
 

 

Nu ligger vi i startgroparna inför en ny spännande golfsäsong. Det är full fart för oss som jobbar 

här ute och det är väldigt kul att se så många av er på driving rangen eller bara ute på en 

promenad på klubben. 

Även årets säsong medför utmaningar i och med Coronavirusets fortsatta spridning. Vi kommer 

givetvis att följa SGF:s råd och rekommendationer vad gäller tävling, träning och sällskapsspel. 

  

Banan: 

När öppnar banan? 

Pär planerar att öppna båda banorna i mitten - slutet av april. Allt beror på, som ni vet, hur 

vädret och temperaturen ser ut. Vi får många frågor om detta, och även frågor om varför andra 

banor kan öppna redan nu. Underlaget på golfbanor kan se väldigt olika ut trots att de ligger 

geografiskt nära varandra. Vi tycker att det är väldigt viktigt att banan tål slitaget från att vara 

fullbokad när vi öppnar. Öppnar vi för tidigt finns risken att skador och slitage inte läker ihop 

förrän långt senare under säsongen. 

Hur har våra banor klarat sig i vinter? Greenerna har klarat vintern bra, säger Pär, men fairways 

har några småskador och måste stödsås för att få en bättre och tätare yta. 

Som ni alla har sett, har vi en del ombyggnationer och förbättringar på banan. Vi vill redan nu 

förvarna om att det i början av säsongen kommer att vara några zoner med MUA. Vi tackar på 

förhand för er förståelse med detta och ser fram emot ett bra resultat när det är klart. Ni kan 

följa utvecklingen via våra sociala medier och hemsidan. 

Nya mattor och målgreener till rangen är beställda, men de blir tyvärr försenade på grund av 

grundstötningen i Suezkanalen. 

  



 

På bilden ser ni arbetet med nya tee på hål 8 JD. Tee 59, 54 och 50 kommer att höjas för att ge 

en bättre spelupplevelse.  

 

 

Kansliet: 

En nyhet för i år är en tv-skärm vid 1:a tee där bokningstiderna ska visas. På denna kommer man 

se sin starttid samt vilka som ska spela i samma boll. 

För att få en bättre tillgänglighet och möjlighet att hinna boka in tider som avbokas så ändras 

avbokningsregeln i Min Golf från 2 timmar till 12 timmar. En bokad starttid måste i år alltså 

avbokas senast 12 timmar innan. Därefter måste man ringa receptionen för avbokning. 

Efter en oturlig vattenläcka i TK-huset ska vi nu börja bygga om toaletterna vid kiosken, som 

planeras vara klara till banöppningen. 

Golf 24 som har bytt namn till Golf 30 kommer att fortsätta även denna säsong men med ett par 

förändringar. För det första utökas antalet tider till 30 i veckan, 10 st. per klubb på varje bana. Vi 

kommer också begränsa antalet spel till 2 tider per person per bana under säsongen, för fler ska 

få möjlighet att utnyttja samarbetet. Se hemsidan för mer information gällande detta. 

  

Tävlingskalender 2021 

Tävlingskommittén och klubbledningen arbetar för fullt med att hålla koll på SGF:s 

tävlingsrekommendationer, vi tar en tävling i taget och vi informerar så fort det blir en 

förändring. Årets tävlingsschema ligger ute på hemsidan. 

  

Shop och reception  

Shopen har fortsatt öppet alla dagar kl. 10:00 – 14:00, så även under påskhelgen. Kom gärna in 

och titta på årets alla nyheter. 



Under påskhelgen har vi också två demodagar. På torsdag kommer Callaway och på måndag är 

Titleist här. Hör av er till shopen för bokning. 

Anmälan till vår populära junior- och knatteträning är öppen, klicka här för mer information och 

anmälan. 

  

Restaurang 

Restaurangen har fortsatt öppet för lunch på vardagar mellan kl. 10:00 – 14:00. Kom gärna hit 

och njut av god mat inför den stundande säsongen! 

  

 

Vi önskar er en riktigt Glad Påsk! 

Pär och Lotta med personal 

  
 

https://wasby.golfstore.se/junior-och-elit/golfskolan-alder-6-12/

