
Hej alla medlemmar,  

 

Äntligen! På fredag den 16/4 kl. 10:00 öppnar både John Deerebanan och Skodabanan.  

Från kl. 10:00 imorgon onsdag den 14/4 går det att boka tider. Tiderna bokas som vanligt genom Min 

Golf.  

Resten av april kommer första starttid varje dag vara kl. 08:00, då det fortfarande är kallt på 

nätterna. Precis som förra året får man inte gå ut på banan utan bokad starttid, det vill säga att är 

starttidschemat stängt är banan stängd.  

Inför säsongen vill vi dela med oss av viktig information.  

Det är fortfarande väldigt viktigt att vi tänker på varandra under den fortsatta pandemin.  

• Håll avstånd till varandra, håll god handhygien och framför allt; stanna hemma om du är sjuk.  

• I shopen/receptionen får det maximalt vara 10 personer samtidigt, inklusive personalen.  

•  För att minska onödig trängsel i receptionen vill vi att en person i varje sällskap anmäler 

ankomst och hämtar scorekort till alla i sällskapet.  

• Vi påminner även om att det går bra att anmäla sin ankomst i appen OnTag.  

• Glöm inte att alla i bollen måste ankomstregistrera sig. 

I restaurangen gäller:  

• Max 4 personer vid varje bord.  

• Vid kö så får gärna en beställa mat åt hela sällskapet.  

• Restaurangens toaletter är endast för ätande gäster.  

Ute på banan har vi samma regler som vi hade under förra året.  

• Bunkern behöver ej krattas, och det är lägesförbättring i bunkern med en klubblängd 

• Vi rekommenderar att flaggorna sitter kvar i hål hela tiden. 

• Håll avstånd på Nibble Torg, endast den startande bollen på hål 1 samt bollen som ska gå 

från hål 9 till hål 10 ska vistas på torget. 

 Bolltvätt och krattor kommer att finnas ute på banan för de som vill använda dessa.  

Vidare så är det, precis som vanligt, viktigt att vi tillsammans tar hand om vår golfbana, framför allt 

nu i början av säsongen. Lägg tillbaka uppslagen torv och laga ditt nedslagsmärke på greenen. Ser du 

ett nedslagsmärke på green som inte är ditt, laga gärna det också.  

Som vi informerat om tidigare kommer det att vara en del mark under arbete i början av säsongen. Vi 

ber om ert tålamod med detta och jobbar hårt för att det ska bli fint och spelbart så snart som 

möjligt. I dessa områden gäller obligatorisk dropp.  

Tyvärr så har vi fått en vattenskada i TK-huset. På grund av det är toaletterna vid Nibble Torg, 

området vid första tee, avstängda. Arbetet med detta pågår och vi hoppas kunna öppna dem igen så 

snart som möjligt. Så länge hänvisar vi till toaletterna i omklädningsrummen.  

Inför denna säsong har vi gjort en ändring i våra avbokningsregler. 

En starttid kan som vanligt avbokas via Min Golf, dock senast 12 timmar innan bokad tid. Vi har gjort 

detta för att förbättra tillgängligheten för er medlemmar, nu finns det möjlighet för någon annan att 



hinna boka tiden. Vid sjukdom eller annan oförutsedd händelse kan du alltid ringa receptionen. På 

denna länk finns mer information om våra bokningsregler.  

Speltempot på våra banor är något vi kommer att fortsätta fokusera på. På denna länk har vi lagt upp 

några enkla tips för att öka speltempot utan att stressa.  

Vi kommer under säsongen självklart följa SGF:s rekommendationer. Vad gäller tävlingar så är det 

just nu endast yrkesidrott som får anordnas. 

Detta betyder att vi, tillsvidare, inte kommer att ordna några klubbtävlingar. Detta inkluderar även 

Golfstoretävlingen.  Ja, vi vet, men SGF avråder bestämt från det. Vi har lagt upp ett tävlingsprogram 

på hemsidan, och kommer att öppna upp tävlandet så fort vi får.  Nuvarande rekommendationer 

gäller in i maj, vilket innebär att Vårscramblen den 1 maj är inställd.  

 

Shopen/receptionens öppettider är:  

Onsdag – torsdag:  09:00 – 15:00 

Fredag:   09:00 – 16:00 

Resten av april:  

Måndag – fredag:  07:30 – 17:00  

Lördag – söndag: 07:30 – 16:00 

 

Restaurangen har tillsvidare nedan öppettider:  

Måndag – fredag:  08:00 – 15:00 

Lunch:   10:00 – 14:00 

Vi återkommer när restaurangen öppnar för kvällar och helger.  

 

Kiosken är öppen från och med fredag enligt nedan öppettider:  

Måndag – fredag:  10:00 – 15:00 

Lördag – söndag:  10:00 – 16:00  

 

Har du några frågor så hör av dig till kansliet på kansli@wasbygolf.se eller 08-514 103 30.  

 

Vi ser fram emot att se er ute på klubben inom en snar framtid!  

 

 

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

