
Kära Medlemmar 

 

Vi är nu i mitten av april, påsken är avklarad och våren är här. Både John Deerebanan och 

Skodabanan är nu öppna och det är glädjande att se så många golfspelare ute på banan. Det är 

många som ”jobbar hemma”.  

Nästan alla tider är bokade vilket innebär ett högt tryck på banan. För att vi alla ska trivas där 

ute, glöm inte att laga nedslagsmärken och vänd tillbaka torvorna, det är fortfarande kallt i 

backen och skadorna läker långsamt. Försök hålla tempo så att alla hinner runt, alternativt släpp 

igenom bollen bakom för ett bättre flyt. Till er hjälp kommer det att cirkulera Marshalls under 

helgerna för att underlätta spelet. 

Medlemmar som är 70 år eller äldre ska få utökade egna tider för att kunna spela med mindre 

smittrisk. På måndagar mellan 08:00 – 10:00 kan bara spelare som är 70 år eller äldre boka. 

Tisdag-torsdag mellan 10:00 – 14:00 är en tid i timmen, varje hel timme, designerad till de som 

är 70 år eller äldre. 

  

Tävlingar 

Som ni kanske redan har hört, blir alla klubbtävlingar t.om. den 30 juni inställda pga Corona. Vi 

kommer under nästa vecka presentera ett nytt tävlingsschema. Ni som redan är anmälda till våra 

tävlingar i maj kommer automatiskt att bli avanmälda. 

I samråd med SGF kommer glädjande nog Golfstoretävlingen att utföras som vanligt dvs alla 

onsdagar med start första veckan i maj. Se tävlingskalendern på hemsidan för alla speldatum. 

Mer information om Golfstoretävlingen hittar ni här: https://wasbygolf.se/tavling/regler-

bestammelser/ 

Damgolfen på tisdagar kommer också att fortgå, information kommer via Erika och Elin 

hemsidan. Istället för att anmäla sig till detta via tävlingar så har vi reserverat tider på 

tisdagskvällar på Skodabanan som bara damer kan boka in sig på. Mellan 16:30 - 18:30 på våren 

och mellan 16:00 - 18:00 på hösten. 

  

Nya medlemmar 

Vi har under 2020 har vi fått ca 50 nya medlemmar, det tycker vi är ett gott betyg till Wäsby GK 

hoppas ni komma att trivas hos oss. Tanken var att ha ett informationsmöte i maj för alla er som 

är nya, men det måste vi som allt annat ställa in. Vi kommer istället sammanställa ett 

informationsbrev om aktiviteter och kontaktpersoner. Har ni några frågor så är ni givetvis alltid 

välkomna att höra av er till kansliet på kansli@wasbygolf.se. 

 

Ekonomi 

Det är många som undrar om klubbens ekonomi, många klubbar ute i landet har det svårt. 
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Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder, vi koncentrerar oss bara på den dagliga driften och har 

stoppat alla investeringar. Så ja, vi har en god ekonomi om inget oföresett inträffar. 

För att sprida lite glädje, erbjuder Skoda Center Bredden alla medlemmar i Wäsby GK en 

golfweekend på Åland för 2 personer vid köp av en ny eller begagnad bil hos dem mellan den 

1/4-31/7 2020. 

 

Shopen 

Nu börjar vårens alla demodagar komma igång. Nästa vecka på måndag kommer Titleist på 

eftermiddagen och på tisdag kommer Cobra på eftermiddagen. Veckorna framöver sedan 

fortsätter med demodagar från ett flertal leverantörer. Hör av er till shopen på 08-514 103 60 för 

att boka utprovning under någon av dessa dagar. 

Vi vill också påminna om att anmälan till årets juniorträning är öppen. Mer information och 

anmälan hittar ni här: https://wasby.golfstore.se/junior-och-elit/ 

  

Öppettider 

På grund av den rådande situationen och dess påverkan på personalstyrka har restaurangen inte 

haft möjlighet att öppna helt ännu. Men från och med lördag den 25 april så är restaurangen 

öppen från kl. 08:00 – 20:00 alla dagar. 

Från och med lördag den 18 april så har kiosken öppet från 10:00 – 16:00 alla dagar. 

Shopen/receptionens har nu öppet 07:30 - 17:00 måndag-torsdag, 07:30 – 16:00 fredagar och 

07:30 – 15:00 lördag/söndag/helgdag. 

Kansliet har öppet vardagar 09:00 – 16:00. 

 

Lotta med personal 
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