
 

 

 Info från Wäsby Golfklubb 
30/03/2022 

 

 

 

Nyhetsbrev 30 mars  

 Hej! 
 De senaste veckorna kändes det som att säsongen började 
närma sig men så kom det här bakslaget man som boende i 
Sverige lärt sig att förvänta sig. Även när det varit varmt på 
dagarna har det fortsatt varit väldigt kalla nätter, och de 
närmsta veckorna ser det knappt ut att vara plusgrader på 
dagarna. Med anledning av detta har vi ingen uppdatering på 
när vi kan öppna banorna ännu. Vad vi kan säga är att det först 
måste bli tillräckligt varmt både på dagarna och nätterna för att 
gräset ska börja växa. Så fort vi har mer information så 
återkommer vi självklart. Driving rangen är dock fortsatt öppen 
för de som vill testa golfsvingen lite efter vintern.  
 
 Innan dess har vi lite annat att påminna om.  
 
 Nu på torsdag, den 31/3, hålls årets vårmöte. Vi är i 
restaurangen här på klubben och börjar kl. 19:00. 
 
 På söndag, den 3/4, är det sedan dags för städdagen. Vi 
samlas kl. 09:00 i anslutning till stora puttinggreenen där ni blir 
tilldelade olika arbetsområden, och håller sedan på till ca kl. 12. 
Arbetsredskap finns att låna men tag gärna med egna 
handskar och tänk på att klä dig efter väder. Sedan bjuds det 
på korv med bröd i restaurangen. 
 
 För er som vill utöka garderoben med Wäsby Golf-loggade 
plagg så har du i helgen möjlighet att prova ut plagg i shopen, 
som du sedan kan beställa med vår logo på. Säsongens utbud 
i shopen plus lite till från våra leverantörer finns för utprovning i 
shopen fredag – söndag den 1-3 april. Aktuella öppettider hittar 
du här. 
 



 

 Från och med fredag den 1 april går det att anmäla sig till de 
klubbtävlingar vi har i maj. Som vanligt öppnar anmälan den 
första i månaden innan tävlingen spelas. För alla tävlingar i maj 
öppnar alltså anmälan den 1 april. Nytt för i år är dock att 
anmälan öppnar kl. 18:00. Tävlingsprogrammet hittar du  
här. 
 
 Nu hoppas vi att värmen kommer så snart som möjligt så att vi 
kan få öppna upp våra banor!  
 
Jacob och Pär med personal  
 

 

 

Följ oss i sociala medier!  
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