
Hej alla medlemmar. 

Här kommer lite information inför den nya säsongen ute på Ängsö. 

Kedborns Plattsättning och våra ”gubbar” jobbar hårt för att 

få omklädningsrum, toaletter och duschar färdiga. 

En ny vit/gul/blå 1:ans tee har börjat anläggas lite bortanför befintlig 1:a tee. Denna kommer, 

tillsammans med att vi tagit ner en del av kulle på höger sida, att ge bättre spelvinklar och 

förhoppningsvis ge lite snabbare spel på ettan då man bättre ser var bollarna landar om man hamnar på 

högersidan om fairway.  

Vi har också påbörjat projektering av vårt nya övningsområde som kommer att ligga i anslutning till vår 

befintliga chippinggreen bortanför ettans tee. Projektgruppen som bildats är nöjda över arkitektens 

förslag som ni kan se på nästa sida.  

Kiosken är snart klar tillsammans med 2 toaletter. 

Nu fattas lite maskiner och grejor. 

Då Coronan förhindrar oss att ha en gemensam städdag tänkte vi ställa fram lite verktyg, krattor, borstar 

och papperssäckar vid ”hönshuset” d.v.s. det lilla huset vid klubbtvätten/diskbänken. Om ni har tid och 

lust kan ni då åka ut till klubben när ni känner för det och kratta och borsta där ni ser att det behövs. 

Även rangen skulla behöva att någon/några tar sig tid att borsta undan gamla peggar och skräp runt 

utslagsmattorna. Ni hittar säkerligen något ställe att göra en instats på och vi tackar för all hjälp vi kan få. 

Snart är våren här, vi ses ute på klubben! 

Enligt banchefen har vintern varit snäll mot banan och både greener och fairway ser fina ut för att vara så 
tidigt på säsongen. 
Om temperaturen håller sig några grader över nollan under dygnen framöver siktar vi på att kunna öppna 
banan i slutet av nästa vecka eller början på nästa, men detta är som sagt beroende av hur vädret 
utvecklar sig den närmaste tiden. Vid besked om detta kommer också bokningen via internet att öppna. 
  
Vill ni boka tider redan nu till påsk så kan ni göra detta genom att maila kansli@angsogolf.org eller ringa 
0707-44 10 12, men kom ihåg att dessa tider stryks om banan inte har öppnat då. Håll i första hand koll 
på hemsidan då vi lägger ut information så fort vi har den, vi lägger också ut info på Facebook. 

Renoveringen av omklädningsrummen går framåt och vi hoppas kunna ta dessa i bruk senast efter påsk, 

förhoppningsvis lite tidigare och detta gäller även vår kiosk där två toaletter också kommer att finnas när 

den är färdigställd. 

mailto:kansli@angsogolf.org
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Open ditch

Drainage pipe, 110mm

# These proposed grading plans are based on existing

topographical information provided by owners.

# The Golf Course Architect may modify any and or all

grades shown on these plans in order to achieve the

desired finished result in all golf course features. Any

change in contractors overall scope of work must first

approved by owners.

# The setting-out most be apporoved by the Golf Course

Architect or his represenatative on site.

# Greens shown on 1:2000, 1:1000 or other scale

plans are for general concept only. The 1:250 scale

green plans are to be used for detailed construction

with supervision from the Golf Course Architect or his

representative on site. Green construction is living art

which needs a lot of hands-on supervision to achieve

the right result.
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