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Nyheter från Askersunds Golfklubb.
Nummer 2, 2014.

Semestergolf
- en vecka fylld av tävlingar och aktiviteter
Sommarfest
Club House Restaurant - öppen för allla
Allsångskvällar med Magnus Sjögren

En fantastisk start
på våren och årets
golfsäsong!
Den tidiga våren gjorde att vi kunde öppna
banan redan i mitten av april. Det gynnsamma vädret i kombination med ett gott
banarbete har gjort att vi har fantastiskt
fina greener så tidigt på säsongen.
Uppsnyggningen runt banan fortsätter
och nya bänkar, papperskorgar och skyltar
har satts ut. De renoverade omklädningsrummen och toaletterna är nu klara och
fick ett rejält lyft!
Restaurangen har slagit upp dörrarna
för säsongen och vare sig du är golfare
eller ej är du välkommen. På sista sidan
finner du vår À la Carte meny och
menyn för vår populära Club House Pizza.

Sommaren en enda stor fest!
Som vi berättat tidigare kommer vi ha fyra
fester under året och vi rivstartade med
en Valborgsfest. Biljetterna tog snabbt slut
då det var många som ville hälsa våren
välkommen, värma sig i eldens sken (innan
regnet kom) och höra på lite fin körsång.
Härnäst följer Sommarfesten som
avslutar den traditionsenliga Semestergolfveckan vecka 27. Dessutom kommer vi
under fyra lördagskvällar ha allsång under
ledning av Magnus Sjögren. Allt detta kan
du läsa mer om i detta nummer av Fore.
Håll även utkik efter mer information på
mejlen.
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Vi upprepar
é!
förra årets succ

Sommarfest

med avslutning av Semestergolfveckan

Lördag den 5 juli kl 18.00
Musik till partybandet Playhouse.
Mingelbuffé, 200.-, barn upp till 12 år 70.2 st dryckesbiljetter (stor stark alt. vin), 100.Föranmälan till sommarfesten sker
till restaurangen. Betalning i
samband med anmälan.

Foto Kjell Posse.

Allsång

med Magnus Sjögren

Från klockan 19.00 fyra lördagar
under sommaren blir det allsång
med Magnus Sjögren i klubbhuset.
Första tillfället är lördag den
28 juni.
Magnus Sjögren har under de
senaste åren hållit i allsång på Villa
Strömpis i Örebro. Men allt började i Åmmeberg med ett midsommarfirande, för snart 20 år sedan!

Lördag 28 juni
Lördag 12 juli
Lördag 19 juli
Lördag 2 augusti

Kräftskiva
Lördag den 9 augusti
kl 18.00
Vätternkräftor och småvarmt
Underhållning av trubadur
Foto Kjell Posse.
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vecka 27
2014

SEMESTER

GOLF
Den 29 juni-5 juli är det Semestergolfvecka på Askersunds Golfklubb med massor av tävlingar, fina priser,
trevliga kvällsaktiviteter, specialmenyer i Club House
Restaurant, underhållning m.m. På lördagen avslutar vi
med en stor sommarfest i vårt klubbhus!

TÄVLINGAR
Söndag 29 juni – Kosa-paret Herr

Spelform: Partävling, fyrboll (bästboll), poängbogey,
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 29 juni – Kosa-paret Dam

Spelform: Partävling, fyrboll (bästboll), poängbogey,
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 30 juni – 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 1 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.
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Foto Anna Dacke.

Onsdag 2 juli – Cleveland-paret

Spelform: Partävling, Irish Greensome, poängbogey.
Klassindelning: Två klasser. Startordning: A-B, första
start kl 07.30.
Sponsor: Cleveland.

*Torsdag 3 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 4 juli – Dormy Cup

KVÄLLSAKTIVITETER
Söndag

Restaurangen: Pizzabuffé, 99.-

Måndag

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

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.

Tisdag

Lördag 5 juli – Puma Cobra Trophy

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

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.

Söndag 6 juli – After Golfveckan Open

Dagen efter Semestergolftävling. Gemensam lunch innan
tävling för alla deltagare. Spelform: Poängbogey. 9 hål.
Medlem med bästa resultat är med och arrangerar nästa
års tävling. Klassindelning: Gemensam klass. Max antal
spelare 52 st. Startordning: Första start kl 13.00.
*Tvådagarseclectik i tre klasser.

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

Onsdag

Torsdag

Restaurangen: Club House Sandwich med klyftpotatis, 99.-

Fredag

Final Putt-KM.
Kl. 20.00 Stand-up med Hasse Brontén,
känd från bl.a. humorprogrammet Time Out.
Restaurangen: Grillad fläskfilé med sparris,
räkor, bearnaisesås och rostad potatis, 99.-

Lördag

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

Sommarfest med liveband. Prisutdelning för tävlingarna torsdag-lördag.

Mer information
om Sommarfesten
se sidan 2.

Under veckan

Putt-KM. Kval onsdag och torsdag, tre klasser: dam, herr
och junior. Final fredag för de tre bästa i varje klass.
7
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NYTT från juniorsektionen

Golfkul vecka 26 - några platser kvar
I tidigare nummer av Fore har
vi informerat om vår golfskola
för barn och anmälningarna har
strömmat in. Det finns fortfarande
några platser kvar, så ta chansen
och anmäl ditt barn eller barnbarn
till en mycket rolig vecka i golfens
tecken.

NYTT från damsektionen

Följ med till Skövde GK den 24 juni.
I år åker Damsektionen till Skövde GK den 24 juni. Samling
utanför klubbhuset klockan 06.30 med avresa 06.45. I priset på
500 kronor ingå bussresa, kaffe och fralla, hyrvagn, greenfee 18
hål på södra banan och lunch. Vill du följa med så anmäler du dig
senast den 14 juni till receptionen.
Anmälan 14 juni
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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. Nytt för
i år är att medlemmar har förtur.
Har man inte egen utrustning finns
möjlighet att låna på golfklubben.
Veckan avslutas med en golftävling.
Huvudansvarig för Golfkul är vår
instruktör Peter Runius. Priset
för veckan är 600 kr för juniorer
som är medlemmar och 800 kr för
övriga.
23-27 juni

Succé för Olympiagolfen
Även om Olympiagolfen inte lockar
lika många spelare i landet under
2014 som 2013 har det blivit succé
på Askersund. I skrivande stund har
77 medlemmar betalat in avgiften
och det är fler än förra året. Vi
ligger just nu trea totalt i Sverige
gällande antalet Olympiagolfare.

Delar man antalet deltagare med
antalet medlemmar i klubben är vi
överlägset störst. Under året kommer vi att tilldela ett extra pris till
den Olympiagolfare som är bäst på
våra ordinarie singeltävlingar på
klubben.
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100 kr i rabatt
för gäst till fullvärdig
medlem

Under 2014 har vi introducerat en
rabatt för alla gäster som spelar 18
hål med fullvärdiga medlemmar.
För att få rabatten på 100 kronor på
gällande greenfee 18 hål krävs att
man har bokat samtidigt (samma
bokningsnummer) och att man vid
betalning anger spel med fullvärdig
medlem. Rabatten gäller på gällande greenfee 18 hål på speldagen.

Nästa klubbtävling

ÖPAB Challenge
Nästa klubbtävling är ÖPAB Challenge, en slaggolftävling över 18
hål. Tävlingen spelas den 16 juni
och vi spelar i tre klasser med första
start klockan 08.00.
ÖPAB Challenge ingår i Dormy
Order-of-Merit (Årets golfare)
och är sista klubbtävlingen innan
Semestergolfveckan.
16 juni
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Vi räddar liv!
Sedan början av vecka 20 har vi
en hjärtstartare på plats i entrén
i klubbhuset. Personalen har fått
utbildning på utrustningen och
D-HRL-utbildning. Vi finns med i
Hjärtstartarregistret och den gratis
app som beskriver var man i landet
kan finna sådan utrustning. Vår
utrustning är av märket Zoll AEDPlus. Under vintern då klubbhuset
är stängt kommer vi låna ut utrustningen till affären i Åmmeberg.

Ta 3 lektioner
betala för 2!
Bokning:
Du bokar din träning med
Peter via tel 0583-349 43
eller direkt i receptionen.

Boka tre 25 minuters privatlektioner men betala för två.
Ord pris 300.-/lektion.
Erbjudandet gäller nya bokningar som görs t o m 31 augusti 2014.
Minst två av lektionerna måste genomföras inom kampanjperioden.
Erbjudandet riktar sig till alla, dvs såväl nya som mer erfarna spelare,
medlemmar eller ej . Du väljer själv vilka delar av spelet du vill ha hjälp med.
Rangebollar ingår i lektionen.
Du bokar dina lektioner i receptionen och uppger att du vill utnyttja
”3 för 2”.

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.

Välkommen med Din bokning!
Peter Runius

Privatlektion1 person

25 minuter
50 minuter

Privatlektion 2 personer

300.500.-

25 minuter
50 minuter

400.600.-

Dessutom spellektioner, grupplektioner och Drop-in eller Check-up.
Hör med receptionen eller Peter.
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11 juni
öppnar

Club House Pizza
för säsongen

Klubbhusets entré in mot restaurangdelen.

Välkommen till Club House Restaurant
Här hoppas vi att du ska trivas och
må gott vare sig du är golfspelare
eller svampplockare, båtmänniska
eller landkrabba, bybo eller långväga gäst.
Under säsong har vi öppet från
morgon till kväll, alla dagar i
veckan. Här kan du njuta av en god
frukostsmörgås, hembakt fikabröd
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och dagens lunch. Vår klassiska barmeny samt À la Carte serveras från
kl. 15.00. Vi har också en speciell
barnmeny för våra yngre gäster.
Den 11 juni öppnar vi dessutom
Club House Pizza för säsongen
- förra årets succé. Slå dig ner och ät
din pizza hos oss eller hämta och ta
med hem.

Vi hjälper er gärna med högtidsdagar och konferenser - hör med
oss!
Matz Karlgren och Mikael Kosik
Krögare

Foto Kjell Posse.

Förrätt
Vätterntoast
Kräftstjärtar, sikrom, dill och färskost på smörstekt bröd

99:-

Citrusgravad lax
Egen gravad lax, hovmästarsås smaksatt med citrusfrukter, rostat bröd

99:-

Charkuterier
Salami och lufttorkad skinka med oliver, soltorkade tomater
och breadsticks

99:-

1.
1. Tomat
Tomat och
och mozzarella
mozzarella
2.
2. Lufttorkad
Lufttorkad skinka,
skinka, svamp,
svamp,
tomat
tomat och
och mozzarella
mozzarella

Varmrätt
Fisk och skaldjurssoppa
Torsk, röding och räkor i krämig skaldjursfond

169:-

Vätternröding
Smörstekt rödingfilé serverad med ljummen sallad av potatis,
tomat och purjolök samt en vermouthsås

199:-

Oxfilé
Grillad oxfilé med bearnaisesås och baconlindade haricot verts

219:-

Biff
Grillad biff med vitlökscrème och grillad tomat

179:-

Barmeny
Räksmörgås
Handskalade räkor och äggsallad på hembakt bröd

PIZZA MENY

109:-

Ceasarsallad
Romansallad, ceasardressing, parmesanost och brödkrutonger
Välj om du vill ha kyckling och bacon eller räkor

129:-

Vår klassiska burgare
En tungviktare av 180 gram högrevsfärs, ost, bacon,
sallad, tomat, lök, dressing, saltgurka och pommes

129:-

Club House sandwich
Grillad kyckling med bacon och vitlökscreme, sallad, tomat,
och lök på toastat bröd, pommes

129:-

3.
Kapris, sardeller,
3. Kapris,
sardeller, oliver,
oliver,
tomat
tomat och
och mozzarella
mozzarella

79:79:119:119:99:99:-

4.
4. Kronärtskockshjärta,
Kronärtskockshjärta, lök,
lök,
soltorkade
soltorkade tomater,
tomater, zuccini,
zuccini,
tomat
och
mozzarella
tomat och mozzarella

119:119:-

5.
5. Gorgonzola,
Gorgonzola, parmesan,
parmesan,
taleggio,
taleggio, tomat
tomat och
och mozzarella
mozzarella

119:119:-

6.
Salami, vitlök,
6. Salami,
vitlök, svamp,
svamp, persilja,
persilja,
tomat
tomat och
och mozzarella
mozzarella

119:119:-

7.
Lufttorkad skinka,
7. Lufttorkad
skinka, soltorkade
soltorkade
tomater,
tomater, parmesan,
parmesan, tomat
tomat och
och
mozzarella
mozzarella

119:119:-

8.
8. Räkor,
Räkor, örter,
örter, ruccola,
ruccola,
tomat
tomat och
och mozzarella
mozzarella

129:129:-

råvaror.
gör vi
vi själva
råvaror. Degen
Degen och
och tomatsåsen
tomatsåsen gör
själva
från
från grunden.
grunden. Välj
Välj din
din favoritpizza
favoritpizza med
med
smak
smak av
av Italien.
Italien.

Riv gärna ut sidan
och spara.

Dessert
Tiramisu
En klassiker gjord på Savoiardikex, mascarpone, kaffe och cognac

79:-

Chokladfondant
Varm krämig chokladkaka bakad av 60% Chocovic choklad
serveras med hallonkompott och lättvispad grädde

79:-

Vaniljglass
En kula vaniljglass, grädde och färska bär

39:-
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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

COSTSTOP.SE

