
                                                                                                                  

 

SEMESTERGOLFVECKAN 2020 

 

Årets semestergolfvecka startade som planerat på tisdagen och avslutades på söndag. 

Ursprungsplanen var att banpersonalen skulle få en dag att preparera banan samt att 

klubben i allmänhet och tävlingskommittén i synnerhet skulle få andas ut efter SM 2020. 

Men delar av planerna ändrades som känt är. SM2020 blev i juni framflyttat till SM2021. 

Eftersom kommunikation, tävlingskommitté och sponsorer var laddade för att köra 

Semestergolfvecka med förskjuten start så höll klubben fast vid den planen. 

Med anledning av det allmänna hälsoläget i världen med Covid-19 virus i pandemi blev 

tävlingarna annorlunda med strikta instruktioner och tävlingsvillkor som beskrevs på 

anslagstavlor, hemsida och i speciella utskick före varje tävling. Inte mycket visade att det 

pågick en tävling med hundratals deltagare. När sista spelaren puttade i på 18:e hålet brukar 

det kunna utbrista ett och annat jubel från en publik vid borden utanför restaurangen. 

Istället fick spelaren nöja sig med bollkamraternas grattis och tack för att sedan söka sig till 

”scoring area” lämna in sitt resultat och åka hem! 

Priser blev det dock, fina presentkort från sponsorerna, att hämta ut i receptionen utan jubel 

och tacktal. 

Många röster höjdes under spelets gång om att ”Aldrig har väl banan varit i sådant bra skick 

som i år”. De som gjort den upplevelsen möjlig skall ha en stor eloge! 



                                                                                                                  

 

SEMESTERGOLFVECKAN 2020 

Adolfssons Flaggtävling tisdag

 
 

Vid ankomsten till spel möts vi av en glad tävlingsledning som rustat sig med plasthandskar för att 

hantera scorekort och annat. (Bilden är från ”Startskottet” men representabel ändå). 

Fullt fokus på tävlingen gjorde att fotografering var väldigt sparsam, vädret var blandat, vår 

greenkeeper var nöjd med att bevattningen kunde vila det dygnet.  

 

 



                                                                                                                  

 

SEMESTERGOLFVECKAN 2020 

 

Garantitaks Greensome onsdag 

 

 

Närke Ägg Scramble torsdag 

Närke Ägg Scramble lockade 144 deltagare med pristagare enligt nedan. 

 
A-klass 

1. Petersson/ Petersson/ Petersson - 57 slag netto 

2. Lalander/ Nilsson/ Pettersson - 58 slag netto 

3. Lundström/ Törmänen/ Öster - 60 slag netto 

B-klass 

1. Hackberg/ Torbidoni/ Lilja - 56 slag netto 

2. Anell/ Anell/ Nornvik - 59 slag netto 

3. Siljendahl/ Landmark/ Landmark - 59 slag netto 
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Smyckaslaget fredag 

 

 

Servicestyrkans Fyrboll lördag 
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Weidermans 2-mannascramble söndag 

 

 

 

Några inlägg från spelare på Facebook: 
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Några bilder från banan: (Foto Tomas Davidsson) 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

SEMESTERGOLFVECKAN 2020 

 

 



                                                                                                                  

 

SEMESTERGOLFVECKAN 2020 

 

 



                                                                                                                  

 

SEMESTERGOLFVECKAN 2020 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

SEMESTERGOLFVECKAN 2020 

På lördagskvällen firades det på ”Campen”: 
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Summering av Ordföranden: 

Nu är semestergolfen avklarad detta konstiga golfår, trots Corona eller kanske beroende på 
det så har det aldrig spelats mera ronder på Kumla Golfklubb. 

+58% jämfört med 2018, totalt 8613 ronder till sista juni 

Semestergolfen fick genomföras i ett lite annorlunda utförande i år. Löpande start samt 
begränsade startfält, en positiv del i det är att det inte varit några köer på banan som 
tidigare år med kanonstart. 

Det finns dock fog för att påminna deltagarna om att regler för golfspel gäller även under 
scramble och andra lagspel, dvs inga står så dom siktar in den som slår eller puttar. Info om 
det finns på vår anslagstavla. 

Totalt 723 startande under veckan vilket var bra under rådande situation. 

Jag får passa på att tacka alla inblandade från banpersonal som gått upp före fem på 
morgnarna för att klippa samt alla funktionärer med TK i spetsen och vår reception som 
hjälpt till med registrering och våra sponsorer som det inte skulle gå att genomföra 
tävlingarna med fina priser. 

Nu blir det några lugnare veckor men sen har vi en större tävling för Sveriges bästa juniorer, 
många med plus hcp. Tyvärr så får vi inte ha publik annars hade jag uppmanat alla att 
komma och se hur man kan spela vår fina bana. 

Banan har hållit bra och vi kommer att fortsätta på den utstakade vägen för att behålla den 
som en av länets bästa. 

Swinga lugnt och ha en fortsatt skön sommar, Gunnar 


