
 

 

Hej alla medlemmar,  

 

När vi så smått började få lite vårkänslor här ute på klubben så kom det där oönskade bakslaget, som 

det tyvärr brukar göra. Nu ligger ännu en gång våra banor under ett vackert snötäcke och vi blir 

påminda om att det är Sverige vi bor i.  

Men vi kan ändå konstatera att säsongen närmar sig med stormsteg och vi ser fram emot att få 

öppna våra banor igen.  

Det första tecknet på att säsongen börjar närma sig är att det börjar bli dags för vårt vårmöte, som i 

år hålls tisdag den 29 mars. Sista dagen att skicka in motioner till mötet är 4 veckor innan, alltså den 

1 mars. Eventuell motion skickas till kansli@wasbygolf.se. Som vanligt kommer en formell kallelse 

några veckor innan mötet.  

 

Banan 

Det är inte en helt enkel uppgift att ta hand om en golfbana under vår klassiska ”Stockholmsvinter”. 

På ganska kort tid kan det vara kallt, isigt och snötäckt för att sedan övergå till mycket varmare 

temperaturer och då istället bli väldigt fuktigt. Alla dessa olika väderförhållanden kräver olika 

förberedelser och åtgärder för att gräset ska klara sig, och detta måste vår banpersonal hålla koll på 

och arbeta med hela vintern.  

Utöver detta har vi några projekt på gång ute på banorna. På John Deerebanan ska vi öppna nya hål 7 

till säsongsstart, och där arbetas det nu för fullt med de sista detaljerna. De senaste veckorna har vi 

kört ut stora mängder massor för att täcka igen det gamla hålet med kullsystem, som ska skapa en fin 

inramning av hålet.  

Som vi tidigare berättat om så ska vi också jämna ut sluttningen upp mot green på hål 18, samt bygga 

nya tees på Skodabanans hål 8. Även på dessa platser håller vi på att färdigställa det som går att göra 

innan våren kommer med varmare temperaturer.  

Som många av er såg på våra sociala medier så klarade vi oss tyvärr inte helt från stormen Malik som 

drog förbi för några veckor sedan. Det föll något träd i ett par skogsområden ute på banorna, men 

framför allt så tog stormen med sig den stora asp som stått höger om green på hål 13. Som tur var 
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föll den inte mot greenområdet och gjorde något skada där, men givetvis väldigt tråkigt ändå. Vi är i 

full gång att titta på något typ av ersättande träd på det området.  

På temat träd har vi också under vintern fått hjälp av en arborist med att titta på några av våra äldre 

träd. Framför allt några av våra vackra ekar är väldigt gamla. Tyvärr står inte dessa i all evighet, men 

vi ska ta till åtgärder för att rädda några av dem så länge det går och är säkert. Bland annat eken 

bakom John Deerebanans 17:e green är en av dem som behöver lite hjälp för att klara sig ett tag till.   

 

Kansli 

På kansliet pågår arbetet med alla möjliga typer av förberedelser inför säsongen. Alla medlemmar 

ska nu ha fått sina årsavgifter på Min Golf, och många av er har också hunnit betala.  

I övrigt är det mycket jobb som görs nu för att allt under säsongen ska rulla på så bra som möjligt. All 

medlemskapshantering, förändringar och uppdateringar i boknings- och betalsystem och andra 

liknande åtgärder görs nu. Detta för att starttidsbokning, betalning, digitala scorekort och banguider 

och liknande funktioner ska fungera enkelt och smidigt när säsongen kommer igång.  

Under januari-februari har Svenska Golfförbundet släppt ett par nya funktioner som ska hjälpa er 

medlemmar, framför allt kopplat till betalning. Du som är förälder och har dina barn med i klubben 

har nu möjlighet att ställa in så att du kan betala årsavgiften även åt dina barn utan att behöva logga 

in på deras Min Golf. För att kunna göra detta behöver man ingå i samma familjegrupp i våra system. 

Hör av dig till kansli@wasbygolf.se för mer information om hur du går till väga för att lösa detta.  

Det är dessutom så att alla våra medlemmar som är under 18 år gamla från och med i år måste ha en 

vårdnadshavare registrerad i våra system. Detta för att det finns en del funktioner i Min Golf som det 

är fördelaktigt om de administreras av en vuxen. Är ditt/dina barn medlem i klubben får du därför 

gärna kontakta oss på kansliet så ser vi till att det registreras korrekt. Även du som inte spelar golf 

själv kan registreras som vårdnadshavare i systemet, så det är alltså inget krav att du är medlem i 

Wäsby Golf eller spelar golf.  

När den berörda personen sedan fyller 18 så avregistreras dennes vårdnadshavare per automatik.  

 

Shopen 

Är det någon du känner som vill börja spela golf? Från och med idag går det nämligen att anmäla sig 

till vårens nybörjarkurser, som givetvis inkluderar medlemskap i Skodabanan. Mer information och 

anmälan finns på denna länk.   

Inom kort kommer även anmälan till årets juniorträning komma ut. Shopen håller på att uppdatera 

sin hemsida lite inför säsongen, och så snart det är klart kommer all information om juniorträning, 

lektioner och gruppträning finnas där.  

Vi vill även passa på att tipsa om att shopen nu har vårkampanj på logobollar. Är du intresserad så 

tag kontakt med Micke eller Johannes. Kontaktuppgifter finns här.   

Slutligen, glöm inte att restaurangen har öppet med lunchservering måndag-fredag hela vintern. Har 

du vägarna förbi, passa gärna på att ta en lunch och njut av vår vackra anläggning även i vintervädret. 

Från och med denna vecka erbjuder restaurangen även veckans pizza från kl. 11:00 måndag-fredag.  
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Längst ned i detta mail finns länkar till våra sidor på Facebook och Instagram. Har du dessa appar så 

gå gärna in och följ oss för att få en inblick i vad som händer här ute året runt.  

 

Som vanligt, är det något du undrar över så är det bara att höra av dig till kansliet på 

kansli@wasbygolf.se eller 08-514 103 30.  

 

Varma vinterhälsningar,  

Jacob och Pär med personal 
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