
 

 
   

PGA Sweden National 
Box 5, 233 02 BARA, Sweden – Tel: +46 40 635 51 00       

  pgaswedennational.se – reception@pgaswedennational.se  

 

Medlemsbrev 
9 Mars 2021 
 

 

FÖLJ  OSS  PÅ SOCIALA MEDIER  
 
 

 

Banorna 
Nu är Links Course samt Academy Course öppna för spel och golfsäsongen kan sätta igång 
på riktigt! Helgen som gick påverkades en del av de kalla nätterna vilket innebar viss 
försening av starttiderna men det var trots det en hel del medlemmar ute vilket är mycket 
glädjande!  
 
Vid frost eller dimma gäller att om bollen som 
skulle gått ut kl.09.00 inte kommer ut förrän 
kl. 10.30, förskjuts de första tiderna med 1,5 
timme. Vår Course Manager ger klartecken 
när det är dags för spel. 
  
För att få ut så många som möjligt på banan 
så sker därefter löpande start (med kortare 
intervall än 10 min), vilket gör att starttiderna 
på eftermiddagen i de flesta fall är tillbaka på 
ordinarie tid utan försening. Vi gör alltid vårt 
bästa för att kommunicera ut via e-post och 
sociala medier vad som gäller. Tack till er 
som hjälper oss och har förståelse.  
 
 
 
 
 
 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för resten av säsongen ber vi att alla golfare 
respekterar rådande förutsättningar. De gäller tills vidare: 
 

- Slagmatta skall användas av alla spelare och på hela spelfältet.  
- Laga dina (och gärna fler) nedslagsmärken.   
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Driving range 
Bollmaskinen är nu igång och som medlem kan du hämta ditt rangekort i receptionen. Ditt 
kort laddas med ett värde av 1250 kr och töms 2021-12-31, om du inte nyttjat detta värde.  
  
Levande instruktion för bollmaskinen finner du här:  
https://www.facebook.com/pgaswedennational/videos/254992512763614 
 
Observera att vi har ett nytt system som gör 
att även du som är medlem sedan tidigare 
måste hämta ett nytt rangekort. Har du kvar 
bollar på ditt gamla kort så förs dessa över 
till ditt nya kort.   

 

Klubbhus 
För att minska risken för smittspridning har vi 
vidtagit en rad åtgärder i klubbhuset, tack för 
visad hänsyn. 
 

- Håll “en drivers” avstånd. 
- Endast 1 person per sällskap hämtar 

scorekort. 
- Ankomstregistrering görs helst i 

golfterminalen i kiosken vid Links 
Course första tee. 

- Vi har just nu separerat ingång och utgång till och från shopen - följ anvisningarna. 
- Var noga med att tvätta och sprita dina händer.  

 
Under de närmaste veckorna serverar restaurangen utöver 
fika även en enklare meny med korv, soppa och paj. Fika 
kan även köpas i kiosken vid Links Course första tee. Utbud 
och öppettider kommer att utökas successivt den närmsta 
tiden. 

 
Shop 
Nya produkter kommer att fyllas på succesivt efter att vi får 
det levererat till oss. Välkommen att kika in och ta del av 
alla nyheter löpande!  
 
 
 
 
 

Hälsningar, 
Jonas Edberg & Henrik Treschow 

http://www.pgaswedennational.se/
mailto:reception@pgaswedennational.se
https://www.facebook.com/pgaswedennational/videos/254992512763614

