
 

 

Hej alla medlemmar,  

 

Tiden går for när man har roligt, och vi är nu i princip igenom halva säsongen. Hälften av er har fått 

medlemsundersökningen för några veckor sedan, och vi passar på att tacka för att så många av er 

tagit tid att svara på den. Ni som inte ännu fått den kommer att få den i augusti.  

 

Juni och juli har varit väldigt varma och soliga månader, vilket ju är härligt när man ska ut och spela 

golf. Vi som jobbar här skulle dock gärna se att det kommer lite regn nu de närmsta veckorna. Våra 

banarbetare har gjort ett fantastiskt jobb de sista månaderna med att hålla banan så fin trots det 

torra vädret, men vi kan väl alla hålla tummarna för lite nattligt regn de närmaste veckorna, så att vi 

fortfarande får behålla de soliga fina dagarna.  

Vi vill också passa på att påminna om vad som gäller när ni stöter på en banarbetare ute på banan. 

Det är jätteviktigt att ni får en tydlig signal från banarbetaren innan ni slår ert slag. På de hål som har 

lite blinda inspel eller utslag, se till att kolla att fairway eller green/greenområde är tomma innan ni 

slår. Även om ni vet att det inte är några spelare framför kan det faktiskt vara en banarbetare på 

fairway eller vid green.  

 

Det har varit väldigt kul den senaste månaden att se nya hål 7 på John Deerebanan växa fram och 

börja se ut som ett golfhål. Som vi nämnt tidigare så kommer det inte öppna förrän till 2022 så det 

får ligga där och sukta oss några månader till, men allt går enligt plan och vi är väldigt nöjda med 

utvecklingen.  

Vad gäller de nya tees på hål 8, JD, så kommer de att öppna så snart som möjligt. Vi vill bara se till att 

de verkligen är redo att öppna när vi väl gör det. På grund av värmen har vi inte riktigt vågat klippa 

ner dem så mycket ännu, då det medför risk att stressa sönder det nya gräset. Än så länge behövs 

det mer dressning och lite mer arbete med dem. Vi återkommer givetvis så fort vi har ett datum för 

öppning.  

 

Förra veckan genomfördes årets tävlingsvecka. Roligt att se så många av er under veckans alla olika 

tävlingar, och framför allt att se så många glada miner. När vi är inne på tävlingsveckan vill vi också 

rikta ett stort tack till vår fantastiska tävlingskommitté, som gör vår tävlingsverksamhet möjlig. De 

jobbar helt frivilligt och lägger ner ett otroligt jobb både på plats på tävlingsdagarna, men också i all 

planering inför tävlingarna. Stort tack till er alla! 



Torsdag-lördag förra veckan spelades också Lag-SM. Lag-SM spelas årligen mitt i juli och är indelat i 

Elitserien, Division 1 och Division 2. Både vårt damlag och herrlag spelade i division 1 i år, med 36 hål 

i torsdags, 36 hål i fredags och 18 hål i lördags. Vårt damlag spelade bra och höll sig kvar i division 1 

även till nästa år, medan herrlaget trots fint spel tyvärr var några få slag ifrån att hänga kvar och 

istället får spela division 2 nästa år. Bra kämpat i den otroliga sommarvärmen säger vi till er alla!  

 

Shopen hälsar att de har några fina sommarerbjudanden. 3 för 2 på alla sommarkläder och 20% 

rabatt på alla skor. Titta gärna in nästa gång ni är här och se om det finns något att fynda.  

 

Även om det varit lite lugnare på banorna under juli månad vill vi fortsätta slå ett slag för speltempot. 

I den hetta som varit de sista veckorna är det svårt att spela snabbt, men om man följer de enkla tips 

som finns på denna länk lovar vi att rundan går snabbare utan att spelet känns stressat.  

 

På kansliet är det nu dags för lite semester. Med anledning av detta är kansliet stängt från onsdag 

den 21/7 till onsdag den 28/7. Reception/shop, kiosk och restaurang har dock självklart öppet som 

vanligt.  

 

Alla vi på Wäsby Golf önskar en fortsatt härlig golfsommar!  

 

Jacob och Pär med personal  

 

 

https://wasbygolf.se/spela-golf/speltempo/

