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Nyheter från Askersunds Golfklubb.
Nummer 1, 2019.

Nygammal kock tillbaka

Marcus Lindblom tar över restaurangdriften

Nytt tränaravtal

Grupplektioner med Adam Nässjander

Avbokning och No Show
Nya regler för säsongen

Golfsäsongen gryr
Foto Morgan Särén

Dags att börja slipa på formen

fester

Planera redan nu in årets
som
blivit en tradition på golfklubben.

Tre musikkvällar står på programArbete under vinterns vila

Tyvärr gav höstens väder perfekt grogrund för olika
svampsorter. Det innebär att vi har fått lite skador på fairway,
foregreen och fläckvis på greenerna där vi måste göra lite
insatser för att få till växtligheten. Annars ägnades hösten och
den tidiga vintern bland annat till att flytta lite björkar till
vänster sida om hål 9 och en del röjning av träd runt banan.
Vi har också rivit den gamla slaghusbyggnaden för att göra
plats för en ny byggnad som är planerad att innehålla omklädningsrum, dusch och toalett för husbils/husvagnsparkeringen
och padelbanorna, en studio och lite fler platser under tak för
rangen. Under våren kommer vi att stensätta vissa områden
vid våra broar och även göra i ordning vårt upplag i anslutning till maskinhallen.

Ge golfen en kickstart

Vi är glada över att vi nu skrivit avtal med Adam Nässjander
Golf för att hålla i våra träningsgrupper samt nybörjarutbildningar. Så vill du ge Adam och dig själv en kickstart, boka in
dig på någon av våra träningsgrupper med start i vår.
Har du desssutom upptäckt glädjen i padel tycker vi du ska
boka in dig på vår vårserie i padel som pågår fram till midsommar.

met under juli månad där det blir en blandning av allsång och musikquis.
Mer information publiceras på vår hemsida
samt skickas ut i mejl via vårt nyhetsbrev.

Valborgsfest 30 april
Valborgseld och sång av Askersunds manskör.
Två rätters middag med kaffe och kaka,
225 kronor.

Semestergolf och andra tävlingar

Semestergolfen äger traditionsenligt rum vecka 27. 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. Sommarcupen har också fått ett nytt lagspel för herrar.

Välkommen till en ny golfsäsong på Askersunds GK!
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Sommarfest 6 juli
med avslutning av Semestergolfen.
Sommarbuffé och underhållning, 225 kronor.

Nygammal kock gör entré
Inför säsongen 2019 så byter vi besättning på Club
House Restaurant och vi får tillbaka en nygammal
kock bakom grytorna, Marcus Lindblom. Marcus
och hans sambo Tara Herö Wide kommer att vara
huvudansvariga för restaurangen 2019 och vi hälsar
AIK:aren välkommen tillbaka.
Vi tackar Micke och Matz för alla år på Club House
Restaurant. De fortsätter driva Restaurang 29 i
Örebro dit ni är välkomna.

Club House Restaurant
öppettider från 26 april:
Vardagar och helger 08.00 - 18.00

Utökade öppettider:
31/5 - 20/6
21/6
22/6 - 4/8

08.00 - 19.00
Stängt
08.00 - 21.00

Dagens lunch serveras alla dagar kl 11.00 -16.00.
À la carte, fullständiga rättigheter samt café
med egenbakat kaffebröd.
Bordsbokning tel 0583-349 44
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SENIORSEKTIONEN

Måndagsgolfen
29 april till 10 september.
Måndagsgolfen är öppen för damer
och herrar 22+ med officiellt handicap och medlem i en golfklubb.
Måndagsgolfen spelas vid 17 tillfällen och första tävlingstillfället är
den 29 april och avslutning den 10
september. Det är uppehåll under
vecka 27-30. Finalen spelas den
17 september och då som en ShootOut över 9 hål. Till finalen kvalificerar sig de tio bästa i respektive
klass. Den 20 september spelar vi
en avslutningstävling (kanonstart)
med efterföljande lunch.
Klassindelning enligt handicap:
A-klass: 0,0 - 22,0
B-klass: 22,1 - 54
Spelformen är singel slaggolf i
A-klass och slaggolf/poängbogey
i B-klass. Vid tre tillfällen under
säsongen spelas tävlingen som en
kanonstart med efterföljande lunch
(obligatorisk). Anmälningsavgiften
är 30 kr per tävling, men man kan
lösa ett säsongskort för 275 kr. För
spelare som ska betala greenfee
utgår en tävlingsgreenfee om 250 kr.
Anmälan görs via Min Golf fram
till kl 15.00 dag före tävling. Startlistan presenteras kl 16.00.
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Foto Kjell Posse

Onsdagsgolfen för 50+
24 april till 11 september.
Onsdagsgolfen är öppen för damer
och herrar 50+ och tävlingarna avgörs över 9 hål. En nyhet för året är
att det bara är en klass och spelare
med klubbhandicap får tillgodogöra
sig full handicap.
Vi spelar mellan den 24 april och
11 september och genomför ett
finalspel den 18 september. Till finalen kvalificerar sig de tio bästa på
årets Order-of-Merit och spelformen är Shoot-Out. Om onsdagar

infaller som helgdagar är det ingen
onsdagsgolf och vi har speluppehåll
under vecka 27-30. Vi kommer att
spela varannan tävling som slaggolf
och varannan som poängbogey.
Under säsongen kommer vi också
att försöka engagera våra nybörjare
för spel under onsdagarna.
Anmälningsavgiften är 20 kr
per tävling men man kan lösa ett
säsongskort för 225 kr. För spelare
som ska betala greenfee utgår en
tävlingsgreenfee om 150 kr (9 hål).

HERRSEKTIONEN

Herrkväll

25

april

Herrkvällen genomförs efter första tävlingstillfället den 25 april
ca kl 19.30. Vi kommer då att ta
upp nyheter för året, regelnyheter, utrustning och herresan.
Vi avslutar kvällen med att äta
en bit paj med färska räkor och
kaffe med kaka till en kostnad
om 139 kr. Vi kommer också att
genomföra ett litet lotteri (ta med
kontanter för detta) där nettot går
till priser till vår Order-of-Merit.

Årets herresa

Herrgolfen
25 april till 4 oktober.
Herrgolfen är öppen för alla herrar
och spelas på torsdagar med förbokade tider mellan kl 16.30 - 18.00.
Första speldag är 25 april och sista
den 4 oktober (final). Under året
kommer vi att spela varannan gång
på första nio och varannan på sista
nio. Vi spelar 18 hål den 27 juni
och under året genomför vi två
tävlingar som partävling, en med
spelformen scramble och en som
irish greensome. Herrgolfen har
speluppehåll under vecka 27-30 och

vi spelar inte herrgolf den 30 maj
och inte dagen före midsommarafton.
Anmälningsavgiften är 40 kr och
en del av denna summa läggs undan
till en Order-of-Merit. Anmälan
kan göras till och med kl 12.00
speldagen och kansliet lottar och
ansvarar för utdelning av scorekort
och betalning. Under 2019 kommer
vi också att ha en rullande eclectic
på tävlingsdagarna och detta innebär att man löpande förbättrar sitt
resultat på ett enskilt hål.

20

sept.

kommer att genomföras som en
dagsresa, den 20 september, till
Degerfors Golf. Vi åker på förmiddagen från Åmmeberg, äter
lunch på klubben och spelar sedan
18 hål. De som deltagit i fler än
fem stycken herrgolf kommer att
få rabatt på avgiften.
Foto Kjell Posse
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DAMSEKTIONEN

Foto Kjell Posse

Damgolfen - nu på torsdagar
2 maj till 12 september.
En nyhet för året är att våra damer, från 18 år, spelar
sin tävlingsgolf på torsdagskvällar. Första start kl 16.30
och vi startar den 2 maj med Vårslaget. Vi mixar mellan singeltävlingar och lagtävlingar och varierar ofta
gällande tävlingsform. Vi spelar normalt 9 hål, men vid
tre tillfällen spelar vi 18 hål, ett av dessa tillfällen är
en Nyckelhålstävling. Startfältet är normalt uppdelat i
två klasser och klassgränserna varierar då det ska vara
ungefär lika många i varje klass. Tävlingssäsongen
avslutas den 12 september med Ping-finalen, och då
avslutar vi med en bit mat och prisutdelning för bl a
säsongens Order-of-Merit.
Anmälan till alla tävlingar sker via Min Golf.
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30
juli

Årets damresa
Damerna gör i år en dagsresa till Finspångs GK och
detta sker den 30 juli. De som deltagit i tre eller fler
damkvällar får rabatt på resan. Anmälan till detta evenemang sker på anslagstavlan i klubbhuset.

Damkväll
Den 25 april kl 19.00 genom-

förs årets damkväll. Vi kommer
presentera årets tävlingsprogram,
damresan, nya reglerna och
kommer även prata lite om årets
klädkollektion. Vill ni köpa lotter
i vårt lotteri måste kontanter medtagas. Det serveras paj med färska
räkor och kaffe med kaka till ett
pris av 139 kronor.

Anmälan till kvällen görs via
det nyhetsbrev som skickas
ut i början av april eller till
receptionen.

25

april

Nyckelhålet

9

juni

25
juli

Nyckelhålet hade premiär 2016 och
blev mycket uppskattad varför den
blivit ett årligt inslag. Tävlingen är
öppen för damer, 18 år och äldre,
inom Örebro Läns Golfförbund
samt Arboga GK.
Nyckelhålet arrangeras i samarbete med Nyckelfonden där den
största delen av tävlingsavgiften går
till forskningen inom Örebroregionen.
Tävlingen spelas med två kvalificeringstillfällen på Askersunds GK,
den 9 juni och 25 juli. Kvalificerar
man sig går man till en distriktsfinal på Örebro City G&CC, Mosjöbanan, den 22 september med
kanonstart kl 09.00.
Mer information om speltillfällen och tävlingsbestämmelser för
Nyckelhålet 2019 finns på Örebro
Läns Golfförbunds hemsida olgf.nu

Foto Daily Sports
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JUNIORSEKTIONEN

Sommarens golfskola = Golfkul
Återigen 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.
Under veckan hinner vi också pröva
på andra idrottsaktiviteter som fotbollsgolf, padel och brännboll.

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 med hjälp av anställda
och äldre juniorer.
Rekommenderad minimiålder 7 år.

Vecka 26

Måndag till fredag kl 10-15.
Veckan avslutas med en golftävling. I avgiften ingår lunch och
fika eller glass varje dag.
Max antal barn är 40 st.
Medlem: 700 kr
Ej medlem: 900 kr

Anmälan till receptionen. 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.

Foto Kjell Posse
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Juniorträning
Säsongsstart den 15 april
Club Grön
För knattar och för dig som precis har börjat eller
är på väg med ditt Gröna kort.
Måndagar kl 18.00-19.00

Club Blå och Länsmatchen
För dig med handicap 37-54 och som har kommit
lite längre i din golfutveckling.
Tisdagar kl 17.00-18.30
Foto Kjell Posse

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. Det är inte
bara golf på träffarna, utan många av aktiviteterna bygger
på att skapa en gruppkänsla mellan tjejerna oavsett klubb och
oavsett om aktiviteten är golf eller något annat. Aktiviteterna
är utspridda över hela året och under vinterhalvåret träffas vi
i Golfhallen i Örebro eller på den klubb som håller i respektive
aktivitet.
Kostnaden för varje aktivitet bekostas delvis av den enskilde
och delvis av Örebro Läns Golfförbund 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 i klubben, ordnar samåkning
och gör upp om vilka föräldrar som deltar som ledare i
aktiviterna. Det finns även en facebookgrupp som heter ”Golftjej
Örebro” där alla klubbars aktiviteter läggs upp när det börjar
bli dags. På klubben är Anna Dacke ansvarig. Emil Skeneby
är projektledare och Thorsten Hellmark är representant från
ÖLGF. Gå gärna in på olgf.nu där vår aktivitetsplan för hela
året ﬁnns.

Golftjej Askersund
En träningsgrupp bara för tjejer. Se information t.v.
Måndagar kl 17.00-18.00
Träningsavgiften per säsong (vår respektive höst) är
200 kronor för medlemmar och 300 kronor om man
inte är medlem.
Första träningsdag för hösten är vecka 33, den 13
augusti.

Anmälan till receptionen. Ange namn på barnet, adress,

telefonnummer och personnummer. Vi behöver också
namn och mobilnummer till en kontaktperson.
Vi lägger ut all information om juniorträningen på
laget.se där man söker efter Askersunds GK Golf.
Vi skickar också ut information via mejl så se till att du
lämnat riktiga kontaktuppgifter så du inte missar någon
information.
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Kurser våren 2019 med Adam Nässjander
Träningsgrupp maxi - 9 tillfällen
Träningen vänder sig till dig som redan har Grönt kort och som vill ha hjälp att ta golfen till en ny nivå.
Fokus ligger på individuell teknik och en förståelse för alla olika slag.

GRUPP 1

Tisdagar kl 18.30-19.20 med start 16 april

GRUPP 2

Tisdagar kl 19.30-20.20 med start 16 april

GRUPP 3 		

Lördagar kl 11.00-11.50 med start 13 april
Max 8 deltagare per grupp.
Kostnad 1095 kr.

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

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

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

GRUPP 4 - Lördagar kl 13.00-13.50 med start 13 april.
GRUPP 5 - Lördagar kl 10.00-10.50. Obs! Start söndag 9 juni. Undantag för midsommar.
Max 8 deltagare per grupp. Kostnad 695 kr.

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

1000 KRONOR I RABATT
på medlemskap för den som går nybörjarutbildning

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 vår instruktör Adam Nässsjander 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 4 tillfällen à 2 timmar (tiden kan variera
beroende på gruppstorlek) samt ett teoripass om 2,5 timmar.

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 kr 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 14 juli 2019 och ej vid tecknande av Greenfeemedlemskap.

Inplanerad kursstart
1) Lördagar kl 09.00-11.00 med start 13 april (ej den 20 april)
2) Lördagar kl 09.00-11.00 med start 11 maj
3) Intensivkurs måndag-torsdag 8-11 juli kl 09.00-11.00
Vi startar kurser kontinuerligt efter intresse.
Kostnad 1995 kr för senior och 995 kr för junior (0-21 år).

Foto Morgan Särén

Vem är Adam?
Vi är glada att vi har skrivit ett avtal med Adam Nässjander Golf för tjänster som instruktör/tränare på klubben. Adam kommer till en början hålla i våra gruppträningar och nybörjarkurser. Han är 24 år gammal och
bor i Örebro men är född och uppvuxen i Vadstena.
Som 10-åring började han spela golf och med ett handicap på +0,2 har han många års erfarenhet av att ha

tävlat själv. Adam har tidigare jobbat med gruppträning
på Vadstena GK, som är hans hemmaklubb, och Kårsta
GK. Utöver golf så spelar han handboll men tycker
även om skidåkning. Dagarna spenderar han vanligtvis
på Örebro Universitet där han studerar till civilingenjör.
Varmt välkommen Adam!
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Årets Golfare Order-of-Merit
Sedan några år tillbaka så korar vi
en Årets Golfare. Detta sker genom
deltagande på klubbens singeltävlingar. Vinnare 2018 blev Rasmus
Särén.

Beräkningsgrund

Under säsongens singeltävlingar
kommer det att delas ut poäng
som bildar en Order-of-Merit. I de
första tre tävlingarna fördelas det
poäng enligt skalan 20 – 17 – 15 –
13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5. I de
tre sista tävlingarna blir poängen
30 – 25 – 22 – 19 – 16 – 15 – 13 – 11
– 10 – 9 – 8.

äng (vinster, andraplaceringar, etc).
Administrationen av poängen sköts
av receptionen och en resultatlista
sätts upp i klubbhuset efter varje
deltävling. Totalt prisbord på 6 000
kronor och priser till de sex första
på Order-of-Merit.

Singeltävlingar som ingår:
Wilson Staff Poängen
TaylorMade Trophy
Odyssey Cup
Titleist Slaget
Dormy Cup
Åmmebergsmästerskapet
Foto Kjell Posse

Poängindelning

Hela tävlingen är i en klass, även
om de olika deltävlingarna spelas
som flera klasser. Resultaten från
de olika klasserna slås samman till
en klass och de som kommer på
samma resultat delar på de eventuella poäng som resultatet ger.

Prisbord

Man får räkna alla tävlingar under
säsongen och den spelare vinner
som har högst antal poäng när man
räknat alla deltävlingarna. Skulle
två spelare ha samma resultat efter
de sex deltävlingarna, vinner den
spelare som har flest antal höga po-
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greenfeerabatt!
Alltid 20% rabatt på Askersunds Golfklubb
för medlemmar i Mitt Dormy.
Gäller alla i bollen, alla dagar.

BOKNINGSREGLER
Vi har ett helt öppet tidbokningssystem. Du kan boka alla tider
under säsongen då banan är öppen
och det inte finns inbokade tävlingar eller andra starttidsförbud.

Anmäl din ankomst

Vår ambition är att din golfrunda
ska bli så trevlig som möjligt.
Därför vill vi att du anmäler din
ankomst i receptionen senast 15
minuter före starttiden. Då får vi
möjlighet att informera om aktiviteter och kondition på banan
samtidigt som du får ditt scorekort
och kanske en banguide.

Tidbokning

Tidbokning gäller alla dagar
kl 07.00 - 18.00, övriga tider gäller
bollränna. Vid hög beläggning til�låts ej 1- eller 2-bollar. Vi förbehåller oss rätten att boka ihop bollar
inom två starttider.
En spelare kan enbart ha en tid
bokad i GIT per dag och en andra
speltid bokas i receptionen på speldagen i mån av plats. Tillhör man
en gruppbokning kan en andra tid
bokas, men då mot en avgift. En
spelare kan samtidigt ha två tider
på vardagar och två tider på helger
inbokade på vår bana.
Under 2019 har vi åtta (8) minuter mellan bollarna.

Avbokning och No Show

Från och med 2019-04-15 gäller
nya regler för avbokning och No
Show för såväl medlemmar som
gäster.
Avbokning måste göras senast 24
timmar innan spel annars debiteras/faktureras en ”No Show”
/avbokningsavgift på 200 kr per
person för medlemmar och faktisk greenfee för gäster.
OBS! för att slippa avgiften
måste alla checka in i receptionen före start. Går man ut innan
receptionen öppnar på morgonen måste man komma in efter
rundan för att registrera sig!
Vi respekterar självfallet att sjukdom och andra oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till
detta inför en eventuell debitering
av ”No Show”-avgift.
Självklart kommer vi även ta
hänsyn till om vädret inte gör det
lämpligt att spela golf, t ex vid kraftigt regn eller åska.
Kontakta oss därför ALLTID
om du inte kan utnyttja din bokade
starttid, även om det är mindre än
24 timmar i förväg. Detta gäller
både medlemmar och gäster.

Under 2018 uppskattade vi att cirka
15 % (över 3000) av alla bokade
starttider stod tomma genom att spelare inte dök upp eller tider avbokades
för sent för att någon annan skall
hinna få tiden.
För så är det tyvärr - ofta är banan
fullbokad och vi har tackat nej till
bokningar men står i slutändan med
en tom starttid.
Därför gör vi nu precis som tandläkaren, doktorn, bilbesiktningen med
flera, vi tar ut en avgift för de som
inte kommer. Detta gäller både medlemmar och gäster.
Med andra ord är det inte heller
tillåtet att boka en 4-boll och bara 2-3
personer dyker upp.
Syftet med detta är inte att tjäna
pengar, utan att få folk medvetna om
situationen och för att öka antalet
bokningsbara tider.

Från och med 2019-04-15
gäller nya regler för
avbokning och No Show.

13

Golfens nya regler
Vi har tidigare nämnt vad de nya
reglerna innebär och under vintern
har vi genomfört ett antal utbildningar på klubben inom detta.
Regelboken finns nu som gratis
mobilapp till Android och iPhone.
Ladda ner ”Rules of Golf 2019” så
har du alltid reglerna nära tillhands
och dessutom på svenska.

Golfens dag på Askersunds GK
Succén fortsätter! Den 25 maj välkomnar vi befintliga och nya golfare till
Golfens dag på Askersunds GK med prova på-golf och massor av roliga
aktiviteter för stora och små.
Vi är nästan en halv miljon golfare
i Sverige men det är många fler som
är nyfikna och vill börja spela. För
att fånga upp intresset lanserade
Svenska Golfförbundet en nationell
samlingsdag för golf i Sverige 2017.
De två första åren hölls evenemang
på över 300 klubbar med tusentals
nyfikna besökare. Nu är det tredje
året och vi på Askersunds GK är
självklart med och arrangerar igen.
Den 25 maj klockan 9–13 är alla
välkomna att testa golf, umgås,
njuta av vår fina miljö och äta gott
i vår restaurang. Vi kommer att ha
aktiviteter som passar alla, oavsett
ålder eller golfkunskap och hop-
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pas på många besökare som kan
upptäcka glädjen och gemenskapen
i golfen.
Askersunds GK ser Golfens dag
som ett utmärkt sätt att rekrytera
nya och gamla golfare och samtidigt visa upp vår fina anläggning
för medlemmar och gäster.
Du som är medlem och kan
tänka dig att hjälpa till under dagen
kontakta klubbchef Magnus Lilja.
Vårt program och mer information
finns på vår hemsida under rubriken Golfens dag. Mer om Golfens
dag i Sverige på www.golfensdag.se
Välkommen!

Inför världshandicap 2020
I april 2017 släpptes nyheten att
golfen får ett gemensamt världshandicap, WHS, år 2020. Nu kommer de första detaljerna kring hur
systemet ska fungera.
Ett handicapsystem som gäller
i hela världen är bra för spelet och
speciellt för den resande golfaren.
Grunden att världshandicapsystemet bygger på snittscorer kommer
från det amerikanska systemet,
men de flesta detaljer har man lärt
från Europa.
Golfspelaren behöver bara ta reda
på sin spelhandicap, spela och registrera scoren efter ronden i Min
Golf där sedan aktuellt handicap
visas.

Några av nyheterna:
• Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir
spelarens handicap.
• 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.

”Eftersom världshandicapsystemet
bygger på snittscorer är det viktigt
att golfaren under 2018 och 2019
registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och
dåliga. Ju bättre underlag, desto
mer riktigt handicap får spelaren
2020.”

• Slagspel och poängbogey är
spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna
göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Foto Kjell Posse
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13 april
17
VÅRENS STÄDDAGAR april
Nytt med årets städdagar är att
vi genomför ett av tillfällena en
vardagskväll.
Lördag den 13 april mellan
kl 09.00 -13.00 respektive onsdag
den 17 april kl 16.30 - 20.00.
Vi kommer att fokusera på rangen
samt de första nio hålen den 13 april
och de sista nio hålen den 17 april.
Samling utanför klubbhuset. Ta
gärna med spade, räfsa och andra
trädgårdsredskap. Glöm inte varma
kläder och arbetshandskar!
Efter genomförd städning bjuder
vi på mat 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 28 april.
Anmälan görs via det nyhetsbrev
som skickas ut under mars månad
eller till receptionen senast den
10 april till städdagen den 13 april
respektive den 14 april till städdagen den 17 april.
Var med och gör banan fin inför
säsongen!

VI SÖKER DIG

som vill vara med och
jobba runt klubbhuset
eller på banan
Vi söker ytterligare några personer 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,
dressning mm.
Om du jobbar minst åtta
onsdagar under säsongen så
erhåller du en vindtröja med vår
logo samt får möjlighet att följa
med på en gemensam resa under
hösten.
Hör av dig till receptionen om
du är intresserad.

Foto Kjell Posse

16

Anmäl dig till vårens padelserie

Ellinor och övrig

säsongspersonal

Under 2019 kommer vi i receptionen även i år mötas av Magnus Lilja
och Alexander Nyström som jobbar
heltid. Ellinor Sjöholm (se bild)
kommer att arbeta halvtid. Ellinor spelar ännu inte golf, men har
golfen bland familj och vänner, så
hon kommer nog snabbt in i jobbet.
Anna Dacke kommer också vara oss
behjälplig vid vissa tillfällen.
På banan har vi kvar Morgan
Särén som banchef, Håkan Svallin
som mekaniker och Joakim Särén
och Viktor Andersson som banarbetare. Under sommaren kommer
det att anställas tre sommarjobbare
för att komplettera våra heltidsanställda.

Under 10 veckor, från vecka 16 till
midsommar, genomför vi Vårserien
i padel på Askersunds GK.
Alla möter alla i två omgångar
vilket ger 10 matcher per lag. En
omgång pågår i fem veckor med en
match i veckan. När en omgång är
slut flyttas det bästa laget i division
2 upp en division medan lag 6 i
division 1 flyttas ner.
Herrar:
Tisdag kl 17-22 (två div. om 6 lag)
Damer:
Måndag kl 18-21 (en div. om 6 lag)
Mixed:
Onsdag kl 18-21 (en div. om 5 lag)

Kostnad:
600 kr/person (10 matcher)
Anmälan kan ske individuellt eller
i lag. Om individuell anmälan sker
förbehåller sig Askersunds GK
rätten att fördela spelare i lag.
Anmälan sker på https://ligaspel.
se/register/me/join/askersunds-gk/
padel/

Sommarserien

Vi kommer även köra en sommarserie under 7 veckor med start
vecka 25. Vi återkommer med mer
information om detta.

Foto Anna Dacke
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S MMARCUPEN
Matchspel dam
Ett matchspel i två klasser som spelas över 18 hål och pågår under hela
säsongen. Båda spelarna är ansvariga
för att själva kontakta sin framlottade
motståndare och spela sin match innan
utsatt slutdatum. Finalen för A- och
B-klassen ska vara avslutade innan
avslutningstävlingen, Ping-finalen, då
prisutdelning sker.

Anmälningsavgiften är 50 kr och
betalas i receptionen innan första omgången.
Max antal damer är 32 och sista anmälningsdag är 10 maj och anmälan sker på
anslagstavlan i receptionen.

Matchspel herr

Lag herr - NYHET

Sommarcupen för herrar har under de
senaste åren fört en tynande tillvaro
och därför försöker vi nu ta ett nytt
grepp och spela tävlingen under en helg
i början av augusti (3-4/8). Grundomgången spelas i grupper om tre och
vinnaren i gruppen går vidare. Gruppspelet spelas över 18 hål och finalspelet
som 9-håls matcher. Gruppspelet och
kvartsfinal spelas på lördagen och semifinal/final på söndagen.
Vi har plats för 24 spelare och anmälningsavgiften är 50 kronor.
Anmälan senast den 15 juli till receptionen.

Under 2019 lanserar vi nu en sommarcup med lagspel vilken vänder sig till
herrar som är medlemmar i klubben.
Laget består av fyra spelare och vi har
ingen åldersgräns för detta. Spelformen
är matchspel singel och foursome. Två
av medlemmarna i laget spelar singelmatcher och två spelar foursome.
Matcherna är över 18 hål och spelas
enligt ett fast spelschema. Vi hoppas
kunna få fram 8 lag till denna sommarcup och matcherna lottas.
Anmälan senast den 10 maj till receptionen.

KOM IHÅG att vid anmälan uppge golf-id samt mobilnummer som ni kan nås på!
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Tävlingskalender 2019
Datum

Tävling

Spelform

Övrigt

28 april

Städgolf 2019

Slaggolf

Medlemmar

3 maj

Dormy Challenge - Oakley Tour

Scratch

Oakley Tour

5 maj

Wilson Staff Poängen

Poängbogey

ÖLGF T-Singel

19 maj

Callaway Paret

Irish Greensome Slaggolf

ÖLGF T-Par

11 juni

Teen Cup Klubbkval

Slagtävling/Slaggolf

Juniortävling

16 juni

TaylorMade Cup

Slaggolf

Öppen för alla

30 juni

Mizuno Trophy

Fyrboll Slaggolf

Semestergolf

1 juli

Odyssey Cup

Poängbogey

Semestergolf

2 juli

Sun Mountain Scramblen

Scramble 3-manna Slagtävling Semestergolf

3 juli

Cleveland Paret

Irish Greensome Slaggolf

4 juli

Titleist Slaget

Slaggolf

Semestergolf

5 juli

Dormy Cup

Slagtävling/Poängbogey

Semestergolf

6 juli

Puma Cobra Trophy

Greensome Poängbogey

Semestergolf

12 juli

Teen Cup Gruppkval

Slagtävling/Slaggolf

Juniortävling

Semestergolf

27 juli

KM öppen och klass

Slagtävling Scratch

Medlemmar

28 juli

KM öppen och klass

Slagtävling Scratch

Medlemmar

18 augusti

Svensk Golf Garmin Tour 2019

Scramble 4-manna

Öppen för alla

8 september

Nike Cup

Scramble 2-manna Slaggolf

Öppen för alla

23 september

Oktobertouren B-klass

Slaggolf

Seniorgolf

26 september

Oktobertouren C-klass

Slaggolf

Seniorgolf

29 september

Åmmebergsmästerskapet

Slaggolf

Öppen för alla

30 september

Oktobertouren A-klass

Slaggolf

Seniorgolf

5 oktober

KM Två Generationer

Slagtävling Scratch

Medlemmar

6 oktober

KM Foursome

Slagtävling Scratch

Medlemmar

12 oktober

La Grande Finale

Kval och shoot-out

Medlemmar enligt statuter

Anmäl dig via Min Golf

Foto Kjell Posse
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Öppettider i reception och shop säsongen 2019
måndag-fredag 07.30-19.00
lördag
07.30-18.00
söndag
07.30-17.00
Välkomna till säsongen 2019
Hälsningar Mats och Lasse med personal

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

VÅRA HUVUDPARTNERS

