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18-hålsbanan stänger för säsongen!  

    

 

Hej medlemmar, 

 

Idag har vi stängt 18-hålsbanan för säsongen. De sista dagarnas regnande blev dödsstöten för banan 

och vår bedömning är att den inte kommer att hämta sig tillräckligt för spel. 
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Vi hade en förhoppning om att hösten skulle bjuda milt och torrt väder men så blev det tyvärr inte. Vi 

väger också in att våra fairways, som hade en mindre bra kvalitet efter förra vintern, till nästa säsong ska 

få återhämta sig och vara i bättre skick. 

 

Vår 9-hålsbana håller öppet som vanligt hela vintern med ordinarie greener och tar ni med gäster så går 

det smidigt att betala greenfee i vår kortautomat som är placerad strax höger om receptionsentrén. 

 

Reception och golfshop är stängda från idag 26 oktober och vårt kansli kommer att öppna 6 november. 

Kansliets öppettider är måndag-torsdag 09:00-15:00 med stängt för lunch 12-13.  
  

 

 

Rapport från höstens tävlingar  

    

KM 

Viktor Engqvist och Inga-Lill Walther är våra nya klubbmästare. På andra plats i herrklassen hittar vi 

Alexander Lindeberg och trea blev Daniel Widing. I damklassen togs silvret av Jessica Heidrich och på 

bronsplats kom Anna Larsson. 

 

RACE TO ESPANA  

Med låga 58,9 slag vann Lag Peter Klasson/Patrik Selsborg första priset tätt följda av Lag Joakim 

Johansson/Carl Olof Berglund på 59,7 slag, samma resultat som treorna Lag Patrik Wentjärvi/Carina 

Höijer Wentjärvi men med lägre hcp. 

 

KATEGORI-KM  

Äran att under ett års tid kunna titulera sig "Klubbens bästa spelare" låg på bordet och det var många 

som var sugna på titlarna. Tävlingen avgjordes som slagspel under 2 dagar med 18-hål varje dag. Damer 

50 Marianne Widercrantz, Damer 60 Inga-Lill Walther Herrar 30 Niclas Friberg, Herar 40 Per Löfbom, 

Herrar 50 Peder Carstenius, Herrar 60 Ulf Roghult, Herrar 70 Conny Johansson, Herrar 80 Sten Hansson 

 

HÖSMÄSTAREN  

Tävlingen spelades som slagspel/slaggolf och ca 50 spelare kom till start för att göra upp om både hcp-

priser och scratchpriser. I A-klassen vann Per Löfbom med 70 slag, ett före Per Brostedt som hade 71 

slag. Trea blev Adam Berghäll på 73 slag. Adam passade också på att vinna Sratchpriset för herrar med 

79 slag. B-klassen togs hem av Andreas Liljebjörn med 70 slag hela 6 slag före tvåan Kaj Fogelberg på 

76. Trea blev Christina Fändrik på 80. I C-klassen segrade Ulla Sterling på 74 slag. Tvåa kom Karl 

Hobiger på 77 slag och trea blev Stefan Tunfjord på 79 slag. Damerna scratchpris vanns av duktiga 

Izabella Grimbrandt på 82 slag. 

 

SÄSONGSAVSLUTNING SCRAMBLE  

Hela 39 lag hade anmält sig och tyvärr fick några sitta på bänken när startskottet gick. De 34 lag som 

gjorde upp om priserna möttes av en mycket fin och något blöt bana samt ett väder som prövade både 

regnställ och humör. Segern på starka 58,7 slag gick till trion Patrich Borgqvist, Alexander Öjdal och 

Jonathan Jendin Hammar, stort grattis! På andra plats med fina 59,4 slag kom John Andersson, Daniel 

Gahmberg och Christoffer Toyler-Karlsson, och på bronsplats hittar vi Anton Rydberg, Jimmy Wathén 

och Billie Blomberg med 60,8 slag. 
  

 

 

Utbyte om 10 fria ronder för 2018 är klart!  

    



 

Vi har fått positivt besked gällande vårt populära utbyte om 2 fria ronder med Haninge GK, 

HaningeStrand GK, Husby GC, Nynäshamns GK och Åda GCC inför 2018. Totalt har vi 10 fria ronder (2 

var) på våra vänklubbar. 

 

Utbytet gäller vardagar alla tider och helgdagar från 13:00 och de medlemsformer som kan nyttja 

ronderna är Hedersmedlemmar, Senior, Senior Vardag (endast vardagar) och Senior 22-29 år. 

 

Utbytet gäller från säsongsstart till och med 31 oktober 2018. 
  

 

 

Höstmöte onsdag 29 november 19:00 i Xenter, Tumba.  

    

Onsdag 29 november har klubben höstmöte. 

 

Mötet hålls 19:00 i Xenter, tumba och vi serverar fika från 18:30. 

 

Förutom standardfrågorna som skall beslutas om (Verksamhetsplan, medlems- och spelavgifter samt 

budget för 2018) kommer förslag om försäljning av de tre tomter som nu är avstyckade. 

 

Tomterna ligger till vänster om hål 12 och med god marginal från spelfältet. Tomten närmast 12:ans 

green har ett torp, några uthus samt en lada. De övriga 2 tomterna (ca 1 500kvm/st) har inga byggnader. 

 

Motioner till höstmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 november. 

 

Varmt välkomna!  
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"En av Stockholms bästa och vackraste golfbanor"  

    

 

 
 

 

 

Botkyrka Golfklubb  

Malmbro Gård 1 , 147 91 Grödinge  

Tel: 08 - 530 296 50  

info@botkyrkagk.se  
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