
 

 

Hej alla medlemmar 

Äntligen har det kommit lite riktig sommarvärme och de sista veckorna har det varit perfekta 

förhållanden för bra växtlighet. Nästan lite för bra då det har vuxit i enorm takt och på ställen där 

det aldrig vuxit tidigare, vilket har gjort det svårt för vår banpersonal att riktigt hinna med i vissa 

ruffområden. Den enorma mängd regn som vi fick i slutet av maj gjorde det också omöjligt att 

komma ut med klipparna på ett par dagar. 

Nu börjar vi komma i kapp med framför allt ruffen, så förhoppningsvis ska det inte försvinna 

alltför många bollar framöver. Under tiden har det varit lite kul att få testa att slå ur ruff som är 

lite närmare den proffsen möts av på US Open nu till helgen. 

Både fairways och greener har blivit riktigt täta och fina och senaste veckan har vi kunnat gå ned 

lite i klipphöjd på dem, vilket har märkts framför allt på greenhastigheten. 

Förra veckan lade vi ut gräs på våra nybyggda tees på hål 8, John Deerebanan. Med rätt 

väderförhållanden kan det gå att öppna dem om några veckor. Inom de närmsta dagarna 

kommer även nya hål 7 på JD att sås. Som vi nämnt tidigare så kommer inte det nya hålet att 

öppna för spel förrän säsongen 2022, men det kommer börja se grönt ut inom ett par veckor. 

Tyvärr så har det tagit lite längre tid än vi planerat att öppna toaletterna vid kiosken. Men nu 

börjar det äntligen närma sig och det ser ut som att vi kan öppna dem i början av nästa vecka. 

  

Kansli 

Som ni vet om har vi blivit en färre på kansliet. Under resten av säsongen kommer jag (Jacob) 

att ta över Lottas jobb som kanslichef. Det känns otroligt roligt att få ta det steget på en klubb 

jag tycker så mycket om. 

Med anledning av denna förändring kommer Solweig, som många av er känner att jobba lite mer 

än tidigare och framför allt vara på plats mer. Det senaste året har Solweig jobbat mestadels 

hemifrån så det är väldigt kul att ha henne tillbaka på plats i större utsträckning. 

Under resten av säsongen har vi kortat ned kansliets öppettider lite. De nya öppettiderna ser ni 

nedan: 

Måndag:                                        13:00 – 16:00 

Tisdag – torsdag:                            09:00 – 16:00 

Fredag:                                          09:00 – 12:00 



Är det något ni undrar över så får ni som vanligt gärna kontakta oss 

på kansli@wasbygolf.se eller jacob.selander@wasbygolf.se, så svarar vi så fort vi kan. 

Receptionen har självklart öppet som vanligt och många ärenden, framför allt gällande 

tidsbokning och liknande hjälper dem gärna till med. 

  

Övrigt 

Shopen hälsar att det nu är det dags för lite sommarkampanjer. Bland annat har de 30% rabatt 

på ett antal nyinkomna golfbagar. Kom gärna in och ta en titt när du har vägarna förbi. 

Som ni säkert redan sett så har vi ändrat lägesförbättringen på den finklippta delen av spelfältet 

från en klubblängd till ett scorekort. 

Som vanligt vill vi påminna om att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagna torvor. 

Utöver detta så är det nu viktigt att alla krattar efter sig i bunkrarna, sedan lägesförbättringen i 

bunkrarna tagits bort. Lämna bunkern som du skulle vilja att den såg ut om du hamnar i den. 

Vi vill också passa på att påminna om denna sida, där du kan se vilka förmåner du har som 

medlem i Wäsby Golf, med bland annat erbjudanden från ett par av våra samarbetspartners. 

På denna länk finns också några enkla tips om hur man håller ett bra speltempo utan att behöva 

stressa.  

Nästa helg är det midsommar och mer info kring våra öppettider under midsommarhelgen 

kommer i nästa vecka.  

  

Vi önskar en riktigt härlig golfsommar! 

  

Jacob och Pär med personal 
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