
Månadsbrev Maj 

 

Hej alla medlemmar 

Vi är nu i mitten av maj och sommaren verkar ha kommit, till slut. 

 

Vi vill passa på att tacka er alla för att ni fortsätter ta hand om vår bana genom 

att laga nedslagsmärken och lägger tillbaka uppslagna torvor.  

Om ni spelat någon runda på lördag eller söndag har ni säkert märkt att vi har 

marshals som åker runt banan. Med så högt tryck på banan så blir det viktigt 

för allas trevnad att vi håller bra koll på speltempot.  

Vi har nu helt fullt bland alla medlemskategorier. Vi är väldigt stolta att så 

många har valt att bli medlem på Wäsby GK. 

  

Vad händer på Anläggningen 

Tv skärmen med startschemat för dagen rullar nu på 1:a tee, så att alla kan se 

vilka som går i samma boll och vilken tid vi ska slå ut. 

Toaletterna vid kiosken har nu torkat upp efter vattenskadan, och beräknas 

vara klara och kunna öppna igen i slutet av maj. 

Ränderna från sandfillern, som vi använder för att skära ner sand under 

greenytorna för att få ett bättre underlag, kommer att läka bra nu när värmen 

kommit och gräset börjat växa med full fart. 

På hål 6 sätter vi upp ett säkerhetsnät på högersida mot skjutbanan, vi har fått 

en del påpekande om att golfbollarna hamnar bland bilarna på parkeringen. 

Puttinggreenen utanför shopen kommer att sås i nästa vecka och sedan är det 

bara att vänta på tillväxt. 

I slutet av maj kommer vi att rulla ut gräs på våra nya tees på John 

Deerebanans hål 8. 

Nu när alla lastbilar har levererat all jord och sand som är beställt, kommer vi 

givetvis att sopa och snygga till vägarna igen. 

Vi har haft ”tur” med greenerna i år, och sluppit bland annat snömögel. 

”Turen” består av att våra banarbetare har skottat, luftat, hackat is och borstat 



alla greener med jämna mellanrum under vintern för att ge greenerna bästa 

förutsättningar att bli bra. Det tackar vi extra för. 

Äntligen har de nya rangebollarna kommit. Vi är mycket nöjda, hoppas att ni är 

det också.  

Svenska Golfförbundet har fortsatt en stark avrådan från tävlingsverksamhet, 

förutom när det gäller yrkesidrott och juniortävlingar. Vi kommer givetvis att 

informera så fort vi får ny information. 

 

Som vanligt, har ni några frågor så finns Lotta och Jacob på kansliet.  

 

Trevlig Kristi Himmelfärdshelg! 

 

/Pär och Lotta med personal 

 

 

 

 

 

 

 

 


