Nyheter från Askersunds golfklubb
Nummer 3. 2013

Semestergolf

– en vecka fylld av tävlingar och aktiviteter
Invigning av klubbhuset
Club House Restaurant – öppen för alla
Olympiagolfen – en riktig succé!
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Sitt och njut i vacker miljö.
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En restaurang för golfare så klart – men också badgäster, båtfolk och alla andra som
vill äta gott i vacker miljö. Alltid öppet från 7.30 till 20.00 varje dag – och till senare
på kvällen om det finns gäster i restaurangen.

Lunch med omtanke, stil och finess.

Vi serverar fräscha mackor och egna bakverk.

PS! Midsommarhelgen öppnar Pizza Club House

3

Bok

a

v
in

eck

7
a2

SEMEST
Den 30 juni–6 juli är det Golfveckan på Askersunds Golfklubb.
Det blir förstås massor av tävlingar, fina priser, trevliga kvällsaktiviteter, specialmenyer i Club House Restaurant, underhållning, SPA-behandlingar… Och på lördagen blir det festlig
invigning av vårt klubbhus!

TÄVLINGAR
Söndag 30 juni – Kosa-paret Herr
Spelform: Partävling, fyrboll (bästboll), slaggolf, öppen för herrar. Varje
spelare måste bidra med 9 hål. Klassindelning: Två klasser. Startordning:
Ange ”tidig start” för kanonstart kl 07.30 och ”sen start” för start 13.00.
Sponsor: Kosa.

Söndag 30 juni – Kosa-paret Dam
Spelform: Partävling, fyrboll (bästboll), slaggolf, öppen för damer. Varje
spelare måste bidra med 9 hål. Klassindelning: Två klasser. Startordning:
Ange ”tidig start” för kanonstart kl 07.30 och ”sen start” för start 13.00.
Sponsor: Kosa.

Måndag 1 juli – Nike-slaget
Spelform: Singeltävling, slaggolf. Klassindelning: Tre klasser. Startordning: A-B-C, första start kl 08.00. Tävlingen ingår i klubbens Dormy
Order-of-Merit.
Sponsor: Nike.

Tisdag 2 juli – Mizuno Scramble
Spelform: Scrambletävling i 3-mannalag, lagvis anmälan, alla spelare
måste bidra med 6 utslag. Klassindelning: Två klasser (klassgränser sätts
när anmälan gått ut). Startordning: A-B, första start kl 07.30.
Sponsor: Mizuno.

Onsdag 3 juli – Cleveland-paret
Spelform: Partävling, Irish Greensome, poängbogey. Klassindelning:
Två klasser. Startordning: A-B, första start kl 07.30.
Sponsor: Cleveland.
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ERGOLF

KVÄLLSAKTIVITETER
Söndag
Restaurangen: Pizzabuffé, 99.-

Måndag
Grosspot 195.- inkl startavgift och hamburgare enl nedan.
Restaurangen: Hamburgare med ost och bacon samt
klyftpotatis, 99.-

Tisdag
Restaurangen: Spare Ribs med coleslaw och rostad potatis, 99.-

Onsdag
*Torsdag 4 juli – Titleist poängen
Spelform: Singeltävling, poängbogey. Klassindelning: Fyra klasser, varav en juniorklass. Startordning: A-B-C, juniorerna lottas in i de olika
klasserna, första start kl 08.00. Tävlingen ingår i Tvådagarseclectik och
klubbens Dormy Order-of-Merit.
Sponsor: Titleist.

*Fredag 5 juli – Dormy Cup
Spelform: Singeltävling, slagtävling/slaggolf. Klassindelning: A- och
B-klass = slagtävling, C-klass = slaggolf. Startordning: A-B-C, första
start kl 08.00. Tävlingen ingår i Tvådagarseclectik och klubbens Dormy
Order-of-Merit.
Sponsor: Dormy.

Lördag 6 juli – Puma Cobra Trophy
Spelform: Partävling, Greensome slaggolf. Klassindelning: Två klasser.
Startordning: Dubbla kanonstarter kl 07.30 och 13.00. Ange ”tidig start”
för start kl 07.30 och ”sen start” för start kl 13.00.
Sponsor: Puma och Cobra.
*Tvådagarseclectik i tre klasser.

Anmälan
Anmäl dig till tävlingarna via Min golf på
www.askersundsgolfklubb.se eller telefon 0583-349 43.

”Longnine”. Slå långt med 9:an. Herr-, dam- och juniorklass.
Prisutdelning för tävlingar söndag-onsdag.
Restaurangen: Grillad biff med vitlökscreme och
rostad potatis, 99.-

Torsdag
Restaurangen: Club House Sandwich med klyftpotatis, 99.-

Fredag
Final Putt-KM.
Restaurangen: Grillad fläskfilé med sparris, räkor, bearnaisesås
och rostad potatis, 99.-

Lördag
Invigning av klubbhuset med liveband. Prisutdelning för
tävlingar torsdag-lördag.
Restaurangen: Mingelbuffé, 200.-, barn under 12 år 70.2 st dryckesbiljetter (stor stark alt. vin), 100.Bussar för hemresa avgår kl 24.00 till Åsbro / Hallsberg /
Kumla / Örebro respektive Askersund / Laxå. Kostnad 70.-

Under veckan
Putt-KM. Kval onsdag och torsdag, tre klasser: dam, herr och
junior. Final fredag för de tre bästa i varje klass.

Föranmälan
Föranmälan till invigningsfest och bussresa sker till
restaurangen. Betalning i samband med anmälan.
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Nytt från damsektionen

Nytt

Singelkvällar. Nu är årets damkvällar i full
sving och fem tävlingar har hittills genomförts. Alla
singeltävlingar under 2013 ingår i Röhnisch Ladies
Night, en Order-of-Merit för alla deltagande damer.
Röhnisch kommer att presentera ett fantastiskt prisbord och under höstens tävlingar får man lite fler placeringspoäng, så det är inte för sent att delta och
plocka poäng.

Tävling på torsdagar. Nystarten av herrgol-

Följ med till Vesterby i juni. Vill du följa

med på damresan till Landeryds GK och Vesterbybanan? Den 24–25 juni åker damsektionen buss till
Vesterby, spelar golf, äter gott och umgås. Priset för
resa, golf, övernattning, frukostbuffé och 3-rätters
middag är 1 950 kronor och du kan anmäla dig i
receptionen.

från herrsektionen

fen har varit lyckad, men vi ser gärna fler pojkar och herrar från 13 år som spelar. Vi tävlar på torsdagar med första start klockan 17.00 och mixar mellan poängbogey
och slaggolf.

Order-of-Merit och resa i höst. En ytter-

ligare nyhet är herrgolfens Order-of-Merit som löper
under hela året. Tävlingsavgiften är 30 kronor varav 10
kronor går till Order-of-Merit. Under hösten kommer
vi att genomföra en dagsresa till en klubb i vår närhet.
Anmäl dig i receptionen.

Nytt från seniorsektionen
Anmäl dig till Ladies Trophy. Vi deltar i

år med lag i Ladies Trophy. Varje lag består av fyra
spelare, det är matchspel och vi spelar 18 hål. Speldagar är antingen söndag klockan 16.00 eller måndag klockan 17.00 enligt spelschema som finns på
www.olgf.nu.
Ansvariga är Maria Kaliff och Annelie Brottsjö. I
receptionen finns en lista där du kan boka in vilken
dag du vill spela. Där kan du också se om det är hemma- eller bortamatch den dagen.

Full fart och många nya spelare.

Seniorgolfen är nu i full gång och framförallt måndagsgolfen har många nya spelare. Ungefär 50 spelare
har deltagit i de första tävlingarna för året. Tänk på
att hålla speltempot då hela dagen påverkas av speltempot på morgonen.

Resa i augusti.

Vi planerar att genomföra en
seniorresa den 21 augusti. Information kommer att
skickas ut via e-post.

Golfvärdar sökes. Vi söker seniorer som kan
ställa upp som golfvärdar under sommaren. Du som
är intresserad kan anmäla dig i receptionen.
6

Nytt från juniorsektionen

Golfkul vecka 26
– några platser kvar
Vi har ju i tidigare nummer av Fore informerat om vår golfskola för barn och
anmälningarna har strömmat in. Det
finns nu några platser kvar, så ta chansen
och anmäl ditt barn eller barnbarn till
en mycket rolig vecka i golfens tecken.
Vad händer under veckan? Barnen
delas in i ett antal grupper baserat på
erfarenhet och ålder. Vi håller på varje dag mellan klockan 10 och 15 och
hinner med golfens alla olika slag som
puttning, chippning, pitchning och
långa slag.
I avgiften ingår lunch och glass varje
dag. Alla juniorer från 6 år är välkomna
att anmäla sig och det finns möjlighet
att låna utrustning. Veckan avslutas med
en golftävling. Priset för veckan är 600
kronor för juniorer som är medlemmar
och 800 kronor för övriga.
Sommarträning

Nytt för 2013 är att vi erbjuder golfträning under sommarmånaderna.
Det innebär att juniorerna kan träna
under dagtid tillsammans med vår pro
Peter. Information om dagar, grupper
och pris får du i receptionen eller på
vår hemsida.
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Tävla och vinn med
säsongens bästa golfbild!
Nu startar Askersunds Golfklubbs fototävling. Ta med kameran ut på banan
och fånga de bästa ögonblicken.
Bästa bild belönas med presentkort
på Dormy laddat med 3 000 kronor.
Andra- och tredjepristagaren vinner
presentkort på Dormy till ett värde av
1 500 kronor respektive 500 kronor.
Tävla med en eller flera bilder
som du skickar till oss via e-post:
info@askersundsgolfklubb.se
Bilderna ska vara digitala i så hög
upplösning som möjligt och i jpg- el-
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ler tif-format (ej mobilbilder). Vinnaren utses av en jury som består av
Magnus Lilja, Askersunds Golfklubb,
Lasse Johansson, Dormy och Krister
Roseen, Liljedal Communication. Askersunds Golfklubb äger rätt att använda och publicera insända tävlingsbidrag utan ytterligare ersättning.
Vinnarna meddelas via e-post och de
vinnande bidragen publiceras på vår
hemsida www.askersundsgolfklubb.se

Visste
du att ...

Världens första golfboll
var gjord av trä.

Ordet caddy kommer från det franska
ordet cadet, som betyder student.

Världens alla golfare
är 25 % kvinnor.

Världens längsta sänkta putt
mätte 114 meter.
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Alltid
50 %

Alltid 50 % på alla kläder, kepsar och skärmar.
Stort sortiment av golfbollar till mycket bra priser.
Välkommen in i shopen!
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Olympiagolfen
– en riktig succé!

Redan nu kan man konstatera att
Olympiagolfen 2013 har blivit mycket större är under 2012. Nya insatser
gällande sponsorer, lägre avgift och
ambassadörer har gjort att antalet deltagare ökat mångdubbelt.
I skrivande stund har ungefär 4 500
spelare anmält sig och antalet ökar för
varje dag. På klubben har vi idag (15
maj) 66 anmälda och det innebär att
vi ligger på tolfte plats i landet. Vi är
störst i länet sett till antalet medlemmar och antal anmälda. Mycket bra
jobbat Kjell och Barbro Posse som är
våra ambassadörer!

Vår satsning på att spela måndagsgolfen som Olympiagolf har varit mycket
lyckad. Än är det inte för sent att anmäla sig och delta i Olympiagolfen.
Anmäl dig på olympiagolfen.se
eller via Min golf. Vi i receptionen
hjälper dig gärna.

Nästa tävling för
Årets Golfare den 16 juni
Kom ihåg att anmäla dig till ÖPAB-slaget den
16 juni. Tävlingen ingår i klubbens Order-ofMerit för Årets Golfare och är en singeltävling i tre
klasser. Spelformen är slaggolf och ÖPAB är sponsor. Sista anmälan är den 14 juni klockan 18.00.
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Liljedal Communication AB. Respons tryck i Borås, 2013.

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.
Besök vår nya hemsida
www.askersundsgolfklubb.se
Välkomna till säsong 2013.
Hälsningar Mats och Lasse med personal

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

Våra Huvudpartners
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Hotel & Restaurang

