
 

 

Nu kryper säsongen närmare och alla är vi sugna på att spela golf. Vi har inget öppningsdatum 

bestämt, som ni vet beror det helt på väder och vind. 

På torsdag den 25/3 kl. 19:00 är årets vårmöte. Som vi tidigare kommunicerat kommer detta 

hållas digitalt. För er som ännu inte anmält er har ni anmälningslänken här. 

På grund av situationen med pandemin just nu har vi bestämt att vi inte kan ha någon städdag 

under våren. Vi planerar istället för att hålla städdagen under hösten.   

Som många av er säkert sett på vår hemsida och sociala medier så är driving rangen öppen 

sedan ett par veckor tillbaka. Kom gärna ut och känn lite på svingen och bollträffen. 

 

Shopen hälsar 

Under helgen den 27-28 mars tömmer shopen sitt lager inför 2021. Välkommen till 

Konferenshuset kl. 10-14 och gör lite påskfynd. 

Ni kan även känna på årets nyheter i shopen som har öppet alla dagar kl. 10-14. Som alltid 

tänker vi självklart Coronasäkert. Tänk på varandra och personalen. Håll avstånd och stanna 

hemma om du är sjuk. 

 

Banchefen meddelar 

Arbetet med nya hål 7 på John Deerebanan fortgår enligt plan. 

Ombyggnationen av Tee 8 på John Deerebanan kommer nu även att innefatta tee 50/54, som 

kommer att höjas ca 1 meter. Detta medföljer att vi kommer att ha en provisorisk tee 50/54 tills 

gräset har tagit sig, men resultatet kommer att bli väldigt bra. 

På hål 6 färdigställer vi den efterlängtade bron. Bron hjälper till att snabba upp spelet om man 

slagit bollen till fel sida om vattnet.  

https://simplesignup.se/private_event/177590/10f56d8f69


 

Även arbetet med hål 2 på JD ser bra ut. Den vänstra greenbunkern tas bort och istället kommer 

det att bli ett avrinningsområde där. Vi har även lagt ut en ny bra väg från tee till green, för att 

det ska bli mindre slitage på spelytorna runt green.  

På hål 18 har vi gallrat ur lite på kullen vänster om fairway och fyllt i vissa ojämnheter för ett 

behagligare spel. 

 

Den stora puttinggreenen är snart klar, vi ska bara lägga i jord och sand för att kunna rulla ut 

nytt gräs. 

Förra året hade vi ett ökat tryck på våra golfbanor, och med en större mängd spel blir speltempot 

ännu viktigare. På denna länk har vi lagt upp lite enkla tips för att snabba upp spelet utan 

behöva stressa runt banan. 

Som vanligt, har ni några frågor så hör av er till kansliet 

på kansli@wasbygolf.se eller lotta.alveheim@wasbygolf.se. 

Vi hoppas att vi får ”se” många av er på det digitala vårmötet och sedan ser vi fram emot ett 

fantastiskt golfår. 

Pär och Lotta med personal 

 

https://wasbygolf.se/spela-golf/speltempo/
mailto:kansli@wasbygolf.se
mailto:lotta.alveheim@wasbygolf.se


 


