
FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. 
Nummer 2, 2017.

Semestergolfen 
Hela programmet med tävlingar och kvällsaktiviteter

 

Allsång i juli 
Tydligare seasidebana 
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Sommarfest  
med avslutning av Semestergolfveckan 

Lördag den 8 juli från kl 18.00 

Musik till DJ 

Sommarbuffé, 225.-, barn upp till 12 år 70.-  
2 st dryckesbiljetter 100.- (stor stark alt. vin) 

Anmälan via www.askersundsgolfklubb.se  
och länken under Nyheter.  

Betalning i förväg, senast den 6/7,  
till Club House Restaurant.

Även om vi startade golfsäsongen tidigt har våren 
varit allt annat än normal i år. Svängningarna mellan 
snö med minusgrader  och högsommarvärme har varit 
snabba. Men nu hoppas vi få njuta av en underbar 
sommar! Greenerna är fantastiska och väntar på att du 
ska svinga klubban.
 
Ökat intryck av seasidebana 
Palissadarbetet på 7:an som pågått sedan i höstas är 
nu slutfört och alla kan nog instämma i att vi har fått 
ett vackrare och mer tilltalande hål. Det kontinuerliga 
arbetet som görs på banan av våra duktiga banarbetare 
syftar till att öka intrycket av seasidebana.  
Det fina vädret i slutet av maj ledde till fantastiska sol-
nedgångar vilket vår banchef  Morgan Särén fångade på 
bild, vilket ni kan se i detta nummer av tidningen.

Tävlingar och underhållning 
Semesterperioden är nära och därmed också Semes-
tergolfveckan, 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.  
Magnus Sjögren är också tillbaka med sina allsångs-
kvällar under tre lördagar i juli.

Kontantfritt 
Du har säkert noterat att vi nu är kontantfria i såväl 
receptionen som i Club House Restaurant. Så glöm inte 
bankkortet när du ska betala. I receptionen går det även 
bra med Swish.

Ta tillvara på dagarna och ha en skön sommar på  
Askersunds Golfklubb!

Vår bästa tid är nu
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Allsång             med Magnus Sjögren

Fri entré. 
Välkomna!

Klubbhuset, ASKERSUNDS GOLFKLUBB, från klockan 19.00

1 juli      15 juli      29 juli
Club House Restaurant erbjuder en begränsad meny under dessa kvällar. 

Club House Pizza har öppet. Kom i god tid för ett bord.

Från den 24 juni
Fredag-söndag kl 15-21

  

CLUB HOUSE  

P I Z Z A

Gäller på ordinarie priser, ej tävlingsgreenfee.

Club House Restaurant 
öppettider: 
Vardagar och helger   08.00 - 16.00 
 
Utökade öppettider: 
2/6 - 22/6   08.00 - 19.00 
23/6          Stängt 
24/6 - 6/8    08.00 - 21.00 

Dagens lunch serveras alla dagar kl 11.00 -15.00. 
À la carte alla dagar från kl 15.00.



Söndag 2 juli – Kosa Trophy
Spelform: Partävling i herr- och damklass. Fyrboll (bästboll), 
slaggolf 18 hål. Alla måste bidra med 9 hål. Klassindelning: 
Två klasser (klassgränser sätts när anmälan gått ut). Startord-
ning: A-B, första start kl 07.30.  
Sponsor: Kosa.

  KVÄLL    Club House Restaurant: Ceasarsallad, 99.-

Måndag 3 juli – Nike Cup
Spelform: Singeltävling 18 hål, poängbogey. Klassindelning: 
Tre klasser. Startordning: A-B-C, första start kl 08.00.  
Sponsor: Nike.

  KVÄLL     Grosspot 199.- inkl anmälningsavgift och mat enligt  
 nedan. 
 Club House Restaurant: Ost- och baconburgare  
 med klyftpotatis, 99.-

Tisdag 4 juli – Oakley Scramblen
Spelform: Scramble, slagtävling 18 hål i 3-mannalag, lagvis 
anmälan. Alla spelare måste bidra med 6 utslag. Klassin-
delning: Två klasser. Startordning: A-B, första start kl 07.30. 
Sponsor: Oakley.

  EM/   Kval Krocket KM. 
  KVÄLL Club House Restaurant: Räksmörgås, 99.-

Onsdag 5 juli – Cleveland Paret
Spelform: Partävling 18 hål, Irish Greensome, slaggolf. Klass-
indelning: Två klasser. Startordning: A-B, första start kl 07.30.  
Sponsor: Cleveland.

  KVÄLL   Final Krocket KM. 
 Prisutdelning för tävlingarna söndag-onsdag. 
 Club House Restaurant: Grillad biff med sky,   
 vitlökscreme samt klyftpotatis, 99.-
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Den 2-8 juli är det Semestergolfvecka på Asker-
sunds Golfklubb med massor av tävlingar, fina 
priser, trevliga kvällsaktiviteter, specialmenyer 
i Club House Restaurant, underhållning m.m. 
På lördagen avslutar vi med en stor sommar-
fest i vårt klubbhus!

4

Semestergolf
vecka 27
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* Tvådagarstävlingen torsdag och 
fredag 6-7 juli 
Klassindelning: Tre klasser.  
För deltagande i Tvådagarstävlingen betalar 
du en anmälningsavgift innan start i Titleist 
Slaget. Dina nettopoäng på Titleist Slaget 
dras bort från dina nettoslag på Dormy Cup. 
Tävlingen har eget prisbord.

Krocket KM - Tisdag och onsdag
Kval tisdag eftermiddag och kväll. Tre klasser, 
dam, herr och junior. Final onsdag kväll för 
de åtta bästa i varje klass. Medaljer till de tre 
första i varje klass.

Putt KM - Torsdag och fredag
Kval torsdag eftermiddag och kväll. Tre klas-
ser, dam, herr och junior. Final fredag kväll 
för de tio bästa i varje klass. Medaljer till de 
tre första i varje klass.

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.

ANMÄLAN

Torsdag 6 juli – Titleist Slaget*
Spelform: Singeltävling 18 hål, slaggolf. Klassindelning: Fem 
klasser, varav två juniorklasser. Startordning: A-B-C, juniorerna 
lottas in i de olika klasserna, första start kl 07.30.  
Sponsor: Titleist.

   EM/  Kval Putt KM.  
  KVÄLL   Club House Restaurant: Club House Sandwich, 99.-

Fredag 7 juli – Dormy Cup*
Spelform: Singeltävling 18 hål, slagtävling (A -och B-klass) /  
poängbogey (C-klass). Startordning:  A-B-C, första start kl 07.30.  
Sponsor: Dormy Golf & Fashion.

  KVÄLL   Final Putt KM. 
 Club House Restaurant: Gravad lax med dillstuvad   
 potatis, 99.-

Lördag 8 juli – Puma Cobra Trophy
Spelform: Partävling, Greensome poängbogey 18 hål.  
Klassindelning: Två klasser. Startordning: Två kanonstarter, 
kl 07.30 (ange ”tidig start”) och kl 13.00 (ange ”sen start”). 
Sponsor: Puma och Cobra.
 
  KVÄLL   Prisutdelning för tävlingarna torsdag-lördag.  
 Ponnyridning mellan kl 18-20. 

 Sommarfest (se information sid 2). 
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Helgen den 19-20 augusti spelas det elitgolf på Asker-
sunds GK då vi bjuder in till Dormy Challenge Future 
Series. 
 
 Future Series är tävlingar på nivån under Swedish 
Golf Tour och en viktig del i den svenska tävlingstrap-
pan. Där får spelare som ännu inte lyckats spela in sig 
på Swedish Golf Tour möjlighet att tävla. Årets pris-
summa är 80 000 kronor och vi hoppas kunna locka ett 
stort startfält till tävlingen. Den spelas över två dagar 
med 18 hål varje dag. 
 Ta chansen att titta på elitgolf på din hemmabana 
och kanske lära mer om hur proffsen tar sig an banan. 

Elitgolf på Askersunds GK

19-20 augusti
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Alla spelare som spelar från samma tee kommer att 
delta både i stora KM och i sitt klass-KM. Det är bara 
H70, H80 och D70 som spelar enbart klass-KM.  
 KM spelas som scratch slagtävling över 36 hål helgen 
den 29-30 juli (18 hål lördag och 18 hål söndag). Första 
start är klockan 13.00 på lördagen. Söndag lottas täv-
lingen i resultatordning.

Åmmebergsmästerskapet

Klubbmästerskap

Årets upplaga av Åmmebergsmästerskapet spelas den 
1 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 slaggolf över 18 hål och i tre 
klasser.

OGIO Cup

Spelas den 10 september som poängbogey i tre klasser 
med första start klockan 12.00.

1 oktober

29-30 juli

10 september

KM Två Generationer 

KM Två generationer spelas lördagen den 7 oktober. 
Partävling i två generationer; far och son, far och  
dotter, mor och son eller mor och dotter.

KM Foursome
KM Foursome spelas söndagen den 8 oktober.  
Dam-och herrklass, partävling.

7 oktober

8 oktober
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NYTT från juniorsektionen

Golfkul vecka 26 
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.

Golfkul vecka 32 
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.

Anmälan till receptionen på info@askersundsgolfklubb.se  
eller telefon 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.

Måndag, tisdag och torsdag 
Golfträning på olika stationer och  
dagen avslutas med lek. 
 
Onsdag
Regelvandring och golfträning.
Dagen avslutas med lek. 
 
Fredag 
Genomgång och uppvärmning för 
tävling. Olika tävlingar beroende på 
kunskapsnivå. Dagen avslutas med 
prisutdelning.

Måndag, tisdag och torsdag 
Golfträning på olika stationer. 
 
Onsdag
Regelvandring och golfträning.
 
Fredag 
Genomgång och uppvärmning för 
tävling. Dagen avslutas med prisut-
delning.

Ta med varje dag: 
- Regnkläder 
- Vattenflaska

Då Anna Dacke, vår medarbetare 
sedan länge, slutade på heltid hos 
oss i början av säsongen, så har vi 
nu ett nytt glatt ansikte i receptio-
nen. Hon heter Emma Karlsson. 
Det är inte omöjligt att ni känner 
igen henne då hon tidigare jobbade 
på Club House Restaurant.
 Under sommarperioden kommer 
även Julia Persson, som tidigare 
hjälpt till på Golfkul, arbeta i re-
ceptionen.

EMMA - vårt nya ansikte i 
receptionen

Foto Magnus Lilja

Från och med 
säsongen 2017 tar 
receptionen endast 
emot kortbetalning 
och Swish.  
 

Endast kortbetalning i Club House 
Restaurant.

KONTANTFRITT

CASH FREE
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NYTT från damsektionen

Årets damresa till Östads Golf 
Årets damresa går den 1 augusti över dagen till 
Östads Golf. Gememsam buss med avfärd  
kl 07.00. I priset på 500 kr ingår buss, kaffe och 
smörgås vid ankomst, lunch och greenfee (första 
start kl 09.30). Om du är en flitig deltagare i dam-
kvällarna får du rabatt på priset. Mer information  
finns på anslagstavlan i klubbhuset. 
 Anmälan via www.askersundsgolfklubb.se  
och länken på damsektionens sida senast den 1/7.  
Glöm inte uppge om du har någon matallergi eller 
behöver golfbil.

1  augusti
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Peter lär dig komma över hindren!

Pro Peter Runius ger lektioner under hela säsongen. 
Passa på att ta bunkerlektioner för att lära dig hur du 
slår bunkerslag från våra bunkrar med marmorkross. 
Eller du kanske behöver få hjälp med svingen för att 
komma över vattenhindren.  
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. Gruppträ-
ningar med olika inriktningar läggs ut på hemsidan 
som Nyheter. 

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
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Palissadprojektet och andra banarbeten  

Ni har säkert sett att arbetet med 
palissaden på hål 7 nu är slutfört 
och att vi har fått en finare och tyd-
ligare kantlinje. Den urgrävning 
av bäcken som skett på hål 10 och 
11 har nu fått effekten av en större 
mängd vatten i vattenhindren på 
hål 12 och 13, vilket är kanon. För 
att skapa en öppnare känsla och öka 
på intrycket av en seasidebana har 
vi rensat en hel del sly, buskar och 

Foto Kjell Posse

Peter lär dig komma över hindren!

Orange tee  

Damer över 70 år och flickor 12 år och yngre 
kan från och med i år även välja att spela 
orange tee som är ungefär 800 meter kortare 
än röd tee.  
 

TÄV LING 
Vad ska vi döpa Onsdagsgruppen till? 

Vi skulle vilja ha ett roligare namn till gruppen med 
våra onsdagsjobbare. Vi har ett gäng som jobbar med 
området runt klubbhuset och ett gäng som är ute på 
banan.  
 Pris till det vinnande förslaget. Lämna ditt förslag 
via mejl till magnus@askersundsgolfklubb.se senast den  
23 juni.  
 

mindre träd. Och ju grönare banan 
nu blir så hoppas vi på en fantastisk 
bana. 
 För att förhoppningsvis hålla den 
lite envisa grågåsen borta från vissa 
områden på hål 13 har vi köpt in 
en fågelskrämma. Av samma orsak 
har vi också lagt ut en plastorm vid 
greenkanten. Så ingen anledning 
att bli rädd för denna. 
 



VÅRA HUVUDPARTNERS

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

 

Öppettider i reception och shop t.o.m. 17 september 2017 
 

         

Välkomna till säsongen 2017
 

Hälsningar Mats och Lasse med personal

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


