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Maj 2021 
 

 

FÖLJ  OSS  PÅ SOCIALA MEDIER  
 

 
 

Spel 
Det är väldigt glädjande att se att banorna är fortsatt välbesökta och då inte minst under 
veckosluten. Vi har på regelbunden basis (företrädesvis helger) “Marshall” (Golfvärd) ute på 
båda banorna. Förutom att erbjuda allmän service till golfspelarna är vår Marshall även 
behjälplig i arbetet med att upprätthålla speltempot på banorna. 

 
Det är nu möjligt att boka golfbil även 
utan läkarintyg, nytt för i år är att vi 
uppdaterar våra golfbilar med GPS! 
Förutom att höja servicenivån ökar det 
även möjligheten att hålla bästa 
möjliga finish på banorna. Vi ser med 
tillförsikt fram emot att utveckla 
systemet efter hand. Vi ber om 
överseende med att det kan krävas en 
viss inkörningsperiod innan systemet 
fungerar fläckfritt! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tävling 
Vi följer rådande riktlinjer från SGF som lyder “I enlighet med FHM:s riktlinjer avråder SGF 
från alla tävlingar som inte definieras som yrkesmässiga”. Just nu ligger rekommendationen 
kvar t.o.m. 23 maj och beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. 
 
Skånes Golfförbund har per 2021-04-22 beslutat att ställa in seriespelet för herrar 2021. 
Förhoppningen är fortfarande att genomföra seriespel för damer och juniorer, vidare besked i 
ärendet ber vi att få återkomma kring.   
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Träning 
PGA Sweden National är som tidigare kommunicerats från och 
med 2021 officiell träningsanläggning för alla svenska landslag. 
Förra veckan var flicklandslaget och tränade hos oss och denna 
vecka är det inspelning av den populära “golfskolan” från 
Svensk Golf på vår anläggning. Det är verkligen roligt att se hur 
anläggningen uppmärksammas! Förutsatt att väderprognosen 
framåt håller, siktar vi på att öppna gräs-tee på rangen under 
nästa vecka. Ta med era kompisar hit och träna tillsammans! 
Läs mer om våra träningspaket på hemsidan. 
 

Enkät 
Som en del i arbetet med att förbättra 
medlemsupplevelsen har vi valt att delta i ett 
projekt som utförs av masterstudenter på 
Linköpings Universitet. Projektet är en studie 
som ska undersöka vilka faktorer som gör 
golfspelare nöjda med sin golfklubb. Resultaten 
från studien kommer att användas för att 
utveckla vår verksamhet. 
 
Nedan finns en länk till den enkät som används 
till att samla in data till studien. Både vi på PGA 
Sweden National och studenterna från Linköping 
skulle bli väldigt glada om ni tog er tid att fylla i 
enkäten. Enkäten är anonym och när studien 
avslutas kommer data från enkäten att raderas. 
 
https://forms.office.com/r/kFy7nFShQj 
 

Klubbhus 
För att minska risken för smittspridning har vi 
vidtagit en rad åtgärder i klubbhuset:  

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

scorekort. 
• Ankomstregistrering kan även ske i 

”MGbokning” appen alternativt 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.  
• TACK för visad hänsyn!  

 
Hälsningar, 
Jonas Edberg och Henrik Treschow 
Bara 6/5-21 

http://www.pgaswedennational.se/
mailto:reception@pgaswedennational.se
https://forms.office.com/r/kFy7nFShQj

