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Välkommen
Alla ska känna sig välkomna till de aktiviteter som pågår i vår golfklubb. Utöver 
individuellt spel och spel tillsammans med golfvänner finns här ett antal orga-
niserade aktiviteter med olika profiler.

I denna folder presenterar vi aktiviteterna dit du är välkommen för att delta. 
Ett utmärkt tillfälle att lära känna nya golfvänner och uppleva trevliga golf-
rundor.

Vill du ha mer information är du välkommen med dina frågor till receptionen, 
klubbens hemsida, www.allerumgk.nu, och till de kontaktpersoner som anges 
i denna folder. De kan med säkerhet tipsa dig om trevliga golfaktiviteter på 
tider som passar dig.

Allerums Golfklubb

Medlemskommittén



Tisdagsgolf

Spelform
Slaggolf i klass A och B.

När?
April - september, våren 9-hål, sommaren 18-hål, hösten 9-hål.

Två tisdagar under säsongen spelas en gemensam eftermiddagstäv-
ling, företrädesvis lagtävling.

En utflykt arrangeras under säsongen.

Speldag och tid på dagen
Tisdagar fm 08.30 – 10.00, kv 16.30 – 17.30.

Vad krävs för att få vara med?
18-hålstävlingen är öppen för alla damer oavsett handicap. Man kan 
även delta utom tävlan.

Hur anmäler man sig?
Anmälan sker på Min golf eller i receptionen senast kl 18.00 söndagen 
före.

Tid för samling
Enligt startlista som publiceras på Min 
golf och med e-post på söndagskvällen.

Vem kan svara på frågor?
Monica Johansson 0708–779 126

Krystyna Andersson 0702–383 094

Övrig information
Gå till hemsidan högst upp under rubri-
ken Klubbverksamhet, klicka på Dam och 
därifrån till Tisdagsgolfen i högra spal-
ten. Där kan du läsa om fler detaljer.

Tisdagar



Herrseniorgolf/Onsdagsgolf

Spelform
Slaggolf, 2 klasser

När?
Våren (9 hål), somma-
ren (18 hål) och hösten 
(9 hål).

Bana
Ängsbanan.

Speldag och tid 
på dagen
Onsdagar fm 08.00 – 09.30, kv 16.00 – 17.30.

Vad krävs för att få vara med?
Alla 40 år eller äldre med högst hcp 36.

Hur anmäler man sig?
Kan göras på GIT eller i receptionen senast kl 18.00 måndagen 
före.

Startavgift
35 kronor för nio hål och 70 kr för 18 hål.

Tid för samling
Enligt startlista som publiceras på hemsidan dagen före spel.

Tävlingsledning
Gunnar Brink 0705–58 56 61

Göran Johansson 0707–95 65 67

Ludde Persson 0702–19 15 60

Övrig information
Gå in på hemsidan Klubbverksamhet – Herrar/seniorer – Herr-
golfen/onsdagsgolfen 2019 för att se alla detaljer.
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Spelform
Slaggolf.

När?
April – september.

Bana
Ängsbanan.

Speldag och tid på dagen
Torsdagar kl 08.30.

Vad krävs för att få vara med?
Öppet för alla med minst grönt kort.

Hur anmäler man sig?
Man behöver inte anmäla sig. Det är bara att komma dit.

Tid för samling
Lottdragning kl 08.15.

Kontaktperson för att anmäla intresse
Ulla Hedin 042–925 08

Eva Hildemar 0708–123 272

Kerstin Göjeryd  
0730–229 593

Rita Svensson  
042–154 303

Övrig information
Vid dåligt väder spelar vi 
inte.

Gangstergolf
Torsdagar



Gangstergolf vinter

Spelform
Slaggolf.

När?
Vintergolf.

Bana
Ängsbanan.

Speldag och tid på dagen
Tisdagar och torsdagar kl 09.00.

Vad krävs för att få vara med?
Öppet för alla med minst grönt kort.

Hur anmäler man sig?
Man behöver inte anmäla sig. Det är bara att komma dit.

Tid för samling
Lottdragning kl 08.45.

Tävlingsavgift
10 kronor

Kontaktperson för att anmäla intresse
Ulla Hedin 042–925 08

Eva Hildemar 0708–123 272

Kerstin Göjeryd 0730–229 593

Rita Svensson 042–154 303

Övrig information
Vid dåligt väder spelar vi inte.
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VISIT-golfen
VISIT-golfen (VI-Som-Inte-Tävlar)
VISIT-golfen är till för dig som inte vill tävla utan ser din golf som 
ett sätt att komma ut på banan och spela tillsammans med andra 
klubbmedlemmar under trivsamma och otvungna former. Vi spelar 
i mixade bollar – damer 
och herrar.

När?
April – september.

Bana
Park- och Ängsbanan.

Speldag och tid på 
dagen
Torsdagar:
• 9 hål på Parkbanan kl 10.05
• 18 hål på Ängsbanan kl 10.00
• 9 hål på Parkbanan kl 18.00

Vad krävs för att få vara med?
Hcp max 36

Hur anmäler man sig?
Du anmäler deltagande senast kl 12 dag före speldag till Krystyna 
tfn: 0708-294 174 eller till receptionen tnr: 042-930 51.  

Ange vid anmälan vilken bana och tid du önskar spela.

Tid för samling
Senast 20 minuter före respektive starttid utanför klubbhuset.

Kontakt för att ställa frågor och anmäla intresse
Du är välkommen att kontakta Krystyna. För att vi ska kunna förboka 
tillräckligt med starttider vill vi be dig skicka en intresseanmälan till 
Krystyna om att du i mån av tid avser vara med om torsdagarna. 

Övrig information
Alla detaljer om VISIT-golfen finner du på hemsidan. Gå in överst un-
der rubriken Klubbverksamhet och sedan vidare till Medlemskommit-
tén och därefter i högra kolumnen till VISIT-golfen.

Torsdagar



Morgongolf
Spelform
Slaggolf.

När?
Ca april – oktober.

Bana
Ängsbanan.

Speldag och tid på dagen
Lördagar och söndagar. Tidigt på morgonen från ca 07.00 – 
08.00. 

Vad krävs för att få vara med?
Öppet för alla men tanken är att det ska vara snabbt tempo och 
därför bör man inte ha för högt hcp. Om man inte prioriterar ett 
snabbt tempo så är det bättre att spela senare på dagen.

Hur anmäler man sig?
Ingen anmälan behövs. Om det inte är plats till alla så är det först 
till kvarn som gäller.

Tid för samling
Ca en kvart före första starttid.
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Vintergolf

Spelform
Slagspel.

När?
Vintern, från början av november till mitten/slutet av mars.

Bana
Ängsbanan.

Speldag och tid på dagen
Lördagar.

Vad krävs för att få vara med?
Öppet för alla med max hcp 36.

Hur anmäler man sig?
Genom att lämna in scorekort innan 08.40.

Tid för samling och tävlingsavgift
Samling senast 08.40, lottning 08.45 och första start 08.50. 
Avgiften är 10 kronor.

Kontakt för att ställa frågor och anmäla intresse
Information finns på hemsidan. Ingen anmälan behövs.

Övrig information
Readygolf med raskt tempo.

Lördagar



Vi runt de 30
Spelform
Poängbogey om du vill spela en hcp-påverkande rond. Annars 
bara en runda under trivsamma former med fokus på lättsam 
och prestigelös golf där vi aktivt ger varandra positiv feedback.

När?
April – september.

Bana
Ängsbanan.

Speldag och tid på dagen
Söndagar med första start kl ca 13.30 på Ängsbanan. De som 
önskar startar med gemensam lunch ca 12.00

Vad krävs för att få vara med?
Öppet för alla medlemmar över 21 år med hcp 25 – 36. 
Den som under säsongen sänker sig under hcp 25 är välkommen 
att vara med året ut. 

Du som inte är fulltidsmedlem betalar greenfee i receptionen.

Hur anmäler man sig?
Senast onsdag kl 19.00 till matz.svensson@telia.com eller tfn 
0723-16 36 35.

Tid för samling
Vid tee 1 senast 15 minuter före din aktuella starttid. Du får start-
lista på mejl senast lördag eftermiddag.

 

Kontakt för att ställa frågor och anmäla intresse
Matz Svensson tfn 0723–16 36 35 eller matz.svensson@telia.com 
Intresse kan anmälas när som helst under säsongen. 

Övrig information
Alla detaljer om ”Vi runt de 30” finner du på hemsidan. Gå in 
överst under rubriken Klubbverksamhet och sedan vidare till Med-
lemskommittén och därefter i högerspalten till ”Vi runt de 30”.
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Söndagsgolfen
Spelidé
För dig som under handledning vill utveckla din golf från nybörjare 
till att känna dig nöjd och säker i ditt spel under trivsamma former. 
Fokus är på lättsam och prestigelös golf tillsammans med andra 
medlemmar på samma nivå.

Spelform
Inget krav på att prestera 
resultat. Du väljer själv när 
du vill ha en hcp-påverkan-
de rond.

Bana
Parkbanan.

Speldag och tid på 
dagen
Söndagar med samling 
14.30. Då tilldelas du en  
fadder och en spelkompis.

Vad krävs ...?
Du ligger i hcp-intervallet 37 – 54 eller har genomfört Grönt Kort-
utbildningen under 2020. När du når hcp 36 kan du gå vidare till 
gruppen Vi runt de 30.

Hur anmäler man sig?
Ring receptionen 042-930 51 eller anteckna dig på listan på 
medlemstavlan. Du kan också mejla janerikolsson@me.com 
Vi måste ha din anmälan lördagen före spel senast kl 12.00.

Kontakt för att ställa frågor och anmäla intresse
Du är välkommen att kontakta Jan-Erik Olsson på tfn  
070–799 54 23 eller på mejl janerikolsson@me.com.

Övrig information
Alla detaljer om Söndagsgolfen finner du på hemsidan. Gå in 
överst under rubriken Klubbverksamhet och sedan vidare till Med-
lemskommittén och därefter till Medlemsgolf söndagar.

S
öndagar



Glädje
Engagemang

Ansvar
Respekt

Jämställdhet

Vi vill vara södra Sveriges vänligaste och mest prestigelösa  
golfmötesplats, där medlemmar, gäster och medarbetare känner 

sig välkomna, värdefulla och väl omhändertagna

Årets Golfklubb 2019


