
Nyhetsbrev Mars 

 

Vi har alla följt nyheterna och diskussionerna kring Coronaviruset, osäkerheten vad som 

händer framöver är stor och oförutsägbar. 

Vi utgår ifrån att golf är den sporten man kan utöva på ett säkert sätt, dock med sunt förnuft 

och lite eftertanke. 

Städdagen den 4 april kommer att genomföras, men i mindre grupper och med mer 

spridning på banorna. Korv kommer att serveras ute. 

Driving rangen är öppen, kom gärna ut och känn på svingen.  

Vi planerar att öppna banorna till påsk, torsdag den 9 april, om myndigheter och vädret 

tillåter. Information om när tidsbokning öppnar kommer i slutet av nästa vecka. 

För att på ett smittfritt sätt kunna boka, checka in och föra scorekort, utan att besöka 

receptionen, kan man med fördel använda OnTag-appen. 

 

Micke har öppet i shopen kl. 10-17 måndag-torsdag och 10-15 fredag-söndag, skynda att 

fynda, halva reapriset på kläder.  

Krögaren Lena, hälsar att restaurangen är öppen kl. 10-14 vardagar, och för er som vill finns 

det matlådor att beställa. 

Vi följer myndigheternas rekommendationer, och uppmanar gäster och anställda att hosta i 

armvecket och vid sjukdom eller symtom, stanna hemma. 

Vi ber er alla som kommer till klubben vara noga med hygienen, spritstationer finns i 

Restaurangen, kiosken och shopen. Prata gärna med varandra, men håll avstånd. 

Våra gemensamma utrymmen städas regelbundet, med en högre frekvens. 

Alla planerade möten är en tid framöver inställda, så även vårmötet, vi återkommer med 

nytt datum när tiden är mogen. 

Nästa vecka lanserar vi vår nya hemsida. Där kommer vi löpande hålla er informerade om 

vad som händer. 

 

Nytt för i år är obligatorisk tidsbokning, oavsett tid på dygnet. Alla som går ut på John 

Deerebanan eller Skodabanan måste alltså ha en bokad tid i systemet.  

Vi kommer att införa en rangerfunktion, som ska cirkulera på banan.  

Vi kommer att lansera en ny damtävling i juli med ett mycket fint prisbord från en mängd 

olika sponsorer. Missa inte att anmäla er till detta. 



Vi kommer även att utöka golfveckan med ytterligare en tävlingsdag, samt att kategori-KM 

är åter på schemat. 

Vår ordförande Sabine Areskär kommer att skicka ut information under nästa vecka, hur 

klubben tänker kring investeringar, satsningar och ekonomi. 

Är det något ni undrar över så finns vi på kansliet.  

Vi önskar er en fortsatt trevlig mars och hoppas att vi ses här ute snart.  

 

Lotta med personal.  

 

 

 

 

 

 


