
Wermdö 21 februari 2023 
 
Man kan tycka att det är lång tid kvar innan vi kan öppna vår golfbana, vilket i och för sig är sant, för 
vi befinner oss ju bara i mitten av februari. Men som alla vet står tiden aldrig still, tvärt om - den 
flyger fram och snart är våren här.  
Såg i förra veckan att Henrik & Daniel ger lektioner i herrarnas omklädningsrum där vi har bra teknisk 
utrustning för att se hur bollarna flyger, men också i Ullnatältet för er som har närmare dit. 
Konstaterar att det är rätt skönt att jobba med swingen så här års, för man kan inte gå ut på banan 
och förstöra det man nyss lärt sig på lektionen. Bättre att i lugn och ro fortsätta arbeta vidare med 
detaljerna med hjälp av våra duktiga tränare. 
Angående det här med tiden så såg vi att det bara är fem veckor kvar till vårdagjämningen och i slutet 
av den veckan går vi över till sommartid, så det är hög tid att börja ladda. 
 
 Vad händer mer på klubben just nu? 
 
Vår samarbetspartner från Husqvarna var här i förra veckan för att tillsammans med Lasse, vår 
greenkeeper, mäta ut var masterna ska placeras för att våra fyra nya robotgräsklippare ska veta var 
och hur de ska klippa med stor precision. De är tre master som kommer att placeras ut.  En vid 
flaggstången på hål 18. Nästa mast kommer att stå mellan hål 4 – 16 och sista masten mellan hål 1-
18. Robotklipparna ligger med i vår miljöplan ”att vara snälla mot naturen”, men också ge Lasse och 
hans team möjlighet att arbeta mer med detaljer för att öka kvaliteten på och omkring vår golfbana.  
 
Vidare har vi beställt en elklippare för greenerna som gör att vi slipper spilla ut mer dieselavgaser – 
detsamma gäller en elklippare för våra tees. Det är inte bara miljön som vinner, även plånboken blir 
glad. Det kostar sex kronor för 18 hål med elklipparna jämfört mot 150 kr för dieselklipparna och då 
har vi räknat lågt, 20 kronor/litern för dieseln.  
 
Vi har också ökat på sandbudgeten så att vi i större utsträckning kan dressa våra fairways i år. Det 
behovet tar aldrig slut, så det jobbet ingår i vårt långsiktiga arbete för att öka kvaliteten och 
jämnheten på våra gräsytor. 
 
Runt poolen: 
Våra bankillar har också byggt ny trall framför vårt nya poolhus, så även barnen når upp till disken. 
Poolhuset kommer att få lite ny inredning, bland annat med en gammal antik och vacker roddkanot. 
Vi ska också riva bort den fula plastmattan vid poolen och bräda in den ytan för en enhetlig känsla. 
 
I förra veckan kom det också tio nya golfbilar med litiumbatterier som också bidrar till att minska 
energiåtgången.  
 

Golfregeler: 
För alla som vill lära sig mer om golfregler kommer vår regelgeneral, Kenneth Ehrnstedt, att kalla till 
regelmöten. Förhoppningsvis vid par olika tillfällen så att fler får möjligheten att komma. 
 
Le Club rivstartar: 
Staffan och restaurang Le Club kommer att öka servicegraden genom att anställa en mycket 
rutinerad restaurangchef, Robert Mårtensson är namnet. Robert börjar i mitten av april och ska se till 
att Le Clubs gäster blir glada och nöjda.  Le Club håller dessutom på att göra om sin hemsida som 
beräknas vara helt klar i mitten av mars. Då får vi mer information om Bunkerkortet som ger oss 
medlemmar fina förmåner, så håll ögonen öppna. 

 
Öppettider i april för Le Club 
Restaurangen  kommer öppna upp långfredagen 7 april 



7 april från 17.00-22.00 
8 april 12.00-22.00 
9 april 12.00-17.00 brunchbuffé 
10 april stängt 
  
Mån-tors i april 11.00-14.00 serveras endast luncher 
Fredagar 11.00-22.00 
Lördagar 12.00-22.00 
Söndagar 12.00-17.00 brunchbuffé 
 
Bästa golfhälsningar Paul & Kenneth 


