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Stockholms vackraste golfbana! 
 

 

 

 

Nyhetsbrev Juli. 

Hej medlemmar, 

Idag är vi inne på Golfveckans sista dag och vi kan konstatera att det har varit en mycket lyckad vecka 

med stort deltagarantal och fina prisbord.  

Vår bana har också hunnit komma ikapp efter vinterns skador och visar sig nu från sin bästa sida trots de 

stora regnmängder som kommit under första halvan av juli.  
 

  
 

Banans status 

Lagom till midsommer och efter det Botkyrka Open då vi hade besök av ett 70-tal proffs- och elitspelare 

hade vår bana växt ihop ordentligt.  

Vi ser bra resultat av de dressningar som är gjorda båda på fairway och greener vilket ni säkert också har 

märkt av. Vi provar nu att gå ner lite i klipphöjd jämfört med tidigare år för att möjliggöra bra bollkontakt 

från fairway och lite bättre hårdhet och rull på våra greener. För närvarande klipper vi fairway på 12 mm, 

tee och foregreen på 9 mm och green på 3,1 mm. Vår ambition är att hålla så jämn standard som möjligt 

så att banan alltid spelas i bra skick och inte bara vid större tävlingar. 

Om vi skulle märka att gräset inte tål lite tuffare behandling så blir vi förstås tvugna att släppa upp det en 

aning.    

http://evt.mdlnk.se/Show.aspx?AccountId=3d3b8762-4cff-4c64-89b0-717df2152023&IssueId=56f9d49d-aaef-41ab-8a38-2620b155f824&ContactId=e8101010-b23d-49d3-96d9-28e990a265a4
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=3d3b8762-4cff-4c64-89b0-717df2152023&IssueId=56f9d49d-aaef-41ab-8a38-2620b155f824&ContactId=e8101010-b23d-49d3-96d9-28e990a265a4&Url=http%3a%2f%2fwww.botkyrkagk.se%2f


 

  
 

Kansli/Reception 

Både kansliet och receptionen fungerar mycket bra och stor eloge till Magnus med personal som tar hand 

om er medlemmar och våra gäster på bästa sätt.  

Kansliet kommer från måndag att vara obemannat p g a semester till 3 augusti. Mail på 

info@botkyrkagk.se besvaras inte under denna period annat än i nödfall. 

Receptionen hållar öppet som vanligt med ordinarie öppettider.   

  
 

Tävlingar 

Sedan senaste nyhetsbrevet har vi haft ett flertal tävlingar där vi försöker publicera de lyckliga vinnarna 

på hemsida och Facebook. 

Första året av Botkyrka Open drog 70 deltagare och fick avgöras genom särspel mellan 4 man. Till sist 

stod rutinerade Marcus Norgren från Gävle GK som vinnare. 

Golfveckan och KM puttning blev igen en mycket uppskattad dag som avslutades med middag och 

prisutdelning. Vår KM-mästare heter Anders Fahlström och vinnare i själva Klubbensdag-tävlingen blev 

vår mångårige ordförande Lars Elmbled i par med sitt barnbarn Hugo Elmblad. 

Golfveckan kom till av en idé från Kenta Nilsson i medlemskommittén. "Jag fixar allt" sa Kenta och det 

mailto:info@botkyrkagk.se


har han verkligen gjort med stort engagemang. Varje dag har haft egen Sponsor som ställt upp med hela 

prisbordet och jag tror att alla som varit med haft det mycket trevligt.  

Stort tack till Kenta för att han fixade denna fest för oss! 

http://www.botkyrkagk.se/om-klubben-2/tavlingskommitten/tavlingsprogram/ 

 

  
 

WC-bygget och Husvagnsparkeringen. 

Med hjälp av Rune och lite mutor till snickare och elektriker fick vi vår husvagnparkering klar lagom till att 

våra första gäster hade bokat in sig. Omdömet från dessa var att både plats och eluttag/vatten var till 

belåtenhet och att de skulle sprida budskapet till sina husvagns- och husbilsvänner.  

Husvagnparkeringen är avsedd för gäster med husvagn eller husbil och inte för vanlig bilparkering. Ställ 

ej bilen där när ni besöker klubben.  

Lagom till att vattenfall kunde leverera ström till vårt WC mellan hål 6/7 - 14/15 så har vi stött på 

ytterligare problem som kommer att försena öppning. Firman som har levererat septitank och borrning 

efter vatten har stängt för semester och vägrar komma hit för provkörning av systemet. Vi har tyvärr inte 

hittat något annat alternativ än att vänta in detta och vi ber om ursäkt till alla er för den försening som 

detta medför. 

I augusti kommer WC att vara igång med nya fräscha toaletter och även möjlighet att fylla på 

driksvatten.   

http://www.botkyrkagk.se/om-klubben-2/tavlingskommitten/tavlingsprogram/


 

Sommargolfskolan drog över 50 barn till 
Botkyrka GK! 

I vår ambition att öka antal juniorer i klubben och också antal som är med i vår träningsverksamhet kör vi 

för andra året en sommargolfskola.  

Den blev mycket populär och anmälningarna strömmade in veckan före. Totalt hade vi 53 barn som 

tränade golf, lekte och umgicks hos oss under ett antal dager.  

Jag hörde av flera medlemmar att det var ett uppskattat inslag i klubblivet och att vi borde kunna 

attrahera fler juniorer att komma och träna med oss. 

Både barn och föräldrar var mycket nöjda med veckan och förhoppningsvis kommer de igen när vi nu till 

hösten kör en repris under två dagar 17-18 augusti. 

  
 

Gilla oss på facebook! 

Tack för att ni gillar oss på Facebook och för att ni säger till era vänner att göra detsamma.   

För er som ännu inte tryck på gilla knappen så går ni till  https://www.facebook.com/botkyrkagk och trycker 

på "Gilla" 

Vår målsättning är att under säsongen ha nått upp till 500 gillare. 

http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=3d3b8762-4cff-4c64-89b0-717df2152023&IssueId=56f9d49d-aaef-41ab-8a38-2620b155f824&ContactId=e8101010-b23d-49d3-96d9-28e990a265a4&Url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fbotkyrkagk


 

Botkyrka 

Golfklubb  
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Sluta skicka mig nyhetsbrev från Botkyrka GK »  

 

 

 

  

Detta mail har skickats till max@botkyrkagk.se. 
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