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Nyheter från Askersunds golfklubb 
Nummer 4. 2013

Festlig invigning av klubbhuset
Sannerligen Golfkul! 

Det händer på banan i höst och vinter

Nyhet! Medlemsavgift via Autogiro
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Invigningen den 6 juli
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 en 6 juli, golfveckans sista dag, var det dags att inviga vårt 
 nya klubbhus. Ett stort antal inbjudna entreprenörer, hant- 
 verkare och ett ännu större antal festsugna golfare gjorde 
att vi blev nästan 400 personer. Under kvällen kunde man delta i 
tipspromenad, testa sina kunskaper i puttning och chippning, under-
hållas av Lars Luthman och dansa till Covers in Arms. 

Kvällen innehöll också prisutdelning för tävlingarna från tors-
dagen, fredagen och lördagen. När det var dags att klippa bandet, 
överraskades en av de första medlemmarna i Askersunds GK, Kjell 
Posse (tidigare Olsson) med uppdraget. Kjell är ju en av de första 
medlemmarna i klubben, hans hustru Barbro var någon vecka före. 

Invigningen den 6 juli
D
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Segrare i Dam 6:an.
I finalen, som spelades på 
Örebro City Golf och an-
läggningen i Mosås, deltog 
Askersunds GK, Karlskoga 
GK och Örebro City GCC, 
lag City. 

Som vanligt blåste det re-
jält på Närkeslätten. I final-
spelet börjar alla lag på noll 
och alla sex resultaten räk-
nas. Det blev en mycket jämn 
tävling där både vi och laget 
från Karlskoga GK slutade 
på 487 slag, tätt följda av lag 
City. Det blev slutligen våra 
damer som vann på lägre 
spelhandikapp. Nu har vi två 
inteckningar i vandringspri-
set och vi kommer att ha 
priset i klubbhuset under 
hela 2014. 

Under året har följande 
damer deltagit i poolspe-
let: Birgitta Persson, Marianne Wil-
son, Harriet Harrysson, Christina 

Nytt från damsektionen

Röhnisch Ladies Night – Order-of-Merit.
Det har som tidigare också genomförts en Order-of-
Merit på våra damkvällar och där som vanligt Röh-
nisch varit sponsor. Tävlingen avgörs under våren, 
sommaren och hösten och vid de enskilda singeltäv-
lingarna på tisdagar. Under 2013 har 40 damer tagit 

poäng och som slutlig vinnare stod Iréne Gustafsson. 
Här är resultatlistan:

Jalsborn, Barbro Posse, Margareta 
Karlsson (Laxå), Gudrun Eklind, Ulla 
Bergkvist, Ingalill Karlsson, Marina 

Carlsson, Kerstin Asker, Ann-Mari 
Nylin, Mari-Ann Wissting, Kerstin 
Öhrman och Elisabeth Schale. 

1 Iréne Gustafsson

2 Marita Öhrling

3 Margareta Karlsson Gålsjö

4 Christina Jalsborn

5 Kerstin Asker

6 Lena Bohman

18
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Nytt från seniorsektionen

Hur gick det i övriga serier? 
Vi gick ju segrande ur Dam 6:an 2013 
– men hur gick det för våra andra se-
rielag? Jo, de placerade sig enligt föl-
jande: i Distriktsserien kom vi sjua av 
totalt elva lag, i H65 väst blev vi tvåa, 
i H65 norr blev vi fyra, i H75 blev vi 
också fyra, i H55 Superettan blev vi 
åtta, i H55 scratch blev vi femma och 
avslutningsvis i Ladies Trophy slutade 
vi på en nionde plats. 

Avslutning för måndagsgolfen 2013.
Måndagen den 9 september var det stor avslutande 
final i vår Måndagsgolf. 

Till finalen har de tio bästa från A- och B-klassens 
Order-of-Merit kvalificerat sig. Avslutningstävlingen 
spelas som en ”Shoot Out” där en spelare ska försvinna 
på varje hål och endast två finns kvar när hål nio ska 
spelas. 

Efter stundtals mycket bra spel och en del sämre 
beslut, stod det mellan Jörn Körner och Ola Carlsten 
i A-klassen och Christer Bejfalk och Mari-Ann Wis-
sting i B-klassen. A-klassen fick avgöras via särspel där 
Ola vann över Jörn då hans inspel till green var 37 
centimeter närmare än Jörns. Grattis Ola! B-klassens 
vinnare blev Christer då han på sista hålet gjorde en 
netto birdie och den slog Mari-Anns netto par. Grattis 
Christer! 

Som slutsummering kan man säga att Måndags-
golfen har blivit vår största periodiska tävling med 
mellan 45 och 60 spelare varje måndag.

Jörn Körner och Ola Carlsten, 
finalpar i A-klassen.

Christer Bejfalk och Mari-Ann  
Wissting, finalpar i B-klassen.
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Nytt från juniorsektionen

Sannerligen Golfkul! Intresset var stort och 
totalt deltog 54 barn under årets Golfkul-vecka. 

Barnen delades in i ett antal grupper baserat på 
erfarenhet och ålder och vi hann med golfens alla olika 
slag som puttning, chippning, pitchning och långa 
slag. Vädret var mycket bra och antalet uppätna glassar 
var stort! Barnen hann också med att leka som avslut-
ning och under fredagen genomfördes en tävling i ett 
stort antal klasser. Priserna var sponsrade av bland andra 
Dormy.

Juniorer till Länscupen HCP. Våra duktiga 
juniorer kvalificerade sig till finalen i Länscupen Han-
dicap som gick på Degerfors GK den 21 september. 
Övriga lag till final var Örebro City Golf & CC lag 
1 och 2 och Karlskoga GK. Finalen spelades över 36 
hål och spelsätt är foursome och singlar. Våra juniorer 
fick stryk i finalen och slutade på tredje plats.

Resultat sommarcuperna 
Under 2013 var det dags att återinföra en sommarcup 
för herrarna, något som funnits tidigare och som våra 
damer haft länge. 

Totalt ställde ett 20-tal damer och ett 30-tal herrar 
upp. Spelformen är matchspel med handicap och efter 
första omgången finns även en ”Lucky Loser”-del för 
de som förlorar första matchen. 

Efter att alla matcher spelats, fick vi fram följan-
de vinnare: damklass Iréne Gustafsson som slog Ann 
Gylling i finalen, herrklass Andreas Adolfsson som 
slog Göran Andréasson i finalen, ”Lucky Loser”-dam 
Suzie Silling som slog Jinx Hagerlund i finalen och 
”Lucky Loser”-herr där Lennart Persson slog Ulf 
Christiernsson.

Antal starter:  1 338

Antal personer på invigningen:  Nästan 400 

Antal slag under veckan: 100 197 

Antal slag på Puma Cobra Trophy: 11 813 

Antal eagles: 2

Antal birdies: 423

Antal par: 3 656

Antal bogey: 5 784

Antal others: 7 829

Svåraste hål: 18

Lättaste hål: 14

Snittscore: 101,91

Antal Hole-in-One: 0

Medlemsavgift via Autogiro
Vill du ställa om din betalning av medlemsavgiften till 
Autogiro? Kontakta i så fall Helena Stubbe senast 28 
februari 2014 på telefon 019-20 95 23.

Andreas Adolfsson

Golfveckan i siffror
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Det slås ungefär 375 000 tävlingsslag på 
golfklubben under 2013.

 Hål 14 är vårt lättaste hål på tävling.

Visste  
     du att ...

Hål 7 är vårt svåraste hål på tävling.

Lars Johansson vann sitt 19 KM under 
2013.

Under senare delen av hösten kommer vi att hålpipa och 
dressa våra fairways, en åtgärd som vi gjort de senaste tre 
åren. Det är en stor åtgärd som på sikt kommer att skapa en 
mycket bra grogrund för växtlighet och även göra banan 
mottaglig för regn. Vi kommer också att vinterförbereda 
fairway, foregreen och green med olika typer av behand-
lingar som järnsulfat, m.m. Vi sprutar även kontinuerligt 
mot svamp på våra greener och greenområden. I övrigt är 
inga andra stora projekt planerade och vi hoppas att banan 
får en mjuk invintring med kyla före första snön.

Det händer på banan  
i höst och vinter
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De senaste 20 åren har seniorerna 
inom Örebro läns Golfdistriktsför-
bund spelat en tour under september 
och oktober. Det var Hasse Jansson 
som kom på idén och touren har kom-
mit att bli ett stort evenemang där 
både klubbar och spelare kan dra nytta 
av en lite sen höstgolf. Touren är se-
dan 2011 öppen för alla seniorer (+22) 
och kräver ingen föranmälan. Man an-
mäler sig vid ankomst och spelar med 
några från andra klubbar.  

Den 12 september anordnande vi 
en jubileumstävling för touren och 
154 spelare från distriktet kom för att 
spela. Tävlingen arrangerades i två 

Jubileumstävlingen  
Oktobertouren

kanonstarter med A- och B-klass på 
morgonen och C- och D-klass på ef-
termiddagen. Dagen inleddes med lite 
dimma, men senare sprack det upp 
och blev solsken. Tävlingen hade också 
en något annorlunda lösning gällande 
prisbordet då de tre första fick pris 
och sedan enligt en fast uppställd lista 
på placering. Dessutom fick de första 
sex pristagarna samma pris! Vinnare i 
respektive klass blev:

A-klass: Gustav Nilsson, Nora GK

B-klass: Kjell Lindin, Örebro City Golf & CC

C-klass: Ronny Johansson, Askersunds GK

D-klass: Kerstin Öhrman, Askersunds GK

20 år



11



12

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

VåRA HUVUDPARtNeRS
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Hotel & Restaurang

Kontakt under vintern 2013–2014

Under vintern 2013–2014 är inte receptionen i Åmmeberg be-
mannad, men du kan ändå nå oss via några telefonnummer. 
Ringer du 0583-349 43 kommer du att bli kopplad till rätt person. 
Du kan också ringa direkt till Helena Stubbe på telefon 019-20 95 23. 
Helena Stubbe svarar på frågor kring försäljning av B-aktier och 
andra medlemsfrågor kring Autogiro m.m.

Grattis till alla fina resultat, alla segrar, till kämparglöden  
och alla kloka beslut som tagits på banan under säsongen! 

Hälsningar Mats och Lasse med personal


