GOLFAREN
nr

2 2017-07-02 |  w w w. k u mlag k . se

1(8)

GOLF
CAMP

GOLF
CAMP

N Y H E T S B L A D F Ö R D I G S O M Ä R M E D LE M I KU M L A G O L F K LU B B

Gunnar Holm Årets första
Snart ett år som
leder klubbens företagsgolf … Greenkeeper
en något kylig och nordlig vind klubben har fått en ny medarbetare
bankommitté trots
på söndagsmorgon, startade Örebro- han heter Sven-Erik Andersson, som regunnar holm – en 65-årig och tidigare
teknisk försäljare/konsult i utrustningar
till bland annat flygplatser över hela
världen. Han har sedan våren 2016
övertagit ordförandeposten i klubbens
Bankommitté.
Gunnar är en mycket maskinkunnig
medlem. Vid intervjutillfället låg han
under en maskin och svetsade, vilket
ingen av företrädarna på den posten nog
inte varit kunniga i. Kommer dock väl
till pass, att tillsammans med övrig banpersonal, hålla klubbens maskinpark i
bästa trim.
Hans fritidsintressen är mest golf,
men har liksom sin företrädare har han
ett förflutet inom rallysporten och vad
vi kunnat konstatera, även genuint ett
intresse i sportbilar.
Håller för nu på att montera så kallade färistar av kapad järnvägsräls vid inkörsvägarna och till banans öppningar, i
stängslen, för att förhindra vildsvinen att
kunna gör fler attacker på vår golfbana.
Vi ser fram mot att få ett nytt fint
samarbete mellan frivilligkåren i klubben och banans övriga banarbetare.

företaget Melins Fastigheter AB sin tradi- dan i höstas övertog ledningen av banans
tionella vårgolf på Kumla Golfklubb, skötsel och tyvärr drabbades av vildsvimed inbjudna hyresgäster från länet.
nens första härjningar nästan direkt.
Sven-Erik är sedan tidigare kunnig i
Det blev en spännande dag med bra banskötsel från Askersunds GK och har
resultat, varav Lennart Andersson från även ett mekaniskt intresse från en utarLanna segrade på fina 34 poäng – tätt renderad serviceverkstad i Åsbro. Utöver
följd av de båda Kumladamerna Britt- golfen har han som fritidsintresse en
Marie Öberg 33 poäng och Ann-Mari 3-cylindrig Triumph motorcykel på 2,3
Schött 31 poäng.
liter att kuska omkring i på lediga stunder. Han bor i Åsbro tillsammans med
Dagen avslutades i klubbens nya uterum sin sambo. Även hon med ett genuint
med ett mycket fint prisbord och krö- motorintresse.
gare Helene trakterade de tävlande med
Vi önskar honom välkommen och
en välsmakande lunch.
hoppas på en fortsatt positiv utveckling av vår golfbana. /Red.
Vi kunde konstatera att vädret blivit
betydligt bättre under dagen. Vi kunde
också tacka Melin Fastigheters Mats Läs mer i detta nummer ...
Domberg för ett mycket omtyckt eveOrdf har ordet sid 2
nemang och önskar honom lycka till i
sitt nya värv till hösten.
Tiden har sin gång … sid 3
Vi andra ser redan nu med förväntan fram emot nästa år. Tack för den
Gratis app sid 4
fina gesten till oss hyresgäster.
Semestergolf sid 6
text och bild | gert lundin
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Ordförande har ordet

Positiv medlemsutveckling stärker klubben

det återstår ytterligare några
veckor innan vi definitivt kan fastställa
medlemsutveckingen under första halvåret. Rörelserna är stora på våren i alla
golfklubbar då medlemmar tillkommer,
lämnar eller tar en paus i golfandet eller
byter medlemsform. Önskvärt är naturligtvis att klubben redan inför faktureringen av medlemsavgifterna på hösten
har klart besked från medlemmarna
men sådan är tyvärr inte verkligheten.
Olika indikatorer visar dock på att
den positiva utvecklingen av medlemsantalet i klubben fortsätter även i år.
Vi har ökat varje år de senaste sex åren
med i genomsnitt 30 medlemmar per
år och kan kanske räkna med något
liknande även i år. Mycket återstår av
säsongen och många medlemmar tillkommer under sommaren och hösten,
bl a deltagare i klubbens Grönakortetkurser. Det känns ganska säkert att vi i
år passerar 900 aktiva medlemmar och
kan räkna in totalt ca 950 inklusive
passiva medlemmar.
Medlemsintäkterna är den klart dominerande inkomstkällan för klubben
och svarar i det närmaste för hälften av
intäkterna. Det innebär samtidigt att
det är viktigt för klubben att ständigt

ha medlemmarnas bästa för ögonen
och driva utvecklingen på ett sätt som
värdesätts av medlemmarna.
Jag själv liksom hela styrelsen ser
mycket som man skulle vilja göra på
olika håll i klubben. Allmänt sett har
bristande resurser gjort att utvecklingen gått långsamt men ändå framåt. I
andra fall har yttre omständigheter
svarat för prioriteringen såsom är fallet
med vildsvinsstängslet och bevattningen. Möjligheterna till externa bidrag
har några gånger styrt prioriteringarna
som vid ombyggnaden av slaghallen
och uteplatsen och det nya bagförrådet. Tillgången på kunniga och hjälpsamma medlemmar har i andra fall
styrt vilka satsningar som skall göras.
Styrelsen har påbörjat en analys av
hur klubben bör utvecklas de närmaste åren. Det gäller på alla områden
men naturligtvis är banan och maskinparken i centrum. Insatser behöver
också göras för att förbättra lokalsituationen för att få en rationell verksamhet. Även administration, reception,
utbildning, träning och inte minst
restaurangverksamheten måste tas
med i bilden. Medlemmarna är välkomna att bidra till denna diskussion.

Ett par hundra medlemmar fick en
enkät via mejl med uppmaningen att
besvara en enkät om klubben och dess
verksamhet. 45 % svarade och där vet
vi nu vad de tyckte men frågan är om
de resterande 55 % skulle svarat likadant? Med detta vill jag säga att det är
angeläget att alla som får enkäten tar
sig tid att svara. Det tar ingen lång tid
och är inga svåra frågor. Under sommaren ombeds ytterligare några hundra att besvara enkäten och i höst går en
sista enkät ut. En medlem skall bara få
enkäten en gång under året men som
vanligt kommer säkert undantag att
finnas även från den regeln.
Styrelsen har i dagarna fått tillgång
till de sammanställda enkätsvaren och
kommer att analysera tabellerna och
söka förbättra de områden som framstår som svaga. På bansidan återkommer bunkrarna som ett tydligt problemområde och jag hoppas att vi kan
hitta ett sätt åstadkomma en rejäl förbättring. Det räcker säkert inte att
bara skrapa på ytan utan vi får ta i mer
än vi gjort tidigare. Bankommittén
funderar kring saken.
ulf persson |ordf
		 ulf.persson@telia.com

rangen så länge det går att plocka bollar,
sedan får vi flytta in i träningshallen. När
vi lägger ned elkabeln passar vi på att
lägga med en datakabel. Vi vet inte riktigt om vi får någon användning för den
men det är en i sammanhanget blygsam
kostnad som ändå skapar möjligheter.

Fiffig bollplockare + nu finns det också en
kortläsare installerad på bollmaskinen.

Det ena ger det andra

En och annan har säkert lagt märke till
att rangeskjulet byggts om. Grunden
till detta är att djupet inte var tillräckligt för att Spongh skulle kunna placera
klubbens Flightscope bakom eleven.
En mindre tillbyggnad bakåt på ena
halvan av skjulet löste den saken och
innebär att även Spongh själv får bättre
plats bakom eleven.
Som alla vet fick vi bråttom att få upp
ett vildsvinsstängsel i höstas. Strömförsörjningen ordnades provisoriskt med
en kabel på marken. När vi började
planera för att gräva ner en permanent
kabel infann sig tanken att försörja även
rangeskjulet med el eftersom detta ligger
nära inmatningen till stängslet. Därmed
kan vi försörja Flightscopet med el från
nätet och även få belysning under mörka
höstkvällar. Skjulet har även avdelats
med en mellanvägg och vips har en
enkel svingstudio med plats för två
elever skapats på rangen. I praktiken
innebär detta att vi kan ha lektioner på
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Tiden har sin gång …
… en som verkligen är medveten
om detta – är klubbens i särklass mest
kända domherre Jack Hansson, som i
detta nummer av Golfaren skriver sin
50:e regelhörna. Hans kluriga frågor
om golfregler får oss medlemmar verkligen att fundera över svaren till nästa
nummer av Golfaren utkommer.
Redaktören träffade av en slump
familjen Hansson på Landals Konditori i Kumla. Och passade då på att
med anledning av 50:e regelhörnan få
en intervju till läsekretsen om hans syn
på golfen och domarnas syn på utvecklingen.
Det gäller då framför allt de regelfrågor, som gör sig mer och mer kända i
och med TVs bevakning av ronderna.
Och inte minst tittarnas TV-granskande,
som förmedlas till domarna och tävlingsledningarna. Deta för att i efterhand kunna döma och förmedla tveksamheter till spelarna, även i fall av rena
petitesser. Detta gäller som tur är bara
proffscirkusen.
Jack och hans kollega Torsten Hellmark är ju också de två domarkollegor,
som varje vår troget förmedlar sina
kunskaper till länets golfare, under en
regelkväll på Universitetet i Örebro.
Det brukar vara mycket, mycket trivsamma kvällar med intressanta spörsmål från podiet, och flitiga frågeställningar från auditoriet.
Vi som brukar ta oss till träffarna,
kommer nog aldrig att glömma Jacks
presentation av nya regler om våra långa
putters, en mycket idérik presentation,
som möttes av jubelrop och många gapskratt. Och kollegan Torstens minnesvärda förklaring av skillnaden mellan
tävlingsspel och sällskapsrundor, blev ett
obetalbart och bestående minne för
livet. Fler golfare borde ta sig till Universitet de här kvällarna, då det är
både nyttigt och mycket trivsam samvaro. Ett stort Tack till grabbarna för
deras goda insatser under åren!
Vi har ofta undrat hur Jack kom i
kontakt med golfen? Jo – han övningschippade på skoj i mitten av 80-talet
med en släkting, och sen var det som
man säger klippt.
Vi pratade också lite om de kommande regeländringarna inför 2019.
Jack tycker att regeländringarna var
helt nödvändiga och att det blir bra för
framtiden. Dropp får t.ex. en helt ny
regel och plikt för träff på egen kropp
eller utrustning stryks.

Jack är ju en av de medlemmar som
oftast tar kontakt med R&A i Skottland för att få stöd för sina åsikter i
många fall. En av dom var regeln om
hur en peg skall utformas, då man t.ex.
inte får ha en Coca-Cola kapsel som
underlag för bollen på tee.
Det svåraste domaruppdragen han
mött på tävling, var när en jättelik bisvärm invaderade banan.
Och på en annan tävling var det
några tusentals grodor var på väg mellan två vattendrag. De orsakade också
stopp på tävlingen, tills i båda fallen,
insekterna och grodorna försvunnit
från tävlingsarenorna.
Ett annat problem kan vara vädret
– med åska och blixtar, och en tät ogenomtränglig dimma m.m. som ingen
kan råda över.
Den bästa stunden under en tävling
är sedan vid prisutdelningen, då allt i
regel är skönt och stilla. En bra arbetsinsats av domaren ger också tillfredsställelse, liksom att bli tillfrågad i någon regeltolkning av de aktiva tävlande eller publiken.
Tyvärr har Jack haft problem med
hälsan, och han har därför tvingats
avstå från sitt arbete som förbundsdomare, med många ansträngande resor
och hotellvistelser.
Vi kan också glädjas, att samarbetet
med hustrun Birgitta under alla åren
gått bra och Jack fortsätter nu som
länsdomare så länge kraften och glädjen finns kvar.

Läsekretsen kan också se fram mot
en spännande fortsättning på Jacks
regelhörna, och vi lär ju möta honom
på vår bana många gånger även under
denna sommar.
Tack Jack – för all din hjälp under
åren!
text och bild gert lundin

Ungdomsträningen är
i full gång!
Är du sugen
att delta?
> Tag kontakt med
Ungdomskommittén
eller Henrik Spongh
eller läs mer på FB
eller hemsidan <
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Ladda ner
appen!
Anders Eriksson, Örebro Läns
Golfförbund och Raija Keltto

Vi gratulerar
Raija Keltto till
utmärkelsen

Gratis regel app hjälper golfarna

ÖLGFs
Guldmärke

distriktets utmärkelser är
avsedda att användas som erkänsla för uppoffrande och
Nu finns boken ”Regler för golfspel” som en app till mobilen,
förtjänstfullt arbete inom
vilket gör det enklare för golfare att snabbt hitta svar på regelfrågor på banan.
Sverige är det sjätte landet i världen som lanserar regelappen på sitt eget språk. golfsporten.
Aktuella personer att tilldelas utmärkelser är i huvud– I appen finns hela regelbo- ning, Regler, Definitioner, bundet lagt in den svenska sak sittande eller avgående
ken och en sökfunktion så Etikett samt Quiz. I quizen översättningen ord för ord i styrelseledamöter, andra föratt det blir lätt att hitta och finns hundratals regelfrågor appverktyget och översatt tjänta ledare och anställda på
”bläddra” fram rätt avsnitt. som ställs slumpvis i form av hundratals frågor och svar.
klubb- och distriktsnivå.
Dessutom finns många bra en 18-hålsrond där det går att
– Appen är skapad på
illustrationer i den snabba välja svårighetsgrad för att engelska och R&A gav oss
vägledningen och i bilagan testa sig själv.
möjlighet att utan kostnad
om klubbor, säger Claes
Den mobila applikationen använda den och tekniken.
Grönberg, ansvarig för regler är gratis och gäller under åren Vårt ansvar var att lägga in
och handicap på Svenska 2017 och 2018. R&A regler den svenska översättningen.
Golfförbundet (SGF).
för golfspel finns för både Det är ett arbete som tagit
Förhoppningen är att det Iphone och Android och kan över 500 timmar men som nu
ska gå snabbt att lösa regel- laddas ner hos App Store res- är klart och det är vi mycket
frågor ute på banan och att pektive Google Play. Bakom glada för, säger Claes Gröngolfarna ska bli intresserade utvecklingsarbetet av appen berg.
av att lära sig mer om regler. står regelorganisationen Royal
Moderniserade golfregler
Appen får användas under & Ancient i Skottland.
kommer 2019 och då börjar
ronden om inte spelet förSGF och alla andra län- arbetet om igen.
dröjs.
der har erbjudits att använRegelappen har fem hu- da den. Under hösten, vinvudrubriker: Snabb vägled- tern och våren har golfför-

Gå in på Svenska Golfförbundets hemsida
– där finns mycket
intressant och matnyttigt att läsa!

www.golf.se
golfaren
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Kumlas damer tackar
och är glada att ha
Fronta som damsponsor
– Tack Tommy!
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SemesterGolf 17 – 22 juli

Reservation för tidsangivelser, dessa kan komma att justeras pga försenat spel eller vid busigt
väder. Gästspelare från andra klubbar är också välkomna, gällande tävlingsgreenfee är 200 kr per
person. Anmälning samt betalning görs via golf.se eller i receptionen. I samtliga tävlingar får alla
delta, men i resultatlistan redovisas enbart spelare med EGA exakt tävlingshandikapp.
Även alla spelare i ett lag måste ha EGA exakt tävlingshandikapp.

Måndag 17/7 (Sl)

Onsdag 19/7 (Sl) 3-mannalag

Adolfsons Flaggtävling / EJ kanonstart

Närke Äggs scramble /Kanonstart 9.30

Anmälan senast lördag 15 juli kl 18.00. 100 kr/pers.
• Grill/Pub 18–21.00. Gott från grillen 150.- exkl dryck.
OBS! Grillafton kräver föranmälan och betalning i restaurangen eller swish-betalning senast torsdag 13 juli till mobil
073-654 81 50.

Torsdag 20/7(Ir Gs Slg)
SmyckaSlaget greensome /Kanonstart 9.30
Anmälan senast tisdag 18 juli kl.18.00. 100 kr/pers.
Lunchbuffe 150 kr/pers. exkl. dryck.

Tisdag 18/7 (Slg Gs)

Gemensam prisutdelning / lunchbuffé.
OBS! Lunchbuffén kräver föranmälan och betalning i
restaurangen eller swish-betalning senast tisdag 18 juli
till mobil 073-654 81 50.

A.L.I. Frakt greensome /Kanonstart 9.30

Anmälan senast söndag 16 juli kl 18.00. 100 kr/pers.

Driving Competition startar på hål nr1 direkt
efter prisutdelningen av A.L.I. Frakts greensome som
beräknas äga rum kl.15.00.
DAM och HERR klass. 30 kronor = 3 försök.
Grossboll*, Start ca 19.00 scratchtävling, gul tee,

Fredag 21/7(Pb) 4-boll
Frontas fyrboll/Kanonstart 9.30

Anmälan senast onsdag 19 juli kl.18.00. 100 kr/pers.

max hcp 25. Åldersgräns 20 år. Startavgift 100 kronor.
Personlig anmälan till Henrik Spongh.
*OBS. Jämnt antal, begränsat deltagande.
Prisutdelning direkt på banan efter avslutad tävling.
Max 10 hål spelas. (Först till kvarn gäller).

Anmälan senast måndag 17 juli kl.18.00. 100 kr/pers.

Lördag 22/7 (Sl) 2-mannalag
Weidermans scramble /Kanonstart 9.30

Anmälan senast torsdag 20 juli kl.18.00. 100 kr/pers.

TÄVLINGSANMÄLAN senast 2 dagar före respektive tävling till receptionen!
För att slippa kö vid kanonstart ser vi gärna att ni vid anmälan även betalar för tävlingen.

Grillafton/pub på
måndagkväll 18 – 21.00
18.00 –21.00 Gott från grillen 150 kr exkl. dryck
OBS! Grillafton kräver föranmälan och betalning i restaurangen
eller swish-betalning senast torsdag 13 juli till 073-654 81 50.

Torsdagens lunchbuffé

Lunchbuffe 150 kr/person exkl. dryck
OBS! Lunchbuffén kräver föranmälan och betalning i
restaurangen eller swish-betalning senast tisdag 18 juli
till 073-654 81 50.

Öppet alla dagar 9-15.00 Dagens lunch 11-14.00

Välkommen till bords!

För att erhålla pris måste pristagare närvara vid prisutdelningen eller till tävlingsledningen ange ett ombud.
Alla prisutdelningar sker på altanen vid restaurangen.
Kanonstart – så hittar du till ditt starthål på Kumla GK. Finns under fliken Bana på hemsidan.
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Damernas
Hemliga resa

– i år är även herrarna
välkomna att följa med!

Nu är det dags för årets hemliga resa. Vart? Ja,
det är ju hemligt men vi kan lova en fin bana och
en härlig golfdag. I år får även herrar anmäla sig
och följa med, men DK gör dam- respektive herrbollar. I övrigt gör vi allt tillsammans.
NÄR? Lördagen den 12 augusti
AVRESA Bussen avgår 07.15 från Örebro, Slingvägen 16,

Hjälmarberget. Det är från garaget som hör till bolaget Hässelkulla och där finns parkeringsplatser att ställa
personbilar också. OBS! ändrad avreseplats i Kumla: Från
Kumla: Resecentrum, bussen avgår klockan 07.45.

PRIS 750 kronor
BETALNING konto i Swedbank, clear-nr: 84525 -

4735157671, eller Swish till 072-341 10 32, (Pernillas konto
och telnummer) senast den 24 juli.

ANMÄLAN Senast den 24 juli. Välkomna att anmäla er
på listan i receptionen. Först till kvarn …
SPEL Vi spelar enskild slaggolftävling, i lagbollen bästboll-poängbogey. Lagen lotas av DK. Vi har Hidden holes
och närmast hål-priser samt längsta drive.
GOLFBIL Ange om du behöver golfbil så bokar vi upp den.
MAT Efter rundan äter vi tillsammans och har prisutdelning. Glöm inte ange om du har specialkost.

GISSNING 20 kronor i ett kuvert med namn och gissning vart vi ska, lämnas i bussen vid påstigning.
EFTER RUNDAN Vi fräschar upp oss och sätter oss ned för
middag och prisutdelning, innan bussen tar oss hem igen.

HEMKOMST Vid ca 21.00

VARMT VÄLKOMNA!
önskar Kumla Damkommitté
Pernilla 072-341 10 32 | Rigmor 076-765 33 58
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Hej alla regelintresserade …
Nu är vi igång igen även om vädret spelar oss spratt. Här är
några frågor som jag nyligen fått.
Fråga 1: ”Jag och en kompis spelade en match och jag
puttade men bollen stannade på hålkanten. Innan jag hann
fram till bollen skänkte min kompis mig nästa slag och tog
upp min boll. Jag ville ju få chansen att bollen skulle ramla
i av sig själv. Vad är rätt?”
Svaret är att en spelare får skänka sin motspelares nästa
slag när som helst förutsatt att motspelarens boll är i vila.
Men bollen anses inte vara i vila förrän spelaren kommit
fram till bollen och ytterligare 10 sekunder gått eller då
spelaren före denna tidsgräns väljer att putta i bollen. När
kompisen inte gav sin motspelaren denna möjlighet så
förlorade han hålet.
Fråga 2: ”En spelare ligger kort om en greenbunker och
ska spela in på green men missar slaget och hamnar i
bunkern. Är det då tillåtet att förklara bollen ospelbar och
droppa med ett slags plikt från läget där bollen slogs i
bunkern och spela vidare in mot green med förhoppningsvis bättre resultat?”
Enligt regel 28 är ett av alternativen då man förklarar sin
boll som ospelbar att spela från föregående plats. Detta
alternativ har ingen begränsning och svaret på frågan är
således att det är helt rätt att droppa sig ur bunkern om
föregående plats var utanför bunkern.

På bilden Golfvärdarna Aili och Bengt Spongh med gästerna
Niclas H-Andersson från Lanna och Rickard Elvbring från
Sananäset gör sig redo för sin runda i förmiddagens fina solsken.

Lektionsdags – Boka tid
Förbättra ditt golfspel tag hjälp av klubbens pro
Henrik Spongh tel 070-225 79 68

Vi har också gjort några förändringar på banan. Outpinnar
har satts upp på höger sida av hål 5 för att skilja på banan
och övningsområdet. Dessutom har outpinnarna runt
banan och viltstängslet justeras så att vi får fri dropp för
stängslet i de fall som stängslet befinner sig på banan.

LOKALER ATT HYRA – året runt
För konferenser, minimässor, produktvisning m.m.
Kontakta receptionen 019-58 70 80 eller
Anita & Nils-Olof Degerman på tel 070-568 50 01
Läs mer på www.kumlagk.se

Förra hörnans fråga gällde om vad som som händer i en
matchtävling när båda spelarna kommer två minuter för
sent till start. Svaret är att båda spelarna förlorar hålet och
resultatet blir att första hålet delas och matchen går vidare
till hål 2.

Restaurangens öppettider
alla vardagar 09.00 - 15.00
lunchservering 11.00 - 14.00

Vi ses ! Jack

Dagens fråga: Utan att markera sin boll men utan att lyfta
sin boll roterar en spelare sin boll för att linjera upp bollen
med hjälp av bollmärkningen. Vad händer?

I dagens nummer läser
vi din femtionde inspirerande
regelhörna. Stort tack Jack!

Alla gäster är välkomna,
inte bara golfare!
För ytterligare information
eller för offert gällande ex. bröllop,
bemärkelsedagar, konferenser, affärsluncher, bussgrupper, festligheter av
olika slag, catering m.m.
kontakta krögaren
Helene Lannhard tel 019-57 71 75
helene_lannhard@hotmail.com

Redaktionen
Material skickas till
redaktör
Kumla Golfklubb / mk
raija keltto
Box 46, 692 21 Kumla
o7o8 - 10 41 84
info@kumlagk.se
raija.k@art-original.se
Redaktionen ansvarar ej för insänt mtrl. om annat ej överenskommits.

golfaren
nyhetsbrev

foto
tomas davidsson

070 - 340 68 52
tomasd49@gmail.com

text
gert lundin

070 - 534 97 97
gertlundin@telia.com

