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Nummer 1, 2015.

Nu räknar vi ner till säsongsstart!
Nya broar på banan
Populär allsång i repris
Årets städdagar
Tävlingsprogram 2015

Foto Kjell Posse

Välkommen till en
efterlängtad ny golfsäsong på
Askersunds Golfklubb!
Vintern med snö och kyla var kort i år varför det finns
stora förhoppningar att banan klarat sig bra. Vi planerar för en tidig säsongsstart och räknar med att kunna
öppna banan i mitten av april om det inte blir bakslag i
vädret (se vår hemsida för aktuell information).

Nya broar på 7:an och 8:an
Vår satsning på att göra Askersunds Golfklubb till Sveriges
bästa familjebana fortsätter. Förra året hade vi en fantastiskt
fin bana och vi kommer naturligtvis jobba för att det ska bli
så även fortsättningsvis.
Sedan banan stängdes i höstas har förutom vinterförberedande åtgärder, nya broar byggts på 7:an och 8:an så att vi
ska kunna passera säkert såväl till fots som med golfbil.
Under början av säsongen kommer greenområdet på 7:an
och 8:an färdigställas med gräsläggning och asfaltering.

Semestergolf och tävlingar
Semestergolfveckan äger rum vecka 27 (28 juni - 4 juli).
Den och övriga tävlingar hittar du mer information om i
tävlingsprogrammet på sista uppslaget. Var ute i god tid
med din anmälan då många av tävlingarna snabbt blir fulltecknade.

Inte bara golf
Precis som förra året kommer vi ha fyra fester under säsongen, där vi rivstartar med Valborgsfesten. Förra årets succé
var allsångskvällarna med Magnus Sjögren vilka vi upprepar
i år. Läs mer om detta på sidan 4.
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I samband med årets första städdag
den 18 april 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 torsdag-söndag från den
18 juni t.o.m. 9 augusti 2015.
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Lördag 4 ju

Lördag 26 september

Avslutningsfest

Lördag 8 augusti kl 18.00

Buffé med underhållning

Kräftskiva

Vätternkräftor och småvarmt
Underhållning av trubadur

FYRA FESTER

Redan nu vill vi pusha för våra
som äger rum under året. Mer information om
festerna publiceras på vår hemsida samt skickas
ut i mejl via vårt Nyhetsbrev. Gemensamt är att
föranmälan till festerna sker till restaurangen.

27 juni 11 juli 18 juli 25 juli

Allsång
med Magnus Sjögren

Från kl. 19.00 fyra lördagar under sommaren blir
det återigen allsång med Magnus Sjögren i klubbhuset. Första tillfället är lördag den 27 juni. Under
allsångskvällarna erbjuder restaurangen en begränsad meny. Kom i god tid om du vill ha ett bord!
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li kl 18.00

Sommarfe
st
med avslu
tn

Mingelbuff ing av Golf veckan
é m e d un d
erhållning

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

1 person
25 minuter
50 minuter

Tips!

300 kr
500 kr

Paket med 3 lektioner à 25 min	  700 kr
Paket med 6 lektioner à 25 min	 1350 kr
Paket med 10 lektioner à 25 min	 2000 kr

2 personer		
25 minuter
50 minuter

400 kr
600 kr

3 personer

4 personer

50 minuter      700 kr

50 minuter      800 kr

För att du skall få ut maximalt av din lektion rekommenderar vi att du redan vid
bokningen meddelar vilket
moment du vill utveckla på
lektionen. Exempelvis om
du vill finslipa puttekniken
eller om det är det långa
spelet du vill arbeta med.

Kontakt till Peter:
För träning i Golfhallen i Örebro under våren bokar du direkt med Peter via mobil 076-311 23 31 eller
petmega@hotmail.com
När receptionen öppnar bokar du träning med Peter via tel 0583-349 43 eller info@askersundsgolfklubb.se
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NYTT från seniorsektionen

Måndagsgolf
(4 maj till 7 september)
Preliminär klassindelning:
A-klass: 0  - 19,5
B-klass: 19,6 - 36,0
Man kan spela med handicap 37-54
men enbart tillgodoräkna sig slag
enligt handicap 36,0. Detta är uträknat med stöd av förra årets
deltagares handicap.
I A-klassen kommer varannan
tävling spelas som slaggolf och
varannan som slagtävling.
I B-klassen kommer varannan
tävling spelas som slaggolf och
varannan som poängbogey.
När vi spelar slaggolf gör vi det i
båda klasserna. Vid olika spelformer lottar normalt receptionen
A- och B-klass för sig respektive
blandar A- och B-klass när vi har
samma spelform.
Finalen spelas den 7 september
som en Shootout. Nytt för 2015 är
att en avslutningstävling genomförs
den 4 september där alla som löst
säsongsavgift får deltaga och/eller
de som betalat för minst 9 stycken
”engångsmåndagar”. Avslutningstävlingen den 4 september har
kanonstart, lunch och ett delvis
lottat prisbord.

Första tävling 4 maj
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Onsdagsgolf
(6 maj till 19 september)
Onsdagsgolfen kommer att fortsätta som 9-hålstävling, men under
maj månad kommer vi att ha varannan tävling med start på förmiddagen och varannan på eftermiddagen.
Klassindelning enligt följande:
A-klass: 0,0 - 25,9, B-klass: 26,0 - 54  
(spelare med klubbhandicap får tillgodogöra sig full hcp).
Varannan tävling kommer att
spelas som slaggolf och varannan
som poängbogey. Under säsongen
kommer vi också att försöka
engagera våra nybörjare gällande
tävlande varför vi kommer att genomföra några scrambletävlingar.
Första tävling 6 maj

NYTT från herrsektionen

NYTT från damsektionen

Herrkväll den 23 april

Damkväll den 28 april

Herrsektionen startar upp säsongen
med en herrkväll torsdagen den
23 april kl 18.00 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.

Damsektionen drar igång säsongen
med en damkväll tisdagen den
28 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 22 april

Anmälan 26 april

Torsdagsgolfen
Första tävlingsdag är den 7 maj.
I huvudsak spelar vi 9 hål där vi
alternerar mellan första respektive
sista nio hålen varannan gång. Den
11 juni och den 30 juli kommer vi
att spela 18 hål. Avslutningstävling
med prisutdelning och mat preliminärt den 9 oktober. Tävlingsformen
är i första hand slaggolf och poängbogey, men en gång per månad
spelas partävling. Startavgiften är
30 kr varav 15 kr går till dagens
priser och 15 kr går till årets Order
of Merit. Prisutdelning är alltid
direkt efter avslutad tävling.
Första tävling 7 maj

Tisdagsgolfen
Första tävlingstillfället är tisdagen
den 5 maj. När dagsljuset tillåter
spelar vi 18 hål, annars 9 hål. Startfältet är oftast uppdelat i A- och Bklass, vid lottning gör vi lika stora
klasser så du kan byta klass mellan
de olika tävlingarna. Vi spelar
vanligtvis slaggolf. Sista tävlingen
för året, ”Sista Chansen”, avgörs i
början av september och då avslutar
vi med mat och prisutdelning för
bland annat Order of Merit. För
alla damer från 18 år.
Första tävling 5 maj
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NYTT från juniorsektionen

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.
Deltagarna delas 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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Foto Anna Dacke.

Juniorträning
Juniorträningen med Pro Peter
Runius börjar med uppstartsmöte
tisdagen den 21 april kl 18.00 i
klubbhuset.
Första träningsdag är onsdag den
22 april. Träningsdagarna är tisdag
och onsdag, enligt gruppindelning
till höger.
Träningsavgift per säsong
(vår och höst)
Medlem 200 kr
Ej medlem 300 kr
Upptakt 21 april
Säsongsstart 22 april

Golftjej är en gemensam tjej-

satsning i Örebro län. Är du en tjej
som spelar eller vill börja spela golf?
I så fall är du välkommen, oavsett
vilken spelmässig nivå du befinner dig på. Det är en gemensam
satsning från alla golfklubbar och
golfanläggningar i Örebro län.
Syftet är att inspirera och aktivera
befintligt golfande tjejer och tjejer
som vill börja spela golf. Målsättning 2015 är att antalet aktiva tjejer
i Golftjej Örebro ska öka med
50 %. Alla golfklubbar och golfanläggningar kommer att genomföra
varsin tjejaktivitet och 8 stycken

Får du inte information från oss via mejl, meddela din eller ditt barns mejladress till oss på info@askersundsgolfklubb.se och skriv Juniorträning och
namn på barnet/-en i ämnesraden.

Club Grön

Club Blå

För dig som precis är färdig
med eller på gång att avsluta ditt
gröna kort.
Tisdagar klockan 17.00-18.00

För dig med handicap 37-54 och
som har kommit lite längre i din
golfutveckling.
Tisdagar klockan 18.00-19.00

Club Länsmatchen

Golftjej Örebro

För dig som är med i vår satsning
på Örebro Läns Golfförbunds
juniortävling Länsmatchen.
Tisdagar och onsdagar
klockan 19.00-20.00

En grupp bara för tjejer.
Onsdagar klockan 18.00-19.00

golftävlingar som ska genomföras
inom projektet. Vi håller inte bara
på med golf på våra träffar, utan det
är även många av aktiviteterna som
bygger på att skapa en gruppkänsla
mellan tjejerna oavsett klubb.
Kostnaden för varje aktivitet
bekostas delvis av den enskilde och
delvis av Örebro Läns Golfförbund
i samarbete med Svenska Golfförbundet och det krävs inget medlemskap för att delta.
Klubbens aktivitet i satsningen är
en träningsdag som i år genomförs
den 11 augusti. Vi har även en egen
facebookgrupp Tjejsatsningen på

Askersunds GK där vi informerar
om allt som är på gång och fixar
samåkning mm.
På klubben är Anna Dacke
ansvarig. Projektledare är Anna
Dahlberg-Söderström och Örebro
läns Golfförbund representeras av
Thorsten Hellmark. Gå gärna in på
olgf.nu där finns aktivitetsplanen
för hela året.

Se information nedan.
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Boka in årets städdagar
Vårens städdagar äger rum den 18 respektive
25 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 18 april och de sista nio
hålen den 25 april. Efter genomförd städning
bjuder vi på lunch och de som har jobbat kan
hämta ut tidigare inbetald städavgift (100 kronor
per tillfälle).
Passa också på att anmäla dig till årets städtävling, som genomförs den 26 april.
Vi hoppas att så många som möjligt har tid att
medverka så vi kan göra banan fin inför säsongen
2015.
18 och 25 april

VI SÖKER DIG
som vill vara med och jobba
runt klubbhuset eller på banan!
Vi söker ytterligare några medarbetare som kan
tänka sig att jobba några onsdagar mellan kl 09.00
- 12.00 under säsongen. Vi är uppdelade i två
grupper, en som jobbar kring klubbhuset, med
rensning av rabatter och häckar mm, och en som
jobbar på banan med lagning av uppslagen torv,
dressning mm. Om du jobbar minst åtta onsdagar
under säsongen så erhåller du en vindväst med
vår logo samt får möjlighet att följa med på en
gemensam resa under hösten.
Hör av dig till kansliet om du är intresserad!
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Foto Kjell Posse

Välkommen in i shopen!

50%
på ordinarie priser

Vi öppnar
till Valborg
Vi har även ett ordinarie
sortiment som består av
handskar, bollar, peg, regelböcker, greenlagare, spikes
och diverse andra tillbehör
en golfare kan behöva.

Märkeskläder , golfskor, strumpor, mössor och kepsar. Kända märken för dam och herr.
Besök oss ofta, då sortimentet fylls på under hela säsongen.

Blir Du

Årets golfare

2015?

Vi kommer även i år att ha en Order of Merit
på klubben för Årets Golfare. Våra tre första
vinnare blev Gabriel Ahlm (2012), Viktor
Spennare (2013) och Kerstin Asker (2014).
Vem blir det som vinner 2015?
Under säsongens singeltävlingar kommer
det att delas ut poäng som bildar en Order
of Merit. Singeltävlingarna är Wilson Staff
poängen, TaylorMade Cup, Nike Cup, Titleist
Poängen, Dormy Cup, Ogio Snörtävling och
Åmmebergsmästerskapen. 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.
Totalt prisbord på 12 000 kronor och priser
till de 10 första på Order of Merit.

11

Vill du spela seriespel?
Damer deltar i Dam 6:an, och
Ladies Trophy.
Herrar deltar i H35, H45, H55,
H65 (två lag), och H75.
Juniorer har ett poolspel i Länsmatchen i augusti.
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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.
För deltagande i seriespel krävs ett
fullvärdigt medlemskap.

BOKNINGSREGLER
Vi har ett helt öppet tidbokningssystem. Det innebär att
du kan boka alla tider under
säsongen, då banan är öppen och
det inte finns inbokade tävlingar
eller andra starttidsförbud. Den
enda begränsningen är att du
samtidigt bara kan ha två tider
på vardagar och två tider på
helger inbokade på vår bana.
Under 2015 kommer vi ha åtta
(8) minuter mellan bollarna.
För större gruppbokningar eller
bokning av företagsgolf, kontakta
receptionen via telefon eller mejl.

Ankomstanmälan

Anmäl din ankomst i receptionen
senast 15 minuter före starttiden.
Då får vi möjlighet att informera
om aktiviteter och kondition på
banan samtidigt som du får ditt
scorekort.

Bokningsbara tider

Tidbokning gäller alla dagar
07.00 - 19.00, övriga tider bollränna. Vid hög beläggning tillåts ej
1- eller 2-bollar. Vi förbehåller oss
rätten att boka ihop bollar inom två
starttider.

Avbokning

Om ni inte avbokar er starttid utgår en avgift motsvarande gällande
greenfee per spelare i bollen. Den
totala avgiften faktureras endast
en spelare i bollen (oftast den som
bokat).

Inbjuden gäst får värdecheck i restaurangen
Då fullvärdig medlem spelar med
inbjuden gäst får gästen en värdecheck på 100 kronor att utnyttja för
valfria inköp i vår restaurang,
Club House Restaurant. Erbjudandet gäller t o m 11 oktober 2015.

OBS! Värdechecken kan endast
utnyttjas samma dag som den är
utställd och kan ej bytas mot kontanter.
Värdechecken ersätter den rabatt
om 100 kronor för inbjuden gäst
som gällde under 2014.
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S

mmarcupen

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.
Förlorarna i första omgången får
en ”andra chans” att ta sig vidare i
cupen genom ”Lucky Looser”, d v s
Sista anmälan 1 maj

alla får spela minst två matcher.
Spelschemat presenteras på anslagstavlan samt på vår hemsida under
Damsektionen. Matchvinnaren
skrivs upp på ”turneringsträdet”
som finns på anslagstavlan i klubbhuset. Om en match inte har spelats
innan slutdatum kommer vinnaren
att lottas fram av receptionen.

Sista anmälan 12 maj

... för herrar

... för damer
Sommarcupen startar så fort anmälningarna kommit in och vi har
lottat startordningen.
Startavgiften 50 kr betalas till
receptionen innan första matchen.
Max antal: 32 damer.
Sista anmälningsdag är den 1 maj
till receptionen.

Den 13 maj startar Sommarcupen
för herrar. För information om
spelomgångar se hemsidan under
Herrsektionen.
Startavgiften 100 kr betalas till
receptionen innan första matchen.
Max antal: 64 herrar.
Sista anmälningsdag är den 12 maj
till receptionen.

KOM IHÅG att vid anmälan uppge mobilnummer som ni kan nås på!

vecka 27 2015
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Årets Semestergolf går av stapeln den 28 juni
- 4 juli (vecka 27). Förutom ny tävlingsform
på söndagen den 28 juni och vissa ändringar i
3-manna scramblen på tisdagen är det i huvudsak samma tävlingsprogram som tidigare år.
Vi ser fram emot samma stora intresse för
veckan som i fjol!

Tävlingsprogram 2015
Datum

Tävling

Spelform

Övrigt

26 april

Städtävling

Slaggolf

Medlemmar

3 maj

Wilson Staff Poängen

Poängbogey

Öppen för alla

23 maj

Callaway-paret

Irish Greensome

ÖLGF T-par

14 juni

TaylorMade Cup

Slaggolf

ÖLGF T-utbyte

26 juni

Skandia Tour Distrikt

Scratch och hcp

Juniortävling

28 juni

KOSA Trophy

Eclectic

Semestergolf

29 juni

Nike Cup

Poängbogey

Semestergolf

30 juni

Mizuno Scramble

3-manna scramble

Semestergolf

1 juli

Cleveland-slaget

Irish Greensome Slaggolf

Semestergolf

2 juli

Titleist poängen

Poängbogey

Semestergolf

3 juli

Dormy Cup

Slagtävling/slaggolf

Semestergolf

4 juli

Puma Cobra Trophy

Greensome Poängbogey

Semestergolf

25 juli

KM öppna och klasser

Scratch

Medlemmar

26 juli

KM öppna och klasser

Scratch

Medlemmar

15 augusti

Dormy Challenge

Scratch

Nordea Future Series

16 augusti

Dormy Challenge

Scratch

Nordea Future Series

13 september

Ogio Snörtävling

Snörtävling

Öppen för alla

27 september

Åmmebergsmästerskapet

Slaggolf

Öppen för alla

28 september

Oktobertouren

Slaggolf

B-klass

1 oktober

Oktobertouren

Slaggolf

C-klass

3 oktober

KM Två Generationer

Scratch

Medlemmar

4 oktober

KM Foursome

Scratch

Medlemmar

5 oktober

Oktobertouren

Slaggolf

D-klass

6 oktober

Oktobertouren

Slaggolf

A-klass

10 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 2015 kommer reception
och shop att ha öppet 07.30-19.00 på vardagar
och 07.30-17.00 på helger.
Välkomna till säsongen 2015.
Hälsningar Mats och Lasse med personal.

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

VÅRA HUVUDPARTNERS

COSTSTOP.SE

