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Hej! 
 

Det är en härlig vårkänsla i luften och trots de väldigt kalla 

nätterna kämpar solen under dagarna med att få bort isen på 

banan och tjälen i marken. Det går framåt, men på grund av de 

kalla nätterna går det fortfarande ganska långsamt. Vi har ännu 

inget bestämt öppningsdatum för banorna, men hör givetvis av 

oss så fort vi vet mer.  
 
Ett tecken på att säsongen börjar närma sig är dock att driving 
rangen öppnar nu till helgen. Från och med imorgon, fredag 
den 18/3, kl. 12:00 så är rangen öppen för säsongen. Som 
vanligt går det att betala med SOLO-kort som laddas i shopen 
eller med betalkort direkt i bollmaskinen. Du som har ett SOLO-
kort, kom ihåg att det behöver aktiveras för det nya året innan 
det går att använda. Detta gör du i shopen, som från och med 
imorgon har öppet 10:00 – 14:00 alla dagar. Besök även gärna 
shopen för att ta en titt på årets nyheter eller varför inte göra 
något fynd på deras kaosrea.  
 
Nästa vårtecken är att det snart är dags för årets städdag. 
Städdagen är i år den 3 april, som vanligt kl. 09:00 – 12:00. Vi 
återkommer närmare i tiden med mer detaljer.  
 
Restaurangen har fortsatt öppet för lunch måndag – fredag kl. 
10:00 – 14:00. Så fort banorna öppnar så öppnar restaurangen 
även på kvällstid och helger.  
 
Är du ute på en lunch eller kanske för att slå en hink bollar, 
passa gärna på att ta en promenad ute på vår fina anläggning. 
Men, undvik att gå på gräset. Vi ser tyvärr några som är ute 



 

och promenerar på fairway och den här tiden på året, när tjälen 
håller på att gå ur och det är väldigt blött, så sliter det mycket 
på våra fairways. Så tag gärna en promenad, men håll dig till 
de fina vägar som finns här ute.  
 
Till sist vill vi också påminna om årets vårmöte som hålls den 
31/3 kl. 19:00, i restaurangen här ute på klubben.  
 
Som vanligt, är det något du undrar över så är det bara att 
kontakta oss på kansliet via kansli@wasbygolf.se eller 08 514 
103 30 
 
Vi ses! 
 
Jacob och Pär med personal 

 

 

Följ oss i sociala medier!  
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