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et är fortfarande mycket 
golf kvar på säsongen. 
Om vi kan bortse från 
en och annan regndag 
så har vi ett behagligt 
klimat nu och greenerna 
har i stort blivit bättre ju 

längre säsongen har gått. 
 Vill du lära känna ”mannen bakom green-
erna”, läs intervjun med vår Greenkeeper. 
 Förutom Semestergolfveckan har vi haft 
två stora golftävlingar under säsongen, Svensk 
Golf Dormy Tour och Dormy Challenge 
som är en deltävling i Nordea Tour Future 
Series. Vi har också fått en ny klubbmästare 
på herrsidan. Läs mer om detta längre fram i 
tidningen.  
 För den som vill vara med och tävla finns 
fortfarande KM Två Generationer, KM Four-
some och Oktobertouren att anmäla sig till.  
 Och har du inte fått in svingen eller putt-
tekniken i år så är det inte för sent att ta några 
lektioner av vår Pro Peter Runius. Han håller 
även vinterträning i Golfhallen i Örebro. 
Det känns roligare att avsluta golfsäsongen 
på topp och känns lättare att starta upp tilll 
våren med ett gott självförtroende. 
 Den 17 september genomför vi årets 
Avslutningsfest. Du anmäler dig som vanligt 
och köper biljetter direkt hos Club House 
Restaurant.  
 Kom också ihåg att anmäla dig till höstens 
städdag den 16 oktober då vi stänger klubbhu-
set för säsongen. 
 Redan nu vill vi tacka våra medlemmar, be-
sökare och medarbetare som alla är delaktiga i 
klubbens framgång och framtida utveckling!
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D Allsångskvällar
Magnus Sjögren med Lilla allsångsorkestern har även 
i år underhållit oss tre kvällar i juli med allsång. Sista 
tillfället fick vi äntligen njuta av en sommarkväll i 
ordets rätta bemärkelse med sol, värme och allsång ute 
på altanen.  

SOMMARFESTEN  
med avslutning av Semestergolfveckan

Semestergolfveckan avslutades traditionsenligt med 
Sommarfesten som lockade många deltagare, både 
golfare och ickegolfare. Krögarna bjöd på en buffé 
med allehanda rätter för att avslutas med snacksbuffé. 
Senare på kvällen underhöll det fenomenala partyban-
det Playhouse från Örebro med en blåssektion som var 
helt otrolig! 

Avslutningsfest 



3

Foto Anna Dacke



4

NYTT från juniorsektionen

En populär vecka för  
JUNIORER  
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 10 år.
Golftränare Peter Runius hål-
ler i undervisningen med hjälp av 
några av klubbens juniorer. De lär 
sig mycket spelmässigt, även om 
reglerna är lite svåra att ta till sig i 
början. Många av de större bar-
nen tar Grönt kort som en följd av 
Golfkul. 
 Vecka 32 har vi mindre barn-
grupper då Peter Runius själv har 
hand om lilla Golfkul med ca 20 
barn fördelat på förmiddag och 
eftermiddag.

NYTT från damsektionen

Final i damgolfen

Ping-finalen avgörs tisdagen den 
6 september med 9 hål slaggolf,  
prisutdelning för hela säsongen 
och avslutningsmiddag.  
 Anmälan sker via Min golf  
eller i receptionen, glöm inte 
ange eventuella matallergier. 

6 september

Damtävlingarna på tisdagskväl-
larna har haft ett betydligt bättre 
väder i år med sol och blå himmel 
mot förra årets regn, skyfall och 
åska under tävlingarna. Det har 
avspeglat sig på resultaten och del-
tagarantalet på tävlingarna i år.
 Årets damresa gick till Wireda-
holms GK första helgen i augusti. 
Det blev ett väldigt lyckat arrang-
emang med övernattning, god mat, 
trevligt boende och spel i två dagar 
på en ganska krävande bana. 

Sol över årets damer

Foto från förra årets Ping-final.Foto Anna Dacke Foto Anna Dacke
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NYTT från herrsektionen

Till Töreboda GK med herrarna

Den 7 oktober åker klubbens herrar 
på avslutningsresa till Töreboda 
GK. Vi kommer att åka i gemen-
sam buss med avgång ca klockan 
10.00. I resan ingår lunch och 
greenfee. Reducerat pris för den 

som har deltagit i minst tre tillfäl-
len av herrgolfen. Man kan ta med 
bag och vagn (ett begränsat antal 
vagnar). Efter spelet kommer vi att 
ha prisutdelning för hela säsongen 
och utse årets herrgolfare. 

 Anmälan görs till receptionen via 
info@askersundsgolfklubb.se eller 
via telefon 0583-349 43. 

7 oktober

Resultat i årets seriespel

H65 div 1 
Vårt lag under ledning av Kjell Posse vann serien!

H65 div 3 norra
Placerade sig på en 2:a plats i serien.  
Lagledare Ingemar Jansson. 

H65 3 västra
Här blev det också en 2:a plats i serien.  
Lagledare Erik Lundström

H75
Placerade sig på en fin 2:a plats i serien.  
Lagledare Hasse Ström.

H55
En femteplats för laget under ledning av lagledare  
Mats Öhman.

Segrarna  i H65 div-1 Mellansvenska Veteranserien 2016 som har gått rakt igenom tre serier 
på tre år. Övre raden från vänster: Roger Adolfsson, Aivo Lahesalu, Lennart Persson, Ralf 
Friman, Lars-Erik Gustafsson. Nedre raden från vänster: Ola Carlsten, Kjell Posse (lagledare), 
Kjell Jonsson, Ulf ”Kricke” Christiernsson.

Dam 6:an & Distriktsserien  
Serierna är vid skrivande stund inte slutspelade.  
Lagledare för Distriktsserien är Kerstin Asker och 
Kerstin Öhrman.
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Fler starter under Semestergolfveckan

Det var en vecka med många starter i alla tävlingar. 
Par- och lagtävlingarna Mizuno Scramble, Cleveland 
Poängen och Puma Cobra Trophy blev fulltecknade 
väldigt tidigt, med långa väntelistor till följd. Singeltäv-
lingarna var i stort sett också fullbokade vilket var extra 
roligt.
 Totalt hade vi i år 1507 starter under Semestergolf-
veckan. 2015 hade vi 1501 starter, 2014 1457 starter och 
2013 1338 starter. En stadig uppgång alltså.

Nike cup:
Genomsnittlig score: 101,26
Svåraste hål: 12
Lättaste hål: 6 

Titleist poängen:
Genomsnittlig score: 96,86
Svåraste hål: 18
Lättaste hål: 4 

Dormy cup:
Genomsnittlig score: 100,39
Svåraste hål: 7
Lättaste hål: 16

Statistik från de tre singeltävlingarna: 
Eagles: 0 st
Birdies: 103 st
Par: 1395 st 
Bogeys: 2436 st
Dubbel Bogeys: 3265 st

Foto Anna Dacke
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Tävlingen genomfördes en varm och härlig dag med fulla 
startfält i båda kanonstarterna. Det fanns lite extra aktivi-
teter runt banan och fina prisbord. I skrivande stund vet vi 
inte om våra två semifinallag (Lag Nordvall/Granander/
Bergfalk/Andersell samt lag Smedberg/Smedberg/Trulsson 
/Falck) tagit sig till finalen i Grekland. Semifinalen äger 
rum på Ekerum Resort Öland i september.

Svensk Golf Dormy Tour
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Syskonduell
till sista hålet  

i Dormy Challenge /  
Nordea Tour Future Series

Det var ett fantastiskt väder, soligt med 
svag vind. Banan var i mycket bra skick 
med en stimp på greenerna på 11,5. Start-
fältet var förhållandevis litet, men hela 25 
plushandicapare deltog.  
 Det var roligt att så många medlem-
mar var ute och tittade på bra golf under 
helgen, vi har nog aldrig haft så stor publik 
ute på hål 3/6 som denna tävling. 
 I ledning efter första dagen var bröder-
na Oscar och Hampus Bergman (båda från 
Lannalodge Golfresort) och Mark Larsson 
(Ljunghusens Golfklubb).
Mark Larsson spelade inte lika bra sista 
dagen utan slutade som delad 5:a på 5 un-
der par. Bröderna gjorde upp i en rafflande 
duell där Oscar avgjorde med en putt 
från 1,20 meter för att sluta 9 under par. 
Hampus slutade ett slag efter på minus 
8. Oscars segercheck blev på 17 200 kr ex 
moms. Helgen efter tog Oscar även hem 
sin första seger på Nordea Tour.  
 Bästa amatör var Oliver Gillberg på 4 
under par och med det resultatet placerade 
han sig på delad 7:e plats. 

Foto Kjell Posse
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Klubbmästare! 
Efter förra årets flytt av KM till 
juli så verkar vädergudarna ha ac-
cepterat flytten. Vi hade betydligt 
bättre väder i år, om än lite blåsigt, 
när deltagarna kämpade om de 
åtråvärda medaljerna. Vi fick en ny 
segrare i KM herr i år efter en hård 
kamp på sista hålen mellan Jesper 
Edström och Daniel Florin. För 
första året sedan klubben startades 
hade vi inte någon damklass vilket 
vi hoppas var en engångsföreteelse. 
Då vi följer de nya åldersklasserna 
som kom med den nya regelperio-
den som startade 2016, så spelade 
H70 i år från rött, vilket var en ny 
upplevelse för vissa av deltagarna. 

Herr      Jesper Edström                       

Klubbmästare i klasser: 

H40 Niklas Tegnér
H50 Peter Lindell
H60 Kjell Jonsson
H70 Kenneth Almgren 
Junior Gabriel Ahlm

Putt-KM 

På fredagskvällen under semes-
tergolfveckan genomfördes tra-
ditionsenligt Putt KM efter kval 
under onsdag och torsdag. 
Årets segrare blev: 

Dam Lena Bohman
Herr Andreas Gummi Adolfsson 
Junior Erik Lagesson

Foto Kjell Posse

Årets klubbmästare i herrklassen, Jesper Edström.
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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 
lördag-söndag 8-9 oktober. Gene-
rations 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.  
Anmälan via Min golf eller i recep-
tionen.

Le Grande Finale 
Lördag den 15 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 
olika KM. Vinst i Order- of-Merit 
för damerna, herrarna eller seni-
ortävlingarna 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.
Anmälan via Min Golf eller i recep-
tionen.

Åmmebergs- 
mästerskapet
25 september genomförs årets sista 
öppna klubbtäving och sista deltäv-
lingen 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 re-
ceptionen. 

Final i Onsdagsgolfen
Finalen avgörs den 21 september. 
Anmälan sker via Min golf eller i 
receptionen.

21 september

Oktobertouren 
startar den 12 september med 
deltävlingar på Askersunds GK 
den 26 och 29 september samt 6 
oktober. Tävlingen genomförs i 3 
klasser. Det är olika villkor för de 
olika klubbarnas deltävlingar, statu-
ter finns på www.olgf.nu. För våra 
deltävlingar gäller följande: Föran-
mälan senast kl 16.00 dagen innan, 
startlistan publiceras kl 18.00.  
Kostnad för lunch och spel är 170 
kr för icke medlem och 120 kr för 
medlem (vardag och fullvärdig). 
Löpande start. 
Anmälan via Min Golf eller i re-
ceptionen.

12 september

25 september

8-9 oktober

15 oktober
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Namn:  Morgan Särén
Civilstånd:  Gift med Lina och har tre  
 barn, Felix, Marcus och  
 Rasmus.
Bor:  I Åmmeberg. Född i  
 Motala, har bott i Hammar,  
 Mariestad och Stockholm. 
Intressen:  Tränar P01/02 IFK Asker- 
 sund fotboll.  
Hcp:  4

 

Vilken utbildning har du inom green-
keeping?
- Jag har gått grund- och vidare-
utbildning för banpersonal (GUB 
och VUB) inom SGA:s regi. Som 
komplement har jag givetvis röj- och 
motorsågsutbildning.  
 I år var jag med och jobbade på 
Bro Hof under Nordea Masters vil-
ket gav en massa input gällande vår 
egen banskötsel. 

Några tankar på vidareutbildning?
- Det finns en högre greenkeeperut-
bildning (HGU) som jag siktar på att 
gå inom några år. 

Hur blir man en bra greenkeeper?
- Stort intresse för golf men viktigast 

Lär känna vår Greenkeeper 
av allt är bra 
arbetsledning. 
Att vara en bra 
arbetsledare 
kan i många fall 
vara bättre än 
att ha teoretisk 
utbildning.

Vilken del av Askersunds GK har just 
nu störst utvecklingspotential? 
- I grunden kan vi nog få allt att bli 
ett snäpp bättre, men ska jag peka 
på något just nu så är det att sköta 
sidovattenhinder, bäckar och åar på 
ett bättre sätt. 

Årets stora projekt var bunkrarna, hur 
tycker du att det gick?
- Arbetsinsatsen som krävdes var 
otroligt mycket större än vad vi 
trodde. Devisen att gräs växer stäm-
mer ju bra, då vi givetvis också var 
tvungna att sköta banan med klipp-
ning mm samtidigt som vi skulle 
göra bunkrarna. Något vi lärt oss 
beträffande den nya vita sanden, är 
att den måste skötas varje dag vilket 
ger behov av fler anställda på banan. 

Vad har du för målsättning för banan 
på Askersunds GK?
- Kortsiktigt att bli bäst i länet och 

mer långsiktigt att bli topp 10 i 
Sverige. 

Vad har du för eget önskeprojekt inom 
golfen?
- Att få jobba på fler stora tävlingar, 
exempelvis British Open.

Är det någonting du skulle vilja avsluta 
med?
- Uppmana alla att laga nedslagsmär-
ken och lägg tillbaka torvor så vi får 
behålla vår fina fairway och greener! 

 ”Laga nedslags-
märken och lägg 
tillbaka torvor så vi 
får behålla vår fina 
fairway och greener!

Foto Magnus Lilja



Vi vill att man anmäler sitt deltagande i förväg senast sön-
dag den 9 oktober via mejl till info@askersundsgolfklubb.se 
eller via telefon 0583-349 43.
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Söndag den 16 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 krattor, spadar mm. Efter 
genomförd städning bjuder vi på lunch och de som job-
bat kan hämta ut tidigare insatt städavgift (100 kr per 
tillfälle, för seniorer vardag eller fullvärdig).  

HÖSTENS STÄDDAG

16 oktober

Foto Anna Dacke

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 2017.

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



14 Foto Kjell Posse
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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 2016 med en ännu 
bättre sving än du startade den!

Förbättra dina möjligheter med höst- och vinterträning med Pro Peter Runius

Har säsongen inte genererat de 
resultat du vill?

Enskild lektion
25 minuter 300 kr
50 minuter 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

Efter höstens städdag den 16 oktober stänger restau-
rangen för säsongen.  Vi tackar alla gäster för en bra 

säsong och hoppas på återseende till våren!

Vi ses snart igen!



VÅRA HUVUDPARTNERS

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

 

Öppettider i reception och shop 

Till och med 11 september:  12 september - 16 oktober:  
måndag-fredag 07.30-19.00 måndag-fredag 07.30-18.00 
lördag 07.30-18.00 lördag 07.30-17.00 
söndag 07.30-17.00 söndag 07.30-16.00

 

Kontakt under vintern 2016-2017

Under vintern 2016-2017 är inte receptionen i Åmmeberg bemannad, 
men du kan fortfarande nå Magnus Lilja via telefon 0583-349 43. 
Du kan också ringa Helena Stubbe på telefon 019-20 95 23. Helena 
svarar på frågor kring försäljning och köp av B-aktier och andra med-
lemsfrågor kring fakturering, autogiro mm.

 
 

Hälsningar Mats och Lasse med personal.


