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FÖLJ  OSS PÅ  SOCIALA MEDIER  
 
 
 
Banorna 
Med varmare temperaturer kan vi förhoppningsvis 
säga hejdå till snö och is och istället blicka framåt 
mot grönt gräs och golfspel igen. Vi hade frost så 
sent som på måndagsmorgonen och har 
fortfarande tjäle i marken. Så snart tjälen släpper 
kommer vi att ställa i ordning banan genom att 
lufta, kratta bunkrar, flytta hål och teekulor samt 
välta greenerna. Med reservation för att vi är i 
händerna på vädrets makter så planerar vi för att 
öppna Links Course fredagen den 5 mars. Spel 
med slagmatta gäller tillsvidare.  

 
 

Driving range 
Som tidigare nämnts kommer vi att införa ett 
nytt system på rangen vilket innebär att du 
som medlem kommer att behöva ett nytt 
rangekort. En förutsättning för att kunna 
starta bollmaskinen är att det går att plocka 
bollar med våra maskiner och då tjälen ligger 
som djupast just på range området ser det 
just nu ut att vara ett par veckor bort. All 
praktisk information kring det nya systemet 
återkommer vi med i kommande 
medlemsbrev.  

 
 
Restaurang 
I samband med att golfbanorna öppnar planerar vi även att öppna restaurangen, till en början 
med ett enklare utbud. Utbud och öppettider kommer att byggas på efterhand och från och 
med påsk räknar vi med att köra fullt ut.  
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Reception/Shop 
När golfbanorna är öppna kommer reception/shop till en 
början vara öppen 9–15 veckans alla dagar. Shopen ställs i 
ordning i skrivande stund och fylls på löpande under de 
närmsta veckorna.  

 
 

 
Bokningsregler 2021 
Ett förtydligande gällande bokningsreglerna från föregående medlemsbrev:  
Ankomstregistrering ska ske senast 15 minuter före bokad tid och kan göras i receptionen, i 
golfterminalen alternativt i ”min golf app”. Bokningsreglerna i sin helhet finner du på hemsidan. 
 
EM Super Senior Men 
Den 10-12 Juni spelas “European Championship for Super Senior Men” på PGA Sweden 
National, Lakes Course.  
Läs mer om tävlingen på https://pgaswedennational.se/erbjudanden/european-championship-
for-super-senior-men-60-and-70/. Är du kvalificerad för tävlingen så tveka inte att anmäla dig! 
 
 
Hälsningar, 
Jonas Edberg & Henrik Treschow 
Bara 23/2-21 
 


