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Stockholms vackraste golfbana! 
 

 

 

 

Hej medlemmar, 

Vi går mot ljusare tider och mot en ny härlig golfsäsong med många par, birdies, bogeys och även några 

högre scorer. 

Banan ligger vit men om vi får lika gynnsamma förhållanden som förra året är öppning mindre än 3 

månader framåt. Själv ligger jag långt efter med vinterns fys- och teknikförberedelser men jag vet att flera 

av er kommer att vara väl förberedda när säsongen drar igång. Speciellt ni som har haft möjlighet att följa 

med Magnus på en av hans trevliga spel- och träningsresor nu i vinter.  

  
 

 

Vår nya mekaniker heter Nicklas Fahlqvist. 

Vi kommer från 1 februari att ha en ny medarbetare på klubben. Han heter Nicklas Fahlqvist och kommer 

att tillsammans med Roger, vår nya Banchef, att bilda team för skötsel av våra banor. Nicklas har varit 

anställd tidigare hos oss under 6 säsonger men har också hunnit med att jobba på Fågelbro GCC, 

Smådalarö Gård GK samt Nynäshamns GK.  

Han kommer nu tillbaka till oss fylld med erfarenhet och energi och vi hälsar honom hjärtligt välkommen 

och hoppas att han kommer att trivas hos oss. 

  
 

Förlängt samarbete med Top Tee för 2015! 
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Avtalet om fortsatt samarbete med Top Tee, (Kungsängens GK, Brollsta GK och International GC) är nu 

klart. Samarbetet ger Botkyrka GK:s medlemmar fritt spel på måndagar och 100 kr rabatt övriga helgfria 

vardagar på Top Tees 3 banor. Botkyrka GK:s juniorer 0-21 år spelar fritt alla helgfria vardagar under 

2015. Passa på och nyttja detta erbjudande under kommande säsong. 

Erbjudande till er som värvar in en ny medlem! 

För varje ny seniormedlem som du värvar till klubben (Gäller medlemsform Senior och Senior Vardag) får 

du en greenfeecheck och ett presentkort på 500:- som gäller i antingen vår restaurang eller vår golfshop. 

Maila eller ring oss när du har övertalat dina vänner att gå med så ser vi till att du får ta del av 

erbjudandet.  

Senior med fritt spel på båda banorna: 5 895:-  

Senior Vardag med fritt spel på båda banorna helgfria vardagar: 4 695:-  

Senior Yngre 22-29 år med fritt spel på båda banorna: 2 995:-  

Senior Heltidsstuderande med fritt spel på båda banorna: 2 495:-  

Senior 9-hålsbanan med fritt spel på 9-hålsbanan och 100:- rabatt på 18-hålsbanan: 995:-  

Junior 18-21 år med fritt spel på båda banorna: 1 995:-  

Junior 13-17 år med fritt spel på båda banorna: 995:-  

Junior 0-12 år med fritt spel på båda banorna: 495:-  

Fakturering av spelavgiften inleds på måndag. 

I nästa vecka kommer vi att fakturera ut 2015-års spelavgift. Den kommer att, precis som för 

medlemsavgiften, mailas ut och fakturan finns bifogad i ett PDF-dokument. 

Notera att medlemsavgiften och spelavgiften skall betalas till olika bankgiro/postgiro med olika OCR-

nummer. (Förening/Bolag). Kontrollera därför att ni betalar spelavgiften enligt uppgifterna på fakturan. 

Har ni frågor om kommande fakturering så hjälper jag eller Pernilla er på mail eller telefon. 

Ha det bra tills vi hörs igen. 

Med vänliga hälsningar 

Max Anglert 

Klubbchef 



Botkyrka 

Golfklubb  

Malmbro Gård 1 

147 91 Grödinge 

TEL: 08-530 296 50  
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Sluta skicka mig nyhetsbrev från Botkyrka GK »  
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