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Hej Wäsby Golfklubb  
Vi förstår att många av er undrar när John Deerebanan öppnar. Vi 
som jobbar här ser verkligen fram emot att få klicka på knappen 
och öppna upp bokningen. Förra veckan skrev vi att vi trodde och 
hoppades kunna öppna till helgen som kommer, den 7-8 maj. Men 
efter utvärdering av växtligheten de senaste dagarna och koll i 
väderrapporterna har vi bestämt att vi måste vänta ytterligare.  
 
De greener som klarat vintern dåligt har vi sått nytt gräs i och det 
börjar ta sig, men det tar tid. Eftersom det inte regnat på ett antal 
veckor och fortfarande inte är något regn i sikte så måste vi nyttja 
hela dygnet, och framför allt dagarna till att vattna. Skulle vi öppna 
banan nu och inte kunna vattna dessa nysådda områden är det stor 
risk att de torkar ut och vi får bestående problem som håller i sig 
hela säsongen. I detta stadie är de också väldigt känsliga och 
trycket av en fullbokad bana är även det mycket riskabelt för 
växtligheten.  
 
Sedan det blev lite varmare i slutet av förra veckan har det hänt 
mycket med växtligheten, och ger vi banan lite tid till kommer det 
hinna växa sig tätare och starkare.  
 
Nedan är bilder från idag på greenerna på John Deerebanans hål 6 
och 15. Som ni kan se är de långt ifrån gröna men det har börjat 
skimra lite grönt de senaste dagarna.  
   

 



  



 
Datum för öppning beror givetvis på hur bra vi ser att banan tar sig 
de närmaste dagarna, men vårt mål är att kunna öppna till nästa 
helg, den 14-15 maj. Till dess tackar vi så mycket för er förståelse 
för detta och ert tålamod med denna tröga säsongsstart.  
 
Övrig information 
 
Under helgen var det många som hade problem med appen 
OnTag, som kan användas för ankomstmarkering och digitala 
scorekort. OnTag själva har rekommenderat att uppdatera appen, 
eller ta bort den och ladda ner den igen. Då ska den fungera bra 
igen.  
 



Inom kort, förhoppningsvis redan nu till helgen, kommer vi att 
uppdatera vårt system för betalning på driving rangen till ett mer 
modernt system. Detta innebär ett par saker för er medlemmar. Det 
kommer att finnas möjlighet att swisha sin betalning för hinken 
direkt i maskinen, och även välja storlek på hinken vid 
swishbetalning. Men framför allt innebär det att alla ni som har 
SOLO-kort kommer behöva komma in till shopen och byta dessa till 
nya kort. Det kostar givetvis inget för er utan ni får ett helt nytt kort 
med samma belopp som finns på ert SOLO-kort. Vi 
rekommenderar alla er medlemmar att fylla på ett rangekort i 
shopen, då man får rabatt ju mer man fyller på kortet med och då 
man får fler bollar för pengarna i maskinen än vid swish-betalning.  
 
Tisdag - torsdag denna vecka är det damdagar i shopen. Då är det 
20% på alla damkläder som finns i lager. På onsdag mellan kl. 15 - 
18 finns dessutom Marie från Daily Sports på plats och hjälper till 
med modeller och storlekar.  
 
På fredag den 6/5 kl. 13:00 - 17:00 är Footjoy här och hjälper till 
med utprovning av skor. Är du lite osäker på vilken sko som passar 
dig bäst är detta ett perfekt tillfälle att få hjälp av en expert från 
Footjoy med detta. Hör av dig till shopen om du vill ha mer 
information kring detta.  
 
Nu under inledningen av säsongen sker det kontinuerligt ändringar 
av våra öppettider. Ni hittar alltid aktuella öppettider på denna länk. 
 
Vi fortsätter påminna om att hjälpa oss att ta hand om våra banor, 
och nu specifikt Skodabanan som är den som är öppen. Lägg 
tillbaka uppslagna torvor, kratta efter er i bunkrarna och laga era 
nedslagsmärken på green. Gärna även andra nedslagsmärken ni 
stöter på.  
 
Som vanligt är det bara att höra av er till oss på kansliet om ni 
undrar något via 08-514 103 30 eller kansli@wasbygolf.se.  
 
 
Jacob och Pär med personal  
   

 

 



 

 

Följ oss i sociala medier!  
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