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Rapport från banan 

Links Course 
Banan är stängd för säsongen och öppnar åter till våren. 

Renovering av bunkrarna pågår för fullt. Vi har beslutat att lägga igen främre bunkern 
på vänster sida av fairway på hål 18. 

Vi har stödsått greener och fairway. 

Lakes Course 
Just nu är Lakes stängd på grund av de senaste dagarnas kraftiga regn, och nu även 
snö. Så fort ytorna torkat upp så öppnar vi åter upp banan, men då med slagmatta. I 
skrivande stund håller vi stängt fram till måndag 6/12. Därefter tas nytt beslut.  

Skälet till att vi inför slagmatta är att vi vill ge banan en chans att läka ihop efter en lång 
säsong med mycket spel. Vi har den senaste tiden luftat alla ytor samt stödsått greener 
och slitområden. De närmsta dagarna kommer vi att reparera all uppslagen torv med 
en blandning av mullsand och gräsfrö. Vi ber er att använda slagmatta på hela banan. 
Undantag är spel från tee med driver. Laga alla nedslagsmärken och respektera de 
avstängningar som finns. 

Academy Course och Driving Range 
Driving rangen är öppen som vanligt. Vi förstärker vissa delar för att klara 
vinterträningen bättre. Kom ihåg att ni kan slå på belysningen när ni tränar under 
dygnets mörkare timmar. Academy Course följer nu Lakes Course och är stängd fram 
till måndag 6/12. Därefter tas nytt beslut. När vi öppnar gäller spel med slagmatta.  

Väl mött på banan 

Gert Bengtsson 

Banchef 
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Frost 
Kyligare temperaturer och frost gör att vi är försiktiga med banan. Här kan ni se ett 
klipp från USGA som beskriver väldigt bra vad som händer med gräset om man 
beträder banan vid frost.  

Golfbilar 
Nu inför vi även förbud mot att färdas med golfbilar på banorna för er med läkarintyg. 
Detta är också för att skydda banan och låta den läka som Gert beskriver ovan.  

Julklappstips 
Idag 1/12 släpper vi julklappserbjudanden. Tidigare år är det väldigt populärt att ladda 
presentkort som går att nyttja på hela anläggningen. Nu kommer vi även med två 
generösa erbjudanden. Dubbelt värde vid laddning av bollkort. Samt tränings paket 2 
för 1. Så passa på att ladda era bollkort och tipsa vänner att träna hos oss. Läs mer om 
julklappstipsen här.  

 
Vi har sedan några veckor tillbaka rea i shoppen. Välkomna att fynda julklappar här 
också!  

Delbetala årsavgiften med MoreGolf Mastercard 
Vi har ett samarbete med MoreGolf Mastercard – golfarens betal - och kreditkort.  

MoreGolf Mastercard stöttar Folksam Paragolf Tour, Nordic Golf Tour och är 
huvudpartner till MoreGolf Mastercard Tour. Nu erbjuder vi dig som medlem att ansöka 
om kortet via QR-koden nedan. Klubben får vid godkänd ansökan en 
förmedlingsprovision som hjälper oss att göra ditt medlemskap ännu bättre.  

Fördelar med MoreGolf Mastercard: 
• Utan årsavgift första året (ord. pris 295 kr/år) 
• 1 % bonus på dina inköp upp till 100 000 kr.  
(Bonusen använder du som betalning vid t ex greenfee eller inköp av nya golfklubbor 
hos Dormy och Golfstore). 
• Räntefri delbetalning av årsavgiften till din golfklubb. Endast 29 kr/mån i 
delbetalningsavgift tillkommer. 
 
Läs mer om kortet här. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg
https://pgaswedennational.se/erbjudanden/julklappstips/
https://moregolf.golf.se/
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Antal spelade rundor utveckling 2019 – 2021 
Det är glädjande att vi ser ökat spel på våra banor. Nedan ser ni utvecklingen i antal 
spelade rundor januari – oktober 2019, 2020 samt 2021. Förhoppningsvis ser vi en 
fortsatt ökning av antalet spelade ronder för 2022. Vi är väl medvetna om att resultatet 
av fler spelade rundor kan påverka saker som exempelvis slitage, rondtider samt 
tillgänglighet. Vi jobbar aktivt med dessa punkter för att bibehålla en god 
spel/boknings-upplevelse för alla som besöker vår anläggning. Vi ser fortfarande att 
beläggningsgraden på vardagar är fortsatt låg. Vi har plats till fler golfare då endast 
50% av tillgängliga starttider nyttjades under året. Vi estimerar att Lakes och Links 
Course klarar av runt 60 000 ronder på ett år.  

 

 

Restaurang 
Nu serveras vi dagens-husman med ny rätt varje dag samt en veckans fisk och en 
veckans vegetariska för 155kr, ink. sallad, bröd och kaffe. Här kan ni se aktuell meny, 
samt vad som serveras som dagens-husman varje dag.  

På helgerna fram till jul kommer restaurangen inte vara öppen. Enklare förtäring så som 
korv med bröd, bulle, snacks etc. serveras från receptionen.  

Varmt välkomna ut till oss på lunch under vardagarna i Bara! 

 

 

   

 

 

 

 

https://pgaswedennational.se/bo-ata/bistromeny/
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Players 1st undersökning 
Vi hoppas ni är nöjda med senaste sammanställningen av medlemsundersökningen. 
Ny medlemsundersökning kommer som sagt skickas ut under nästa år. Vår 
gästundersökning skickas som tidigare nämnt ut löpande efter att gäster besöker oss. 
Efter lägre resultat under sommaren, mycket på grund av torrfläckar, så är det oerhört 
glädjande att se oss (blå linje) högt över snittet i landet (grå linje). Den kraftiga ökningen 
under september/oktober tar oss dit vi ska; till toppen i Sverige! 

 
 

Serielag 
Det har mottagits ett antal intresseanmälningar för våra serielag. Men vi vill bli fler! Se 
till att anmäla ert intresse för serielagen inför säsongen 2022.  
Gör som vi och skicka en intresseanmälan till marina.bagler@pgaswedennational.se 

Utmärkelse  
Vi fick nyligen utmärkelse av Todays Golfer. På deras topp 100 lista av Modern Courses 
i Europa placerar sig Links Course på plats 67 (nummer 2(!) i Svergie). Här hittar ni hela 
listan.  

Svinga lugnt!  

Hälsningar, 
Hampus Hall och Gustav Edberg 

 

 

 

 

 

https://www.todaysgolfer.co.uk/.../new-golf-courses-europe/



