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Våren är här! 

Renovering av bunkrarna med 
ny vit marmorsand

Lektioner med Peter Runius  
gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen 

Vårens städdagar 
Tävlingsprogram 2016 
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Våren är här och banan ska nu väckas ur sin törnrosasömn. 
Vi planerar för en tidig säsongsstart och räknar med att 
kunna öppna banan i mitten av april om vädret vill oss väl 
(se vår hemsida för aktuell information).
 
Nya broar och ny marmorsand för bättre  
helhetsupplevelse 
Vår satsning på att göra Askersunds Golfklubb till Sveriges 
bästa familjebana fortsätter. Skötseln av banan är A och O för 
hur spelet går. Men vad som är minst lika viktigt för helhets-
upplevelsen är tillfartsvägar, broar samt träd och buskar vid 
banan. 
 Sedan banan stängdes i höstas har ny bro byggts på hål 3, 
mellan hål 10 och 18 samt framför röd tee på hål 7. Björkar vid 
1:an och 5:an liksom tallar vid 3:an har tagits ned. Pilen på 10:an 
har beskurits och vass har tagits bort på flera ställen.  
 Ett stort arbete har nu också påbörjats då sanden i bunkrarna 
ska bytas till vit marmorsand vilket kommer ge en finare bana. 
Arbetet ska vara slutfört till säsongsöppning.  
 Lika viktiga är de små åtgärderna som vi utför på vårens 
städdagar vilka äger rum den 16 och 23 april. Var med och gör 
banan fin inför säsongen!

Semestergolf och tävlingar
Semestergolfen äger rum vecka 27 (3 - 9 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.

Ett rent nöje
Under säsongen kommer vi ha tre fester, där vi rivstartar med 
Valborgsfesten. Allsångskvällarna med Magnus Sjögren uppre-
par vi även i år. Läs mer om detta på sidan 4.
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Våren är här och golfen med den.  
Som vi har längtat!
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D E L U X E  E D I T I O N

THE BRIDGES OF

ASKERSUNDS GOLFKLUBB

 2015-2016

Foto Kjell Posse



Valborgsfirande med  
två rätters middag,  
kaffe och kaka 229 kr
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Från kl. 19.00 tre lördagar i juli blir det återigen 
allsång med Magnus Sjögren i klubbhuset. Första 
tillfället är lördag den 2 juli. Under allsångskvällar-
na erbjuder restaurangen en begränsad meny med en 
fisk- och en kötträtt. Dessutom har Clubhouse Pizza 
öppet. Kom i god tid om du vill ha ett bord!

ALLSÅNG I JULI 
med Magnus Sjögren

Planera redan nu in årets TRE FESTER som blivit en 
tradition på golfklubben.  
Mer information om festerna publiceras på vår hemsida 
samt skickas ut i mejl via vårt Nyhetsbrev. Anmälan till 
festerna sker till restaurangen. 

2 juli                   16 juli                  30 juli

Lördag 9 juli kl 18.00  Sommarfest  med avslutning av Golfveckan Mingelbuffé med underhållning

Lördag 17 september  

Avslutningsfest   

Foto Anna  Dacke
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I samband med årets städdagar den 16 och 23 april 
samt vid städtävlingen den 24 april håller restau-
rangen öppet.  
 Fredag den 29 april är det säsongsöppning 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 fredag- 
söndag från den 25 juni t.o.m. 14 augusti 2016.

Gäller på ordinarie priser, ej tävlingsgreenfee.
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NYTT från herrsektionen

Torsdagsgolfen 
Herrarna spelar sin tävlingsgolf på 
torsdagar, första start kl 16.30, och 
första gången är den 28 april. Vi 
spelar nästan alltid 9 hål och alter-
nerar mellan slaggolf och poäng-
bogey. Vi spelar normalt i en klass, 
men är vi fler än 30 spelare så blir 
det två klasser. Tävlingssäsongen 
avslutas den 7 oktober med en resa 
och avslutningstävling. Startavgif-
terna delas mellan priser och en 
summa som går till årets Order-of-
Merit. Prisutdelning är alltid direkt 
efter avslutad tävling.  
 Anmälan till tävlingarna sker 
genom Min golf.

 
Första tävling 28 april

NYTT från seniorsektionen

Onsdagsgolfen   
(27 april till 21 september) 

Onsdagsgolfen kommer att spelas 
över 9 hål och då på eftermiddagar-
na. Tävlingen är öppen för damer 
och herrar som är +50. 
 
Klassindelning:  
A-klass: 0,0 - 25,9 
B-klass: 26,0 - 54   

Spelare i handicapgrupp 6 (hcp 37-
54) får tillgodogöra sig full handi-
cap. Varannan tävling kommer att 
spelas som slaggolf och varannan 
som poängbogey.  
 Onsdagsgolfen kommer att ha 
nya statuter gällande bl.a. klassin-
delning, tävlingsbestämmelser mm. 
Dessa kommer finnas på klubbens 
hemsida.

Första tävling 27 april

Måndagsgolfen   
(2 maj till 5 september) 

Klassindelning:  
A-klass: 0,0 - 19,5  
B-klass: 19,6 - 36,0 

Spelare i handicapgrupp 6 (37-54) 
får tillgodoräkna sig slag enligt 
handicap 36,0. Klassindelningen 
är gjord med stöd av resultat från 
föregående år.
 A-klassen kommer varannan 
vecka spela slaggolf och varannan 
vecka slagtävling. B-klassen varie-
rar slaggolf med poängbogey.  
 När vi spelar slaggolf gör vi det 
i båda klasserna. Vid olika spel-
former lottar normalt receptionen 
A- och B-klass för sig respektive 
blandar A- och B-klass när vi har 
samma spelform. 
 Finalen spelas den 5 septem-
ber som en Shootout. Även 2016 
kommer det genomföras en avslut-
ningstävling som spelas tisdag den 
13 september. Vid detta tillfälle 
kan alla som har löst säsongsavgift 
och/eller de som betalat för minst 
9 stycken ”engångsmåndagar” 
deltaga. 
 Måndagsgolfen kommer att ha 
nya statuter gällande bl.a. klassin-
delning, tävlingsbestämmelser mm. 
Dessa kommer finnas på klubbens 
hemsida.

Första tävling 2 maj
Foto Anna  Dacke



Damkväll 19/4 
mingel & modevisning
Damsektionen drar igång säsongen med en dam-
kväll tisdagen den 19 april klockan 19.00 i klubb-
huset. Kvällen kommer att innehålla information 
om säsongens damtävlingar, årets resa, sommarcu-
pen, 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 15 april.  
OBS! Glöm inte att ange eventuella matallergier. 

NYTT från damsektionen

Anmälan 15 april

Första tävling 3 maj
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Tisdagsgolfen
Våra damer, från 18 år, spelar sin tävlingsgolf på tis-
dagskvällar, första start kl 16.30, och startar den 3 maj 
med Vårslaget. Vi mixar mellan singeltävlingar och 
lagtävlingar och varierar ofta gällande tävlingsform. 
I huvudsak spelar vi 9 hål. Startfältet är uppdelat i två 
klasser och klassgränserna varierar då det ska vara 
ungefär lika många i varje klass.  

 Tävlingssäsongen avslutas den 6 september, med 
Ping-finalen, och då avslutar vi med en bit mat och 
prisutdelning för bl.a. säsongens Order-of-Merit. 
 Damerna gör också en tvådagarsresa till Wireda-
holm GK och detta sker den 1-2 augusti. Anmälan till 
resan sker på anslagstavlan i klubbhuset.
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NYTT från juniorsektionen
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Golfkul genomförs den 27 juni - 1 juli med utom-
husaktiveter från kl 10-15, måndag till fredag. Golfkul 
är en vecka för juniorer där vi går igenom golfens alla 
olika slag och avslutar med en golftävling.  
 Det är inget krav på medlemskap eller att familjen 
golfar. Vi delar in barnen i olika grupper efter kunskaps-
nivå. Egna klubbor behövs inte, utan man kan låna ut-
rustning. Vattenflaska och keps är bra att ha med oavsett 
väder. Rekommenderad minimiålder är 6-7 år. Begrän-
sat antal. I avgiften ingår lunch och fika eller glass varje 
dag. Pris för medlem är 600 kr och ej medlem 800 kr.

 Golfkul med lite kortare pass, där man väljer för-
middag eller eftermiddag, äger rum den 8-12 augusti. 
Grupperna är då max 10 barn. Det ingår glass eller 
fika varje dag i avgiften. Pris för medlem 350 kr och ej 
medlem 550 kr. 
 Vår Pro Peter Runius är ansvarig för Golfkul tillsam-
mans med ett antal juniorer. 
 Anmälan till receptionen med uppgivande av följande: 
Barnets namn, adress, telefonnummer och person-
nummer. Vi behöver även namn och mobilnummer till 
någon kontaktperson under veckan. Eventuella matal-
lergier anges i samband med anmälan.

Golftjej 
En grupp bara för tjejer. Se information till höger.
Måndagar kl 18.00-19.00

Club Grön
För dig som precis har börjat eller är på väg med ditt 
Gröna kort. 
Måndagar kl 17.00-18.00

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

Club Länsmatchen
För dig som är med i vår satsning på Örebro Läns 
Golfförbunds juniortävling Länsmatchen.
Måndagar och tisdagar kl 19.00-20.00

Juniorträningen med Pro Peter Runius 
börjar med uppstartsmöte måndag den 18 april kl 
18.00 i klubbhuset. Första ordinarie träningsdag är 
tisdag den 19 april. 
Träningsavgiften per säsong (vår och höst) är 200 kr 
för medlem och 300 kr för ej medlem.

Upptakt 18 april

Säsongsstart 19 april

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. 
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Golftjej är en gemensam satsning från alla 
golfklubbar i Örebro län. Syftet är att inspirera 
och aktivera golfande tjejer och tjejer som vill 
börja spela golf. Vi håller inte bara på med golf 
på våra träffar, utan det är även många av aktivi-
teterna 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 Golf-
förbund i samarbete med Svenska Golfförbundet 
och det krävs inget medlemskap för att delta. 
 Vi har en facebookgrupp ”Golftjej Askersund” 
där vi informerar om allt som är på gång. På 
klubben är Anna Dacke ansvarig. Gå gärna in på 
olgf.nu där vår aktivitetsplan för hela året finns. 

Gabriel Ahlm blev Årets Golfare 2015 (och 2012).
Givetvis kommer vi även under 2016 att ha en  
Order-of-Merit på klubben för Årets Golfare. 
  Förutom Gabriel har Viktor Spennare (2013) 
och Kerstin Asker (2014) fått utmärkelsen. Vem blir 
det som vinner 2016?
 Under säsongens singeltävlingar kommer det att 
delas ut poäng som bildar en Order-of-Merit. Sing-
eltävlingarna är Wilson Staff, TaylorMade Cup, 
Nike Cup, Titleist Poängen, Dormy Cup och Ogio 
Cup. Poängfördelning och regler enligt informa-
tion 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 10 000 kronor och 
priser till de åtta första på Order-of-Merit.

Årets golfare
Foto Anna  Dacke Foto Anna  Dacke
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Utveckla ditt golfspel!
med PRO Peter Runius

TRÄNINGSGRUPP 1   
Onsdagar kl 13.00-14.00 med start 13 april
10 pass för totalt 995 kr.

TRÄNINGSGRUPP 2   
Onsdagar kl 18.00-19.00 med start 13 april
10 pass för totalt 1095 kr.

TRÄNINGSGRUPP 3   
Lördagar kl 11.00-12.00* med start 16 april 
(* den 23 och 30 april kl 13.00-14.00) 
10 pass för totalt 1095 kr.

Max 8 deltagare per grupp.

ANMÄL dig på tel 0583-349 43 eller info@askersundsgolfklubb.se

BETALNING sker i receptionen vid första tillfället.

Pass 1: Sikte och uppställning 
Pass 2: Återkoppling sving och grepp
Pass 3: Återkoppling grepp, transportslag och drive
Pass 4:  Närspel och putt
Pass 5: Sving och sikte
Pass 6: Bunkerslag
Pass 7: Strategi och spel på banan
Pass 8:  Återkoppling spel på banan och sving
Pass 9: Närspel och putt
Pass 10: Uppställning och sikte

Träningsgrupp säsong

7-8 MAJ   

Lördag kl 09.00-11.00   
På förmiddagen träning och efter lunch  
spel på banan med Peter. 
Söndag kl 10.00-12.00 träning.
Max 9 deltagare. 
Kostnad 795 kr.

Träningsgrupp helg
5 TRÄNINGSTILLFÄLLEN MED START 16 APRIL 

Vi träffas 5 lördagar mellan kl 14.00-15.00. 
Vid spel på banan 2,5 timmar. Följande upplägg:

1.  Sving 
2.  Närspel 
3.  Spel på banan (2,5 timmar) 
4.  Sving 
5.  Närspel

Kostnad 695 kr. 

Minikurs
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Lena Östring har spelat golf i 
många år. Men hon började tappa 
lusten då hon upplevde att det gick 
sämre och sämre för varje år.  
 - Jag kände att något radikalt 
måste göras om jag skulle fortsätta 
spela, säger Lena. Av tidigare erfarenheter vet jag att 
en enstaka lektion endast hjälper för stunden och att 
man snart är tillbaka i gamla vanor igen. För att nå ett 
hållbart resultat behövde jag regelbunden träning och 
köpte därför 10 lektioner i ett paket.  
 Resultatet kom inte direkt utan det dröjde ett par 
lektioner med träning däremellan innan Lena märkte 
någon utveckling.  
 - Genom lektionerna har jag fått ett ökat självför-
troende, en bättre sving och mer glädje på golfbanan, 
berättar Lena som under senare delen av säsongen 
spelade väldigt stabilt. 
 Många års dålig sving försvinner inte på en gång. 
Förändring tar tid och behöver tränas vid upprepade 
tillfällen och med regelbundenhet. Med ett bättre spel 
följer också möjligheten att känna en större tillfreds-
ställelse på banan. Oavsett vilken nivå man befinner sig 
på finns det alltid saker att förbättra.
 - PRO Peter Runius är engagerad, tålmodig och bra 
på att lägga träningen på rätt nivå för önskad effekt. Jag 
tänker fortsätta att ta lektioner redan tidigt i vår igen, 
säger Lena som nu fått tillbaka glädjen till golfen och 
ser fram emot en ny säsong.     

Lektioner med Peter Runius gjorde att 
Lena fick tillbaka 
glädjen för golfen

”Jag har fått ett 
ökat självförtroen-
de, en bättre sving 
och mer glädje på 
golfbanan.”
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VÅRENS STÄDDAGAR 

Lördag den 16 respektive 23 april  
kl 09.00 - ca 13.00.  

TYCKER DU OM ATT JOBBA UTE?  
Vi söker ytterligare 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, 
mindre dressarbeten mm. Om du jobbar minst 
åtta onsdagar under säsongen så erhåller du ett 
klädesplagg med vår logo samt får möjlighet att 
följa med på en gemensam resa under hösten.  
Prata med receptionen om du är intresserad!

16 och 23 april

Samling utanför klubbhuset. 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 16 april och de sista nio hålen 
den 23 april. Efter genomförd städning bjuder 
vi på lunch och de som har jobbat kan hämta 
ut tidigare inbetald städavgift (100 kronor per 
tillfälle för de med ett fullvärdigt eller vardags-
medlemskap).  
 Passa också på att anmäla dig till årets städ-
tävling som genomförs den 24 april.  
Var med och gör banan fin inför säsongen!
Föranmälan till receptionen, senast den 11 april till 
städdagen den 16 april.

Foto Kjell Posse
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BOKNINGSREGLER
Vi har ett helt öppet tidbokningssystem. Det 
innebär att du kan boka alla tider under säsong-
en, då banan är öppen och det inte finns inbo-
kade 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 2016 kommer vi ha 
åtta (8) minuter mellan bollarna. 
 
För större gruppbokningar eller bokning av före-
tagsgolf, kontakta receptionen via telefon eller mejl.

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

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 bol-
lar 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).

INTYG/KORT FÖR GOLFBIL  
Klubbarna inom Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) 
har beslutat att ha gemensamma intyg/kort för de 
som har behov av golfbil för sitt golfspel. För att vara 
berättigad till ett sådant kort måste detta styrkas av ett 
läkarintyg eller motsvarande. Kontakta i så fall recep-
tionen.  

UPP TILL 1000 KRONOR I RABATT  
på medlemskap för den som går nybörjarutbildning  

För den som tecknar sig för en nybörjarutbildning 
hos oss för erhållande av Grönt Kort erbjuder vi nu en 
rabatt på medlemskap första året. Ett fullvärdigt- eller 
vardagsmedlemskap berättigar till 1000 kronor i rabatt. 
Juniorer upp t.o.m. 17 år ger 300 kr i rabatt och för 
juniorer 18-21 år 500 kr i rabatt. Erbjudandet gäller ej 
vid tecknande av Greenfeemedlemskap.  

 På Askersunds GK berättigar korten till en rabatt 
vid förhyrning av golfbil och även som intyg att 
man får använda bil på våra klubbtävlingar. Kortet 
ger inte med automatik rätt till lägre avgift på andra 
klubbar, det är ett beslut för varje klubb. Vid täv-
lingsspel på annan klubb bör man innan tävlingsan-
mälan kontrollera om man får använda bil vid spel.
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vecka 27 2016

Årets Semestergolf går av stapeln den 3 - 9 juli 
(vecka 27). 
Du kan redan nu anmäla dig till alla tävlingarna 
via Min Golf. Var ute i god tid med din anmälan 
då många av tävlingarna snabbt blir fulltecknade.

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 
alla får spela minst två matcher. 
Spelschemat presenteras på an-
slagstavlan i klubbhuset där också 
vinnaren efter varje match skrivs 
upp på ”turneringsträdet”.  

Sista anmälan 10 maj Sista anmälan 12 maj

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

För damer  
Sommarcupen startar så fort an-
mälningarna kommit in och vi har 
lottat startordningen. 
Anmälningsavgiften 50 kr beta-
las till receptionen innan första 
matchen.
Max antal: 32 damer.  
Sista anmälningsdag är den 10 maj 
till receptionen.

För herrar   
Den 13 maj startar Sommarcupen 
för herrar.  
Anmälningsavgiften 100 kr be-
talas till receptionen innan första 
matchen.  
Max antal: 64 herrar.  
Sista anmälningsdag är den 12 maj 
till receptionen.  

S MMARCUPEN



Tävlingsprogram 2016

Riv ur sidan och sätt upp hemma eller lägg i plånboken.

15Foto Anna  Dacke

Datum Tävling Spelform Övrigt 

24 april Städtävling Poängbogey Medlemmar

5 maj Wilson Staff Slaget Slaggolf Öppen för alla

29 maj Callaway-paret Irish Greensome Slaggolf ÖLGF T-par 

12 juni TaylorMade Cup Poängbogey ÖLGF T-utbyte

30 juni Skandia Tour Klubbkval Scratch och hcp Juniortävling

3 juli KOSA Trophy Fyrboll Slaggolf Semestergolf

4 juli Nike Cup Slaggolf Semestergolf 

5 juli Mizuno Scramble Scramble Slagtävling Semestergolf 

6 juli Cleveland-slaget Irish Greensome Poängbogey Semestergolf

7 juli Titleist poängen Poängbogey Semestergolf

8 juli Dormy Cup Slagtävling/Slaggolf Semestergolf

9 juli Puma Cobra Trophy Greensome Slaggolf Semestergolf

24 juli Svensk Golf Dormy Tour 2016 Scramble Öppen för alla

30 juli KM öppna och klasser Scratch Medlemmar

31 juli KM öppna och klasser Scratch Medlemmar 

20 augusti Dormy Challenge Scratch Nordea Future Series 

21 augusti Dormy Challenge Scratch Nordea Future Series

11 september Skandia Tour Regional Scratch Juniortävling

11 september Ogio Cup Slaggolf Öppen för alla 

25 september Mellansvenska Scratchserien H50 Scratch Enligt klubbinbjudan

8 oktober KM Två Generationer Scratch Medlemmar

9 oktober KM Foursome Scratch Medlemmar

16 oktober La Grande Finale Kval och shootout Endast medlemmar enligt statuter 



VÅRA HUVUDPARTNERS

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

Öppettider i reception och shop säsongen 2016 
 

         

Välkomna till säsongen 2016
 

Hälsningar Mats och Lasse med personal

måndag-fredag  07.30-19.00 
lördag                    07.30-18.00   
söndag                  07.30-17.00


