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Finaste banan någonsin!
Sommar, golfvecka och allsång 

Årets klubbmästare korade 

Det händer på banan i höst och vinter
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skrivande stund är 
säsongen fortfarande i 
full gång och kommer 
så vara i ytterligare en 
dryg månad om vädret 
är med oss. Vårt kon-
tinuerliga banarbete 
ger resultat och vi  har 

aldrig tidigare haft en så fin bana 
som i år! Säsongen har naturligt-
vis varit gynnsam men till största 
delen är det tack vare det fantas-
tiska jobb våra banarbetare gör. På 
sista uppslaget kan du läsa om hur 
arbetet fortsätter under hösten och 
vintern. 
 Vi kan se tillbaka på en säsong då 
det presterats många fina resultat 
på banan och då vi också fick ett 
nytt banrekord.

Finaste banan 
någonsin!

I

Nytt banrekord!
Den 30 juli fick vi ett nytt banre-
kord genom Oliver Gillberg som 
gick banan på 64 slag.
Stort grattis till Oliver!
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Årets sommar med dess många varma kvällar har varit som gjord för 
fester och gemenskap. På klubben sparkade vi igång sommaren med 
Allsångskvällar som ägde rum vid fyra tillfällen under juni, juli och 
augusti. Magnus Sjögren med band underhöll och publiken fick sjunga 
med i ett antal välkända sånger. Folk från både när och fjärran kom 
och vid sista tillfället den 2 augusti var det nästan 300 personer som 
slöt upp i solskenet till en bit mat och dryck. Kanske får vi se en repris 
av arrangemanget nästa år.  
 Sommarfesten som avslutade Golfveckan, lockade även den närma-
re 300 personer. Deltagarna fick avnjuta en mingelbuffé och senare på 
kvällen svänga på benen till partybandet Playhouse från Örebro. Det 
blev en mycket lyckad kväll och en bra avslutning på en fin golfvecka 
med många bra resultat. 
 Av årets alla fester och arrangemang på klubben återstår nu bara 
Avslutningsfesten lördag den 27 september. Anmälan görs direkt till 
restaurangen och vi återkommer med mer information på vår hemsida 
och via nyhetsbrev.

Foto Anna Dacke  
och Kjell Posse

AV

SLUTNINGS

  Lördag 27 september
Mat med underhållning 
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Serieseger för H65 lag Norra
Under säsongen 2014 har vi haft 
två lag i H65 division 3. Vårt lag i 
den Norra serien förlorade enbart 

Onsdagsgolfen 
pågår just nu som bäst och sista 
deltävlingen är den 17 september. 
Finalen på onsdagsgolfen är den 20 
september och spelas som vanligt 
över nio hål (de nio sista gäller). 
Första start kl 08.00. Anmälan sker 
som vanligt via Min golf eller via 
receptionen.

Finalen i Måndagsgolfen/ Olympiagolfen 
avgörs den 8 september. Till finalen går de 10 bästa i varje klass. Om det 
är någon som är kvalificerad som ej kan medverka så fyller vi på med 11:an, 
12:an, osv.  
 Finalen är en shoot-out vilket innebär att en spelare slås ut på varje hål 
tills det enbart är två kvar på hål 9. Först ut i finalen är A-klassen och sedan 
B-klassen. Vi kommer att informera alla som kvalificerat sig för final. Nytt 
för i år är att det även utfaller pris för den som vinner order-of-merit och 
till de som kommer tvåa och trea.  
 Intresset för måndagsgolfen 2014 har varit otroligt stort och vi hoppas 
kunna bibehålla intresset inför 2015.

8 september Final 20 september

en match under året (den sista) och 
vann därmed sin serie i överlägsen 
stil. Vi gratulerar till seriesegern 

och önskar lycka till i division 2 
nästa år.

NYTT från seniorsektionen

Foto Barbro PosseDe som spelat i H65 lag Norra under 2014 är, bakre raden fr vänster: Göran Andréasson, Inge Nilsson, Bo Paulsson, Ulf Gröndahl, Kjell Posse. 
Främre raden fr vänster: Ulf Christiernsson, Roger Adolfsson, Sven-Enar Pehrsson (lagledare), Christer Bejfalk.
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Uppstart 11 september

Oktobertouren 
startar den 15 september och då på klubbarna 
i norra länet. Askersund har sina deltävlingar 
i slutet av september och i början av oktober. 
Oktobertouren startar som förra året med 
en uppstartstävling den 11 september på 
Askersunds GK. I startavgiften på 225 kronor 
ingår lunch och prisbord. Anmälan sker på  
vanligt sätt via Min golf eller via receptionen.

NYTT från damsektionen

Dam 6:an 

Förra året vann vi Dam 6:an och även i år tog sig 
laget till final som spelades den 25 augusti på Karl-
skoga GK. Vi slutade på tredje plats med 523 slag 
efter Örebro City Golf & CC med 501 slag. Segrare 
blev Lannalodge som vann med 494 slag.



8

NYTT från juniorsektionen

Under vecka 26 genomfördes som vanligt en vecka med 
golfkul för barn mellan 6 och 15 år. Målet med denna 
vecka är att fler skall upptäcka hur kul golf är som fri-
tidsaktivitet. Under veckan deltog 60 barn och veckan 
erbjöd fantastiskt väder trots hot om regn och blåst. 
Under de fem dagarna hann barnen pröva på olika 
golflekar, rangeträning, puttning och chippning. Men 
veckan är också en möjlighet att hitta nya golfkompisar 

Kul med golf

Foto Anna Dacke

och lära sig golfsäkerhet och regler.  
 Golfkul är uppbyggt på olika stationsövningar, blan-
dat med lekar och bad. Totalt sett kan denna vecka vara 
en av de bästa som genomförts och ett flertal av barnen 
gick senare vidare med att ta grönt kort. Ett stort tack 
till Peter Runius för stort engagemang under veckan 
och till Pontus, Simon, Ida och Julia för att ni gjorde 
veckan så fantastisk.
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I år har vi haft premiär för en kombinationstävling med 
golf och bowling på programmet. Namnet på tävlingen 
blev Elsa Andersson Trophy efter den första kvinnliga 
flygaren som så olyckligt förolyckades på Edö, mellan 
Åmmeberg och Askersund, den 22 januari 1922.  
 Tävlingen spelades som en partävling där golfen 
var en Irish Greensome och bowlingen var en Scotch 
Double. Totalt ställde 16 lag upp och slutlig vinnare 

Succé 

för kombinationen golf + bowling

Golfveckan i siffror 
(2013 inom parentes)

Antal starter: 
Antal slag under veckan: 
Antal slag på Puma Cobra Trophy: 
Antal eagles:  
Antal birdies: 
Antal Hole-in-One: 
Svåraste hål: 
Lättaste hål: 
Snittscore:
Antal personer på  Sommarfesten:

1457 (1338)
108 610  (100 197)

11 752  (11 813)
6  (2)

351  (423)
0  (0)

7  (18)
14  (14)

102,8  (101,91)
närmare 300

blev Andreas Adolfsson och Marcus Nilsson. Andreas 
och Marcus blev trea i bowlingen och sexa i golfen 
vilket  räckte till en totalseger före Thomas och Petra 
Lundqvist. 
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Årets klubbmästare korade
Herr      Niklas Tegnér             Dam        Isabella Berggren           

Den 27 juli avgjordes KM Äkta 
makar/sambo och deltagarantalet 
var relativt stort. Tävlingen spela-
des som en Foursome över 18 hål. 
Vinnare blev Michael och Helena 
Sjöholm på 88 slag, tätt följda av 

KM Äkta makar/sambo

D50 Monica Larsson
D60 Gun-Britt Gustavsson
Junior Dam Isabella Berggren
Junior Herr Gabriel Ahlm

Klubbmästare i klasser:

H35 Niklas Tegnér
H45 Peter Lindell
H55 Lars Johansson
H65 Göran Gillberg

Peter och Katarina Lindell 89 slag 
och Åke och Gun-Britt Gustavsson 
på 92 slag. Vi gratulerar familjen 
Sjöholm till segern och årets första 
KM vinnare.

Foto Kjell Posse
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14 september

TaylorMade Cup

Årets sista öppna klubbtävling och 
sista deltävling av Årets golfare är 
TaylorMade Cup den 28 september 
och tävlingen spelas som poängbo-
gey över 18 hål. Anmälan sker på 
vanligt sätt via in Min golf eller via 
receptionen. 

28 september

Den 11 oktober spelas årets avslut-
ningstävling. För att kvalificera 
sig för denna skall man ha uppfyllt 
följande: Vara medlem i Askersunds 
GK, ha placerat sig som etta, tvåa 
eller trea i en av våra öppna klubb-
tävlingar samt vinst i något av våra 
olika KM. Vinst i Order-of-Merit 
för damerna, herrarna eller senior-
tävlingarna på måndagar/onsdagar. 
Vinst i Sommarcupen dam eller 
herr. Tävlingen spelas som en kval-
tävling över 9 hål poängbogey.
De tio bästa går vidare till en 
shoot-out där en spelare slås ut per 
hål.

Le Grande Finale

11 oktober

Nu är det dags att anmäla sig till 
KM Två Generationer och KM 
Foursome. Tävlingarna avgörs för-
sta helgen i oktober, Generations 
KM på lördagen och Foursome 
KM på söndagen. Generations KM 
avgörs i en klass för far och son och 
en mixed (far och dotter, eller mor 
och son/dotter). KM Foursome 
spelas i dam- och herrklass.  
 I alla dessa KM-klasser krävs 
minst två anmälda lag för att täv-
lingen skall spelas.

KM Två Generationer 
och KM Foursome

4 och 5 oktober

Dormy Challenge

Den 14 september arrangerar vi 
Dormy Challenge som ingår i 
SeeMoreTour. Tävlingen är en 
scratchtävling (spelas utan handi-
cap) och under förra årets tävling 
slogs ett nytt banrekord (är slaget 
av Oliver Gillberg under 2014) på 
66 slag. En nyhet för året är att 
man med hjälp av en startlista kan 
se vilka som spelar då alla har ett 
startnummer på bagen.  
Detta är ett ypperligt tillfälle att 
få se mycket bra golf på din hem-
mabana.
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Det är inte för sent att boka tid hos Peter Runius 
för att slipa på svingen eller puttningen. Peter 
bokas genom receptionen fram till att vi stänger 
klubbhuset för säsongen. För vinterträning i Golf-
hallen i Örebro kan man ringa direkt till Peter på 
telefon 076-311 23 31.  
Ta chansen och lämna golfåret 2014 med en ännu 
bättre sving än du startade den!

Höst- och vinterträning  
med Pro Peter Runius

 300.-  
 500.-  50 minuter

25 minuter

Privatlektion1 person

 400.-  25 minuter

Privatlektion 2 personer

50 minuter  600.-  

Följ med PGA Professional Peter Runius till Barcelona och 

PGA Catalunya Golf Resort

14-21 mars eller 21-28 mars 2015
Pris inkl direktflyg, halvpension,  
6 dagar fri golf. 

Endast 13 995 kr.

Arrangör för resorna är Nordiska Golfresor. 
För mer information kontakta Peter Runius 
via e-post petmega@hotmail.com
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Höstens städddag genomförs den 
12 oktober med samling kl 09.00 
vid klubbhuset. Vi beräknar att 
hålla på till kl 13.00. Vi ber de som 
har, att ta med spade, räfsa och 
andra trädgårdsredskap. Glöm inte 
varma kläder och arbetshandskar!   
 Vi kommer fokusera på att ta in 
alla möbler kring klubbhuset, ordna 
till rangen inför vintern, vinteråt-
gärder på banan, mm. 
 Efter genomförd städning bjuder 
vi på lunch och de som jobbat kan 
hämta ut tidigare insatt städav-
gift (100 kronor per tillfälle, för 
seniorer vardag eller fullvärdiga 
medlemmar).  
Välkomna! 

HÖSTENS 
STÄDDAG

12 oktober

Foto Kjell Posse



Har du flyttat, ändrat kontaktuppgifter eller har andra  
registerändringar?

Kontakta oss i så fall så du inte missar Årsutskicket 
som sker i början av februari 2015.

Helena Stubbe  
telefon 019-20 95 23 eller  
helena.stubbe@dormy.se
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Det händer på 
banan i höst 
och vinter

Under senare delen av hösten kommer vi att hålpi-
pa och dressa våra fairways, en åtgärd som vi gjort 
de senaste fyra åren. Det är en stor åtgärd som på 
sikt kommer att skapa en mycket bra grogrund för 
växtlighet och även göra banan mer mottaglig för 
regn. Vi kommer också att vinterförbereda fair-
way, tee, foregreen och greener med hopp om att 
banan får en mjuk invintring med kyla före första 
snön. 
I övrigt kommer vi bygga nya broar  som går att 
köra över med golfbil vid 3:an, 7:an och 8:an.  
Det blir också en ny röd tee på 3:an.



VÅRA HUVUDPARTNERS

COSTSTOP.SE

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

Öppettider i reception och shop 

Till och med 14 september 2014 har reception och shop öppet  
07.30-19.00 på vardagar och 07.30-17.00 på helger.
15 september -17 oktober har vi öppet 07.30-18.00 på vardagar 
och 07.30 - 16.00 på helger.

Kontakt under vintern 2014-2015
 
Under vintern 2014-2015 är inte receptionen i Åmmeberg be- 
mannad, men du kan fortfarande nå oss via telefon 0583-349 43.  
Du kan också ringa till Helena Stubbe på telefon 019-20 95 23.  
Helena svarar på frågor kring försäljning av B-aktier och andra 
medlemsfrågor kring fakturering, autogiro mm.

 

Hälsningar Mats och Lasse med personal


