FORE

Nyheter från Askersunds Golfklubb.
Nummer 2, 2015.

SEMESTER

GOLFVECKAN

Hela programmet med
tävlingar & kvällsaktiviteter
Snart premiär för ny

BANBLOGG
”Pippi” på banan

Våren kom av sig
Trots att vi nu längtar efter sol och sommarvärme så
har regnandet ändå haft lite gott med sig då banan
är fantastiskt grön och fin nu och greenerna har fått
möjlighet att reperera sig bra från vinterns skador. För
banstatus håll utkik på hemsidan efter vår greenkeepers
nya blogg som har premiär i mitten av juni!
Arbetet runt de nya broarna är nu slutfört och vi kan
enkelt ta oss fram även med golfbil. Nu kommer arbete
påbörjas med att göra fler parkeringsplatser framför
klubbhuset. Den nya onsdagsgruppen gör att vi har ett
snyggt och välskött område även runt klubbhuset.

Det kvittrar i buskarna

Ni som har varit ute på banan har säkert inte undkommit att det är ett livligt kvittrande bland buskarna nu.
Det är naturligtvis fågellivet vi tänker på då det är
många bon med nykläckta ungar runt om. Längre in i
tidningen ger vi en liten ornitologisk guidning.

Vi håller på traditionerna

På valborgsfesten var humöret inne i klubbhuset på hög
nivå även om regnmolnen som vanligt hängde tunga
över elden. Om vi ska hålla på traditionerna så får vi se
fram emot en varm och solig sommarfest som avslutning på Semestergolfveckan. Den populära allsången
med Magnus Sjögren återkommer också under fyra
lördagar med start i slutet av juni.

Boka in dina tävlingar

Semestergolfveckan innehåller som vanligt många
tävlingar och trevliga kvällsaktiviteter. En ny och rolig
tävling som äger rum i september är Snörtävlingen!

Nu vill vi bara önska er en skön och avkopplande
sommar, vare sig den spenderas på eller utanför
banan!
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Allsång
med Magnus Sjögren

Klubbhuset, ASKERSUNDS GOLFKLUBB

Från klockan 19.00 fyra lördagar under sommaren:

27/6
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Fri entré.
Välkomna!

18 juni

öppnar vi pizzerian!
CLUB HOUSE

PIZZA
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Sommarfest
med avslutning av Semestergolfveckan

Lördag den 4 juli kl 18.00
Musik till partybandet Covers in Arms.
Sommarbuffé, 225.-, barn upp till 12 år 70.2 st dryckesbiljetter 100.(stor stark alt. vin)
Föranmälan till sommarfesten sker
till restaurangen. Betalning i
samband med anmälan.

Foto Kjell Posse.

3

vecka 27
2015

SEMESTER

GOLF
Den 28 juni-4 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 28 juni – Kosa Trophy

Spelform: Partävling i herr- och damklass. Eclectic 18 hål.
Klassindelning: Två klasser. Startordning: Ange ”tidig
start” för kanonstart kl 07.30 och ”sen start” för start 13.00.
Sponsor: Kosa.

Måndag 29 juni – Nike Cup

Spelform: Singeltävling 18 hål, poängbogey. Klassindelning: Tre klasser. Startordning: A-B-C, första start kl 08.00.
Tävlingen ingår i klubbens Dormy Order-of-Merit.
Sponsor: Nike.

Tisdag 30 juni – Mizuno Scramble

Spelform: Scrambletävling 18 hål 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 1 juli – Cleveland-slaget

Spelform: Partävling 18 hål, Irish Greensome, slaggolf.
Klassindelning: Två klasser. Startordning: A-B, första
start kl 07.30.
Sponsor: Cleveland.

*Torsdag 2 juli – Titleist poängen

KVÄLLSAKTIVITETER
Söndag

Club House Restaurant: Pizzabuffé, 99.-

Spelform: Singeltävling 18 hål, poängbogey. Klassindelning: Fyra klasser, varav en juniorklass. Startordning:
A-B-C, juniorerna lottas in i de olika klasserna, första start
kl 07.30. Tävlingen ingår i Tvådagarseclectik och klubbens
Dormy Order-of-Merit.
Sponsor: Titleist.

Måndag

*Fredag 3 juli – Dormy Cup

Club House Restaurant: Räksmörgås, 99.-

Spelform: Singeltävling 18 hål, slagtävling/slaggolf. Klassindelning: A- och B-klass = slagtävling, C-klass = slaggolf.
Startordning: A-B-C, första start kl 07.30. Tävlingen ingår i
Tvådagarseclectik och klubbens Dormy Order-of-Merit.
Sponsor: Dormy.

Lördag4 juli – Puma Cobra Trophy

Spelform: Partävling, Greensome poängbogey. 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.
*Tvådagarseclectik i tre klasser.

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

Grosspot 195.- inkl startavgift och mat enl nedan.
Club House Restaurant: Vår klassiska hamburgare med
klyftpotatis, 99.-

Tisdag

Onsdag

”Longnine”. Slå långt med 9:an. Herr-, dam- och juniorklass.
Prisutdelning för tävlingarna söndag-onsdag.
Club House Restaurant: Grillad biff med sky och vitlökscreme samt klyftpotatis, 99.-

Torsdag

Club House Restaurant: Club House Sandwich, 99.-

Fredag

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

Lördag

Sommarfest med liveband. Prisutdelning för tävlingarna torsdag-lördag.

Under veckan

Mer information
om Sommarfesten
se sidan 2.

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

Gratis juniorspel inom länet
Juniorer upp till 18 år har under 2015 möjlighet att
spela gratis måndag - torsdag på klubbar/anläggningar anslutna till ÖLGF. Beslutet omprövas varje år.
1. Junioren skall vara medlem med obegränsad spelrätt
i någon av de klubbar/anläggningar som tillhör ÖLGF.
Här avses att junioren har klubben/anläggningen som
sin hemmaklubb.

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.

2. Junioren gästspelar utan att betala greenfee.

Medlem 600 kr
Ej medlem 800 kr

3. Överenskommelsen gäller för enskild juniors besök
till och med det år denne fyller 18 år.

Golfkul vecka 32

4. För juniorernas besök på klubbar/anläggningar gäller
överenskommelsen fritt gästspel under vardagar - måndag till och med torsdag, dock inte röda dagar.

Ännu
platser
kvar!

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.

5. Överenskommelsen gäller inte för deltagande i andra
tävlingar än de som ingår i tälingsverksamheten för
ÖLGF:s juniorer.

Medlem 350 kr
Ej medlem 550 kr

Medverkande: Askersunds GK, Degerfors Golf, Karlskoga GK, Kumla GK, Kårsta GK, Nora GK, Lannalodge, Lindesbergs GK, Stjernfors Golf & Örebro
GCC.

till receptionen på info@
askersundsgolfklubb.se eller 0583-349 43.

Introduktionskort

Anmälan

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.

för spel på annan bana
Vi har från Örebro Läns Golfförbud fått Introduktionskort som kan användas av juniorer (t.o.m 21 år) till
gratis spel på andra banor i länet. Kortet får nyttjas för
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ett spel (valfri dag, även helg) per bana per junior. Legitimation ska visas när kortet används. Kort finns att
låna i receptionen där du även kan få mer information.

NYTT från damsektionen

Årets damresa till
Linköpings GK
Måndagen den 3 augusti går
årets damresa av stapeln. I år
går den till Linköpings GK.
Resa, greenfee, lunch och trevligt sällskap för 500 kronor.
Anmälan till receptionen.
Glöm inte att uppge om du har
någon matallergi.

NY blogg i juni

Från och med mitten av juni
kommer vår greenkeeper
Morgan Särén att blogga om
golfbanan och arbetet på banan. Bloggen kommer man att
hitta på vår hemsida.

3 augusti

Foto Morgan Särén

Ta steget att utveckla din golf
Ett effektivt sätt att utveckla din golf är att ta lektioner hos vår PGA golfpro
Peter Runius. Peter erbjuder ett flertal olika paket som gör att du hinner med
ett stort antal moment i ditt golfspel.

1 person
25 minuter
50 minuter

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
50 minuter

Boka!

träning med Peter
via receptionen.

4 personer
700 kr

50 minuter

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

800 kr

Gruppträningar läggs ut på
hemsidan som Nyheter.
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Sädesärla som i skrivande stund lagt bo i en av hyrvagnarna.

”Vi har fått pippi!”
Inom Askersunds Golfklubbs område är det fågelrikt.
Här följer första delen av två där vi ger en liten ornitologisk guidning i en
del av de arter ni kan se under en golfrunda. Med hjälp av Kjell Posse som
stått beredd med kameran har vi fått fantastiska bilder.
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SÄDESÄRLA Motacilla alba

TORNSEGLARE Apus apus

Betyder ungefär ”Den lilla vita som
vippar med stjärten”.
Svart, grå och vit fågel, ca 18 cm,
som är den enda i sin storlek som ofta
brukar vippa med stjärten. Finns i så
gott som hela Sverige. Då sädesärlan är
en flyttfågel flyttar den söderut i september och övervintrar från Tyskland
ner till norra Afrika och återkommer
i april.
Boet som byggs av honan kan byggas
lite varstans, som i en golfvagn, bara
det finns skydd från ovan. Det finns
exempel på sädesärlepar som använt
samma bo i 17 år.

Namnet betyder ”Fotlös”.
Vingarna är smala och långa och
kroppen är spolformig. Undersidan är
helmörk och strupen är ljus. De yngre
fåglarna är mörkare. Den är 16 -17 cm
lång och vingspannet 40-44 cm. De
anländer till Sverige i maj och flyttar till området mellan ekvatorn och
söderut i Afrika i augusti/september.
Tornseglaren tillbringar större delen av
sitt liv i luften. Vid sina störtdykningar
kan de uppnå hastigheter på över 200
km/h och när de övernattar i luften
flyger de i genomsnitt med en hastighet
av 23 km/h. Den har ett genomträng-

ande och entonigt läte som tydligast
hörs när de flyger fram under varma
sommarkvällar.
Det är tornseglaren som byggt bo till
vänster om entrén till klubbhuset.

STRANDSKATA Haematopus ostralegus
Namnet betyder ungefär ”Blodfot som
samlar ostron”.
Klubbens signaturfågel är den karakteristiska svarta och vita med orangeröd näbb och rosafärgade ben som ni
säkert har sett på banan. Storleken är
39-44 cm och har ett vingspann om
72-83 cm. Den trivs på öppna strandmarker och strandängar och de lägger
oftast tre ägg i ett bo direkt på marken
och båda föräldrarna ruvar äggen.
Ungarna tas om hand av båda föräldrarna och som ni kanske märkt är de
väldigt beskyddande när man närmar
sig boet och då hör vi varningslätet
”kip kip kip”. De kan även spela skadade eller låtsas häcka på annan plats för
att vilseleda inkräktaren. Strandskatan
är en flyttfågel som oftast övervintrar
i södra Nordsjön men kan även vara
ända ner till Ghana. De brukar anlända
i april och flyttar söderut i augusti/
september. Strandskatan är Bohusläns
landskapsfågel och Färöarnas nationalfågel och firas varje år den 12 mars som
en början på våren.
Strandskatan har bo till höger om
fairway på hål 9.

GRÅGÅS Anser albifrons
Grågåsen är 74-84 cm lång med ett
vingspann på 150 - 168 cm. Den har
ett ljust huvud med kraftig näbb som är
enfärgat ljust orange och skära ben och
brungrå dräkt. Grågåsen häckar oftast
på holmar eller halvöar intill vattnet
och gärna på en liten höjd med fri sikt
över vattnet. Hittar de en plats de trivs
på återkommer de år efter år och lägger

fyra till sex ägg i mitten av april. Honan ruvar medan hanen står på vakt,
ibland hundratals meter bort. Ungarna
följer det första rörliga föremål som de
ser vilket förhoppningsvis är mamman.
Flyttningen söderut till västra och
sydvästra Europa sker i september eller
oktober.
Grågåsen håller till vid hål 13.

KNIPA Bucephala Clangula
Knipan är en medelstor, kompakt
knipand. Den är 40-48 cm lång och
har ett vingspann på 62-77 cm. Den
har en liten trekantig näbb och gula
ögon. Hanen är svartvit med grönsvart
huvud. Honan har en grå kropp, vit
buk, brunt huvud och den gråa näbben
har en gul och svart spets. De flesta är
flyttfåglar och häckar vid floder, sjöar
och våtmarker. Knipan lägger ägg i en
trädhåla.
Knipan kan du se i vattenhindret
mellan hål 10 och 18 samt vid 3:an.

Foto Kjell Posse.

9

Elitgolf på Askersunds GK den 15-16 augusti
Helgen den 15-16 augusti arrangerar vi en tävling som ingår i Nordea
Future Series, steget under svenska
”elitserien” Nordea Tour.
Klubben har under ett stort antal
år arrangerat en elittävling som
burit namn som Kärravik Open,
Askersunds GK Open och de
senaste åren har den haft namnet
Dormy Challenge. Den har ingått
i SeeMore Tour och har varit sluttävling och final för året.
Nu tar Dormy Challenge klivet
upp och får en prissumma om totalt

80 000 kronor (ex moms) vilket
kommer att locka ett stort antal
elitspelare från såväl regionen som
nationellt. Totalt kommer vi att
erbjuda 156 spelare plats för att
under två dagar spela 36 hål. Under
söndagen kommer vi att se de bästa
från lördagen gå ut sist och skapa
en riktigt ledarboll.
Veckan före tävlingen kommer
vi att släppa upp ruffen något, och
även områdena kring greenerna,
för att få en något svårare bana
för de gästande spelarna. Klubben
kommer att erbjuda ett visst antal

spelare ett så kallat ”Wild Card” så
att vi kanske kan få se en lokal eller
regional framtida stjärna födas.
Så ta chansen att se elitgolf den 1516 augusti!
15-16 augusti

Åmmebergsmästerskapet
Lördag den 27 september.
Singeltävling 18-hål slaggolf.
Tre klasser med första start
kl 08.00.
Sponsor: Golfshopen

27 september

10

Ogio Snörtävling
Söndagen den 13 september har vi
en tävling där du kan klippa till!
Snörtävlingen ger dig 20 cm snöre
per spelhandicap, enligt spelhandicapsmetoden, att förbättra ditt
läge med på banan. Har du enligt
metoden 18 slag så får du 3,6 meter
snöre. Snöret kan sedan användas
för att flytta bollen och snöret
kortas sedan av med motsvarande
längd. Snöret kortas av din markör. Man får flytta bollen ned i
hål. Glöm inte att ta med egen sax.
Singeltävling 18 hål och första start
kl 10.30.
Sponsor: Ogio.
13 september

KlubbMästerskap
KM öppna och klasser

KM Två Generationer

KM Foursome

KM är tidigarelagd en månad i år
och äger rum lördag och söndag
25-26 juli. KM Herr, KM Dam och
KM Klasser med första start
kl 13.00 båda dagarna.

KM Två generationer spelas lördagen den 3 oktober. Partävling i två
generationer; far och son, far och
dotter, mor och son eller mor och
dotter.

KM Foursome spelas söndagen
den 4 oktober. Dam-och herrklass, partävling.

25-26 juli

3 oktober

4 oktober
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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

