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Medlemsbrev 
Maj 2021 
 

 

FÖLJ  OSS  PÅ SOCIALA MEDIER  
 

 
Shop 
Fredagen den 28/5 har vi ”Footjoy Fitting” på anläggningen 
mellan kl. 10-15. Vill du optimera din utrustning och se till 
att du har rätt skor, handskar och kläder ska du passa på att 
boka din tid redan idag! Läs mer och boka på 
https://www.footjoy.se/sv_SE/event.html alternativt 

kontakta receptionen så hjälper vi dig.  

 
Tävling 
Från och med 1 juni häver SGF den starka avrådan att 
arrangera tävlingar vilket innebär att tävlingsverksamheten 
kan starta även på PGA Sweden National. En del 
förändringar sker gentemot fjolårets tävlingsvillkor, bl.a.  
 
Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för 
golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller 
sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. 

 

De Coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner från och med 1 juni. Det innebär 
– ingen lägesförbättring i bunkrar samt alla ska kratta efter sig 
– det är valfritt att ta ur flaggstången och hålet får inte längre göras grundare 
– resultathanteringen ska följa regel 3.3b. 
Fullständiga villkor finner du på www.golf.se  

  
Är du sugen på att tävla så se till att redan nu boka in följande datum i kalendern: 
 
2021/07/11 – Links Trophy 
2021/07/18 – Lakes Trophy 
2021/08/14-15 – Bara Invitational 
2021/08/21-22 – Klubbmästerskap 
 
Anmälan till ovan tävlingar öppnar 1/6 och sker på min golf.  
 
Vi kommer framöver att ha en del externa tävlingar där vi är i behov av funktionärer. Först 
på tur är ”Stenson Sunesson Junior Challenge” (29/6-1/7) och ”Scandinavian Seniors” (29-
31/7), är du intresserad av att hjälpa till vänligen meddela 
reception@pgaswedennational.se.  

http://www.pgaswedennational.se/
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https://www.footjoy.se/sv_SE/event.html
http://www.golf.se/
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Falsterbomatchen 
Den årliga matchen mot vår vänklubb Falsterbo kommer att spelas på Falsterbo i år! Datum 
är satt till 13 augusti! Upprop till detta evenemang kommer i början av juni och 
laguttagningen sker före mitten av juli. Anmälan sker först efter att uppropet gått ut, men du 
kan planera in dagen i almanackan redan nu. 
 

Banan 
Golfbilarna har nu varit igång ett par veckor och GPS systemet har förbättrats efter en hel del 
problem vid inkörningen. Tack för er hjälp och visad förståelse under introduktionen.  
 
Vi påminner om att första start är 7:30, spel ska anmälas till receptionen och att allt spel sker 
med start från hål 1.   
 

Träning 
Som du kanske uppmärksammat i våra sociala medier har 
vi en pågående tävling på vår driving range. Det enda du 
behöver göra för att ha chans att vinna är träna – får du 
en svart boll från bollmaskinen har du vunnit! Bollen 
lämnas in i receptionen där du hämtar ditt pris, lycka till! 
 

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 vidare i positiv riktning. 
 
Har du inte redan fyllt i enkäten så är vi tacksamma om du vill göra det via följande länk: 
https://forms.office.com/r/kFy7nFShQj 

 
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 ”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.  

 

Hälsningar, 
Jonas Edberg och Henrik Treschow 
Bara 25/5-21 
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