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Hej alla medlemmar 

Nu när säsongsstarten äntligen är nära tänkte vi skicka ut lite 

nyttig info.  
 
Som vi tidigare informerat ut så öppnar Skodabanan imorgon. 
Öppningshelgen blev i princip fullbokad nästan direkt. Väldigt 
kul tycker vi att så många är sugna på att komma igång med 
årets säsong och det är även otroligt glädjande att äntligen få 
öppna upp för golfspel här ute. Vi ska också passa på att tipsa 
om att det finns några platser kvar fredag-söndag på banan, för 
er som ännu inte bokat en starttid.  
 
Det har inte varit en bra vinter för golfbanor i 
Stockholmsområdet. Vi, och många andra banor i närområdet 
har haft problem med isbränna som lämnar skadade partier på 
framför allt greener och fairways. Våra banarbetare har jobbat 
otroligt hårt hela vintern och våren för att vi ska undvika dessa 
skador i största möjliga mån, men det blev tyvärr omöjligt att 
undvika det till 100%. 
 
Med anledning av detta så är inte banorna ännu i det skick vi 
vill presentera dem i, men vi ska komma dit så fort som möjligt. 
På Skodabanan är det framför allt greenerna på hål 4 och 8, 
samt delar av fairways som ni kommer uppleva som 
brunbrända. Detta gör också att det nu i början av säsongen är 
extra viktigt att vi tillsammans tar hand om banorna. Lägg 
tillbaka uppslagna torvor, laga era nedslagsmärken och dra 
vagnen/kör med bilen där det är angivet. Hittar du ett 
nedslagsmärke på greenen som någon missat att laga, laga då 
gärna det också. Tillsammans ser vi till att banorna hämtar sig 
och är i toppskick så snart det bara går. 



 
Information inför spel  
Som ni som bokat starttider säkert märkt så är Skodabanan 
under helgen öppen från kl. 09:00 på morgonen, och från och 
med måndag från kl. 08:00. 
  
Det är fortfarande minusgrader här ute i princip varje natt. Med 
anledning av det har vi inte kunnat få igång vattenkranarna 
ännu. Vi är fortfarande inte helt säkra om de kan vara igång i 
helgen eller inte, dricksvatten finns i omklädningsrummen. För 
er som vill köpa något att dricka eller äta så har restaurangen 
öppet från 09:00 – 15:00.  
 
Som vanligt vill vi att ni kommer in i receptionen senast 15 
minuter innan er starttid för att anmäla ankomst, alternativt att 
anmäla ankomst genom appen OnTag. I receptionen räcker 
det om en person anmäler ankomst för hela bollen, men tänk 
på att i appen måste var och en anmäla sig själva. Som vanligt 
hämtar ni scorekort i receptionen, men hjälp oss gärna värna 
om miljön och ta inte fler än ni behöver. Ofta räcker det om en i 
bollen skriver åt alla. Testa gärna att föra scoren digitalt i 
mobilen genom appen OnTag. Det finns mängder av appar 
med denna funktion, men OnTag är kopplad till vårt 
scorekortssystem.  
 
Från och med denna helg och fram till midsommar kommer det 
att finnas personal på kansliet på lördagar från kl. 10:00 – 
14:00. Har du frågor om ditt medlemskap men inte möjlighet att 
komma ut på vardagar, så passa då gärna på någon lördag. 
 
Tävlingar  
Efter två års frånvaro på grund av pandemin är i år mycket 
glädjande Krögarscramblen tillbaka i tävlingskalendern. Den 
spelas som vanligt på nationaldagen, den 6 juni. Eftersom 
anmälan till våra tävlingar öppnar den första i månaden innan 
tävlingen, kl. 18:00 öppnar alltså anmälan till Krögarns nu på 
söndag kl. 18. Vi vet av erfarenhet att denna tävling brukar bli 
fullanmäld väldigt snabbt så se till att ha ert lag redo. Ni som 
anmält er till någon av tävlingarna under maj har märkt att vi i 
år har infört betalning av tävlingarna i samband med anmälan. I 



en 4-mannascramble som Krögarns innebär detta att en 
person anmäler och betalar för hela laget. Vi ville informera om 
detta inför anmälan så att ni har tid att bestämma vem som 
anmäler och betalar för ert lag. 
 
Vi vill också passa på att slå ett slag för Match-KM. Denna 
tävling spelas som en matchstege över hela säsongen där vi 
slutligen korar vår klubbmästare i matchspel. Den spelas i en 
damklass och en herrklass och utan hcp, alltså brutto. Sista 
dag för anmälan är nu på lördag den 30/4 och det finns 
fortfarande ett antal platser kvar i båda klasserna. 
 
Det finns även ett antal platser kvar både i Wäsbyslaget och 
Par i Dam som spelas under maj månad.  
 
Som vanligt är det bara att höra av er till kansliet 
på kansli@wasbygolf.se eller 08-514 103 30 vid frågor. 
 
Jacob och Pär med personal  

 

 

 

 

Inga fler utskick tack  

Vill du inte ha fler utskick från oss eller andra golfklubbar du inte är medlem i? 

Logga in i Min Golf , gå till Mina inställningar > Sekretess och nix och bocka ur 

"Jag lämnar samtycke till att ta emot information från Ej medlemsklubb".    

 

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 

 

 

 
 


