
Välkommen till en ny säsong både nya och gamla medlemmar.  

 

Hoppas att ni alla haft en skön vinter och är lika taggade som vi på en ny golfsäsong.  

Trots de gröna gräsmattorna har vintern inte släppt sitt grepp om golfbanan. Det är många som 

frågar om vi ska öppna banan snart men som det ser ut är det fortfarande en bit bort då det behöver 

bli varmare i backen för att banan ska klara av allt spel.  

Här följer nu lite viktig information inför säsongsstart. I nästa brev kommer vi att skriva mer om vad 

som händer på Wäsby 2020.  

 

Vårmöte 2020 

Vårmötet kommer i år att vara torsdagen den 26 mars kl. 19:00. Eventuella motioner ska vara 

inlämnade senast den 27 februari. Separat kallelse kommer.  

 

Städdag 2020 

Den 4/4 är årets städdag ute på Wäsby. Vi återkommer med mer exakt upplägg och tid men ni kan 

alltså redan nu boka in det datumet i era kalendrar.  

 

Välkomstmöte för nya medlemmar 

Vi vill gärna träffa alla er som är nya medlemmar hos oss 2020. Den 7/5 har vi därför ett 

välkomstmöte för er ute på klubben, kl. 18:00. Där kommer ni att få träffa några ur personalen men 

också representanter från våra olika kommittéer. En inbjudan till detta kommer att skickas ut, vi vill 

bara passa på att flagga för det nu så ni har möjlighet att boka in den dagen i era kalendrar.  

 

Regelkurser 

Även i år kommer Bo-Rune att hålla i sina omtyckta regelkurser. Kursen är ca 3 timmar lång och 

kommer att gå igenom de nya regler som kom 2019 och våra lokala regler. Det är samma kurs som 

förra året så detta är ett perfekt tillfälle för er som inte hade möjlighet att gå förra året. Även ni som 

var med förra året men känner att ni vill repetera är självklart välkomna.  

Årets kurstillfällen är:  

Lördag 14/3:  Kl. 10:00 – 13:00  

Lördag 14/3: Kl. 14:00 – 17:00 

Söndag 15/3:  Kl. 10:00 – 13:00 

Söndag 15/3: Kl. 14:00 – 17:00 

Kostnaden är 100 kr per person och pengarna går till vår juniorverksamhet. Det är max 17 deltagare 

per tillfälle och det är först till kvarn som gäller.  



För att anmäla er så skickar ni ett mail till kansli@wasbygolf.se med ert namn, personnummer och 

vilket tillfälle ni vill anmäla er till.  

 

Nytt HCP 

Den 1 mars går hela golfsverige över till det nya världshandicapsystemet. Detta innebär att i princip 

alla golfare kommer att få ett nytt HCP från detta datum. Det nya systemet kommer att vara baserat 

på ett snitt av de bästa 8 ronderna av dina 20 senaste ronder. Ni behöver inte själva göra någonting 

utan systemet kommer själv räkna ut ert nya HCP.  

Däremot blir det inför säsongen lite nyheter i registreringen av ronder. För det första så uppmanas 

alla golfare att registrera alla ronder man spelar, helt enkelt för att få ett så rättvisande HCP som 

möjligt. Det kommer att gå snabbare att sänka sig och höja sig och registrerar man alla ronder så 

kommer handicapet vara mer aktuellt och rättvisande.  

Man kommer att kunna registrera ronder både med poäng och resultat i slag hål för hål. För att det 

ska bli så korrekt som möjligt så rekommenderas man att registrera sina scorer hål för hål. Vissa 

appar, som GolfGameBook och OnTag, är kopplade till Min Golf och man ska kunna registrera sina 

scorer direkt från dem för att underlätta registreringen hål för hål.  

En annan nyhet är att alla ronder som är minst 9 hål kommer att kunna registreras. Spelar man t.ex. 

15 hål så kan man registrera det som en HCP-påverkande rond, bara hålen har spelats i rätt 

ordningsföljd.  

Vill man läsa mer om världshandicapsystemet så kan man göra det på denna länk: 

https://www.golfspelochtavling.nu/  

Där kan man gå igenom alla nyheter och det finns även en hel del praktiska exempel för att göra det 

enklare att förstå.  

 

Tidningen Svensk Golf 

Vi vill passa på att påminna om att tidningen Svensk Golf från och med nummer 4 i år inte längre 

kommer att ingå från Svenska Golfförbundet. För att få de första numren av tidningen behöver man 

vara aktiverad i vårt system vilket man blir när man betalt årsavgiften. Vill man fortsätta få hem den 

från det fjärde numret behöver man då teckna en prenumeration. Vi har tecknat ett samarbetsavtal 

med Egmont som gör att ni har möjlighet att få resterande 6 nummer av tidningen till ett rabatterat 

pris. För att beställa klickar ni på denna länk: https://www.dintidning.se/svensk-

golf?kampanj=SG3051 
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