
Kära Medlemmar 

Sommaren står i full blom och det ser ut som vi får en toppensäsong. 

Vi har nämnt det förut men vi har ett stort antal nya medlemmar denna säsong vilket är väldigt 

glädjande. Vi hoppas att alla nya är nöjda och trivs här på Wäsby. 

Vi har haft fadderrundor för våra nybörjare, och vi kommer att fortsätta med det under hösten. 

I slutet av juli kommer seniorerna att återuppta sitt måndagsspel. Detta kommer givetvis att ske 

under speciella regler och helt utan samlingar och prisutdelningar. Men vi är glada att de kan 

tävla igen. 

Veckan innan midsommar så såg ni som var här att det var mycket ungdomar i rörelse. Det var 

vårt årliga juniorläger som hölls då. Drygt 30 ungdomar var med i fyra dagar och det var kul att 

se alla glada miner. 

Det är många som undrar hur det går för Pär (vår banchef) på Europatouren. För er som undrar 

vad vi pratar om skrev vi om Pärs satsning mot Europatouren den 1 april på hemsidan. Vi kan 

glädjande meddela att han inte missat en enda cut ännu…  

  

Receptionen 

Personalen i receptionen hälsar;  

Att shopen har 30% på alla loggade Wäsbykläder, om ni vill bli lite fina under sommaren. 

Vi ska inte glömma att ankomstregistrera oss. Som vi tidigare informerat om kan man göra det 

via appar som OnTag och Min Golf Bokning om man inte vill gå in till receptionen. 

Glöm inte heller att avboka er om ni av någon anledning inte kan komma till en bokad starttid. 

Detta är givetvis alltid väldigt viktigt men just nu när vi har så högt tryck på banorna blir det 

extra viktigt. 

Vi vill också passa på att påminna om att vi fortfarande är mitt uppe i den här situationen med 

Coronaviruset, och att det fortfarande är väldigt viktigt att vi håller avstånd och god handhygien. 

Är du sjuk – stanna hemma. 

Med det nya HCP-systemet så är det några som åkt upp lite över 36,0 i HCP. Därför har vi valt att 

höja total-HCP i bollen på John Deerebanan från 120 till 140.   

  

Banan/Fastigheter 

Inom kort kommer vi att asfaltera planen mellan TK-huset och restaurangen, samt vägen framför 

gradängen. Vi kommer också renovera taket på garaget vid stora övningsgreenen samt 

måla/snygga till juniorstugan. 

Dammarna har legat i vila länge, men nu har alla fåglar fått ungar. Vi kommer därför att påbörja 

rensning av dammarna och klippning av kanter, dock med fingertoppskänsla. 



Vi har även luftat och vertikalskurit alla greener och vi kommer att göra det igen under juli 

månad. 

För er som undrar varför greenerna inte alltid är blixtsnabba är förklaringen att om greenerna 

klipps ner för kort för ofta, framför allt med den mängd spel vi har just nu, så stressas ytan, 

gräset blir försvagat och risken för svampangrepp stor. Därför har vi valt att vara lite åt det 

försiktigare hållet de sista veckorna. 

Den 1 augusti börjar vi med det nya hål 7. Det kommer som vi tidigare sagt inte påverka spelet, 

utan så länge spelar vi på som vanligt på befintliga hål 7. Däremot kommer det att i perioder 

vara lite av en ”byggarbetsplats” höger om befintliga hål 7, vilket vi vill passa på att förvarna er 

om. Vi hoppas att ni har överseende med detta, och vi ser redan fram emot att kunna öppna upp 

det nya hålet. 

På hål 2 har vi nu lagt nytt gräs vid sidan av greenen samt snyggat till vägen mot hål 3. 

De flesta gräsytor runt klubbhuset är klara, samt att klängväxter är satta mot spaljén vid 

gradängen. 

En ny ruffklippare anlände i tisdags, så nu ska ruffen klippas och tunnas ur, för att hitta bollen 

lättare. Fast allas utslag ligger väl mitt på fairway eller..? 😊 

På hål 9 på John Deerebanan har out-pinnarna flyttats lite längre bort från greenen. 

150 och 100-markeringarna på fairway har nu äntligen levererats och kommer att sättas upp. 

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. De ber däremot återigen 

om hjälp att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka torvor, vilket skulle underlätta deras jobb. 

  

Ekonomi 

Som ni alla vet, har varit försiktiga med våra utgifter med tanke på Covid 19. Men 

greenfeeintäkterna och medlemsavgifterna har överträffat budget, vilket betyder att styrelsen har 

hävt investeringsstoppet och vi kan återuppta vårt arbete med förbättring av bana och 

klubbhusområde. 

  

Tävlingar 

Golfveckan kommer att gå av stapeln vecka 28, men med vissa förändringar. Alla tävlingar 

kommer att ha löpande start och dessvärre kan vi inte hålla prisutdelning. Resultaten kommer 

istället att meddelas i efterhand. Vi är dock mycket glada att vi kan genomföra vår tävlingsvecka, 

och som det ser ut nu är nästan alla tävlingar fullanmälda. 

Mer info om golfveckan kommer nästa vecka till alla som anmält sig. 



KM öppnar för anmälningar den 1 juli, och jag hoppas att alla som kan anmäler sig, oavsett HCP. 

Junior-KM upp till 21 år spelas samtidigt som stora KM. Anmäler man sig till stora KM som junior 

är man alltså också med i Junior-KM. I Juniorernas KM är det lördagens 36 hål som räknas.   

  

  

Till sist vill vi passa på att önska er alla en riktigt fin sommar med mycket bra golf. 

Lotta med personal 

 


