
FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. 
Nummer 3, 2015.

Vi sammanfattar  
GOLFSÄSONGEN 
Allsång och Sommarfest
Årets klubbmästare korade 
Höstens städdag 
Del 2 i vår serie om fåglar på banan
 

Foto Per Nyberg



et är fortfarande mycket 
golf kvar på säsongen. Det 
är ett behagligt klimat nu 
och greenerna är gröna 
och fina. Vi har lagt se-
mesterstressen bakom oss 
och kan gå ut på en runda 

bara för att det är skönt.  
 För den som vill vara med och tävla finns 
fortfarande Ogio Snörtävling, Åmmebergs-
mästerskapet och Oktobertouren att anmäla 
sig till.  
 Och har du inte fått in svingen eller putt-
tekniken i år så är det inte försent att ta några 
lektioner av vår Pro Peter Runius. Det känns 
roligare att avsluta  golfsäsongen på topp och 
med ett gott självförtroende. 
 De flesta kan väl stämma in i att vårens och 
sommarens väder inte blev vad vi hoppades. 
Men under vår traditionsenliga Semester-
golfvecka sken alla ikapp med solen och det 
gjordes många fina resultat på banan. Veckan 
avslutades med ett riktigt högtryck i form av 
Sommarfesten. Den 26 september genomför 
vi en Avslutningsfest. Du anmäler dig som 
vanligt och köper biljetter direkt hos Club 
House Restaurant.  
 Säsongen är som sagt inte slut, men vi vill 
redan nu tacka medlemmar, besökare och 
medarbetare som alla är delaktiga i klubbens 
framgång och framtida utveckling!
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Allsång på menyn
Fyra lördagar under juli och augusti har Magnus Sjö-
gren med Lilla allsångsorkestern underhållit oss med 
allsång. Club House Restaurant har haft allsångsmeny 
och Serkan Yüzereroglou i Club House Pizza har gräd-
dat så många pizzor som ugnen klarat av och lite till. 
Alla kvällar utom en har Magnus kunnat hålla i sången 
från altanen och vädret har varit underbart för sång, 
eller skrål beroende på vem du frågar. Visst vill vi ha 
en repris nästa år och då ser vi fram emot att alla tar 
med ännu fler vänner, både golfare och andra som vill 
sjunga. 

Foto Anna Dacke
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SOMMARFESTEN  
med avslutning av Semestergolfveckan

Även i år avslutades Semestergolfveckan med en hej-
dundrande fest i klubbhuset. Stämningen var hög och 
Club House Restaurant serverade buffé med allt från 
vegetariska rätter till fisk, nöt och kyckling. Kvällens 
band var Covers in Arms och dansgolvet var fyllt med 
glada dansande människor hela kvällen.

Lördag den 26 september kl 18.00 
Avslutningsfest   
Mat samt underhållning av party- 
trubaduren Spader Dam.  149:-/person

Foto Anna Dacke
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NYTT från juniorsektionen

Massor av Golfkul  
var det under vecka 26 då drygt 50 
barn från 6-7 årsåldern och uppåt 
lärde sig golfens grunder. Golfkul 
har blivit en sommartradition för 
många barn då golfklubben har ar-
rangerat träningsvecka i snart 10 år.  
 Golftränare Peter Runius håller i 
undervisningen med hjälp av några 
av klubbens juniorer och mellan 
50-60 barn brukar delta. Killarna 
brukar dominera veckan men i år 
var det ovanligt många tjejer som 
deltog, vilket är extra roligt då 
länet har en satsning på att locka 
fler tjejer till golfen. De flesta av 
barnen tar Grönt kort som en följd 
av Golfkul. De lär sig mycket spel-
mässigt, även om reglerna är lite 
svåra att ta till sig i början. 
 Vecka 32 har vi mindre grupper 
då Peter Runius själv har hand om 
Golfkul med 20 barn fördelat på 
förmiddag och eftermiddag.

Lek och tävlingar är blandat med praktiska golfövningar 
under Golfkul. Avslutning med prisutdelning.

Foto Anna Dacke

Strålande insats av våra 
juniorer i Galvin Green 
PGA Junior ProAm 
I det regionala kvalet (på Dalsjö 
GK) till Galvin Green PGA Junior 
ProAm, med slutfinal på PGA Na-
tional i Skåne, slutade våra juniorer 
tvåa efter hemmaklubbens juniorer. 
Slutresultatet för de tre första lagen 
blev 130 slag för Dalsjö, 4 slag före 

Askersunds GK och på tredje plats 
kom Örebro City GK. I laget från 
Askersund deltog förutom lagledare 
Peter Runius, Gabriel Ahlm, Julia 
Persson och Rasmus Särén. Grattis 
till den fina insatsen i det riktigt 
regniga vädret!

NYTT från damsektionen

Final i Damgolfen

Ping-finalen avgörs den 15 sep-
tember med avslutningsmiddag 
och prisutdelning efter avslutad 
tävling.  
 Anmälan sker via Min golf 
eller i receptionen.

15 september
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NYTT från herrsektionen

H65 lag 2 går upp till division 1
Laget har under Kjell Posses 
ledning vunnit serien och går nu 
upp till division 1. Laget består 
av, stående från vänster: Göran 
Andréasson, Ulf Christierns-

son, Roger Adolfsson, Sven-Enar 
Pehrson, Inge Nilsson, Christer 
Bejfalk. Sittande från vänster: Kjell 
Posse (lagledare), Bo Paulsson, Leif 
Carlsson, Ralf Friman, Lennart 

Persson och Lars-Erik Gustafsson. 
Saknas på bild gör Ronny Johans-
son. Stort grattis!

Foto Kjell Posse

Herrarnas avslutningsresa till Vreta Kloster

Den 2 oktober åker klubbens her-
rar på avslutningsresa till Vreta 
Kloster GK. Vi kommer att åka 
i gemensam buss med avgång 
klockan 11.00. I resan ingår lunch 

och greenfee för ett totalt pris om 
250 kronor. Man kan ta med bag och 
vagn (ett begränsat antal vagnar). 
Anmälan görs till receptionen via 
e-post info@askersundsgolfklubb.se 

eller via telefon 0583-39 43. Efter 
spelet kommer vi att ha prisutdel-
ning för hela säsongen och utse 
årets herrgolfare.

2 oktober
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Fortsatt uppåt för Semestergolfveckan

Vecka 27 kommer nog de flesta ihåg 
som veckan då vi äntligen fick sol 
och värme, och det med råge. Och 
veckan då vi också genomförde den 
traditionsenliga Semestergolfen.  
 Under veckan bestod tävlingarna 
av både gamla favoriter och en ny 

variant på eclectik på Kosa Trophy. 
Årets deltagande var stort och på 
Mizuno Scramble gick det inte att 
få ut fler startande för att hinna 
få in alla spelare innan mörkrets 
inbrott.  
  

Totalt hade vi 1.501 starter under 
Semestergolfveckan, 2014 hade vi 
1.457 starter och 2013 hade vi 1.338 
starter.  
 Reinhold Gunnarsson gjorde 
HIO under veckan, stort grattis!

Foto Anna Dacke
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Kårsta GK segrare i Nordea Future Series på Askersunds Golfklubb

Under helgen den 15 till 16 augusti 
avgjordes årets upplaga av Dormy 
Challenge. Tävlingen ingick under 
2015 som en deltävling på Nordea 
Future Series och även som en 
deltävling på SeeMore Tour. Totalt 
deltog 78 spelare i tävlingen som 
avgjordes under två dagar, totalt 36 
hål.  
 Efter första dagens spel var 
Andreas Hedlund från Wittsjö GK 
i ledningen med scoren 67 slag, före 
Anton Bergström från Kårsta GK 
som hade 69 slag. Tredje plats dela-

des av fyra spelare, alla på 70 slag. 
Dessa var Patric Sundlöf, Botkyrka 
GK, Mathias Johansson, Kårsta 
GK, Martin Eriksson, Kårsta GK 
och David Bäckström, Västerås 
GK.
 Under söndagen blåste det en 
ganska kraftig vind (från öst) och 
banan spelades något svårare än 
under lördagen. Efter att ledningen 
skiftat ganska ofta under sista 
ronden stod Anton Bergström från 
Kårsta GK som segrare på minus 6, 
totalt 138 slag. Andra plats dela-

des av tre spelare, på totalt minus 
4 (140 slag) och dessa var Arvid 
Bengtson, Orresta GK, Patric 
Sundlöf, Botkyrka GK och Andreas 
Hedlund, Wittsjö GK.  
 Bästa amatör i tävlingen delades 
mellan Oliver Gillberg och Martin 
Eriksson, båda hade minus 3 (totalt 
141 slag) och båda representerar 
Kårsta GK. 
 Vi gratulerar alla pristagare och 
hoppas se er nästa år igen.

Foto Kjell Posse

Anton Bergström från Kårsta GK stod som segrare efter en jämn omgång av Dormy Challenge  som i år ingick som en deltävling i Nordea Future Series.
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Fågel på banan!

i förra numret inledde vi en serie 
om fågellivet kring Askersunds 
Golfklubb. Här följer den andra 
och sista delen där vi ger en liten 
ornitologisk guidning i en del av de 
arter ni kan se under en golfrunda, 
även om en del av arterna nu bör-
jar flytta till varmare breddgrader. 

FISKGJUSE Pandion Haliaetus
Namnet betyder ”ganska gudomlig” 
och havsörn. Andra namn på fiskgjusen 
är bland annat fiskhök, fiskörn och 
sjöhök. 
 Fiskgjusen är en medelstor, lång-
vingad rovfågel som lever uteslutande 
av fisk som den fångar i vattenytan. De 
är 55-60 cm långa med ett vingspann 
på 145-170 cm och väger 1400-2000 
gram. Den är lätt att känna igen på 
den ljusa, nästan vita undersidan med 

tydligt markerade mörka ”knogar” 
vid vingarnas framkant, svart nacke 
och översida på vingarna. Ovansidan 
är spräcklig i brunt, svart och vitt och 
bakhuvudet har en yvig tofs. Ögats iris 
är orange. Lätet är en serie av skarpa 
visslingar, tjiip, tjiip eller jeok, jeok och 
kommer man för nära boet hörs ett 
kraftigt cheereek. 
 När de jagar fisk ryttlar de på 20-30 
meters höjd ovanför vattnet. Trots att 
de endast äter fisk kan de sätta bo flera 
kilometer från närmaste sjö och boet 
byggs långt inne i skogen i stora träd-
kronor, gärna tallar. Paren hänger ihop 
hela livet efter parbildning. Fiskgjusen 
blir vanligtvis 20-25 år gammal. 
Den förekommer i stort sett över hela 
världen utom på Antarktis, Nya Zee-
land och Grönland, här i Norden är de 
flyttfåglar och flyttar till Nord-, Väst- 
och Östafrika. 

RÖRDROM Botaurus stellaris
Betyder ungefär ”Stjärnfläckig böltjur”. 
  Rördromen har gröngul näbb och 
ben, klädedräkten är spräcklig i svart, 
brunt och gult.  69-81 cm och vings-
pannet är ca 100-130 cm, vilket är bara 
något mindre än släktingen gråhägern. 
De är mest aktiva om natten och den 
spräckliga fjäderdräkten gör att den är 
mycket svår att upptäcka. Trivs bäst 
kring slättsjöarna i Svealand. Lätet är 
dovt och låter ungefär som om man 
blåser i en tom glasflaska och ljudet 
färdas lång väg, ibland mer än fem km. 
En hane kan ha flera honor som häckar 
i tät vass. De flyttar sent om hösten 
till nordvästeuropa och kommer åter i 
mars-april. 

Foto Kjell Posse
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KANADAGÅS Branta canadensis
Namnet betyder ”Bränd gås från 
Canada” och namnet kommer från att 
dess naturliga häckningsområde ligger 
i Kanada. 
 Det är den största gås som häckar i 
Sverige och den känns lätt igen på sin 
storlek, 90-110 cm och färgteckningen 
med den svarta långa halsen och de 
vita kinderna, i övrigt har den en brun 
färg som ser bränd ut på fjäderdräkten, 
därav det latinska namnet. Den byg-
ger gärna sitt bo på holmar eller intill 
vattnet där hanen ilsket försvarar boet 
och ungarna. Under 30-talet gjordes 
en utplantering av Kanadagås varför 
den kan dyka upp lite varstans i landet. 
Under 1940-talet skänktes fåglar 
till både Örebro och Västerås där de 
snabbt etablerade sig och sedan dess 
har den ökat kraftigt i antal. 

GRÄSAND Anas platyrhynchos
Namnet betyder ”Brednäbbad and”.
 Gräsanden är 50-65 cm lång och 
har ett vingspann på 81-95 cm och är 
den största bland simänderna. Hanens 
fjäderdräkt är brun och grå med svart 
gump, vit stjärt, gul näbb och ett 
gröntmetalliskt färgat huvud. Honan 
är brunaktig med en mörkgulare näbb 
och är betydligt bättre kamouflerad.  
Gräsanden trivs i hela landet och i alla 
typer av vatten. Boplatsen iordning-
ställs av honan och det kan placeras i 
en tät tuva, under en buske eller på en 
liten ö. Under sensommaren och bör-
jan på hösten samlas de i stora flockar.  
En del av gräsänderna flyttar söderut 
till Mellan- och Västeuropa  medan 
andra övervintrar i Sverige. 

Foto Kjell Posse
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Klubbmästare - återigen! 
I år flyttade vi årets KM till 
juli med hopp om att få bättre 
väder än föregående år. Väder-
gudarna måste ha uppmärksam-
mat detta då förhållandena var 
regniga och blåsiga när delta-
garna kämpade om de åtråvärda 
guldmedaljerna. Klubbmästarna 
från förra året behöll dock sina 
positioner.

Herr      Niklas Tegnér             
Dam Isabella Berggren           

Klubbmästare i klasser: 

H35 Niklas Tegnér
H45 Peter Lindell
H55 Ulf Öster
H65 Ola Carlsten 
Junior Herr Erik Lagesson

Foto Kjell Posse.Arkivbild från förra året.

Revansch i Elsa Andersson Trophy
I vår kombinationstävling med golf 
och bowling som vi har tillsam-
mans med O’Learys fick förra årets 
tvåa revansch och tog hem vand-
ringspriset i år. Grattis Petra och 
Thomas Lundqvist till segern!

EM i Longdrive
Vår greenkeeper Morgan Särén har i 
augusti deltagit i EM i Longdrive och 
kom på 9:e plats med 310,7 meter.  
Grattis Morgan!
 För tredje året i rad stod engelsman-
nen Joe Miller som ohotad segrare 
efter en drive i finalen på 335 meter.
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KM Två Generationer & 
KM Foursome
Nu är det dags att anmäla sig till 
KM Två Generationer och KM 
Foursome. Tävlingarna avgörs 
första helgen i oktober, 3 och 4 
oktober. 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 tävlingen ska 
spelas.

Le Grande Finale 
Lördag den 10 oktober spelas årets 
avslutningstävling. 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 
öppna klubbtävlingar samt vinst i 
något av våra olika KM. Vinst i Or-
der-of-Merit för damerna, herrarna 
eller seniortävlingarna på måndagar 
och onsdagar. Vinst i Sommarcupen 
dam eller herr. Tävlingen spelas som 
en kvaltävling över 9 hål slaggolf. De 
tio bästa går vidare till en shoot-out 
där en spelare slås ut per hål. 

Åmmebergs- 
mästerskapet
27 september är året sista öppna 
klubbtävling och sista deltävlingen i 
Årets Golfare.  
 Det speciella vandringspriset för 
Åmmebergsmästerskapet delas ut 
till den deltagare i tävlingen som är 
skriven på postnummer 696 75 eller 
696 95. Anmälan via Min Golf eller 
i receptionen. 

Final i Onsdagsgolfen
Finalen avgörs lördagen den 19 
september. Anmälan sker via Min 
golf eller i receptionen.

19 september

Oktobertouren 
startar den 14 september med del-
tävlingar på Askersunds GK den  
28 september, 1 oktober, 5 oktober 
och 8 oktober. Nytt för i år gäl-
lande Askersunds deltävlingar är 
att man måste föranmäla sig senast 
kl 16:00 dagen innan. Startlista 
publiceras kl 18:00. I startavgiften 
110 kr för medlemmar (160 kr för 
gäster) ingår lunch. Löpande start 
och anmälan sker via Min golf eller 
i receptionen. 

14 september

27 september

3-4 oktober

10 oktober

Foto Anna Dacke



Foto Anna Dacke
12

”Regnet det bara öser ner
och jag är så blöt om både skor och strumpor”
Text Siw Malmkvist



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 2015 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.-  
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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 2016.

Helena Stubbe  
telefon 019-20 95 23 eller  
helena@askersundsgolfklubb.se

Foto Anna Dacke

Sommarens nyckfullhet
Med det fina sommarvädret de sista veckorna i au-
gusti i bagaget har man nästan glömt hur eländigt 
det kändes tidigare under sommaren. Vägar och 
broar som svämmats över fick tillfälliga lösningar 
och vissa dagar var det inte många som vågade sig 
ut på banan.
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Från och med i år har vi Ons-
dagsgruppen som frivilligt hjälper 
till med arbete på banan och runt 
klubbhuset. De rensar rabatter, läg-
ger gräs, lagar torvor, dressar och 
håller ordning runt klubbhuset. Ni 
känner igen dem på deras vita väs-
tar. Det finns plats för fler till nästa 
år om du vill vara med och dra ditt 
strå till stacken.

Arbete så in i vassen

Den 11 oktober genomför vi höstens 
städdag. Vi kommer att vinterstänga 
klubbhuset genom att plocka in 
alla möbler mm. Dessutom enklare 
vinteråtgärder på banan och ställa 
i ordning rangen inför vintern. De 
som har får gärna ta med egna krat-
tor, spadar mm. Efter genomförd 
städning bjuder vi på lunch och de 
som jobbat kan hämta ut tidigare 
insatt städavgift (100 kr per tillfälle, 
för seniorer vardag eller fullvärdig).  
 Nytt för hösten är att vi vill att man 
anmäler sig deltagande i förväg senast 
den 8 oktober via mejl till  
info@askersundsgolfklubb.se eller  
via telefon 0583-349 43.

HÖSTENS STÄDDAG

11 oktober

Foto  Kjell Posse
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STORA  
m a s k i n e r

Maskinparken ses ständigt över och underhålls. Det senaste 
tillskottet är en ny fairwayklippare som vår banarbetare Jocke 
gärna kör.  
Det har väl inte undgått någon att bygget pågår av den nya 
delen av parkeringen. Förutom grävning har vi fått göra en del 
sprängningsarbeten.

Foto Anna Dacke



VÅRA HUVUDPARTNERS

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

 

Öppettider i reception och shop 

Till och med den 13 september har reception och shop öppet 
07.30-19.00 på vardagar och 07.30-17.00 på helger.  
14 september - 18 oktober har vi öppet 07.30-18.00 på vardagar 
och 07.30-16.00 på helger.

 

Kontakt under vintern 2015-2016

Under vintern 2015-2016 är inte receptionen i Åmmeberg be-
mannad, men du kan fortfarande nå oss via telefon 0583-349 43. 
Du kan också ringa 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.


