NY ADRESS?

Du som inte är anställd inom företaget: Var snäll och meddela oss om
du flyttar! Antingen på flyttkort eller
genom att ändra på adressetiketten bredvid. Skicka ändringen till GETRAG All
Wheel Drive AB, Receptionen, Box 961,
731 29 KÖPING.

VFK – Golfsektionen
Så här inför golfsäsongen
passar det bra att presentera Golfsektionen i vår
serie om Fritidsklubben.

FRITIDSKLUBBENS GOLFhar cirka 45
medlemmar i Köping.
Ett trettiotal av dem var
aktiva – alltså med på
olika aktiviteter – 2007.
SEKTION

KM och SVM
De två stora aktiviteterna
för sektionen varje år är
klubbmästerskapet och
Svenska Volvomästerskapen (SVM).
I klubbmästerskapet
spelar man slagspel, det
vill säga man räknar
antalet slag minus sitt
handicap (hcp), justerat
efter banans svårighetsgrad. 2007 blev Tommy

Larsson på Volvo Powertrain klubbmästare.

Nytt: Utslagstävling
– I år funderar vi också
på att anordna en utslagstävling med lottning om
vilka som möter varandra i första omgången,
berättar Golfsektionens
ordförande Hans Tellebo.
Vinnaren i varje lottat par
går vidare och får möta
vinnaren från ett annat
par, enligt ett fastställt
schema. Man har en
månad på sig att avgöra
matchen, och efter 3-4
omgångar blir det final
mellan de två som är kvar
i tävlingen. Finalen bör bli
någon gång i september.
SVM är begränsat till
max 15 deltagare från
varje Volvoort i Sverige

(20 från Göteborg) – max
fem i varje klass:
• Volvo Open (klass A),
hcp < 7
• Volvo Trophy (klass B),
hcp 7.1 - 15,0
• Volvo Cup (klass C),
hcp 15,1 - 36,0.
En kvaltävling för att
utse vilka som får åka och
representera Köping körs
i slutet av maj.
– Förra året vann
Christer Sundin från
Volvo Powertrain B-klassen vid SVM i Umeå,
berättar Hans.
SVM spelas alltid sista
lördagen i juni. I år går
SVM i Flen den 28 juni.

Tjusningen med golf
Vad är tjusningen med
golf?
– Det är en möjlighet att

spela ett svårt spel och få
ett bra resultat även för
den som inte är så duktig,
menar Hans. Och det är
bra motion; även om golf
inte fordrar någon extremt
god fysik så får man ändå
bra träning och är rejält
trött efter en runda. Fast
egentligen är den sociala
biten allra viktigast, småpratet mellan hålen.

6 km, fyra timmar
En 18-håls golfrunda kan
vara (som i Korslöt) ungefär 6 km lång och tar cirka
fyra timmar att gå. Fast
både längden och tiden är
väldigt individuella:
– Ju bättre golfspelare
man är desto kortare bana
går man ju, eftersom man
inte behöver springa ut i
ruffen och leta bollar lika

ofta, menar Hans.

Hur bli medlem?
Hur blir man medlem i
Golfsektionen?
– Det är bara att
komma på någon av våra
aktiviteter, säger Hans. Vi
sätter upp meddelande
på anslagstavlorna när
något är på gång. Det är
bara att anmäla sig och
vara med.
Man kan också ringa
eller maila Hans Tellebo
om man har några frågor,
telefon (7)620 95, e-mail
htellebo@getrag.se .
Golfsäsongen varierar
utifrån väderleken. Den
startar när golfbanan
öppnar på våren och
pågår tills banan stängs
på hösten.
Text och foto: Ewa Nilsson

Hans Tellebo, ordförande i VFK-Golf, visar en golfswing: 1. Sikta... 2. Klipp till bollen med all kraft... 3. Bra slag! Men var tusan tog bollen vägen....?
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