klass
3 oktober Oktobertouren Slaggolf C-klass
7 oktober Oktobertouren Slaggolf D-klass
10 oktober Oktobertouren Slaggolf A-klass
12 oktober La Grande Finale Kval och shoot-out Endast medlemmar enligt statuter

Klipp ur och sätt upp hemma eller lägg i plånboken. 

Tävlingsprogram 2013
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För ytterligare information ring 0583-349 43
info@askersundsgolfklubb.se

Öppettider i reception och shop

Under säsongen 2013 kommer reception  
och shop att ha öppet 7.30–19.00 på vardagar  

och 7.30–17.00 på helger. 

Vår nya hemsida kommer att  
släppas den 15 april! 

Välkomna till säsong 2013.  
Hälsningar Mats och Lasse med personal

VÅRA HUVUDpARTNeRS
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