
Välkommen till ASKERSUNDS GK
(5 mil Söder om Örebro)

24-26AUGUSTI 2017 för RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF

Nu är det dags att boka in sig på den årliga Sjukgymnastgolfen för 
33e  gången spelas på den fina banan ASKERSUND  5 mil söder 

om Örebro.

Jag har ordnat med ett toppenbra o prisvärt boende på Hotell 
Norra Vättern som ligger i Askersund alldeles vid Vätterns kant. 
Där finns en jättefin SPA anläggning som vi får nyttja och har ni 

tid så rekommenderar jag er att ta en tur in i pittoreska 
Askersund. 

Banan är toppenfin och ger en känsla av västkust med klippor och 
mycket vatten. Den  ägs av Lars Johansson (även ägare till 

DORMY) som har investerat mycket sedan han tog över golfbanan. 
Bl.a. har han förutom att förbättrat banan även byggd ett nytt 
klubbhus samt många sommarhus längs banan och vid vattnet 

samt i skrivande stund ett hotellbygge i startgroparna vid banan.

Askersunds GK ligger drygt 5 mil söder om Örebro riktning mot 
Motala i ÅMMEBERG, och 8 km från hotellet i Askersund,  där vi 

kommer att bo. *se  nedan.

Max 50 deltagare så först till kvarn



Boende     
Best Western Hotell Norra Vättern erbjuder del i dubbelrum 
1538 kr för 2 nätter. I det ingår även middag både torsdag och 
fredag, 2 frukost,  samt nyttjande av Spa båda dagarna och med 
tapasbricka på fredagen.   . Det ligger precis vid infarten till 
Askersund stad. (Vill man ha enkel rum kostar det 2038kr totalt).

BOKNING: Uppge  Sjukgymnast RM                          

0583-12010

Best Western Hotel Norra Vättern
• Klockarbacken
 
• 696 30 Askersund
 
• Fax: 0583-10094
 
• E-post: info@norravattern.se
  www.norravattern.se                                                                                                

 Det är bokat buffé på torsdag och en 2 rätters på fredag.  

Greenfee torsdag står ni själva för.

Program:

Torsdag 24/8

• Inspelstävling i lottade 4 bollar (bästboll)

• Första start kl 13.00. 

• Inspelstävlingen är frivillig. Greenfee tillkommer.

• Gemensam middag på Hotell Norra Vättern Buffe´(ingår i boendet).

Fredag 25/8

mailto:info@norravattern.se
mailto:info@norravattern.se


• Sjukgymnastmästerskapet

Spelform: 18 hål i poängbogey i två HCP-klasser A och B med hcp. Max 
hcp 36.

Samtidigt spelas en open-tävling, slagspel utan hcp, där mästare koras 
i dam- och herrklass.

KANON START kl 9.00 

• Föreläsning kl 17.30 Prisutdelning ca 18.30

• Middag ca 19.30 på hotellet. 2 rätters (fisk till förrätt och kött till 
varmrätt ingår i boendet). Efterrätt kan köpas till för de som önskar. 

• Ca 15.00 Gemensamt SPA och bad häng i relaxen på hotellet. Tapas 
bricka ingår i bokningskostnaden liksom badrock.

VÄLKOMMEN med din anmälan senast 31/5 genom 
att:

1) Maila till: wasarehab.lena@telia.com  

Uppge : Namn e-mail, telenr, HCP, GOLF ID, deltagande i 
torsdagstävlingen, deltagande i middag torsdag och /eller fredag 
samt ev specialkost. 

2) BETALA IN ANMÄLNINGSAVGIFT   750 kr (ink greenfee 
fredag), senast 31/5.

Insättes på Swedbank 8452-5  833 508 709-7  Konto 
innehavare Lena Widorson. Ange ditt namn i meddelanderutan. 

Sprid gärna detta mail och prata med golfspelade kollegor om de 
inte är med på mail listan. 

Arrangör: Lena Widorson Wasa Rehab Örebro

0731-546488



Adress: Askersunds Golfklubb AB, Kärravägen 30, 702 36 
Åmmeberg
Banan är belägen i brukssamhället Åmmeberg, 8 km sydost om Askersund, i Åmmeberg 
visar skylt med golfare vägen samt skylt mot Kärraudden.

        


