
 

 

 

Nyhetsbrev december 2017  
 

 

 

 

 

Kansliet tar julledigt från 22 december till 8 januari.  

    

 

Hej medlemmar, 

 

Från fredag 22 december går vi på julledighet. Vi är på plats igen från måndag 8 januari med ordinarie 

vinteröppettider. Måndag-Torsdag 09:00-15:00. (Lunchstängt 12-13) 

 

Vi kommer även att med jämna mellanrum kolla av mail och ordna med det som inte kan anstå. 
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Glöm inte bort att, när julstämningen är på topp, övertala era släktingar och vänner som ännu inte gått 

med i vår fina klubb att det nu är dags. 

 

(Erbjudandet kan ni läsa om längre ner i brevet)  

 

  

 

  
  

 

 

Glöm inte bort att betala medlemsavgiften 31 december!  

    

På höstmötet 29 november beslutades om en höjning av spelavgiften med 200 kr för kategori Senior 

och Senior Vardag samt en höjning på 100 kr för kategori Senior 22-29 år, Senior Heltidsstuderande 

och Senior 9-hålsbanan. 

 

Den 4 december fakturerade vi ut medlemsavgiften med sista betaldatum 31 december. Spelavgiften 

faktureras sedan i början av februari med sista betaldatum 28 februari. För Senior 9-hålsbanan la vi på 

på 100 kr i spelavgift direkt nu i december eftersom det är så pass låg spelavgift. 

 

Som vanligt gick faktureringen via er mailadress som finns inlagd i GIT/MinGolf. 

 

Med dessa höjningar kommer avgifterna att vara enligt nedan:   

 

Medlemskap Medlemsavgift Spelavgift Totalt Betala med autogiro 

Senior 995 kr 5 200 kr 6 195 kr 520 kr/mån (12 mån) 

Senior Vardag 995 kr 4 000 kr 4 995 kr 420 kr/mån (12 mån) 

Senior 22-29 år 995 kr 2 100 kr 3 095 kr 260 kr/mån (12 mån) 

Senior Heltidsstuderande 995 kr 1 600 kr 2 595 kr 220 kr/mån (12 mån) 

Senior 9-hålsbanan 995 kr 100 kr 1 095 kr   

Junior 18-21 år 495 kr 1 500 kr 1 995 kr   

Junior 13-17 år 495 kr 500 kr 995 kr   

Junior 0-12 år 495 kr 0 kr 495 kr   
 

(Autogirots månadsbelopp baseras på antalet kvarvarande månader av året.) 

 

Våra olika medlemskap innehåller:  

 

• Senior fritt spel på båda banorna: 6 195:- (Utbyte om 10 fria ronder ingår) 

• Senior Vardag fritt spel på båda banorna helgfria vardagar: 4 995:- (Utbyte om 10 fria ronder 

ingår) 

• Senior 22-29 år fritt spel på båda banorna: 3 095:- (Utbyte om 10 fria ronder ingår) 

• Senior Heltidsstuderande fritt spel på båda banorna: 2 595:- 

• Senior 9-hålsbanan fritt spel på 9-hålsbanan och 100:- rabatt på 18-hålsbanan: 1 095:- 

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

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

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



 

I medlemskapet ingår också Golf-Id och tidningen Svensk Golf hem i brevlådan.  

 

Vårt Autogiro kostar inget extra och baseras på antalet kvarvarande månader av året. (Gäller för 

medlemskap Senior, Senior Vardag, Senior 22-29 år och Senior Heltidsstuderande.) 
  

 

 

Värva era släktingar och vänner till vår fina klubb!  

    

Erbjudande rekrytering av nya medlemmar! 

Erbjudande:  

Både du och den du rekryterar hit får rabatt på spelavgiften. Storleken på rabatten beror på vilken 

medlemskategori den du rekryterar väljer. 

 

Rabatten är: 

Senior: 500 kr både för dig och för den du rekryterar. 

Senior Vardag: 400 kr både för dig och för den du rekryterar. 

Senior 22-29 år: 200 kr både för dig och för den du rekryterar. 

 

Du kan förstås rekrytera flera nya medlemmar och då lägger vi ihop den rabatt du får. 

 

Man kan även rekrytera en Senior 9-hålsbanan-medlem till att uppgradera sig till Senior, Senior Vardag 

eller Senior 22-29 år och då får både du och den som  

uppgraderar sig ovanstående rabatt. 

 

Förutom att man får vara med i "en av Stockholms bästa och vackraste golfbanor" får man även 10 extra 

ronder utan kostnad, 2 var, på våra samarbetsbanor Haninge GK, HaningeStrand GK, Husby GC, 

Nynäshamns GK och Åda GCC. 

 

För att ta del av erbjudandet gör den som ska bli medlem en medlemsanmälan på vår hemsida och 

skriver då "Värvad av ert namn och Golf-Id" i rutan "Övriga uppgifter". Vi ser till att hålla koll på rabatterna 

och drar av dem innan vi fakturerar avgiften. 

 

Ge er själva och era vänner en fin julklapp genom att se till att de blir medlemmar hos oss till 2018. 

 

(Erbjudandet gäller till och med 28 februari 2018 då spelavgiften skall vara betald) 
  

 

 

Utbyte om 10 fria ronder för 2018 är klart!  

    



 

Vårt populära utbyte om 2 fria ronder med Haninge GK, HaningeStrand GK, Husby GC, Nynäshamns GK 

och Åda GCC är klart 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. 
  

 

 

God Jul & Gott Nytt År!  
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Hoppas att ni alla får en mycket trevlig jul med släkt och vänner, god mat och dryck samt många 

julklappar innehållande golfprylar/golfkläder förstås! 

 

God Jul & Gott Nytt År önskar Styrelsen och vi som jobbar på klubben! 

 

Vi ses på det nya golfåret! 

 

Med vänlig hälsning/Botkyrka Golfklubb 
  

 

 

"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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