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Nyheter från Askersunds Golfklubb.
Nummer 2, 2016.

Semestergolfveckan

Hela programmet med tävlingar & kvällsaktiviteter

Svensk Golf Dormy Tour på Askersunds GK

Bunkerprojektet
Nu är vi snart i hamn

Här kan du träna

Foto Anna Dacke

Vår bästa tid är nu
Den bästa tiden är verkligen nu! Greenerna är
fantastiska, naturen står i blom, fåglarna kvittrar
och vattnet glittrar i bakgrunden. Och svingen
sitter som aldrig förr.

Bunkerprojektet

Att byta ut sanden i bunkrarna till marmorkross har
tagit lite längre tid än vi trodde, men nu börjar vi
se slutet. Den vita marmorkrossen gör inte bara att
bunkrarna blir synligare utan krossen gör också att
det är enklare att slå sig ur bunkern, om vi väl hamnar där. Behöver ni ändå hjälp att hitta tekniken för
att komma ur bunkern rekommenderas en bunkerlektion med Pro Peter Runius.

Årets höjdpunkt

Semesterperioden är nära och därmed också Semestergolfveckan, som traditionsenligt äger rum
vecka 27. Har du inte redan anmält dig till veckans
tävlingar så snabba på - en del börjar bli fulltecknade. Och glöm inte bort kvällsaktiviteterna och
Sommarfesten.

Byt ut klubban

Är du sugen på att testa något nytt och byta ut järn
7:an mot en krocketklubba? Låna då vårt nya krocketset och gå en match på krocketbanan som sätts upp
under eken på framsidan.

Ta till vara på dagarna och ha en skön och
avkopplande sommar!
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Sommarfest
med avslutning av Semestergolfveckan

Lördag den 9 juli kl 18.00
Musik till partybandet Playhouse.
Sommarbuffé, 225.-, barn upp till 12 år 70.2 st dryckesbiljetter 100.(stor stark alt. vin)
Föranmälan till sommarfesten sker
till Club House Restaurant. Betalning i
samband med anmälan.

Foto Anna Dacke

Allsång
med Magnus Sjögren
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Puttning på ny nivå

Fri entré.
Välkomna!

Från den 25 juni
Fredag-söndag kl 15-21

CLUB HOUSE

PIZZA

Under allsångskvällarna erbjuder restaurangen en begränsad meny med en fisk- och en kötträtt. Dessutom
har Club House Pizza öppet. Kom i god tid om du vill
ha ett bord!

Nu finns möjligheten att utöva ytterligare en sport på
golfklubben då vi har införskaffat ett krocketset. Setet
är tillverkat av Jan-Åke Lundberg som är den enda i
Sverige som tillverkar godkända krocketset för SMspel. Banan sätts upp under eken på framsidan av klubbhuset. Där är gräset optimalt då en krocketplan helst
ska sättas upp på gräs med klipphöjd motsvarande en
green. Svensk krocket spelas av två till sex personer på
en plan som bör mäta 14 x 24 meter eller motsvarande
proportioner.
Regler, klot och klubbor lånar vi ut under receptionens öppettider.

3

TÄVLINGAR
Söndag 3 juli – Kosa Trophy

vecka

27

2016

Den 3-9 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!

Spelform: Partävling i herr- och damklass. Fyrboll slaggolf
18 hål. Klassindelning: Två klasser (klassgränser sätts när
anmälan gått ut). Startordning: A-B, första start kl 07.30.
Sponsor: Kosa.

Måndag 4 juli – Nike Cup

Spelform: Singeltävling 18 hål,slaggolf. Klassindelning:
Tre klasser. Startordning: A-B-C, första start kl 08.00.
Sponsor: Nike.

Tisdag 5 juli – Mizuno Scramble

Spelform: Scrambletävling, slagtävling, 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.

ANMÄLAN
Anmäl dig till tävlingarna på Min Golf på
www.askersundsgolfklubb.se eller telefon 0583-349 43.
För alla tävlingar gäller att alla spelare som deltar ska ha
EGA Exakt Tävlingshandicap.
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Foto Kjell Posse

Onsdag 6 juli – Cleveland-slaget

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

KVÄLLSAKTIVITETER

Torsdag 7 juli – Titleist poängen*

Söndag

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

Fredag 8 juli – Dormy Cup*

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
Tvådagarstävlingen och klubbens Dormy Order-of-Merit.
Sponsor: Dormy.

Lördag 9 juli – Puma Cobra Trophy

Spelform: Partävling, Greensome slaggolf 18 hål. Klassindelning: Två klasser. Startordning: Ange ”tidig start” för
start kl 07.30 och ”sen start” för start kl 13.00.
Sponsor: Puma och Cobra.

Club House Restaurant: Pizzabuffé, 99.-

Måndag

Grosspot 199.- inkl anmälningsavgift och mat
enl nedan.
Club House Restaurant: Vår klassiska hamburgare
med klyftpotatis, 99.-

Tisdag

Club House Restaurant: Räksmörgås, 99.-

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
* Tvådagarstävlingen torsdag och fredag 7-8 juli
Klassindelning: Tre klasser.

För deltagande i Tvådagarstävlingen betalar du en
anmälningsavgift innan start i Titleist Poängen. Dina
nettopoäng på Titleist poängen dras bort från dina nettoslag på Dormy Cup. Tävlingen har eget prisbord.
Putt KM - Onsdag, torsdag och fredag

Kval onsdag och torsdag. Tre klasser. Dam, herr och junior.
Final fredag kväll för de tio bästa i varje klass. Medaljer till
de tre första i varje klass.

Club House Restaurant: Club House Sandwich, 99.-

Fredag

Final Putt KM.
Club House Restaurant: Grillad fläskfilé med
bearnaisesås och rostad potatis, 99.-

Lördag

Sommarfest med liveband (se information sid 2).
Prisutdelning för tävlingarna torsdag-lördag.
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Välkommen till nya Svensk Golf Dormy Tour!
Svensk Golf har valt ut tio anläggningar runt om i
landet för att skapa Sveriges största golfparty och
upplevelser utöver det vanliga. Svensk Golf Dormy
Tour spelas den 24 juli på Askersunds GK.
Spelformen är texas scramble med dubbla kanonstarter. Alla ska ha en chans att vara med då deltagandet är
primärt och resultatet sekundärt, säger man på Svensk
Golf, även om det självklart kommer levereras ordentliga prisbord till varje kanonstart. Dessutom utlovas

roliga extratävlingar, härlig atmosfär och oväntade
överraskningar.
De bästa lagen kommer att få ge sig av på en oförglömlig golfresa, framtagen tillsammans med tävlingens sponsorer. Så det finns goda skäl att börja fila på
den optimala laguppställningen.
Startavgift: 250 kr/pers (1000 kr/lag) exklusive eventuell greenfee om du ej är fullvärdig medlem i Askersunds Golfklubb. Anmälan via Min Golf.
24 juli

Elitgolf på Askersunds GK
Helgen den 21-22 augusti spelas det elitgolf på Askersunds GK då vi bjuder in till Nordea Future Series och
Dormy Challenge.
Nordea Tour Future Series (NFTS) är tävlingar på
nivån under Nordea Tour. Årets prissumma är 80 000
kronor och vi hoppas kunna locka ett stort startfält
till tävlingen. Den spelas över två dagar med 18 hål
varje dag. Förra året hade vi besök av en Europatourspelare och ett antal spelare från Nordea Tour och
under 2016 hoppas vi att det blir ännu fler. Ta chansen
att titta på elitgolf på din hemmabana och kanske lära
mer om hur man tar sig an banan.
21-22 augusti
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Foto Kjell Posse

NYTT från damsektionen

Klubbmästerskap
Efter att tidigare ha arrangerat KM i augusti och
september så testade vi förra året att köra KM en helg i
juli, med start klockan 13.00. Detta visade sig falla väl
ut och vi kommer att köra samma koncept under 2016.
Under årets KM kommer alla spelare som spelar från
samma tee att delta både i stora KM och i sitt klassKM. Det är bara H70, H80 och D70 som spelar enbart
klass-KM.

KM spelas helgen den 30-31 juli och första start är
klockan 13.00. Första dagen går herrarna ut först och
andra dagen går damerna först.

30-31 juli

Årets damresa går till
Wiredaholms GK
Måndag-tisdag 1-2 augusti avgår resan till Wiredaholms GK, Aneby, med egna bilar (samåkning).
Greenfee två dagar, boende i dubbelrum, två luncher, en 3-rätters middag på kvällen och frukost ingår i priset. Kostnad för resan är 1700 kr. För flitigt
deltagande (minst 3 ggr) i damkvällarna kommer du
få rabatt på priset.
Anmälan till receptionen. Glöm inte att uppge
om du har någon matallergi.
1-2 augusti

OGIO Cup den 10 september (står 11 september i täv-

lingsprogrammet).
Förra året provade vi att spela denna tävling som en
snörtävling…. Det blev verkligen ingen succé! Därför
kör vi nu tävlingen som en vanlig slaggolftävling och
första start är klockan 12.00 och med ändrat datum till
10 september.
10 september

Åmmebergsmästerskapet
Årets upplaga av Åmmebergsmästerskapet spelas den
2 oktober. Tävlingen är öppen för alla, men det är bara
spelare som är skrivna på postnummer 696 75 eller
696 95 som kan vinna en inteckning i bucklan.
Tävlingen spelas som poängbogey över 18 hål och i tre
klasser.
2 oktober

Foto Anna Dacke
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NYTT från juniorsektionen

Golfkul vecka 26

Golfkul vecka 32

Måndag till fredag kl 10-15.
I avgiften ingår lunch och fika eller glass varje dag.
Max antal: 48 barn.
Medlem 600 kr.
Ej medlem 800 kr.

Vi har 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.

Schema vecka 26

Schema vecka 32

Måndag, tisdag och torsdag
Golfträning på olika stationer och dagen avslutas
med lek.

Måndag, tisdag och torsdag
Golfträning på olika stationer.

A
K
O
B
L
FUL

D

Onsdag
Bad, besök i Maskinhallen, regelvandring och
dagen avslutas med lek.
Fredag
Genomgång och uppvärmning för tävling.
Olika tävlingar beroende på kunskapsnivå.
Dagen avslutas med prisutdelning.

Onsdag
Besök i Maskinhallen, regelvandring.
Fredag
Genomgång och uppvärmning för tävling.
Dagen avslutas med prisutdelning.

Ta med varje dag:
- Regnkläder
- Vattenflaska
Anmälan till receptionen på info@askersundsgolfklubb.se eller tel 0583-349 43.

Ange namn på barnet, adress, telefonnummer och personnummer. Vi behöver också
namn och mobilnummer till en kontaktperson under veckan. Eventuella matallergier
anges i samband med anmälan.
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Foto Kjell Posse

Peter lär dig hitta vägen ur bunkern!
Pro Peter Runius ger lektioner under hela säsongen.
Passa på att ta exempelvis bunkerlektioner för att lära
dig hur du slår bunkerslag från våra nyrenoverade
bunkrar. Peter ger även tips om hur du anpassar din
sandwedge för den nya typen av bunkerslag som behövs
i bunkrarna.
Vill du förbättra ditt spel på banan med upplägg och
spelstrategi kan du även boka lektioner på banan. För
lektioner i sving, närspel, bunker och puttning bokar
du 25 minuters pass. Vi har paketpris på tre, sex eller
10 lektioner.
Boka träning med Peter via receptionen. Gruppträningar läggs ut på hemsidan som Nyheter.

Enskild lektion
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
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BUNKERPROJEKTET
Vårt stora projekt inför och under säsongen 2016 har varit
att byta all sand i bunkrarna mot vit marmorkross. Den
26 maj var vi klara med alla greenbunkrarna och vi hoppas och tror att vi avslutar arbetet med fairwaybunkrar och
övningsområden till midsommarveckan. Då har vi tagit ur
1200 ton sand och lagt tillbaka 1200 ton marmorkross.
För er som redan besökt en av våra bunkrar så hoppas vi
att ni finner dessa något mer lättspelade än tidigare. Vill
du lära dig att enklare slå dig ur bunkern och rädda slag
rekommenderas en bunkerlektion med Pro Peter Runius.
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Foto Anna Dacke

HÄR KAN DU TRÄNA

Rangen

Askersunds GK har ett antal specialutformade övningsområden för olika typer av slag, vilka vi vill uppmana
er att använda.

Rangen: Har kan man träna alla typer av slag, både

på matta och gräs (ovanför slaghuset). Man kan köpa
bollar med hjälp av Solokort eller ett vanligt bankkort.
Vårt tips är att man bäst tränar drives från gräset ovanför slaghuset. Tänk också på att sikta mer till höger, då
det finns boende i husen till vänster.

Övningsområdet mellan klubbhuset och hål två: Här kan
man träna pitch, putt och bunkerslag både från matta,
gräs och sand. Slagen kan variera från 0 till 90 meter.

Detta område kan även användas som en korthålsbana,
spela två varv och använd hålet med gul flagga på ett
varv och blå flagga på nästa. Detta är en perfekt träning
inför spelet på banan.

Gamla nians green: Denna green är till för chip och
putt, inte pitch. Här kan man också träna bunkerslag
(när vi gjort i ordning bunkrarna). Denna green används också ofta av våra nybörjargrupper.
Stora och lilla puttinggreenen: Den stora puttinggreenen kan man använda för chip och putt. Här finns även
hålkoppar som är mindre än normalt och dessa lämpar
sig mycket bra för träning av korta puttar, upp till en
meter.
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Öppettider i reception och shop säsongen 2016
måndag-fredag 07.30-19.00
lördag
07.30-18.00
söndag
07.30-17.00
Välkomna till säsongen 2016
Hälsningar Mats och Lasse med personal

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

VÅRA HUVUDPARTNERS

