
Kära medlemmar  

 
  

 

 

Vi är nu i mitten av maj och sommaren stannade visst av. Det är väldigt glädjande, trots kylan, 

att se så många av er ute på banan varje dag. Inför 2020 års säsong är vi nu uppe i ca 100 nya 

medlemmar. Varmt välkomna säger vi till er alla! Vi hade planerat att ha ett 

informationsmöte för alla er som är nya nu under maj månad, men som så mycket annat har vi 

tyvärr behövt ställa in detta. Är det däremot något ni undrar över så är ni alltid välkomna att 

kontakta kansliet. 

 

Tillgänglighet 

Under maj månad har både medlemsspel och gästspel nästan dubblerats jämfört med 

föregående år om ni undrar varför tiderna går åt så fort. För att tillgodose våra medlemmars spel 

och bokningsmöjligheter, kommer vi från och med 1 juni höja greenfeen till 750:- fredag, lördag 

och söndag/helgdag, samt begränsa greenfeegästers möjlighet att boka tider på banan till 4 

dagar i förväg. Gäst till medlem berörs inte av nya bokningsregler eller greenfeehöjningen. 

När det gäller de tider som är reserverade för 70+ och även damtiderna på tisdagskvällar på 

Skodabanan så kommer här lite förtydligade bokningsregler. Tiderna hålls reserverade till och 

med dagen innan, men de tider som är helt tomma släpper vi för alla på morgonen samma dag. 

Dock endast de tider som är helt tomma. De tider där en eller flera spelare redan är inbokade 

behålls reserverade. 

 

Reception/kansli 

Personalen i receptionen hälsar att de är tacksamma om endast en person i varje boll kommer in 

och checkar in hela bollen och hämtar scorekort. Det går också jättebra att vinka från dörren att 

ni är på plats, om ni inte vill ha scorekort. Vi måste komma ihåg att vi fortfarande är mitt uppe i 

denna situation med Coronaviruset och att vår receptionspersonal träffar många golfspelare varje 

dag. Vill ni komma in och handla så är ni givetvis välkomna, men se till att hålla avstånd från 

varandra. 

Som många av er säkert noterat så finns det nu vid övre ”hyllan” på rangen lite möbler att sitta i. 

Uppe på Nibble Torg (området vid första och tionde tee) har vi beställt några ståbord som vi 

kommer sätta upp där istället, för att underlätta speltempot på banan.  Köp gärna en fika i 

kiosken men försök begränsa pausen till 5 min. 

Vad gäller speltempot för övrigt, har vi återigen marshals som cirkulerar banan under 

helgdagarna, och som vanligt gäller att hålla rygg på bollen framför och släppa igenom bollar 

som är snabbare. 



Tack till er alla som ser till att vi får ett fint flyt ute på banan. 

 

Banan 

Pär och hans gäng jobbar med att upprätthålla banans kvalitet, de har fått mycket beröm för 

skicket på banan, trots det ökade slitaget som kommer med ökat spel. Grabbarna ber om hjälp 

att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka tovor, vilket skulle underlätta deras jobb. 

Vi har beslutat att använda zonindelning för flaggplaceringar på alla tävlingar och på onsdagar. 

Övriga dagar kommer vi inte ha det då slitaget i vissa zoner gör att det är omöjligt att hitta bra 

flaggplaceringar.  

Då våra bunkrar inte krattas lika frekvent just nu har vi för tillfället en klubblängds 

lägesförbättring i bunkern.  

Ovanför gradängen mellan övningsgreenerna har tyvärr grässådden regnat bort. Därför kommer 

vi nu istället rulla ut färdig gräsmatta så att det blir grönt och snyggt på en gång. 

 

Ekonomi 

Vi har varit försiktiga med våra utgifter med tanke på Covid 19 och dess konsekvenser. Nu ser vi 

dock att ekonomin är i balans och att vi följer budgeten, därför har styrelsen beslutat att delvis 

lyfta investeringsstoppet på anläggningen. Detta innebär att vi kan fortsätta med planerna för hål 

7 JD. 

 

Tävlingar 

Som ni kanske redan hört så är alla klubbtävlingar till och med den 30 juni inställda på grund av 

Coronaviruset. Inom kort kommer ett nytt tävlingsschema. 

I samråd med SGF har vi dock glädjande nog kunnat genomföra vår Golfstoretävling. Hittills har 

två omgångar spelats och den kommer att fortsätta som vanligt under hela säsongen. Alla som 

vill är självklart välkomna att delta i denna tävling. Ni som undrar hur den går till kan läsa mer på 

denna länk: https://wasbygolf.se/tavling/regler-bestammelser/ 

Damgolfen på tisdagar kommer även den att fortsätta som vanligt. Information om detta går 

genom Elin och Erika i damkommittén och finns även på hemsidan på denna 

länk: https://wasbygolf.se/klubben/kommitteer/damer/ 

 

Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till kansliet på kansli@wasbygolf.se om ni har 

några frågor.  

 

Lotta med personal 
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