
Månadsbrev JULI 

 

Kära medlemmar 

Vi har nu hunnit till mitten av säsongen och banan står i full blom.  

Det gick flera veckor i juni utan regn, ruff och fairway blev torra och våra vattenreserver sjönk 

betydligt. Men tack vare regnet som kom månadsskift juni/juli, och en kraftinsats av banarbetarna, 

har banan återhämtat sig fint. Många har uppmärksammat finishen runt klubbhuset och på banan, 

och jämför den med de större anläggningarna. 

Första vågen av medlemsundersökning har inkommit, vi tacka för alla svar och kommentarer, extra 

roligt att så många valde att svara på enkäten. 

Efter nästa utskick av undersökningen, kommer vi som vanligt göra en sammanställning och 

presentera på höstmötet. 

 

Tillgänglighet 

Under juli månad har trycket på banan mattats av något, det är fortfarande mycket bokat, men inte 

hysteriskt. För att tillgodose alla som har drabbats av det nya HCP systemet, har vi höjt total HCP i 

bollen från 120 till 140.  

När det gäller fadderrundor på Wäsby, så får endast de som har gått nybörjarkurs hos oss spela 

fadderrundor, vi tar alltså inte emot spelare från andra banor som vill gå fadderrunda. Vi har även 

ändrat HCP-gränsen för gästspelare på John Deerebanan till 36,0.  

 

Receptionen 

På grund av den stora ökningen i mängden spel under säsongen så har vår scorekortstillverkare slut 

på lagret. Vi har givetvis beställt fler scorekort men kommer inte att få in fler förrän mitten/slutet av 

augusti. Så länge ber vi er gärna inte ta fler scorekort än ni behöver i bollen. Vi passar också på att 

ännu en gång rekommendera OnTag-appen, för er som vill föra er score i telefonen.  

I början av augusti så åker Max och Nellie, som ni känner igen från receptionen, tillbaka till sina 

respektive college i USA. Så passa gärna på att önska dem lycka till med säsongen.  

 

Banan 

Vi vertikalskär, luftar och dressar greenerna med jämna mellanrum, för att hålla kvaliteten på dem. Vi 

hjälpsår både fairway och tee på rullande schema, samt stödsår vissa fläckar för en bättre upplevelse. 

Vi har en ny ruffklippare som ska tunna ur ruffen för vi ska slippa leta för mycket efter våra bollar, 

och kunna hålla bättre rondtider.  

Vecka 30 börjar vi ombyggnationen på hål 7 och detta pågår under hela hösten. Vi kommer 

kontinuerligt att uppdatera er med hur det går under byggnationen.  

Det är tråkigt att behöva bli tjatiga men vi fortsätter att be er att laga era nedslagsmärken. Det är 

fortfarande en mängd nedslagsmärken som inte lagas.  



 

Tävlingar 

Den 7-11 juli hade vi vår årliga tävlingsvecka. Vi var väldigt glada att vi trots den rådande situationen 

kunde genomföra tävlingsveckan med vissa restriktioner. Alla tävlingar var nästan fullanmälda och 

det var kul att se så många glada miner ute på banan. Vi är väldigt glada att så många valde att vara 

med och tävla, och hoppas att ni var nöjda med veckan.  

Det finns fortfarande en del priser kvar från tävlingsveckan på kansliet som ännu inte är 

upphämtade. Under ”Nyheter” på vår hemsida www.wasbygolf.se ser du om du har vunnit pris i 

någon av tävlingarna.  

Idag går vår stora damtävling av stapeln, med stor uppslutning. Det är extra roligt att se så många 

Wäsbydamer vara med och tävla. Det är första gången vi har en stor singeltävling för damer men 

meningen är att det ska bli en årlig tävling.  

Den 31/7 - 1/8 är det dags för kategori-KM. den 15 – 16 augusti är det sedan stora KM. Dessa 

tävlingar är en fantastisk möjlighet att få spela vår bana i toppskick. Har du inte redan anmält dig, så 

gå in och gör det.  

Två generationer kommer att spelas den 5/9, anmälan för detta öppnar i augusti. Senare i oktober 

har vi sen vår tävling Lösa Förbindelser. I år hade vi tänkt ha en ”oktoberfest” efter denna tävling. Av 

förklarliga skäl är vi inte säkra på att det kommer att gå att genomföra i år, så vi återkommer när det 

gäller det. I vilket fall som helst så kommer tävlingen Lösa Förbindelser att spelas.  

På grund av olika anledningar, bland annat coronaviruset, så blir det ingen krögarscramble i år. 

Restaurangen hälsar att de kommer tillbaka med full kraft nästa år.  

Vi håller oss hela tiden uppdaterade på SGF:s rekommendationer vad gäller tävlingar, och följer 

givetvis vad de rekommenderar.  
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