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hela familjen i golfskolan 
”Kul att vi alla kan spela tillsammans!”

med golfbag till Åbo 
Perfekt minisemester och bra golf

nR 2 decembeR 2012medlems - och kundtidning, nyköpings gk

God Jul! 
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Framsidan: Familjen Österberg/Sköld.  
Foto: Tomas Kihlman. 

jag tänker på våra samarbetspartners 
som genom sina generösa bidrag gör 
det möjligt för oss att utveckla och in
vestera i vår anläggning, nu och i fram
tiden. Ni är oumbärliga! 

avslutningsvis vill jag ge mina varmaste 
lyckönskningar till den nya styrelsen. 
Ta väl vara på medlemmarnas stora en
gagemang för vår fina klubb, så kom
mer ni tillsammans att vidareutveckla 
både klubb och banor. Lycka till och 
tack för mig!

Bernt Karlsson, ordförande

Ett företag, en organisation, en idrotts
förening behöver alltid förnyas och för
yngras. Efter sex fantastiska och inspi
rerande år som ordförande i Nyköpings 
GK och ytterliggare några som ledamot 
i styrelsen är det dags för mig att lämna 
över ordförandeklubban. Det har varit 
en minnesvärd tid på många sätt.
 
jag tänker på alla trevliga och positiva 
medlemmar som jag lärt känna under 
åren och som alltid har ställt upp när vi 
har behövt hjälp med något på banan, 
i olika kommittéer och arbetsgrupper. 
Nu senast vassgruppen med Eje Lars
son i spetsen, som har gjort ett fantas
tiskt jobb under sommaren med våra 
dammar. Ett stort tack till er alla, ingen 
nämnd och ingen glömd. Håll ut och 
fortsätt nästa år – med kanske några 
nya frivilliga till hjälp.
 
jag tänker på mina kamrater i styrelsen, 
som drar et tungt lass i denna stora före
ning med över 2 000 medlemmar. Vi ska 
alla vara tacksamma för detta. Ge dem 
en dunk i ryggen nästa gång ni ses!

jag tänker på banpersonalen som sju da
gar i veckan ser till att vi har banor i 
toppskick att spela på. Jag tror aldrig vi 
har haft så välskötta och bra banor som 
i år. Tack Magnus med personal!

jag tänker på övrig personal med tränare, 
krögare, shop och kansli. Utan er skulle 
vi inte ha denna kompletta anläggning 
som vi är så stolta över och som vi får 
så mycket beröm för av greenfeegäster 
och andra besökare.

Tack för 
mig!
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www.ssab.com

let’s shape 
tomorrow

Together with our customers, SSAB  
will go further than anyone to realize 
the full potential of lighter, stronger 
and more durable steel products.

Kom-igång-golfen

Snacka om golfintresse!
Vår populära satsing Kom-igång-golf 
har genererat många medlemmar i 
klubben, men frågan är om inte fem 
familjemedlemmar på en och sam ma 
gång är något av ett rekord. Här mö-
ter du familjen Sköld-Eriksson från 
Oxelösund med ett stort gemensamt 
intresse: golf!

Familjen SköldEriksson består av 
mamma Sofia, pappa Andreas och bar
nen Jeremy, 10 år, Benjamin, 8 år, Wil
liam 5 år och lille Alexander, inte en året 
gammal. Ingen i familjen hade tidigare 
någon som helst koppling till golf, men
Jeremy hade haft golf i skolan i sam
band med Maria Jonssons framgångs
rika skolgolfprojekt, där över 4 000 
barn har deltagit. Med ett diplom i han
den och löfte om en gratis hink bollar 
till driving ranchen i bagaget var i alla 
fall Jeremy ”fast”. Självklart ville han 
prova på – och pappa skulle följa med.
Övriga familjen hängde också med till 
banan. Det bar sig inte bättre än att hela 
familjen ville prova på det här med golf! 
Och, skule det visa sig, har familjen va
rit en mycket flitig besökare på kort
hålsbanan!

pappa andreas fick snabbt sitt klubbhan
dicap (54) via Komigånggolfen och 
där fick också Jeremy vara med, efter
som han hade en förälder i gruppen. 
Komigånggolfen vänder sig annars till 
spelare från 13 år och uppåt. Toppen för 
Jeremy, som så småningom klarade kla
rade det gröna kortet också han.

Jeremy, William och Benjamin bör
jade hängde sedan på Green Eagles 
verksamhet på måndagar och tisdagar 
och de fullkomligt älskade att vara med 
i dessa grupper där alla tränarna hade 
aktiviteter samtidigt och det kryllade av 
barn som fick leka och spela. Mamma 

Sofia fick titta på med minstingen Alex 
under tiden och hon lyssnade på allt 
med stora öron. Dock dröjde det till au
gusti innan hon kunde börja med egna 
lektioner och spel, eftersomdet var svårt 
att få barnvakt till hela gänget. Tiden 
räckte helt enkelt inte till för hennes del.

en höjdpunkt för hela familjen var när de 
var med på pro Marias regelvandring 
och fick se en holeinone på  Västras 
etta. Hur många har inte väntat hela 
sitt liv på att få både se och göra en så
dan? Den händelsen blev länge barnens 
stora samtalsämne när de väl förstått 
hur stort en holeinone är!

Den stora dagen var annars avslut
ning på Komigånggolfen, en scramble
tävling där en handledare och en nybör
jare bildade lag. Alla utom William och 
lille Alexander deltog i tävlingen, som 
avslutades med prisutdelning och mat.

sofia och andreas har båda känt sig väl 
hjärligt mottagna som nya på klubben. 
”Alla har varit så intresserade och väl
digt hjälpsamma, inte minst klubbens 
krögare Nino, som alltid mixad barn
mat till Alexander från dagens lunch”, 
säger Sofia.

Det är bara pappa Andreas som har 
körkort och därför har det blivit många 
bussresor från Oxelösund till hållplat
sen på Nävekvarnsvägen och golfba
nan. Mycket släpande på golgrejor har 
det blivit!

Först i slutet på säsongen upptäckte 
familjen att det fanns skåp att hyra på 
klubben! (Här hade vi i klubben tyvärr 
missat i informationen.) Att slippa be
höva transportera fem bagar, sex per
soner och barnkärra under nästa äsong 
kommer att underlätta mycket. En 
grannflicka har också blivit golfintres
serad, så då kan det bli sju personer!

på klubben behöver vi alltid engagerade 
föräldrar som vill vara aktiva tillsam
mans med egna och andras barn. Nu 
ska både Andreas och Sofia gå handle
darutbildning och blir därmed ytterli
gare engagerade. Inte nog med et. Direkt 
när de fick höra att vi alltid söker golf
värdar till golfhallen i Pål Jungs Hage, 
så anmälde de sig. På så vis de alla få 
chans att spela golf också vintertid. 
Snacka om golfintresserad familj!

Det gäller att hålla tungan rätt i mun om 
man ska bli golfare! Här är det Benjamin 
Sköld, 5 år, som övar på ranchen.
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Text: Mats Ödman

Sörmlands Sparbanks Kunskapsbank en unik satsning sedan 1999
För tolv år sedan startade vi Sörmlands Sparbanks Kunskapsbank. Tanken var 
att ”Skicka vidare” en del av vinsten till alla grundskolor i våra fem kommuner. 
Nu, tolv år senare, har vi delat ut 17 miljoner kronor, och vi fortsätter!

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se  
FLEN KATRINEHOLM MALMKÖPING NYKÖPING OXELÖSUND VINGÅKER

2011

Vi har blivit utsedda till Årets Bank i kategorin Folkbildare
– En utmärkelse vi är oerhört stolta över!

Tidningen Privata Affärer har uppmärksammat vår uthålliga 
satsning på ungdomar genom Sörmlands Sparbanks Kunskapsbank:

”Den generösa banken som ger skolbarn grunden till ett livslångt lärande”

Nästa år måste du ha registrerat 
minst fyra ronder för att få tävla. Det 
gäller alla slags tävlingar, även ex-
empelvis onsdagsgolfen. Initiativet 
kommer från EGA (European Golf As-
sociation) och syftet är att skapa ett 
mer rättvisande handicapsystem. 

ega exakt tävlingshandicap
Som grund för en korrekt och rättvis 
granskning av en spelares exakta han
dicap gäller fortsättningsvis att han 
eller hon måste registrera minst fyra 
handicap ronder under en period mellan 
två på varandra följande årliga handi
caprevisioner för att få tävla. Sådan ex
akt handicap benämns EGA Exakt Täv-
lingshandicap. 

Har du registrerat tre eller färre han
dicapronder under 2012, så behöver 
du dock endast redovisa tre handicap
ronder nästa år för att få ett tävlings
handicap. Inget hindrar att dessa tre 
rundor görs i ett svep, förslagvis innan 
tävlingssäsongen kommer igång.

ega exakt handicap
Tre eller färre handicapronder under ett 
kalenderår räcker inte för att bestämma 
exakt handicap. I stället för EGA Exakt 

Tävlingshandicap får en sådan spelare i 
stället EGA Exakt Handicap.

Nyköpings GK kommer att tillämpa 
de nya reglerna med viss ”mjukstart” 
fram till dess att säsongen kör igång på 
allvar, det vill säga troligtvis från slutet 
av maj, berättar klubbchefen Gary Cos
ford. Därefter kommer EGA Exakt Täv
lingshandicap att krävas.

alla får delta, men…
 Svenska Golfförbundet rekommende
rar att alla får delta i alla tävlingar, men 
att endast de med EGA Exakt Tävlings
handicap kan vinna priser och tas med 
i resultatlistan. 

För par eller lagtävling krävs att 
alla spelare i paret/laget har EGA Ex
akt Tävlingshandicap.

Reglerna i övrigt för registrering av 
handicapgrundande ronder är samma 
som tidigare.

Nya handicapregler för 2013

Ny ordförande

Välkommen Holger!
Den 29 november höll klubben höstårs
möte på Blomenhof i Nyköping. Ett 
hundratal medlemmar hade slutit upp 
för att bland annat salutera den avgå
ende ordföranden Bernt Karlsson, som 
avsagt sig omval. I hans ställe valdes 
enhälligt Holger Namér till ny ordfö
rande för en tid av ett år. Ny i styrelsen 
är också Christine Edenborg, som efter
träder Anna Göthéus.

Bernt avtackades med present och 
varma ord från klubbchefen Gary Cos
ford och betonade i sitt tacktal att tiden 
i klubbens styrelse och som ordförande 
varit inspirerande och på alla sätt min
nesvärd, men att det nu var på sin plats 
att låta nya krafter ta vid. ”Nu ska det 
äntligen bli tid för lite mer golf”, avslu
tade han.

Holger Namér presenterade sig i 
korta ordalag och berättade att han 
varit medlem sedan tiden i Ekensberg, 
men att han på grund av arbetet varit 
borta från stan under en lång följd av 
år, bland annat i England och Tyskland. 
Han har dock hela tiden följt klubbens 
utveckling och känner sig väl förtrogen 
med både strykor och svagheter.

Som golfare finns inte så mycket att 
skryta över, menade han, men det står 
en buckla från en tredjeplats i ett junior
KM i bokhyllan hemma på gården Emt
näs i Oxelösund.

Holger är 53 år, född och uppvuxen 
i Nyköping, flyttade härifrån 1979, men 
återkom 2009 . Till professionen är han 
bankman (Handelsbanken) och arbetar 
för närvarande i Stockholm.

Holger Namér, ny ordförande i Nyköpings 
Golfklubb efter Bernt Karlsson.
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Text: Mats Ödman

S
om grabb bodde Robert i den 
lilla bruksorten Forssjö, utanför 
Katrineholm och inte långt från 
golfbanan. Där arbetade pappan 

som bilmekaniker. När Katrineholms 
GK behövde en ny greenkeeper fick han 
jobbet och familjen flyttade till ett hus 
strax intill golfbanan. För Robert blev 
detta starten på ett helt nytt liv. Han 
var då sex, sju år gammal och ett näs
tan maniskt intresse för golfen väcktes.

– Man kan säga att jag kom att leva 
två liv. På sommaren blev det golf för 
hela slanten. Det hände att jag inte satte 
min fot inne i Katrineholm på två måna
der. Jag bodde på golfbanan, bokstavligt 
talat. På vintrarna var det mest skola, 
läxor och träffa kompisar. Jag lirade lite 
bandy, stod i mål, och det hände väl att 

Han är sörmlänning och 
en av Sveriges mest me-
riterade golf spelare. Möt 
Robert Karlsson, 43 år, 
196 cm lång och 95 kg 
tung, uppvuxen i Katrine-
holm, men numera med 
hemadress Charlotte i 
den amerikanska del-
staten North Carolina.

jag spelade fotboll också, men golf var 
min grej, berättar Robert.

Till en början hade han en lättsam in
ställning till golfandet. Det var kul och 
kravlöst och på den tiden en tämligen 
okomplicerad sysselsättning under sak
kunnig handledning från andra golfare 
i klubben. Tvärtemot hur det är idag, 
då det ställs många krav på den som 
vill börja spela golf. Det tror Robert är 
en bidragande orsak till att det blir allt 
färre unga som spelar golf. Det är lätt
are att börja med fotboll och ishockey 
– eller inte göra något alls, menar han.

mycket träning och stor envishet
När Robert kom upp i tonåren hade 
han skaffat sig ett imponerande hand
lag med klubbor och boll och formli
gen sopade banan med både äldre och 
”på papperet” bättre spelare. Visserli
gen blandades framgångarna med rena 
bottennappen och varje golfrunda var 
inte en ahaupplevelse, men att han var 
ett framtidshopp och en blivande stor
stjärna i klubben var det få som tvivlade 
på. Utom möjligen Robert själv.

– När jag var i början av tonåren ut
vecklades jag jättemycket och sänkte 
mitt handicap under snart sagt varenda 
runda som jag spelade. Men så kom
mer man till en punkt då det nästan går 
lite för bra och man börjar ställa allt 
högra krav på sig själv. Särskilt när det 
var tävling. För mig knöt det sig bara. 
Självförtroendet föll i botten och mina 
scorer sköt i höjden. Det gick så långt 
att jag på fullt allvar tänkte sluta med 
golf, berättar han.

Nu blev det lyckligtvis inte så. Visser
ligen började Robert på ett gymnasium 
i Norrköping med inriktning mot träd
gårdvård för att kanske bli greenkeeper 
som sin pappa, men i den vevan började 
golfen plötsligt att fungera igen. Robert 
kunde åter tuffa på i resultatlistorna och 
som sextonåring vann han pojkSM. En 
fin skalp och ett bra argument för att 
satsa på en proffskarriär. 

På frågan vad som krävs för att lyc
kas ta sig upp i den absoluta golftoppen 
menar Robert att det bara finns ett re
cept: envishet, envishet och åter envishet 
parat med ett stort mått av tålamod och 

träningsvillighet. Hårt slit, med andra 
ord. Dessutom måste man ha bra upp
backning hela vägen för att bli riktigt 
bra, påpekar han.

stora framgångar
För 23 år sedan blev Robert professio
nell golfspelare, 1991 peggade han upp 
på ettans tee i Europatouren för första 
gången, men det var först i fjol som han 
också spelade på PGAtouren. Samman
lagt har det blivit hela elva segrar på 
Europatouren. Den första 1995 i Tur
espana Open Mediterrania med en pris
summa på € 70.000, den senaste (2010) 
kom i Dubai World Championship med 
en prissumma på drygt € 910 000. 

Största framgången i karriären var 
när han vann penningligan Order Of 
Merit 2008. Det var första gången en 
svensk lyckats med den bedriften. Året 
efter fick han priset som Årets manlige 
idrottare på Svenska Idrottsgalan. Det 
var för övrigt första gången en manlig 
golfspelare vunnit den utmärkelsen. En 
annan stor framgång var när han kom 
med i det europeiska Ryder Cuplaget 
2006, 37 år gammal.

ögonskada hotade karriären
Trots att alla framgångar fanns det 
smolk i glädjebägaren – en ovanlig och 
svårdiagnosticerad åkomma på vänster 

öga, som påverkade avståndsbedöm
ningen. När U.S. Open spelades i mitten 
av juni 2009 tvingades han att bryta ef
ter första rundan och resten av 2009 års 
tävlingar var bara att glömma.

– Jag hade fått en vätskeblåsa bakom 
näthinnan som gjorde att jag hade en 
grumlig fläck i synfältet. Det påverkade 
djupseendet. Ingen har kunnat förklara 
vad det här beror på, men stress har 
betydelse. Jag fick inte anstränga mig 
fysiskt på fyra månader – faktiskt det 
längsta jag varit ”ledig” sedan tonåren. 
Annars riskerade jag att få besående 
skador. Nu är jag helt återställd, men 
det finns inga garantier för att skadan 
inte kan komma tillbaka, säger Robert.

från monaco till usa
Utanför golfbanan försöker Robert leva 
ett så ”vanligt” som möjligt i Charlotte 
där han numera bor med sin familj, 
även om han själv är borta en hel del. 
Robert har två barn, 8 och 10 år, som 
trivs bra i USA. Tidigare bodde familjen 
i Monaco, men det var absolut ingen 
bra uppväxtmiljö för små barn, enligt 
Robert.

– Charlotte ligger bra till om man ska 
ta sig till olika platser i USA och Europa 
och det finns mängder av golfbanor runt 
omkring. Vi har anständiga vintrar och 
kan spela golf elva månader om året. 

Robert Karlsson – 
världsgolfaren från 
Sörmland

Dessutom kan man följa årstidsväxling
arna och det ger ”hemkänsla” för mig 
som svensk. På somrarna kan det visser
ligen bli hiskeligt varmt här, men då är 
vi å andra sidan hemma i Sverige.

Vill bli golfbanearkitekt
För alla toppidrottsmän och dito kvin
nor finns en bortre gräns i den aktiva 
karriären. Var ligger Roberts? Hur länge 
kan han fortsätta att hålla sig kvar i det 
översta elitskiktet?

– Jag håller på så länge kroppen or
kar och motivationen finns. Tappar 
man glädjen i spelet går det bara utför. 
Allt har sin tid och den dag jag lägger 
proffsklubborna på hyllan kommer det 
att kännas okej. Vad jag ska göra se
dan är väl inte helt klart, men jag vill 
gärna jobba med att utvecklas lovande 
talanger och jag är väldigt intresserad 
av golfbanedesign. Det kan jag abso
lut tänka mig att fortsätta med. Jag har 
hjälpt min hemmaklubb med en hel del 
förbättringar och ombyggnader och det 
har kändts väldigt inspirerande.

Alldeles oavsett vad Robert Karlsson, 
en av våra absolut främsta golfspelare 
och en stolthet för Katrineholms GK, 
tar sig för i framtiden, så kommer det 
säkert att bli något som låter tala om 
sig. Det borgar hans envishet, tålamod 
och beslutsamhet för.

Text: Gunnel Thunström

Från hcp 54 till 27 2012
Vissa börjar spela golf i lugn takt, andra 
tar fram turbon! Pernilla Eriksson från 
Oxelösund hör till den senare kategorin. 
Hon började spela golf först i år och har 
under säsongen sänkt sin hcp till 27! 

Pernilla är frisör och driver en egen 
salong i Oxelösund och med två tonårs
barn hemma har det inte blivit tid över 
för annat. Tills nu.

– Det var klubbens korthålsbana som 
på allvar väckte lusten till golf och att 
ta grönt kort gick av bara farten, säger 
hon. Synd bara att min golfintresserade 
son inte kom med på tåget.

Golf är hur kul som helst intygar Per
nilla och berömmer vår pro Maria Jons
son. Hon har också ha haft stor nytta av 
Komigånggolfen, som har lärt henne 
regler och skapat en fin gemenskap. 

Nu är Pernilla guldmedlem och stor
trivs. Golfintresset är på topp och hon 
längtar redan till nästa säsong. Om det 
blir samma ”turbofart” då får vi se, men 
om Pernilla får bestämma så blir det så. 

– Jag har redan börjat tänka på hur 
jag ska kunna boka mina kunder så att 
jag hinner ut en sväng på banan efter 
jobbet, säger hon och skrattar.

Pernilla Eriksson gick från hcp 54 till 27 
golfsäsongen 2012!
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Golf i Suomi
ad är det som gör att man 
tycker en golfbana man spelar 
är bra? Kriterierna är nog olika 

för oss alla. För mig är det i alla fall inte 
om vädret var bra, eller om mitt resul
tat blev godkänt (enligt min egen mått
stock). En bra golfbana är för mig att 
den ska vara minst lika trevlig och in
tressant som Nyköping GK. Det är en 
bra jämförelse att utgå ifrån. Vå hem
mabana i Nyköping står sig utmärkt i 
konkurrens med de andra banor som 
jag har spelat – och det är drygt 100ta
let olika banor vi det här laget! 

Madeleine har ytterligare kriterier 
för vad som gör en golfbana bra. Som 
dam tycker hon att bland annat att till
gången på toaletter viktigt och hon sät
ter värde på välansade och snygga ra
batter, fina och sopade gångar och fritt 
från skräpigheter på området. Då blir 
det några poäng till.

semestern i år blev en tur upp till Hap
aranda och sedan ned till Åbo på finska 
sidan för att därifrån ta oss med båt till 
Stockholm. Dessemellan spelade vi golf 
med jämna mellanrum. 

En av banorna vi spelade heter Kan
kaisten Golfpuisto och ligger 15 km 
norr om Åbo. Vi råkade passera den 
här banan dagen innan och bestämde 
oss för att övernatta och spela banan. Vi 
fick starttid klockan 10.20 dagen därpå. 
I väntan på morgondagens spel passade 
vi på att se oss omkring i det strålande 
sommarvädret. 

Anläggningen var mycket välskött, 
med allt från härliga övningsområden, 
en driving ranch med landningsytor på 
grus (ska göras om till gräs, fick vi veta) 
till ett inbjudande klubbhus med fin ute
plats. Därifrån kunde man se inspelet på 
både hål 9 och 18. Restaurangen hade 
ett bra utbud med goda mackor som 
man kan handla efter 9 hål. Vi strosade 

runt lite innan vi åkte in till Åbo och ho
tellet nere i hamnen.

om gårdagen hade bjudit på en fantastiskt 
fin dag, så möttes vi nu i stället av kyl
slaget väder med blåst och regntunga 
skyar. Det blev att dra på regnskydd, 
regnkläder, sydväst och stoppa ned pa
raplyerna.

Vi fick en hemmaspelare i bollen, 
Heikki Koskilahti, som presenterade 
sig som VD för anläggningen. Han var 
väldigt trevlig och kunde berätta mycket 
om banan och anläggningen som hel
het. (Det är nu som jag kommer på att 
bra bemötande är något som jag vär
derar högt och som jag väger in i krite
rierna för om en golfanläggning är bra 
eller inte!) 

Heikki berättade under ronden om 
vilka planer som finns för framtiden. 
Bland annat ska en ny green anläggas 
och den påbörjade asfalteringen av vä
garna inom anläggninen skulle fortsätta. 

Tilläggas kan, att hål 17 på Kankai
sten Golfpuistos utsågs till ett av Fin
lands 18 bästa 2011 av Golf Digest.

kankaisten golfpuistos 18hålsbana lig
ger ungefär 30 minuters bilfärd från Åbo 
centrum. Kännetecknande är många vat
tenhinder och bra placerade bunkrar. 
Den lutande och lite backiga banan gör 

den rolig att spela båda för alla katego
rier av golfare, såväl låg som höghan
dikappare.

Sjätte hålet var speciellt, ett par 4, 
och ett paradnummer enligt Heikki. 
Den som klarar sig undan med fem slag 
ska vara glad. Själv slog han ut med en 
järntrea medan Madeleine och jag tog 
driver.  Heikki valte sedan att spela sig 
fram, medan jag jag satsade för green 
med ett långt järn… Jag nämnde väl 
vattenhindren? Det låg ett här. Plask! 
Det gick inte bättre för Madeleine. Vi 
fick båda droppa. Sensmoral: Det kan 
vara bra att föja råden från en hemma
spelare!

Tack, Heikki för ett mycket varmt 
bemötande och allt vi fick veta om en 
fin och välskött anläggning. Vårt bidrag 
var att ge Heikki en möjlighet att träna 
på sin svenska och det uppskattade han.

vi tyckte golfanläggninen var gtrevlig och 
golfbanan mycket bra; den står sig väl 
i jämförelse med andra banor som vi 
har spelat.

Banan är för övrigt anlagd på mark 
som tillhört den gamla herrgården Kan
kas och blev klar för spel 2002.

Bra att veta är att klubben samar
betar med en hotellkedja, vilket gör att 
man kan erbjuda bra pris för både golf 
och övernattning.

V

Hål 6, ett spännande hål med ett förrädiskt vattenhinder till vänster. Den kloke spelar 
ut med järn, vi spelade ut med driver – och gick båda i vattnet! Boogie i är en seger!

Vi kan varmt rekommendera en lång
weekend i Åbo med spel på Kankais
ten golf, bo på hotell i Åbo och vandra 
längs Åbo kanal på kvällen, med restau
ranger och museum och mycket folk i 
rörelse. Vi hade i alla fall väldigt trevligt.

Janne och Madeleine Malinen

Hela anläggningen var prydlig ch det fanns gott om träningsmöjligheter. Här syns 
klubbhuset med övningsgreenen i förgrunden. 

Bagvagnar i prydliga rader med hjälp av 
”styrskenor” i asfalten. 

Du besöker väl klubbens mycket 
aktiva Facebook-sida? Skriv in 
http://www.facebook.com/NykGK 
i sökfältet och kolla in vad som 
händer! Eller delta själv med nå-
got du vill förmedla.

*
VINTERTRÄNING
Även i år blir det golfträning i den 
stora hallen i Pål Jungs Hage. Hör 
av dig till kansliet om du är intres-
serad att hjälpa till. Närmare upp-
gifter om träningstider och vad det 
kostar kommer att stå på hemsi-
dan, www.nykopingsgk.se.
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GUMSBACKEVÄGEN 6, NYKÖPING, TELEFON 0155-20 26 50

MÅNDAG-FREDAG 07-18, LÖRDAG 09-13, WWW.COLORAMA.SE

Holmgrens Färghus • Gumsbackevägen 6, Nyköping • Telefon 0155-20 26 50
Måndag-fredag 07–18, lördag 09–14 • www.holmgrens.nu

De flesta nyköpingsbor känner oss som Thorsman.  
Vi tillverkar fortfarande röda plastpluggar, men idag  
är vi en del av energispecialisten Schneider Electric  
med 120 000 medarbetare över hela världen.

I Nyköping är vi drygt 400 anställda inom tillverkning,  
forskning och utveckling, försäljning och marknads-
föring. Utöver plastpluggen erbjuder vi innovativa, 
säkra, effektiva och  lättanvända energilösningar.

Nyfiken? Läs mer på vår hemsida: 
www.schneider-electric.se
 

Make the most of your energy

Från plastplugg 
till framtidens  
energilösningar

Ärilanytt .indd   1 2009-02-25   09:31:29
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Stockholmsv. 10, Nyköping  Tel 0155-25 68 00
www.osterbergstryckeri.se  info@osterbergstryckeri.se

ORIGINAL • TRYCKERI

BOKBINDERI

AFFISCHER • ROLL-UPS

DIGITALTRYCK

Legitimerad naprapat
Certifierad massör
Akupunktör
Legitimerad sjukgymnast
Vi gjuter iläggssulor
Stötvågsbehandling
Du kan boka via nätet.

Nytorget 7 (Sunlight) 
0155-21 54 54   
www.ryggochled.com

Nytorget 7 (Sunlight) 
073-999 00 79   
www.vaccinkliniken.se

•	 Resevaccinering
•	 Influensa/fästingvaccin
•	 Drop	in	mottagning
 (se tider på vår hemsida)

Vårt erfarna team kan hjälpa dig  
på vägen till ett smärtfriare liv!

Ska ni ut och resa?

* Årsmedlemskap betalas av den som hyr ett spelbevis 
av Nyköpings Golfklubb.

Medlemsformer och avgifter 2013 (läs mer på hemsidan)

Medlem  Årsavgift Greenfee
med aktie

Premium 7 900 kr
Guld 5 350 kr
Vardagsmedlem 4 350 kr 380 kr (helg)
Lågfrekvent 10 3 100 kr  280–380 kr 
Knatte (0–12 år) 1 000 kr
Junior yngre (13–18 år) 1 500 kr
Junior äldre (19–21 år) 2 000 kr
Ungdom (22–25 år) 2 500 kr
Passiv 500 kr
Junior passiv 300 kr
Familjepaket 13 500 kr

Medlem Årsavgift Greenfee
utan aktie  helger

Årsmedlemskap* Guld  7 900 kr
Greenfee 5 1 950 kr 280–380 kr
Greenfee 10 3 490 kr 280–380 kr
Greenfee 790 kr 280–380 kr
Knatte (0–12 år) 1 500 kr
Junior yngre (13–18 år) 2 000 kr
Junior äldre (19–21 år) 2 500 kr
Ungdom (22–25 år) 3 000 kr
Nybörjare 600 kr
Junior passiv 300 kr
Nybörjare Junior (21 år) 400 kr
Country Junior 990 kr

ÄNdradE fakTurErINGSPrINcIPEr

medlemsavgifter 
Medlemsavgiften 500 kr (gäller för flertalet medlemsformer) 
inför kommande säsong faktureras 1 november med förfal-
lodag 30 november.

spelavgifterna 
Spelavgifterna faktureras i december med förfallodag 31 
januari för hel betalning, eller 50 % den 31 januari och övriga 
50 % den 28 febebruari. Spelavgifterna kan fördelas på 6 eller 
12 månader med MoreGolf MasterCard eller via autogiro. En 
avgift på 25 kr/månad tillkommer. Läs mer på hemsidan.

m70/m75
Inför 2013 gäller inga årsavgiftshöjningar för M70/M75.

INNEHÅll I olIka MEdlEMSkaPSforMEr

premium
• Obegränsat spel
• 2 st greenfeecheckar 
• Värdecheck om 600 kr hos klubbens pron/tränare/partners 
• Rangekort laddat med 108 polletter
• Greenfeeförmåner hos vara partnerklubbar
• Särskilda erbjudanden från shopen
• 100 kr/gäst eller gäster i bollen. Gäller endast vid spel  
 med ordinarie greenfee

guld (aktiekravet gäller ej juniorer) 
• Obegränsat spel
• Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar

• 50 kr/gäst eller gäster i bollen. Gäller endast vid spel  
 med ordinarie greenfee

Vardagsmedlem
• Fritt spel på helgfri vardag
• Spel på lördag, söndag eller helgdag: greenfee max 380 kr
• Greenfeeförmåner hos vara partnerklubbar

lågfrekvent 10 (max 100 medlemmar)
• 10 st greenfeeronder under helgfri vardag
• Greenfee vid spel på helger och från rond 11: 280–380 kr  
• Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar.

familjepaket 
Två vuxna, varav minst en med aktie i Ärila Golf AB och barn 
i samma familj, samtliga mantalsskrivna på samma adress. 
Barn max 21 år enligt SGF. Ej familjerabattgrundande Premi-
ummedlemmar eller Årsmedlemmar utan aktie.

country junior (ej skriven i Nyköping/Oxelösund)
• Obegränsad golf under året 

greenfee
• En st greenfee
• Greenfee från rond 2: 280–380 kr (beroende på speltid) 

greenfee 5/10 gånger
• 5/10 st ronder, varav en på lördag, söndag eller helgdag
• Greenfee i övrigt: 280–380 kr (beroende på speltid)

junior (13–18 år, 19–21 år)
• Obegränsat spel
• Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar

ungdom (22-25 år)
Det år medlem fyller 26 år blir medlemmen senior och då 
gäller avgift för Guld-medlemskap.

nybörjare 
Medlemskap under utbildningstid. Gäller tills hcp 54 erhål lits  
och i högst 2 år. Därefter måste en uppgradering av medlem
skapet ske. Under utbildningstiden kan nybörjare spela med 
fadder utan avgift.

m70 (medlem som efterskänkt sitt medlemslån 2009) 
• 70–74 år: 800 kr fast avgift (enligt tidigare avtal)
• ≥75 år: 400 kr fast avgift (enligt tidigare avtal) 

m75 (medlem som efterskänkt sitt medlemslån före 2009) 
• 100 kr fast avgift tillsvidare (enligt tidigare avtal)

partnerkort (företag)
• Avtal på 36 månader berättigar till ett partnerkort mot 

betalning (ej knutet till person). Antal ronder varierar bero-
ende på partnernivå (Official, Guld, Silver eller Brons).

• Avtal på 12 månader inbegriper greenfeecheckar med be-
gränsat antal greenfee beroende på partnernivå (Official, 
Guld, Silver eller Brons). Stella Eriksson 3 år på puttinggreen. En blivande Guldmedlem? 
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Tävlingsprogram 2013 * (prel.)

TÄVlING DaG DaTum STaRT Typ SpElfoRm BaNa ÖppEN fÖR

After work April fredag 0426 16:30 Singel  Västra banan Medlemmar
Take Off (ev. Blåbandtävling) onsdag 0501 08:30 Singel Pb Östra banan Alla
Sparbankens Match,  2 omg söndag 0505 08:00 Singel Match Östra banan Medlemmar
Alan Harris RoseBowl torsdag 0523 13:00 Singel Pb Västra banan Medlemmar
Business Partner Golf fredag 0524 09:00 Par Fyrboll, Pb Västra banan Partners
Golfresan On Tour lördag 0525 08:30 Par Gs, Slagtävl Östra banan Alla
After Work fredag 0531 16:30 Singel  Västra banan Medlemmar
Söderbergs Gästabud ÄMSambo lördag 0601 08:00 Par Foursome, Slagtävl Östra&Västra Alla
Flaggtävling, Fastighetsbyrån torsdag 0606 08:00 Singel Flaggtävl Västra banan Alla
Sörmlandsutbytet, Puustelli Kök lördag 0608 08:00 Singel Pb Västra banan Klubbgrupp
Prendo Open söndag 0616 08:00 Singel Slaggolf Östra banan Alla
Sörmlands Sparbank (kunder) tisdag 0618 09:00 Singel Pb Västra banan Inbjudna
Skandia Cup, klubbkval junior tisdag 0618 13:00 Singel Slagtävl Östra banan Medlemmar
Midsommardansen lördag 0622 13:00 Par Gs, Pby Västra banan Alla
Morgontävling Murres Golfkrog  tisdag 0625 05:00 Singel Pb Östra banan Alla
Golf Digest Viasat Golf Trophy fredag 0628 08:00 Singel Slaggolf Östra banan Alla
Gästabudet damer, shotgun torsdag 0704 09:00 Singel Slaggolf Västra banan Alla
SöGDF Sörmlandsmästaren/innan lördag 0706 08:00 Singel Slagtävl/Slaggolf Västra banan Klubbgrupp
SN Golfen, dag 1 torsdag 0711 07:00 Par Foursome, Pb Östra banan Alla
SN Golfen, dag 2 fredag 0712 07:00 Par Foursome, Pb Östra banan Alla
Skandia 2 generationer söndag 0714 08:00 Par Scramble, Slagtävl Östra banana Alla
Olle Hörnfeldts Minne (Cancerfonden)  måndag 0715 08:00 Singel Pb Västra banan Alla
PQ Hjärnslaget (Alzheimersfonden) tisdag 0716 09:00 Singel Slagtävl Östra banan Alla
ICA golfen  shotgun torsdag 0718 09:00 Singel Slagtävl Västra banan Alla
Voyage Golf 666, shotgun fredag 0719 09:00 Par Foursome, Pb Östra banan Alla
Johnells Bästboll, shotgun lördag 0720 09:00 Par Fyrboll, Pb Västra banan Alla
AfterWork fredag 0726 16:30 Singel  Västra banan Medlemmar
NyköpingsMästaren lördag 0727 08:00 Singel Pb Nyk,Jön, Kila Klubbgrupp
KM Foursome    söndag 0728 08:00 Par Foursome, Slagtävl Östra banan Medlemmar
Synsam Äkta makar/sambo söndag 0804 08:00 Par Gs, Pb Västra banan Alla
KM herrar o. pojkar, dag 1 (prel.) lördag 0810 07:30 Singel Slagtävl Västra banan Medlemmar
KM damer o. flickor, dag 2 (prel.) söndag 0811 07:30 Singel Slagtävl Västra banan Medlemmar
SGF H55/65 Tour, dag 1 tisdag 0813 08:00 Singel Slagtävl Västra banan – 
SGF H55/65 Tour, dag 2 onsdag 0814 08:00 Singel Slagtävl Västra banan –
Audi Quattro Cup, shotgun fredag 0816 09:00 Par Grs, Pb Västra banan Inbjudna
KM ålderskategorier (ev. utgår) lördag 0817 08:00 Singel Slagtävl Östra banan Medlemmar
KM ålderskategorier (ev. utgår) söndag 0818 08:00 Singel Slagtävl Östra banan Medlemmar
Kuhlmans minne tisdag 0820 13:00 Singel Slagtävl Östra banan Medlemmar
KM knattar (ej klar)   12:00 Singel Slaggolf  Medlemmar
Ladies Invitational, shotgun fredag 0823 09:00 Par Fyrboll, Pb  Alla
Sune Lindes Pokal lördag 0824 08:00 Singel Pb Östra banan Alla
Sune Lindes Pokal söndag 0825 08:00 Singel Pb Västra banan Alla
After Work fredag 0830 16:30 Singel  Västra banan Medlemmar 
SSAB Oxelösundsmästerskapet lördag 0831 08:30 Singel Pb Västra banan Anställda
Irish Greensome, Intersport lördag 0831 14:00 Par Gs, Slagtäv Västra banan Alla
WAPA Golf fredag 0906 09:00 Scr Scramble, Slagtävl Östra banan Inbjudna
Stadsmatch lördag 0907 12:00 Lag Match Västra banan Inbjudna
Stadsmatch söndag 0908 09:00 Singel Match Västra banan Inbjudna
Gubben och Gumman söndag 0908 12:00 Par Foursome, Pb  Medlemmar
SEB Trophy, shotgun fredag 0913 09:00 Singel Pb Västra banan Inbjudna
Jubileumspokalen söndag 0915 11:00 Singel Pb Västra banan Medlemmar
Business Partner Golf, shotgun fredag 0920 09:00 Singel Pb Västra banan Partners
Två Generationer söndag 0922 09:00 Par Gs, Pb  Alla
SöGDF Hösttouren tisdag 0924 09:00 Singel Slaggolf Östra + Västra Klubbgrupp
Ärila Masters söndag 0928 09:00 Singel Poängbogey Gamla banan Alla
Nyköpingskannan onsdag 1002 14:00 Singel Slaggolf Östra banan Inbjudna
Match H35/45/55/65 lördag 1005 09:00 Singel Match Östra banan Inbjudna
Funktionärsgolf söndag 1006 09:00 Singel Poängbogey Västra banan Funktionärer

* Seniorgolf, herrgolf och damgolf på fasta veckodagar och tider som brukligt.
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koRsoRd 2/12

Bara de bästa får kalla sig IT-Partner
Office centralt har satt upp tydliga kompetens-
krav för att få kalla sig Office IT-Partner.  Vi är 
ett av de kontor som med bravur klarar kraven.

KUNGSHAGSVÄGEN 3, BOX 205
611 35 NYKÖPING
TEL 0155 - 29 37 00 
www.nykoping.office.se

IT kompetens 
som tål att 
synas

facit nr 1/12

En stunds avkoppling. 
Lycka till med lösningen!

Du som funderar… Gör slag i saken 
och bli medlem nu!

Outsourcing
ekonomi och Lön

Låt oss ta hand om din
ekonomi- och lönefunktion

moretimeoutsourcing.se
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Ernst & Young stödjer  
näringslivet och 

 idrotten i Nyköping 
 

Vi hjälper företag och föreningar 
att växa och uppnå sin fulla potential.

Sankt Annegatan 2, 611 34 Nyköping, tfn 0155–29 28 00

Årets Guldnyckel 2009
MARKNADSFÖRENINGEN I NYKÖPING/OXELÖSUND

Totalentreprenad
områdesskydd 
Heda Skandinavien har många års erfaren-
het av totalentreprenader inom områdes-
skydd och bred erfarenhet av rådgivning, 
materialval, montage och service. Våra 
lösningar är kompletta och helt anpassade 
efter våra kunders behov. 

Alltid ett hinder

Svärtavägen 25, 611 65 Nyköping  Tel +46(0)155 21 77 20 
Fax +46(0)155 26 77 60  www.heda-skandinavien.se
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Fastighetsbyrån i Nyköping
Tfn 0155-28 60 40

Låt oss berätta hur din största affär 
blir din bästa affär. Värdering ingår 
och givetvis utan kostnad – det är 

ju bara på prov. Du bokar på: 
fastighetsbyran.se/provsalj

PROVSÄLJ 
med mäklaren som säljer mest!


