
Hej alla medlemmar!  

 

Nu har vi äntligen öppnat alla banorna och öppningshelgen var det fullt med glada golfspelare. 

Dessvärre har vi fått ett litet bakslag med vädret, men med mössa och vantar så ska vi även 

klara det. 

  

Vad händer på anläggningen? 

Vi lanserar nu tee 45. Idag har vi tee 54 som många herrar använder sig av med ålderns rätt 

eller bara för att få ett roligare spel. Damerna däremot har inget lagom steg att ta, därför inför vi 

tee 45. 

Vi uppmanar alla damer att ta ett steg framåt och prova det nya teet. 

För att underlätta utslaget på första tee har vi satt upp en tv med startschemat så att alla kan se 

vilka som går i samma boll och vilken tid vi ska slå ut. Mjukvaran är dessvärre lite försenad, men 

beräknas komma igång under denna vecka. 

Som ni alla vet har vi haft en vattenläcka i TK-huset, därav toaletterna som för tillfället står 

utanför. Ombyggnationen beräknas vara klar under första delen av maj. 

En automatisk dörröppnare till bagförrådet, överplan, är nu på plats. 

Inför i år införde vi en ny avbokningsregel. En starttid måste bokas av i Min Golf minst 12 timmar 

innan, förutom vid sjukdom eller liknande då man ringer direkt till receptionen. Detta har hittills 

fungerat väldigt bra, och det vill vi tacka er alla för. 

Nu är HIO-tavlan uppdaterad. Vi har även gjort plats för alla HIOs som ni kommer att göra under 

2021. 

 

Seniortider 

Varje måndag 8.00-12.00 har vi reserverade tider för alla seniorer som är 60 år eller äldre. Vill 

man delta på måndagar så bokar man sig på en av dessa tider via Min Golfs ordinarie 

tidsschema. Tag gärna kontakt med seniorkommittén för mer information. Kontaktuppgifter hittar 

ni på denna länk.  

På söndagar släpps eventuella tomma tider på måndagsförmiddagar till bokning för alla 

medlemmar, då via receptionen. 

 

Damtider 

Varje tisdag 16.30-18.30 har vi reserverat tider på Skodabanan för alla damer. Vill du delta på 

tisdagar bokar du in dig via Min Golf och tidsschemat. Alla damer är välkomna, både nybörjare 

https://wasbygolf.se/klubben/kommitteer/seniorer/kontakter/


och etablerade spelare. Tag gärna kontakt med damkommittén för mer information. 

Kontaktuppgifter hittar ni på denna länk.  

  

Tävling 

Som ni alla vet så avråder Svenska Golfförbundet från tävlingsverksamhet, och därför anordnar vi 

tillsvidare inga tävlingar. Vi återkommer när vi har annan information. 

  

Övrig information 

Uppdaterade Coronaregler har vi satt upp vid första tee på John Deere- och Skodabanan, samt 

på hemsidan via denna länk.  

  

Glöm inte att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagna torvor. Detta är alltid viktigt, 

men nu när det är så kallt är det extra viktigt att vi tar hand om våra banor. 

 

Nu hoppas vi på varmare väder och ser fram emot att se er alla här ute.  

 

Lotta och Pär med personal 

 

https://wasbygolf.se/klubben/kommitteer/damer/
https://wasbygolf.se/klubben/kommitteer/damer/
https://wasbygolf.se/spela-golf/covid-19/

