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Nyheter från Askersunds Golfklubb.
Nummer 1, 2014.

Nu räknar vi ner till säsongsstart!
Fyra fester under året
Nya träningsdagar juniorträning
Årets städdagar
Tävlingsprogram 2014

Välkommen till ett nytt år på
Askersunds Golfklubb!
Vi kan konstatera att golfbanan har klarat av vintern väldigt bra greener, tee och fairway ser ovanligt fina ut. Nu hoppas vi att resten
av våren är snäll mot oss. Om inte kung Bore återvänder planerar vi
att öpnna banan i mitten av april (se vår hemsida för aktuell information).
Vi ser fram emot ett fantastiskt golfår med bra spel och en fin
bana. Vårt nyrenoverade klubbhus och restaurang ska vi utnyttja
maximalt för att umgås och ha trevligt där alla är välkomna, oavsett
om man är golfare eller ej. Under året bjuder vi in till fyra fester
vilka vi kommer informera mer om framöver.

Satsningen på banan fortsätter
Vår satsning på att göra Askersunds Golfklubb till Sveriges bästa
familjebana fortsätter. De åtgärder som är planerade att ske under
året är:
• Nya teeskyltar, teemarkeringar, papperskorgar, bolltvättar och
bänkar på banan.
• Investering i nya maskiner för att ytterliggare förbättra
finishen på banan.
• Nya transportvägar på banan för att höja kvalitén.
• En ny röd tee på 3:an.
• Utbyte av några broar.
• Vi öppnar Sveriges största puttinggreen.
• Renovering av omklädningsrummen.
• Ytterligare plantering av växter/blommor inom klubbhusområdet.
Sist men inte minst har vi ett fantastiskt gäng som sköter om vår natursköna bana.
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Valborgsfest
Onsdag den 30 april
kl 18.00
Valborgsbuffé
Vi upprepar
é!
förra årets succ

Sommarfest
med avslutning av Golfveckan
Lördag den 5 juli kl 18.00
Mingelbuffé med
underhållning

Kräftskiva
Lördag den 9 augusti
kl 18.00
Vätternkräftor och småvarmt
Underhållning av trubadur

Oktoberfest

Snart slår restaurangen upp dörrarna igen och Mikael Kosik och
Matz Karlgren hälsar gamla och
nya kunder välkomna!
Lunch serveras dagligen mellan
kl 11.00 - 15.00, därefter rätter från
à la carte-menyn. Dessutom fulla
rättigheter samt café med hembakat
kaffebröd.
Clubhouse Pizzeria kommer ha
öppet onsdag-söndag hela juni, juli
och halva augusti 2014.

Lördag den 27 september
Mat med underhållning
av ”bumpa bumpa band”
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NYTT från juniorsektionen

Club Grön
För dig som precis är färdig
med eller på gång att avsluta ditt
gröna kort.
Tisdagar klockan 17:00-18:00

Club Blå
För dig med handicap 37-54 och
som har kommit lite längre i din
golfutveckling.
Tisdagar klockan 18:00-19:00

Club Länsmatchen
För dig som är med i vår satsning
på Örebro Läns Golfförbunds
juniortävling Länsmatchen.
Tisdagar och onsdagar
klockan 19:00-20:00

Club Tjejgrupp
En grupp bara för tjejer.
Onsdag klockan 18:00-19:00
Under året kommer klubben
att delta i en särskild tjejsatsning som görs tillsammans med
Örebro Läns Golfförbund.
Satsningen är långsiktig med
första etapp åren 2014-2016.
Mer information kommer.
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Nya träningsdagar för juniorträning!
Juniorträningen med Pro Peter Runius börjar med uppstartsmöte tisdagen den 22 april kl 18:00 i klubbhuset.
Under vecka 17 drar juniorträningen igång, första
träningsdagen är onsdagen den 23 april. De nya träningsdagarna är tisdag och onsdag, enligt gruppindelning till
vänster.

Träningsavgift per säsong (vår och höst)
Medlem 200 kr
Ej medlem 300 kr

Upptakt 22 april
Säsongsstart 23 april

Ni som inte får information från oss via mejl lämna din eller ditt barns mejladress till receptionen
så vi kan skicka ut informationen direkt till er. Meddela oss på info@askersundsgolfklubb.se och
skriv Juniorträning och namn på barnet/-en i ämnesraden.

Golfkul vecka 26

Måndag till fredag mellan kl 10-15.
Veckan avslutas med en golftävling. I avgiften
ingår lunch och fika eller glass varje dag.
Max antal: 60 barn.
Under veckan delas deltagarna in i ett antal grupper
baserat på erfarenhet och ålder. Vi går igenom golfens
olika slag som puttning, chippning, pitchning och långa
slag. Alla är välkomna att anmäla sig, inget krav på
medlemskap eller golfande föräldrar, och man kan låna
utrustning på golfklubben. Det är utomhusaktiviteter
hela dagarna så kläder efter väder, en vattenflaska och
keps är vad som behövs.
Rekommenderad minimiålder: 6-7 år.
Huvudansvarig för Golfkul är vår Pro Peter Runius.

Medlem 600 kr
Ej medlem 800 kr

Golfkul vecka 32

Vecka 32 har vi en förmiddagsgrupp, kl 10-12,
och en eftermiddagsgrupp, kl 13-15, måndag
till fredag.
I avgiften ingår fika eller glass varje dag.
Max antal per grupp: 10 barn.
Medlem 350 kr
Ej medlem 550 kr

Anmälan

till receptionen på info@askersundsgolfklubb.se eller 0583-349 43.
Ange namn på barnet, adress, telefonnummer och personnummer. Vi behöver också namn och mobilnummer till någon kontaktperson under veckan. Eventuella matallergier anges i samband med anmälan.
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NYTT från seniorsektionen

Onsdagsgolfen 2014
Tävlingsform:
9 hål, varannan vecka som poängbogey och varannan vecka slaggolf.
Tävlingsperiod: 7 maj - 24 september.
Starttider: Kl 13:24-14:52 och i juli kl 14:28-15:56.
Final: Lördagen den 27 september från hål 10.
Åldersgräns: 50+ för kvinnor och 55+ för män.
Startavgift: 20 kronor.
Tävlingsansvariga: Utses på samma sätt som tidigare år, via sin
placering i Order of Merit 2013, vilket publiceras på hemsidan.
Första tävling 7 maj

Måndagsgolfen i samarbete med Olympiagolfen
Måndagsgolfen kommer ha följande
starttider; kl 07:48–09:48 med första speldag den 5 maj. Tävlingarna
har uppehåll vecka 27, 28 och 29
och finalen spelas den 8 september.
Vi spelar i första hand i 3-bollar och klassindelningen är A-klass
0-18,0 och B-klass 18,1– uppåt.
Man stannar kvar i den klass man
börjar i, även om man har ändrat
sitt handicap under säsongen.
Tävlingen spelas varannan gång
som slaggolf och varannan gång
som poängbogey. En gång under
våren och en gång under hösten

6

spelas det slagtävling. Priser delas
ut både för varje enskild tävling och
i slutfinalen.
De tävlingsansvariga utses på
samma sätt som tidigare år, via sin
placering i Order of Merit 2013.
Måndagsgolfen 2014 ska spelas som
Olympiagolf. Det innebär att de
som har löst avgift för Olympiagolfen betalar 10 kronor i startavgift.
Man kan givetvis spela måndagsgolfen utan att lösa Olympiagolfsavgift och då betalar man 30 kronor
i avgift per gång.

Alla som någon gång spelat måndagsgolf deltar i Order of Meriten
för säsongen. Åldersgränsen för
måndagsgolfen är 22 år och uppåt,
för både kvinnor och män.
Ansvarig för Order of Merit är
Sune Larsson och vi kommer att
publicera resultaten på hemsidan.
Första tävling 5 maj

NYTT från damsektionen

Damkväll den 29 april
Damsektionen drar igång säsongen
med en damkväll tisdagen den
29 april klockan 19:00 i klubbhuset. Kvällen kommer att innehålla
information om säsongens damtävlingar, årets resa, sommarcupen,
lotterier, modevisning, information
från vår Pro Peter Runius om aktuella kurser och mycket mer.
Krögarna serverar något gott från
köket.
Anmäl dig till receptionen senast
den 26 april. OBS! Glöm inte att
ange eventuella matallergier.
Anmälan 26 april

Tisdagsgolfen
Första tävlingstillfället kommer
vara tisdagen den 6 maj. Vi spelar enligt ett tävlingsschema som
presenteras på damkvällen och då
presenteras även tävlingsfunktionärerna för varje tävling. Det är en
härlig blandning av spelformer på
9 hål och ett par 18 hålstävlingar
under den ljusaste delen av året.
Åldersgräns 18 och över.
Första tävling 6 maj
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NYTT från herrsektionen

Herrkväll den 24 april
Herrsektionen startar upp säsongen
med en herrkväll torsdagen den
24 april i klubbhuset.
Under kvällen serverar krögarna
mat för 99 kr inklusive bordsdryck.
Det blir information om upplägget
för årets tävlingar och sommarcupen. Vi får en presentation av
shopens sortiment och vår Pro
Peter Runius informerar om aktuella kurser och lektioner.
Anmäl dig till receptionen senast
den 22 april.
OBS! Glöm inte att ange eventuella
matallergier.
Anmälan 22 april

Torsdagsgolfen
Första tävlingsdag är den 8 maj och
vi kommer spela 9 hål med första
start klockan 17:00. Första starttid
beror på antalet anmälda, väder och
solens nedgång. Avslutningstävling
med prisutdelning och mat planerar
vi till den 10 oktober.
Tävlingsformen kommer alternera mellan i första hand slaggolf
och poängbogey, men en gång per
månad kommer vi spela partävling.
Den 12 juni och den 31 juli kommer vi att spela 18 hål.
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Startavgiften är 30 kr varav 20 kr
går till dagens priser och 10 kr går
till årets Order of Merit. Prisutdelning efter avslutad tävling.
Åldersgräns 13 år och uppåt. Vi
söker sponsorer till tävlingarna, så
hör gärna av er om ni vill bidra.
Seniorsektionen Jörgen Ingvarsson,
tel 070-521 13 61
Första tävling 8 maj

Pro och träning
Peter Runius heter vår Pro som håller i allt vad gäller träning för våra
nybörjare till singelhandicapare.

Kontakt till Peter:
Under våren via
mobil 076-311 23 31 eller
petmega@hotmail.com
När receptionen öppnar bokar
du träning med Peter via
tel 0583-349 43 eller
peter@askersundsgolfklubb.se

Peter har innan han började som
Pro på klubben 2012, varit bosatt i
Spanien sedan 1993 och har jobbat
på tre olika banor i Costa Brava. På
PGA golf de Catalunya arbetade
Peter med en stor juniorverksamhet
där flera pojkar och flickor spelade
i spanska landslaget. Peter började
sin golfkarriär som 10-åring i Argentina och den fortsatte på Södertälje
GK. Peters utbildning har huvudsakligen skett i Sverige, 1994-1997
gick han på GTU, Grundläggande
tränarutbildning och HTU, högre
tränarutbildning på PGA i Sverige.

Lektion
Privatlektion bokas som 25 min
eller 50 min lektion.
För två personer kan man boka
50 min lektion eller längre. Ni
väljer vilken eller vilka delar ni vill
träna på.
Grupplektion 1 eller 2 timmar
Du bokar du in dig på en plats i
en grupp om max 8 personer.
Lektionstid: 1 eller 2 timmar.
Lektionen koncentreras på något
av följande slag:
• Driver
• Pitch		
• Bunkerslag

• Järn
• Chipp
• Puttning

Grupplektion 3 x 2 timmar
Lektioner om vardera två timmar
vid tre tillfällen då ni går igenom
en eller ett par olika slag vid varje
lektionstillfälle.
Du bokar in dig på en plats i en
grupp om max 8 personer. Med
fördel tränar du själv mellan lektionspassen.

Drop-in eller Check-up
Peter har en tid avsatt för att hjälpa
till med exempelvis driver. Du
betalar en mindre summa och får
hjälp med exempelvis uppställning
för att kunna använda din driver
fullt ut. Det är ingen regelrätt lektion utan dessa pass har Peter oftast
före eller efter tävlingsdagar.
Spellektion
Lektioner kan även bokas för spel
på banan med Peter. Vi rekommenderar att ni är 1-3 personer. Ni
spelar så många hål som ni hinner
på 90 minuter, eller längre enligt
överenskommelse. Peter går bland
annat igenom hur ni bör tänka och
vilken klubba som är att bäst för det
avstånd och den plats ni ligger på
med bollen.
Vi råder er till att ta vanliga lektioner innan spellektionen så ni är
säkra på allt från uppställning till
puttning.
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50%
Välkommen in i shopen!
Vi öppnar shopen lagom till
Valborg. Vi har märkeskläder
från Röhnisch, Abacus, Daily
Sports, Peak Performance, Puma
och andra kända märken för dam
och herr. Sortimentet innehåller
även golfskor, strumpor, mös�sor och kepsar. Allt till 50% rabatt
på ordinarie priser. Besök oss ofta,
då sortimentet fylls på under hela
säsongen.
Vi har även ett ordinarie sortiment som består av handskar, bol-
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lar, peg, regelböcker, greenlagare,
spikes och diverse andra tillbehör
en golfare kan behöva.

On-line shopping
Vi fortsätter satsningen med online shopping via uppställd terminal för beställningar i hela Dormy
Golfs sortiment. Du kan välja på att
få leverans till klubben eller hem
och betala med kreditkort, faktura
eller postförskott.

Boka in årets
städdagar
På grund av den sena påsken förläggs i år städdagarna med 14 dagars mellanrum. Dessa genomförs
den 12 och 26 april med samling
kl 09.00 vid klubbhuset. Vi beräknar att hålla på till kl 13.00.
Ta gärna med spade, räfsa och
andra trädgårdsredskap. Glöm inte
varma kläder och arbetshandskar!
Vi kommer att fokusera på rangen
samt de första nio hålen den 12
april och de sista nio hålen den
26 april. Efter genomförd städning bjuder vi på lunch och de som
jobbat kan hämta ut tidigare insatt
städavgift (100 kronor per tillfälle).
De som vill kan också anmäla
sig till årets städtävling, som genomförs den 1 maj. Vi hoppas att
så många som möjligt har tid att
medverka så vi kan göra banan fin
inför säsongen 2014.
12 och 26 april

Blir Du

Årets golfare

2014?
Vi kommer även i år att ha en
Order-of-Merit på klubben för
Årets Golfare. Våra två första
vinnare blev Gabriel Ahlm (2012)
och Viktor Spennare (2013). Vem
blir det som vinner 2014?
Under säsongens singeltävlingar kommer det att delas ut poäng
som bildar en Order-of-Merit.
Singeltävlingarna är Wilson
Staff-slaget, ÖPAB-slaget, Nike
Cup, Titleist Poängen, Dormy
Cup, Åmmebergsmästerskapet
och TaylorMade Trophy.
Poängfördelning och regler
enligt information på hemsidan.
Administrationen av poängen
sköts av kansliet och en resultatlista sätts upp i klubbhuset och
publiceras på hemsidan efter varje
deltävling (senast onsdag).
Totalt prisbord på 20 000 kronor och priser till de 10 första på
Order-of-Merit.
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BOKNINGS
REGLER 2014
För 2014 kommer vi att ha ett helt
öppet tidbokningssystem. Det innebär att man redan nu kan boka alla
tider under 2014, då banan är öppen
och det inte finns inbokade tävlingar eller andra starttidsförbud.
Den enda begränsningen är att
man samtidigt bara kan ha två tider
på vardagar och två tider på helger
inbokade på vår bana. Vi kommer
under 2014 att ha åtta (8) minuter
mellan bollarna (tidbokningen) och
eventuellt alternera tiderna något på
våra tävlingar.
Vill man göra större gruppbokningar eller bokning av företagsgolf
så kontaktar man receptionen via
telefon eller mejl.
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Länsmatchen ersätter
Länscupen
Nytt för i år är att Länscupen
försvinner och ersätts av Länsmatchen. Det är ett sammandrag
som kommer spelas torsdagen
den 14 augusti på Askersunds
Golfklubb, då lag från alla länets
klubbar är välkomna att delta. Det
är ett poolspel med avslutande final
samma dag. Vinnaren av finalen
får den åtråvärda titeln Länsmatch
Champions 2014.
Lagledare är Morgan Särén,
tel 0709-49 50 00.
14 augusti

Vill du spela seriespel?
Damer deltar i Dam 6:an, Ladies
Trophy och Distriktsserien.
Herrar deltar i H35, H45, H55,
H65 (två lag), H75 och Distriktsserien. Juniorer har ett poolspel i
Länsmatchen i augusti.
Vill du delta i något eller några av
våra serielag under säsongen så hör
av dig till receptionen så hänvisar vi
er vidare till rätt lagledare i respektive lag.
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Sommarcupen
KOM IHÅG

Sommarcupen är ett matchspel som
spelas över 18 hål. Tävlingen spelas
löpande under säsongen med en
avslutande final. Spelarna har eget
ansvar att kontakta sin framlottade
motståndare och spela sin match
innan utsatt slutdatum.
Match-vinnaren skrivs upp på
”turneringsträdet” som finns på

... speciellt för damer
Förlorarna i första omgången
får en ”andra chans” att ta sig
vidare i cupen. Finalspel för
A-laget och B-laget ska vara avslutat innan avslutningstävlingen
”Sista chansen” då prisutdelning
sker.
Startavgiften 50 kr betalas innan
första matchen till receptionen där
tävlingsinstruktioner också finns
att hämta.
Max antal: 32 damer.
Sista anmälningsdag är den 1 maj
till receptionen.
Sista anmälan 1 maj
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anslagstavlan i klubbhuset eller
meddela receptionen om resultatet.
Om en match inte har spelats innan
slutdatum kommer vinnaren att
lottas av receptionen!
Spelschemat presenteras på anslagstavlan samt på hemsidan under
respektive sektion.

...speciellt för herrar
De två som tar sig till final
ska komma överens om när
finalen ska spelas. Finalen ska
genomföras under perioden 20-30
september 2014.
Startavgiften 100 kr betalas till
receptionen innan första matchen.
Sommarcupen spelas med handicap
efter slopen.
Sista anmälningsdag är den 13 maj
till receptionen.

Sista anmälan 13 maj

att vid anmälan
uppge mobilnummer som ni
kan nås på!

Tävlingsprogram 2014
Datum

Tävling

Spelform

Övrigt

1 maj

Städtävling

Poängbogey (Pb)

Endast medlemmar

4 maj

Wilson Staff Slaget

Slagtävling/slaggolf

Öppen för alla

24 maj

Callaway Mixed

Fyrboll slaggolf

ÖLGF T-par

15 juni

ÖPAB Challenge

Slaggolf (Slg)

Öppen för alla

26 juni

Skandia Tour Distrikt

Scratch och hcp

Juniortävling

29 juni

Kosa Trophy

Mod Fyrboll Pb

Golfveckan

30 juni

Nike Cup

Slaggolf

Golfveckan

1 juli

Mizuno Scramble

3-manna scramble

Golfveckan

2 juli

Cleveland paret

Irish Greensome

Golfveckan

3 juli

Titleist poängen

Poängbogey

Golfveckan

4 juli

Dormy Cup

Slagtävling/slaggolf

Golfveckan

5 juli

Puma Cobra Trophy

Greensome Slg

Golfveckan

26 juli

KM Äkta Makar/sambos

Scratch

Medlemmar

17 augusti

Åmmebergsmästerskapet

Poängbogey

Under 2014 öppen för alla

23 augusti

KM öppna och klasser

Scratch

Medlemmar

24 augusti

KM öppna och klasser

Scratch

Medlemmar

11 september

Start Oktobertouren

Slaggolf

Öppen för alla (22 år och äldre)

14 september

Dormy Challenge

Scratch

För alla och handicap under 8,4

28 september

TaylorMade Cup

Poängbogey

För alla och Olympiagolfavslutning

29 september

Oktobertouren

Slaggolf

B-klass

2 oktober

Oktobertouren

Slaggolf

C-klass

4 oktober

KM Två Generationer

Scratch

Medlemmar

5 oktober

KM Foursome

Scratch

Medlemmar

6 oktober

Oktobertouren

Slaggolf

D-klass

9 oktober

Oktobertouren

Slaggolf

A-klass

11 oktober

La Grande Finale

Kval och shoot-out

Endast medlemmar enligt statuter

Riv ur sidan och sätt upp hemma eller lägg i plånboken.
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Öppettider i reception och shop
Under säsongen 2014 kommer reception
och shop att ha öppet 07.30-19.00 på vardagar
och 07.30-17.00 på helger.
Välkomna till säsongen 2014.
Hälsningar Mats och Lasse med personal.

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

VÅRA HUVUDPARTNERS

