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Information gällande banorna 

Hej Wäsby Golfklubb! 
Nu kommer vi med lite glada nyheter!  
 
På fredag, 29/4, öppnar Skodabanan för säsongen. Första 
starttid kommer vara kl. 12:00 och bokningen öppnar på 
onsdag, 27/4 kl. 10:00. Vi påminner om våra bokningsregler 
som du hittar på denna länk. 
 Man får maximalt ha en helgtid bokad åt gången. Alltså går det 
då inte att boka två niohålsrundor samma dag eller en rond på 
lördag och en på söndag. Vill man spela en till rond samma 
dag eller dagen efter så bokas det i mån av plats efter att den 
första är färdigspelad. 
 
Under öppningshelgen, fredag – söndag, kommer banan 
endast vara öppen för medlemmar.  
 
Det kommer att vara möjligt att köra golfbil direkt när vi öppnar. 
Bokningen för dessa öppnar samtidigt som tidsbokningen på 
onsdag.  
 
Även våra övningsområden, båda puttinggreenerna och 
närspelsgreenen kommer att öppna på fredag.  
 
Tyvärr så är John Deerebanan inte riktigt redo för öppning nu 
till helgen. Vi har haft lite problem med isbränna efter den 
långdragna vintern, och det är framför allt 3 greener samt delar 
av fairways som är drabbade. Dessa områden har vi sått och vi 
behöver låta det ta sig lite. Skulle vi öppna banan för spel nu är 
det stor risk att det nysådda inte tar sig och vi får mer 
långdragna problem. Vi behöver också nyttja dagarna till att 
kunna vattna alla dessa områden, samt fortsätta ha dukar på 



 

greenerna så att de behåller fukten. Tar det sig bra under 
denna vecka räknar vi med att kunna öppna John Deerebanan 
i slutet av nästa vecka. 
 
Ni som har anmält er till tävlingen Vårscramblen kommer få ett 
separat mail med information om hur vi kommer hantera den 
tävlingen. Tävlingen kommer att behöva ställas in och ni 
kommer givetvis få era startavgifter återbetalda.  
 
Då Skodabanan nu öppnar kommer även restaurangen börja 
ha lunchöppet på helgerna. Denna helg är restaurangen öppen 
09:00-15:00 och shopen/receptionens öppettider är 08:30-
16:00. 
 
Vi passar också på att hälsa att Cobra har demodag hos oss 
på onsdag och det finns fortfarande några lediga platser för 
utprovning. Är du intresserad så kontaktar du shopen för 
bokning.  
 
Vi ses på banan!  

 

 

 

Följ oss i sociala medier!  

 

   
 

Hemsida: www.wasbygolf.se 

Kontakt: kansli@wasbygolf.se  / 08-514 103 30 

Adress: Nibblevägen 4, 194 92 Upplands Väsby 

Personuppgiftshantering 

 

 

 
 


