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FÖLJ  OSS PÅ  SOCIALA MEDIER  
 
 
Banorna 
Links Course har som bekant varit öppen för spel 
under några veckors tid och har varit synnerligen 
välbesökt trots kalla temperaturer.  
 
Nu på fredag 26/3 öppnar även Lakes Course för 
säsongen! Från och med fredag är det inte längre 
krav på spel med matta och därmed får vi anse 
att det verkliga startskottet för säsongen går!  
 
Bokningsregler 
Som tidigare annonserats har vi för att 
optimera tillgängligheten på banorna valt att 
förtydliga våra bokningsregler. För 2021 gäller följande:  

• Reserverade starttider. Fram till oktober finns specifika starttider som endast kan 

bokas av medlemmar.  

Generellt för gäster är första bokningsbara tid 08:00.  

F.n. gäller att du som medlem kan boka tiderna 07:30-07:50  

Spel tillåts ej före 07:30. 

 

• Bokningar. Som medlem får du ha 3 tider per bana bokade samtidigt (varav max 2 

på helg).  

 

• Ankomstregistrering ska göras senast 15 minuter före bokad tid. Det görs i 

receptionen alternativt i golfterminalen i kioskhuset eller min golf app –

”MGBokning”. Vi rekommenderar speciellt er medlemmar till att pröva appen. 

 

• No Show: Om du inte anmäler dig i receptionen alternativt ej avbokar i tid (30 

minuter före start) debiteras du full greenfee. Som medlem debiteras du halv 

greenfee. 

Upprepade förseelser kommer att beivras på annat sätt. 
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Driving range 
Som tidigare aviserats är bollmaskinen igång och som medlem kan du hämta ditt rangekort i 
receptionen. Vi har nu även fått leverans av våra rangekort med logo – har du hämtat ut ett vitt 
rangekort och önskar byta till ett kort med logo är du välkommen till receptionen.  
 
Nu när säsongen startar upp ännu mer och vi börjar bli fler golfare runt anläggningen så tillåter 
vi nu inte längre parkering vid driving rangen. Välkommen att parkera som vanligt vid stora 
parkeringen.  
 
Shop 
Tillsammans med Titleist har vi just nu ett 
kanonerbjudande!  
– Köp 3 dussin Pro V1 / Pro V1x och få ett dussin på köpet!  
Paketen finns i begränsad upplaga och som medlem kan 
du förbeställa ditt paket.  
 
Önskar du personligt tryck på dina bollar så bjuder vi just 
nu på gratis tryck vid köp av ovanstående kampanj. 
Trycket är endast i text.  
 
Dessutom, du och ditt företag kan nu ta del av kampanjpriser på logobollar från Titleist och 
logokläder från Footjoy.  
 
För fullständiga villkor och beställning, kontakta marina.bagler@pgaswedennational.se  
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Tävlingar 
Vi följer rådande riktlinjer från SGF som lyder “I enlighet med FHM: s riktlinjer avråder SGF från 
alla tävlingar som inte definieras som yrkesmässiga”. Vi inväntar nya besked och återkommer 
gällande seriespel och övrig tävlingsverksamhet. 
 
Vad vi vet redan nu är att vi under säsongen kommer att stå värd för en del större tävlingar där 
vi kommer att vara i behov av funktionärer. Det kan röra sig om starters, forecaddies, 
resultatrapportörer etc. Är du intresserad av att hjälpa till så anmäl gärna ditt intresse till 
hampus.hall@pgaswedennational.se så berättar vi mer. 
 
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 kan även ske 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.  

 
Hälsningar 
Jonas Edberg och Henrik Treschow 
Bara 23/3-21 
 


