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Banan öppnade 26 mars!

Dan före dan …
Stort tack till oss alla som var
med på städdagen. Det blev
mycket gjort. Och det händer
mycket på banan. Som lön för
mödan fick vi äta god soppa
som vår krögare Helene lagat!

Läs mer i detta nummer ...

• Ordf har ordet sid 2
• Damernas upptakt sid 3
• Golfvärdar sid 3
• Företagsgolf sid 4
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Ordförande har ordet
En ny golfsäsong har inletts
årets säsongstart blev lite improviserad. Vi var inriktade
på att som brukligt öppna mitt i veckan men oväntat goda
väderutsikter fick oss att på fredagseftermiddagen besluta
om att öppna redan på söndagen. Lustigt nog blev det
samma datum som året innan, nämligen den 26 mars.
Vädret var precis så bra som utlovats i prognoserna med 14
grader på eftermiddagen och banan var fullbokad hela
dagen. Att vi som ofta annars var först i distriktet behöver
väl knappast sägas.
Detta är mitt sista år som ordförande i klubben och jag
är försiktig med att starta nya projekt. Det behöver inte
hindra andra som räknar med att vara kvar att ta egna initiativ. Detta sker också på bansidan där bankommittén fått
en omstart och där Sven-Erik Andersson som ny greenkeeper sedan 1 augusti förra året börjat komma in i klubben
och jobbet på allvar. Vi räknar med att ha i stort sett samma
personal på banan i år som förra året.
Vi kommer däremot att se några nya ansikten i receptionen. Det finns olika orsaker till detta. Viktigast är att Britt-

Mari Öberg valt att stiga av efter nio säsonger som receptionist. Här tappar vi värdefull erfarenhet men kanske får
vi ändå se henne någon gång bakom disken. Vi kommer att
möte tre nya personer som säkert behöver tid för att sätta
sig in i hela jobbet. Kraven på receptionen är idag betydligt
större än för bara fem år sedan.
Träningshallen utnyttjas alltmer. I vinter har vi haft
veckovisa ungdomsträningar i hallen både före och efter
jul. Vi har dessutom genomfört några nybörjarkurser
inomhus. Seniorerna är som vanligt trogna gäster i hallen.
Till utesäsongen skall vår pro Henrik Spongh dessutom få
bättre förutsättningar för lektionsverksamheten på rangen.
Om vädret utvecklas normalt och inget oväntat inträffar
bör vi kunna se fram mot en intressant och spännande
golfsäsong på Högtorp. Klubben fyller i år 35 år vilket inte
föranleder något stort firande men ändå en del aktiviteter
under året.
ulf persson |ordf
		
ulf.persson@telia.com
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Trivsam damupptakt 2017

Madeleine Sund
har fått stipendium
Oktobertouren i Örebro län delar varje
år ut ett stipendium till en lovande junior. Vid avslutningen av 2016 års oktobertour den 15 februari erhöll ”Madde” från
vår klubb ett stipendium på 4000 kr,
vilket naturligtvis är roligt att notera.
Hon går första året på riksgymnasiet för
golf i Helsingborg.

Damkommittén
2017

Vill du vara med? Vi har plats för fler! Ring exempelvis till
Rigmor 076-765 33 58
Fr. vänster Maria Fagrell, Rigmor Johansson, Pernilla Skinnars ordf. och Sara Karlsson.
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Ungdomsträningen är
redan i full
gång!
Är du sugen
att delta?
> Tag kontakt med
Ungdomskommittén
eller Henrik Spongh
eller läs mer på FC
eller hemsidan <
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Senaste nytt
från Seniorupptakten
Här några bilder från gårdagens seniorupptakt, som blev en välbesökt tillställning, i ett knökfullt konferensrum
(fyllt till sista stolen). Sent ankomna
fick ta med egen stol.

Tomas Davidsson informerade
om måndagsgolfen.

Gunnar Holm berättade om
banan och om önskade förbättringar.

Ulf Persson uppdaterade oss om Gert Lundin informerade om golfklubbens status.
värdarna och höstens Ålandsresa.
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Kjell Augustsson informerade om resan till Rhenoch Moseldalen, kombinerad vin/golfresa.

Jack Hansson avslutade
mötet med att prata om
våra lokala regler för 2017
samt gav oss en inblick i
förändringarna som kommer och det blir många –
och omfattande 2019.
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Här är klubbens alla
Golfvärdar för året
Kumla GK har under åren fått mycket beröm för
vår vänliga gäst- och medlemsservice. Ett stort
TACK också till alla för tidigare års värdefulla
medverkan.
Detta golfvärdskap är till mycket stor hjälp för
både klubbens gäster och vår receptionspersonal
och framför allt ger det oss – en mycket god PR
för vår golfklubb!
Vill du bli golfvärd? – Kontakta seniorkommittén
Byt om det inte passar…
Om inte listans planerade datum som golfvärd passar er,
så bör ni enklast själva byta med någon annan medlem i
klubben. Glöm inte att samtidigt meddela receptionen att
så sker, så receptionen har kännedom om vem de kommer
att få hjälp av!
APRIL
Lördag
Söndag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Månd		
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

08
09
13
14
15
16
17
22
23
29
30

vid behov
vid behov
Skärtorsdagen
Långfredagen
Påskafton Caravan Club / Degermans
Påskdagen Caravan Club / Degermans
Annandag Påsk
Evy och Kalle Ekström
Anita och Kjell Halling
Bo Lagerlöf / Ingvar Gustavsson
Herje Fahlén / Bengt Momats

MAJ
Måndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Torsdag
Lördag
Söndag

01
06
07
13
14
20
21
25
27
28

Startskottet / T-utbyte
Birgitta Bagge-G och Rune Gustafsson
Annika och Bengt Dovrinder
Kumla Open by Malmbergs
Yvonne och Kjell Gustavsson
Berit och Ragnvald Johansson
Fronta Lady
Roland Strömberg / P O Lalander
Elisabet och Tomas Davidsson
Ann-Mari Schött och Gert Lundin

JUNI
Lördag
Söndag
Tisdag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Tisdag
Onsdag
Fredag

03
04
06
10
11
17
18
20
21
23

Karin och Sven-Olof Karlsson
Gerd och Rolf Krulls Vpr / Nyb.tävling
Kumlas T- Partävling
Kristina och Olle Callebro
Gittan och Bengt Feldt
Annika och Hans Andersson
Ann-Mari Lundell / Per-Åke Welander
Äggröran
Nyckelhålet - Irish GS
Midsommarafton

Lördag
Söndag
Onsdag

24
25
28

Midsommardagen
Lena och Karl-Göran Hogman
Skandia Cup - klubbkval

JULI
Lördag 01
Söndag 02
Torsdag 06
Lördag 08
Söndag 09
Lördag 15
Söndag 16
17–22.00		
Söndag 23
Onsdag 26
Lördag 29
Söndag 30

Aili och Bengt Spongh
Ulf Karlsson / P O Anell
Skandia Cup klubbkval
Birgitta Lund och Ingvar Nilsson
Kjell Widström / Uno Skeppstedt
Bo Andersson / Sven-Erik Johansson
Åsa Petersson och Tommy Holmberg
SEMESTERGOLFVECKAN
Östen Sandström / Lars Nytorp
Kumla junior invitationell
Gunnar Holm / Tom Rosenblad
Britt-Marie och Per Karlsson

AUGUSTI
Lördag 05
Söndag 06
Lördag 12
Söndag 13
Lördag 19
Söndag 20
Lördag 26
Söndag 27

Margaretha och Göran Fagerström
Nyckelhålet Irish GS
Håkan Hagerius / Arne Bohlin
T-utbyte
KM
KM
Barbro och Klas Funke
Sörens Minne

SEPTEMBER
Lördag 02
Söndag 03
Söndag 03
Måndag 04
Tisdag
05
Lördag 09
Söndag 10
Lördag 16
Söndag 17
Lördag 24
Söndag 25

Elisabeth och Sören Johansson
Em. Nyb.tävling
Seniorernas Höstresa till Åland
Golf på Kastellholmsbanorna
Golf och hemresa från Åland
Gudrun och Bengt-Åke Bjernerup
Skandia Tour nivå 2
Birgitta Sund / Margareta Brenkle
Nordsjörundan - Irish Gs
Vakant t v
Vakant t v

Tack för er medverkan! mvh / Seniorkommittén
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Instruktioner för Golfvärd
Vid ankomst till golfklubben – meddela receptionen
att ni är på plats. Ge receptionen ditt mobilnummer, så de
kan nå dig vid behov under dagen
v
Tag ut förmiddagens startlistor till startkuren.
Komplettera med receptionen listorna för eftermiddagens
spel och att starttidsklockan har rätt tid
v
Tag på er klubbjackorna ”Golfvärd”
(finns innanför receptionen)
v
Tag ut en golfbil och sätt på dekalen
”GOLFVÄRD” på framrutan
v
Tag med extra scorekort och banguider som reserv
till glömska spelare
v
Meddela spelarna om kioskens öppettider
vid åttans tee och ge gästande spelare info om toaletter
och vattenposter på banan
v
Vildsvinsstängslet gäller som oflyttbart tillverkat
föremål enligt § 24-2 i regelboken och vissa out-pinnar
är också omflyttade intill elstängslet
v
Kontrollera att alla har med sig en greenlagare
v
Se till att planerade starttider hålls och ev. komplettera
så varje boll om möjligt blir tre- eller fyrbollar, för att få
ett jämnare speltempo på banan
v
Gör några rundturer med golfbilen under dagen,
för att tillse att spelarna håller tempo och att det inte
blir för stora avstånd mellan bollarna
v
Kaffe och ostsmörgås bjuder klubben på
till förmiddagen och ”Dagens Lunch” vid lämpligt
tillfälle under dagen
v
Efterhör gärna gästernas åsikt efter rundan
om bana och anläggning och meddela receptionen
gästernas åsikter
v
Efter rundan önska också gästerna ett mycket
”Välkommen tillbaka till Kumla GK igen”
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Nu är säsongen redan igång,
vad roligt det ska bli!
Många härliga golfronder,
tillsammans med trevliga
kompisar och vänner!
Svinga lugnt – men gå fort
så får vi bra rondtider!
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Visste du att klubben anordnar
företagsgolfer, kommitteresor eller
andra gruppresor?
Klubben har god vana vid att arrangera tävlingar av olika typer
och omfattning. Vi arrangerar gärna företagsgolfer, kommittéresor eller andra grupparrangemang och svarar för full tävlingsservice om så önskas.
Golfrestaurangen ligger högt med utsikt över bl a start- och
avslutningshålen. Den rymmer 60-70 gäster. Till detta kommer 35-40 platser i den 2016 nybyggda paviljongen som ligger
i direkt anslutning till den omskapade och rymliga uteplatsen.
På klubbhusområdet finns även en konferensavdelning
med tre rum i olika storlek och en träningshall för golf. Utöver
sedvanlig driving range och puttinggreener finns även ett
övningsfält med en korthålsbana om fem hål.

Klubbens pro står naturligtvis till förfogande om så önskas,
t ex om man bjudit in icke-golfare för träning och övningsspel
när golfarna är ute på banan.

Tipsa gärna dina bekanta och företag om
våra företagsgolfer. Eller hör av er –
för en diskussion om hur vi kan ordna er
tävling eller begär offert direkt.
Kontakta receptionen på 019-58 70 80

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.
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foto
tomas davidsson

070 - 340 68 52
tomasd49@gmail.com

text
gert lundin

070 - 534 97 97
gertlundin@telia.com

