
 

 

I skrivande stund ligger vår golfbana under ett tjockt snötäcke och det känns svårt att föreställa 

sig att golfsäsongen närmar sig, men det gör den ju faktiskt. Om ett par månader kan det 

äntligen vara dags att gå ut och spela på våra banor igen. Fram till dess kan vi konstatera att 

golfbanan är väldigt vacker även i detta vinterklimat. 

Passa gärna på att komma ut och ta en promenad eller ta en vända i våra skidspår innan snön 

smälter. Ni har väl inte heller missat att restaurangen har öppet för dagens lunch på vardagar 

även vintertid? 

  

På kansliet jobbar vi nu för fullt med förberedelser inför golfsäsongen. Bokningssystem, avgifter, 

hemsida osv. ska allting vara uppdaterat och klart inför öppnandet av banorna. 

Ni bör även ha fått mail om att era årsavgifter ligger uppe på Min Golf för betalning. Har man 

missat detta mail så finns samma information som gick ut via mail, med instruktioner gällande 

betalning, även på vår hemsida under fliken Nyheter. 

Som många utav er vet så hade vi en stor tillströmning av medlemmar under 2020, vilket betyder 

att vi har fullt bland alla medlemskapstyper och till och med kö. Med anledning av detta har vi 

satt sista datum att betala för alla årsmedlemskap till den 28 februari, för att vi sedan ska kunna 

veta hur många platser det finns tillgängligt till de som väntar i kön. 

  

Den 25 mars är datumet för årets vårmöte. En separat kallelse kommer att skickas ut inom en 

snar framtid, men ni kan redan nu markera detta datum i era kalendrar och förbereda eventuella 

motioner 

  

Banan ligger i vinteride, men vi jobbat på med andra projekt. Vi har bland annat tagit ned ett 

antal träd höger om 15e green på John Deerebanan för att greenen ska få mer sol. 

Hål 7 fortskrider som planerat och vi förbereder för vårens arbeten med att flytta jord och 

fyllnadsmassor. 

Vi vet att det är många som undrar hur snön och kylan påverkar golfbanan. På denna länk kan 

ni läsa lite mer om vad som händer med vår golfbana i detta vinterklimat. 

https://wasbygolf.se/nyheter/hur-paverkar-vinterklimatet-var-golfbana/


  

Shopen hälsar att de är i full gång med att förbereda för 2021 års säsong. De är på plats de 

flesta dagarna i veckan och är man intresserad av att handla något är det bara att höra av sig. 

Kontaktuppgifter till Micke och Johannes hittar ni på deras hemsida, som finns på denna länk. 

Driving rangen kommer givetvis att öppna så fort det är möjligt. Men det räcker inte bara med 

plusgrader, utan underlaget måste också bli tillräckligt torrt innan den går att öppna. Vi skickar ut 

information så fort vi vet när den kan öppna. 

  

Skoda Center Bredden har under säsongen ett erbjudande till alla medlemmar i Wäsby GK. Köper 

du en ny eller begagnad Skoda hos dem så bjuder dem på fri service de första 3 åren, eller första 

4500 milen, det man kommer upp i först. Detta erbjudande gäller från och med nu och till och 

med den 31 oktober 2021. 

  

Har ni några frågor så är det som vanligt bara att höra av er till kansliet 

på kansli@wasbygolf.se eller 08-514 103 30. 

  

Lotta med personal 
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