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Wäsby Golf 
10/3/2023

 

Hej {FIRSTNAME}!
Efter en vecka med riktiga vårkänslor fick vi tyvärr ett ganska
stort bakslag denna vecka med rejäla mängder snö. Men även
om golfsäsongen känns väldigt långt bort med detta snötäcke
kan vi glädja oss åt att den faktiskt inte är så långt bort nu.

Ett vårtecken är att shopen öppnar till helgen. Lördag och
söndag denna helg är det öppet kl. 10 – 13. Det bjuds på rejäla
reapriser på ett antal produkter samtidigt som ni kan titta och
känna på årets nyheter.

Driving rangen smygöppnade lite i förra veckan men av
naturliga skäl går det inte att ha öppet längre. Vi vill självklart
öppna rangen på riktigt så fort det bara går och siktar på att
göra det direkt när snön är borta och temperaturen håller sig
lite mer stabilt över nollan. Arbetet med den stora våtmarken
vid hål 8 på John Deerebanan fortgår med full fart. Det är antal
grävare och dumprar som jobbar samtidigt så de kommer långt
för varje dag som går. Den 31 mars kommer allt vara
färdiggrävt, sedan återstår lite finplanering inför säsongen. Om
vi ska hitta något positivt med all denna snö så är det att vi får
lite mer smältvatten som vi i år nu kan magasinera.

Vi passar på att önska en trevlig helg och påminner om att är
det något du undrar över så tveka inte att höra av dig till oss på
kansliet genom att mila till kansli@wasbygolf.se eller ringa 08-
514 103 30.

 /Jacob och Pär med personal
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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!
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