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Nyheter från Askersunds Golfklubb.
Nummer 1, 2018.

Nu ser vi framåt
Ta golfen till en ny nivå med gruppträning
Kommande regeländringar och världshandicap
Vårens städdagar
Vi bygger padel banor
Årets tävlingsprogram

Foto Anna Dacke

Mer golf till alla!
När vi i år har haft en riktig vinter i hela Sverige är det
svårt att känna vårens ankomst. Men förr eller senare
är den här, och med den längtan efter att plocka fram
golfsetet och ge sig ut på banan. Ambitionen är att
öppna till mitten av april men vi hänvisar till vår hemsida för aktuell information.

TRE FESTER

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

Ta golfen till en ny nivå

Den stora händelsen i början av året var när Skatteverket
tog belut att godkänna golfen som en skattefri friskvårdsförmån. Passa på att utnyttja ditt eventuella friskvårdsbidrag från din arbetsgivare till något utöver det vanliga - att
utveckla golfen med lite lektioner. Om du är intresserad av
grupplektioner finner du vårens utbud på sidan 10-11.
Skulle du vilja testa något helt annat, kan vi nu meddela
att vi till sommaren kommer uppföra två padel banor på
vårt område, se sidan 16.

Valborgsfest 30 april
Valborgsfirande med buffé, kaffe och kaka,
229 kronor. Anmälan till receptionen.

Banförändring

Under vintern har arbete utförts med att rensa bäcken på
hål 9 vilket gör att vattnet framträder tydligare.
Under vårens städdagar den 14 och 21 april fortsätter vi
tillsammans att göra banan fin inför säsongen. Den 21 april
kommer vi även hjälpas åt att lägga gräs vid 9:an. Läs mer
om detta på sidan 16.

Sommarfest 7 juli
med avslutning av Semestergolfen. Sommarbuffé
och underhållning, 229 kronor. Anmälan och betalning till Club House Restaurant.

Semestergolf och andra tävlingar

Semestergolfen äger traditionsenligt rum vecka 27 (1 - 7
juli). Den och övriga tävlingar hittar du mer information
om i tävlingsprogrammet på sista uppslaget och det är nu
öppet för anmälan. En del tävlingar blir snabbt fulltecknade så fundera inte för länge.

Avslutningsfest 22 sept.
Välkommen till en ny golfsäsong på Askersunds GK!
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Vi återkommer med mer information.

Musikkvällar
med gästartister

Klubbhuset, ASKERSUNDS GOLFKLUBB

14 juli

21 juli

28 juli

Club House Restaurant erbjuder en begränsad
meny under dessa kvällar. Club House Pizza har öppet.
Kom i god tid för ett bord. Bordsbokning tel 0583-349 44.

I samband med årets städdagar den 14 och 21 april
samt vid städtävlingen den 22 april håller Club
House Restaurant öppet för lunch.
Fredag den 27 april är det säsongsöppning och vi
hälsar gamla och nya gäster välkomna! Anna Forsberg, som jobbat hos oss i flera år, kommer i år vara
ansvarig för restaurangen under säsongen.

Club House Restaurant
öppettider från 27 april:
Vardagar och helger 08.00 - 18.00

Fri entré.
Välkomna!

Utökade öppettider:
1/6 - 21/6
22/6
23/6 - 5/8

23 juni - 4 augusti
Fredag-lördag kl 15-21

CLUB HOUSE

PIZZA

08.00 - 19.00
Stängt
08.00 - 21.00

Dagens lunch serveras alla dagar kl 11.00 -15.00.
À la carte, fullständiga rättigheter samt café med
egenbakat kaffebröd.
Bordsbokning tel 0583-349 44
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NYTT från seniorsektionen

Måndagsgolfen
30 april till 11 september.
Uppehåll vecka 27-29 och final den
18 september (tisdag). Tävlingarna
är öppna för damer och herrar +22
(födda 1995-).
Klassindelning:
A-klass: 0,0 - 22,0
B-klass: 22,1 - 54
Enligt regelverket stannar man
kvar i den klass man börjat i, även
om man höjer eller sänker sig in
i en ny klass. Spelare i handicap-

grupp 6 (37-54) får tillgodoräkna
sig slag enligt handicap 36,0. Klassindelningen är gjord med stöd av
resultat från föregående år.
A-klassen kommer spela slaggolf. B-klassen växlar slaggolf med
poängbogey. Vid olika spelformer
lottar normalt receptionen A- och
B-klass för sig respektive blandar
A- och B-klass när vi har samma
spelform. Finalen den 18 september
spelas som en shoot-out.
Det kommer genomföras en av-

slutningstävling som spelas fredag
den 21 september. Vid detta tillfälle
kan alla som har löst säsongsavgift
och/eller de som betalat för minst
10 stycken ”engångsmåndagar”
delta.
Måndagsgolfen har nya statuter gällande bl.a. klassindelning,
tävlingsbestämmelser mm. Dessa
finns att läsa på hemsidan.
Första tävling 30 april

Onsdagsgolfen för +50
25 april till 12 september.
Uppehåll vecka 27-29 och final den
19 september.
Onsdagsgolfen spelas över 9 hål på
eftermiddagarna. Tävlingen är öppen för damer och herrar +50.
Klassindelning:
A-klass: 0,0 - 25,9
B-klass: 26,0 - 54

Spelare i handicapgrupp 6 (hcp 3754) får tillgodogöra sig full handicap. Varannan tävling kommer att
spelas som slaggolf och varannan
som poängbogey.
Onsdagsgolfen har nya statuter gällande bl.a. klassindelning,
tävlingsbestämmelser mm. Dessa
finns att läsa på hemsidan.

Första tävling 25 april
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Foto Jaocb Sjöman

NYTT från herrsektionen

Herrkväll
Den 19 april klockan 19.00 genomförs en herrkväll på klubben
då vi går igenom årets upplägg,
årets resa, Sommarcupen, nya
regler inom golfen 2019 och
mycket annat. Vår PRO Peter
Runius berättar om årets träningsupplägg. Vi umgås och äter
en bit smörgåstårta.
Anmäl dig senast den 16 april
till receptionen.
19 april

Foto Anna Dacke

Årets herresa

Torsdagsgolfen

14-15 september
Herrresan går i år till Finspångs
GK där vi spelar 18 hål båda
dagarna och övernattar på klubben. De som spelat fem eller fler
tävlingar i torsdagsgolfen får
rabatt på resan.

26 april till 27 september.
I herrgolfen får herrar som har
grönt kort och handicap 54 och
lägre delta. Tävlingen är även
öppen för icke-medlemmar, men
enbart medlemmar kan inkluderas i
tävlingens Order-of-Merit.
Speldag är torsdagar med final
och prisutdelning fredag den 5 oktober. Speltiden är mellan kl 16.28
och 18.00 (löpande start), men vid
stora startfält kan denna tid utökas
och även tidigareläggas vid vår och

14-15 september

höst när solen går ner tidigt. Lottning sker i trebollar.
Det är uppehåll vecka 27-29 och
det är heller inte tävling dagen
innan midsommarafton och Kristi
Himmelsfärdsdagen eller om torsdagen infaller på en helg.
Anmälan till tävlingarna sker
genom Min golf. De som måste
erlägga greenfee betalar normal
tävlingsgreenfee.
Första tävling 26 april
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NYTT från damsektionen

Gruppbild från damernas säsongsavslutning 2017

Foto Anna Dacke

Tisdagsgolfen
1 maj till 11 september.
Våra damer, från 18 år, spelar sin tävlingsgolf på
tisdagskvällar, med start den 1 maj med Vårslaget. Vi
mixar mellan singeltävlingar och lagtävlingar (lottade
par eller lag) och varierar ofta 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 11 september, med
Ping-finalen, och då avslutar vi även med en bit mat
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och prisutdelning för säsongens Order-of-Merit,
Sommarcupen (se sid 14) och kvällens tävling. Tävlingsschemat och arbetsfördelningen finns att hämta i
receptionen och finns även på anslagstavlan.
Anmälan till alla tävlingar sker via Min Golf.

Första tävling 1 maj

Damkväll

med mingel & modevisning
Den 24 april klockan 19.00 drar

damsektionen igång säsongen med
en damkväll i klubbhuset. Information om säsongens damtävlingar, årets resa, Sommarcupen,
lotterier, modevisning, information från vår Pro Peter Runius om
aktuella kurser och mycket mer.
Krögarna serverar Ceasarsallad
samt kaffe med kaka för 139 kr.
Anmäl dig senast den 17 april.
Glöm inte ange eventuella matallergier.

Nyckelhålet
Nyckelhålet är en damtävling till
förmån för Nyckelfonden. Det är
två kval på klubben, 17 juni och 24
juli, för medlemmar och finalspel
på en klubb i länet. Parspel 18 hål
för damer i en klass. Har du ingen
partner så kan du bli ihoplottad
med en annan dam som söker spelpartner. För fullständiga statuter se
www.olgf.nu

24 april

Foto Daily Sports
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NYTT från juniorsektionen

Golfkul v 26

För tolfte året i rad
genomför vi den årliga
golfskolan. Det brukar
bli fullbokat så anmäl
dig gärna i god tid.
Under veckan delas deltagarna
in i ett antal grupper baserat på
erfarenhet och ålder. Vi går igenom
golfens olika slag som puttning,
chippning, pitchning och långa
slag. Alla är välkomna att anmäla
sig, inget krav på medlemskap eller
golfande förälder, och man kan låna
utrustning på golfklubben. Det är
utomhusaktiviteter hela dagarna så
kläder efter väder, en vattenflaska
och keps är vad som behövs.

Huvudansvarig för Golfkul är vår
instruktör Peter Runius med hjälp
av juniorer.
Rekommenderad minimiålder 7 år.

Anmälan till receptionen. Ange

Vecka 26

Vecka 32

Måndag till fredag mellan kl 10-15.
Veckan avslutas med en golftävling.
I avgiften ingår lunch och fika eller
glass varje dag.
Max antal barn är 48 st.
Medlem: 600 kr
Ej medlem: 800 kr

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 till fredag har vi en
förmiddagsgrupp kl 10-12, och en
eftermiddagsgrupp, kl 13-15.
I avgiften ingår fika eller glass
varje dag.
Max antal barn per grupp är 10 st.
Medlem: 350 kr
Ej medlem: 550 kr

Foto Anna Dacke
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Foto Anna Dacke

Juniorträning Säsongsstart den 16 april
Club Grön
För dig som precis har börjat eller är på väg med
ditt Gröna kort.
Måndagar kl 17.00-18.00

Träningsavgiften per säsong (vår respektive höst) är
200 kr för medlem och 300 kr för ej medlem.
Säsongsstart 16 april

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

Golftjej
En grupp bara för tjejer.
Tisdagar kl 17.00-18.00

Vi lägger ut all information om juniorträningen på
laget.se där man söker efter Askersunds GK Golf.
Vi skickar också ut information via mejl eller sms så se
till att du lämnat riktiga kontaktuppgifter så du inte
missar någon information.
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Träningsgrupp maxi - 10 tillfällen
GRUPP 1 A

Onsdagar kl 14.00-15.00 med start 11 april
Kostnad 995 kr.

GRUPP 1 B

Onsdagar kl 15.00-16.00 med start 11 april
Kostnad 995 kr.

GRUPP 2 		

Onsdagar kl 18.00-19.00 med start 11 april
Kostnad 1095 kr.

Pass 1:
Pass 2:
Pass 3:
Pass 4:
Pass 5:
Pass 6:
Pass 7:
Pass 8:
Pass 9:
Pass 10:

med PRO Peter Runius

Sikte och uppställning
Återkoppling sving och grepp
Återkoppling grepp, transportslag och drive
Närspel och putt
Sving och sikte
Bunkerslag
Strategi
Sving
Närspel och putt
Uppställning och sikte

Max 8 deltagare per grupp.

GRUPP 3

Onsdagar kl 19.00-20.00 med start 11 april
Kostnad 1095 kr.

Träningsgrupp mini - 5 tillfällen
Vi träffas fem tillfällen där vi varvar närspel med sving.

GRUPP 4 - Måndagar kl 19.00-20.00
GRUPP 5 - Tisdagar kl 19.00-20.00
GRUPP 6 - Torsdagar kl 14.00-15.00
GRUPP 7 - Lördagar kl 10.00-11.00
GRUPP 8 - Lördagar kl 11.00-12.00
GRUPP 9 - Söndagar kl 10.00-11.00
GRUPP 10 - Söndagar kl 11.00-12.00

A) start 9 april eller
A) start 10 april eller
A) start 12 april eller
A) start 14 april eller
A) start 14 april eller
A) start 15 april eller
A) start 15 april eller

B) start 21 maj
B) start 22 maj
B) start 24 maj
B) start 19 maj
B) start 19 maj
B) start 20 maj
B) start 20 maj

Max 8 deltagare per grupp. Kostnad 695 kr.

Spel på banan för våra träningsgrupper
För att vidareutveckla ditt spel och lära dig tänka taktiskt på banan erbjuder vi spel
på banan som komplement till våra träningsgrupper. En boll med 3-4 deltagare
och 9 hål (ca 2 timmar) där vår Pro Peter Runius går med i bollen.
Kostnad 200 kr.
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ANMÄL dig på

tel 0583-349 43 eller
info@askersundsgolfklubb.se

Nybörjarkurs Grönt kort
Inget medlemskap behövs för att gå kursen, utan du
kan känna dig för under kursens gång. Under kurstiden
får du använda träningsanläggningen så mycket du vill
utan extra kostnad. Klubbor håller vi med under kurstiden. Under kursen kommer du tillsammans med Pro
Peter Runius gå igenom de viktigaste områdena inom
golfspelet. Du kommer få träna alla golfslagen och lära
dig det viktigaste och mest förekommande om golfregler och golfvett.
Kursens omfattning är beroende på gruppstorlek; 1-2
personer 4 tillfällen à 1 timma, 3-4 personer 4 tillfällen
à 1,5 timma och 5-8 personer 4 tillfällen à 2 timmar.
Teori: 2,5 timmar + självstudier.
Första kursen startar lördag 31 mars kl 10.00. Därefter startar vi kurser kontinuerligt efter intresse.
För anmälan och mer information kontakta receptionen på tel 0583-349 43.
Kostnad 1995 kr för senior och 995 kr för junior (0-21 år).

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 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 t o m 15 juli 2018 och ej vid tecknande av Greenfeemedlemskap.
Foto Kjell Posse
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Årets Golfare
Order-of-Merit

greenfeerabatt!
Alltid 20% rabatt på Askersunds Golfklubb
för medlemmar i Mitt Dormy.
Gäller alla i bollen, alla dagar.

Vi kommer även i år att ha en
Order-of-Merit på klubben för
Årets Golfare.
Lennart Persson blev Årets
Golfare 2017.
Under säsongens singeltävlingar kommer det att delas ut
poäng som bildar en Order-ofMerit. Poängfördelning och
regler enligt information 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 6 000 kronor och priser till de sex första
på Order-of-Merit.

Singeltävlingar som ingår:
Wilson Staff Slaget
TaylorMade Trophy
Nike Cup
Titleist Poängen
Dormy Cup
Åmmebergsmästerskapet

Foto Kjell Posse

Vi har nu införskaffat 46 st nya fräscha golfvagnar som väntar på att hyras.
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Ta med en kompis!
Den 26 maj är det Golfens dag i hela Sverige. På Askersunds GK kommer vi att ha öppet hus med massor av aktiviteter. Alla medlemmar
är hjärtligt välkomna, gärna tillsammans med familj och nyfikna ickegolfande vänner.
Golfintresset i Sverige är rekordstort! Antalet golfmedlemmar har
ökat fyra år i rad och det är många
fler som är nyfikna och funderar på
att börja spela. Golfens dag är ett
perfekt tillfälle att fånga upp intresset och det kommer vara öppet
hus på många golfklubbar i landet.
Därför bjuder vi in alla i Askersund med omnejd att prova på golf,
umgås och njuta av vår fina miljö.
Dessutom utlottning av golflektioner samt rabatt vid tecknande av
Grönt Kort kurs under dagen.
För att Golfens dag ska bli lyckad
behöver vi din hjälp! Boka in lördag
26 maj i din kalender och ta med
familj och vänner till en rolig dag
på klubben.
Är du intresserad av att hjälpa till
med olika aktiviteter under själva
dagen, kontakta Magnus Lilja, tel
0583-349 43 eller via mejl magnus@
askersundsgolfklubb.se
Läs mer om Golfens dag på
www.golfensdag.se och på klubbems hemsida.

Program:
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
11.00 - 13.30
13.00 - 14.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

Golfintroduktion på rangen med vår Pro Peter Runius
Spel med stor och liten boll på vår 30, 50 och 100 meters bana
Juniorintroduktion, möt andra juniorer
Banpersonalen visar – så klipps en golfbana
Vi bjuder på hamburgare, dryck, kaffe och kaka till de som
deltar i någon av våra aktiviteter
Golfintroduktion på rangen med vår Pro Peter Runius
Puttningstävling på vår stora puttinggreen
Spel med stor och liten boll på vår 30, 50 och 100 meters bana
Spel på banan för de som vill prova

Hoppas att vi ses!
Besökare vid Golfens dag 2017.

Foto Gunnel Hedström
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BOKNINGSREGLER
Vi har ett helt öppet tidbokningssystem. Det innebär att du kan boka
alla tider under säsongen, då banan är
öppen och det inte finns inbokade tävlingar eller andra starttidsförbud.

Anmäl din ankomst

senast 15 minuter före starttiden. Då
får vi möjlighet att informera om aktiviteter och kondition på banan samtidigt som du får ditt scorekort.

Tidbokning

gäller alla dagar 07.00 - 18.00, övriga
tider bollränna. Vid hög beläggning
tillåts ej 1- eller 2-bollar. Vi förbehåller
oss rätten att boka ihop bollar inom två
starttider.
En spelare kan samtidigt ha två tider
på vardagar och två tider på helger
inbokade på vår bana. En spelare kan
endast ha en tid bokad i GIT per dag
och en andra starttid bokas i receptionen på speldagen i mån av plats. Tillhör
man en gruppbokning kan en andra
tid bokas, men då mot en avgift. Vi har
åtta (8) minuter mellan bollarna.

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).
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Foto Anna Dacke

VI BLICKAR FRAMÅT...
Regelrevisionen 2019
Under säsongen 2018 sker det inte
mycket gällande regler och det
beror främst på den stora revisionen 2019.
Regeländringarna 2019 berör i
korthet följande områden:
• Inget straff om bollen rör sig
under sökning. Bollen återplaceras
(även vind).
• Droppning görs i knähöjd.
• Leta max tre (3) minuter.
• Pluggad boll på hela spelfältet.
• Ingen plikt om du träffar flaggstången.
• Du får reparera praktiskt taget
allt på greenen.

• Caddie får ej stå bakom under
adressering.
• Ready golf uppmuntras.
• ”Maximum Score” kan beslutas
av tävlingsledningen. Man kan ha
max antal slag på t ex ett hål.
• Om du måste identifiera bollen
behöver du inte påkalla markörens
uppmärksamhet men den ska markeras innan (som hittills).
• Du får ta bort lösa naturföremål
i en bunker. Du får droppa bakom
bunkern med två slags plikt. Du
får inte känna på bunkerns beskaffenhet. Du får inte röra sanden
omedelbart framför/bakom bollen.

Världshandicap 2020
År 2020 får golfen en gemensam
världshandicap, WHS.
Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittresultat är det
viktigt att golfaren under 2018 och
2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och
dåliga. Ju bättre underlag, desto
mer riktig handicap får spelaren
2020.
I stort innebär systemet följande:
1. Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir
spelarens handicap.
2. För att en formsvacka inte ska
kunna höja en spelares handicap
alltför mycket på kort tid finns ett
tak, en maximal höjning under en
tolvmånadersperiod.
3. Slagspel och poängbogey är
spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna
göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Foto Anna Dacke

15

VÅRENS STÄDDAGAR
Lördag den 14 respektive 21 april kl 09.00 - ca 13.00.
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
14 april och de sista nio hålen den
21 april. Vi ser gärna att så många
som möjligt deltar den 21 april då vi
också kommer lägga gräs vid 9:an.
Efter genomförd städning bjuder
vi på lunch och de som har jobbat
återfår tidigare inbetald städavgift

(100 kronor per tillfälle för de med
fullvärdigt eller vardagsmedlemskap).
Passa också på att anmäla dig till
årets städtävling som genomförs
den 22 april.
Var med och gör banan fin inför
säsongen!
Föranmälan till receptionen, senast
den 10 april till städdagen den 14 april
respektive den 14 april till städdagen
den 21 april.
14 och 21 april

Foto Anna Dacke

Padeltennis till sommaren!
Vid övre delen av den nuvarande
husvagnsparkeringen har nu arbetet
börjat med att anlägga två elupplysta banor för padeltennis. Dessa
ska stå klara inför sommaren. Vi
återkommer med mer information
om detta och hur bokning kan ske.
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Många maskiner
är det som ska
servas under
vintern...
Rensning av bäcken
Under vintern har vi arbetat med
att rensa ur bäcken vid 9:an. För
att förhindra att den växer igen har
vi nu lagt i en betongmatta längs
kanterna.

Foto Kjell Posse

Foto Kjell Posse
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S MMARCUPEN
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 Loser”, villet
innebär att alla får spela minst två
matcher.
Spelschemat presenteras på anslagstavlan i klubbhuset där också
vinnaren efter varje match skrivs
upp på ”turneringsträdet”.
Pris till 1:an och 2:an i Vinnarserien och i ”Lucky Loser”.

För damer

För herrar

Sommarcupen startar så fort anmälningarna kommit in och vi har
lottat startordningen.
Anmälningsavgiften 50 kr betalas till receptionen innan första
matchen.
Max antal: 32 damer.
Sista anmälningsdag är den 11 maj
till receptionen.

Den 14 maj startar Sommarcupen
för herrar. Spelas från gul tee utan
undantag.
Anmälningsavgiften 100 kr betalas till receptionen innan första
matchen.
Max antal: 32 herrar.
Sista anmälningsdag är den 12 maj
till receptionen.

Sista anmälan 11 maj

Sista anmälan 12 maj

KOM IHÅG att vid anmälan uppge golf-id samt mobilnummer som ni kan nås på!
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Tävlingskalender 2018
Datum

Tävling

Spelform

Övrigt

22 april
6 maj

Städgolf 2018

Poängbogey

Medlemmar

Wilson Staff Slaget

Slaggolf

ÖLGF T-singel

20 maj

Callaway Paret

Fyrboll Poängbogey

ÖLGF T-par

10 juni

TaylorMade Trophy

Poängbogey

Öppen för alla

27 juni

Teen Cup Klubbkval

Slagtävling/Slaggolf

Juniortävling

1 juli

Mizuno Trophy

Fyrboll Poängbogey

Semestergolf

2 juli

Nike Cup

Slaggolf

Semestergolf

3 juli

Oakley Scramblen

Scramble Slagtävling

Semestergolf

4 juli

Cleveland Paret

Irish Greensome Pb

Semestergolf

5 juli

Titleist Poängen

Poängbogey

Semestergolf

6 juli

Dormy Cup

Slagtävling/Slaggolf

Semestergolf

7 juli

Puma Cobra Trophy

Greensome Slaggolf

Semestergolf

28 juli

KM öppen och klass

Slagtävling Scratch

Medlemmar

29 juli

KM öppen och klass

Slagtävling Scratch

Medlemmar

16 augusti

Dormy Challenge Future Ser.

Scratch

Future Series

17 augusti

Dormy Challenge Future Ser.

Scratch

Future Series

9 september

Odyssey Cup

Scramble Tvåmanna

Öppen för alla

9 september

Teen Tour First omg 6

Slagtävling

Juniortävling

24 september

Oktobertouren B-klass

Slaggolf

Seniorgolf

27 september

Oktobertouren C-klass

Slaggolf

Seniorgolf

30 september

Åmmebergsmästerskapet

Poängbogey

Öppen för alla

4 oktober

Oktobertouren A-klass

Slaggolf

Seniorgolf

6 oktober

KM Två Generationer

Slagtävling Scratch

Medlemmar

7 oktober

KM Foursome

Slagtävling Scratch

Medlemmar

13 oktober

La Grande Finale

Kval och shoot-out

Endast medlemmar enligt statuter

Anmäl dig via Min Golf

Foto Kjell Posse
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Öppettider i reception och shop säsongen 2018
måndag-fredag 07.30-19.00
lördag
07.30-18.00
söndag
07.30-17.00
Välkomna till säsongen 2018
Hälsningar Mats och Lasse med personal

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

VÅRA HUVUDPARTNERS

