
 

 

Hej alla medlemmar,  

 

Häromdagen kom beskedet från Svenska Golfförbundet att de tar bort deras starka avrådan från 

tävlingar från och med den 1 juni.  

 

Rekommendationer från och med den 1 juni 

”SGF häver den starka avrådan för klubbar och distrikt att arrangera tävlingar och SGF:s verksamhet 

med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta. Detta gäller barn, 

ungdomar och vuxna under förutsättning att: 

 

1. regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att 

tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med 

mycket kort varsel. 

2. inga nya råd och rekommendationer kommer från RF, FHM eller regeringen som gör att 

tävlingsverksamheten inte kan starta 1 juni (t.ex. avrådan från resor mer än X timmar). 

3. tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren” 

 

För oss innebär detta att vi från och med den 1 juni öppnar upp vår tävlingsverksamhet. De tävlingar 

som ligger under maj månad och blivit inställda kommer inte att skjutas upp, utan vi öppnar upp vårt 

befintliga tävlingsschema med dem tävlingar som är kvar under 2021 från 1 juni och framåt. Ett litet 

undantag är att Krögarns den 6 juni inte kommer att vara Krögarns i år. Det kommer dock fortfarande 

vara en 4-manna scramble i egna lag.  

För de tävlingar som ligger i juni kommer anmälan att öppna på måndag den 24 maj, kl. 12:00. För 

tävlingarna i juli och framåt gäller som vanligt att anmälan öppnar den 1a i månaden innan. På denna 

länk hittar ni aktuellt tävlingsschema.  

Detta innebär också att både Golfstoretävlingen (onsdagsgolfen) och Seniorgolfen kommer i gång. 

Första omgången av Golfstoretävlingen blir den 2 juni och av Seniorgolfen den 7 juni.  

https://wasbygolf.se/wp-content/uploads/2021/05/W%C3%A4sby-Golf-T%C3%A4vlingskalender-2021-uppdaterad-20-maj.pdf
https://wasbygolf.se/wp-content/uploads/2021/05/W%C3%A4sby-Golf-T%C3%A4vlingskalender-2021-uppdaterad-20-maj.pdf


Seriespelet för kategorilagen börjar även det från och med den 1 juni. Alla kaptener för respektive lag 

ska ha fått ett mail med information gällande årets seriespel. Har du som kapten inte fått denna 

information så hör av dig till kansliet på kansli@wasbygolf.se.  

 

Övrig Information 

Vi har äntligen börjat få lite riktig värme och som ni säkert märkt så växer det så det knakar ute på 

våra golfbanor. Det börjar bli väldigt grönt och fint överallt och vi som jobbar här kan konstatera att 

det finns sämre arbetsplatser.  

 

Med bättre väder kommer också ett ökat tryck på våra banor, och då blir speltempot extra viktigt för 

oss att fokusera på. För att undvika ett långt stopp mellan hål 9 och 10 på John Deerebanan har vi nu 

ställt upp ett fikabord med stolar vid tee på hål 10. När gruppen framför har slagit ut på 10an får ni 

gärna ta eventuell fika vid detta bord, för att lättare kunna vara redo att hålla rygg på framförvarande 

boll.  

En annan viktig sak att tänka på är att slå ut på rätt starttid. Detta för att undvika tidiga köer och få 

ett bättre flyt ute på banan.  

På denna länk finns fler tips för att på ett enkelt sätt hålla ett lite snabbare tempo på banan.  

 

Som vanligt, är det något ni undrar över så är det bara att höra av sig till oss på kansliet eller komma 

förbi.  

 

Lotta och Pär med personal 

 

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

