Nyhetsbrev mars 2017
Nu börjar säsongen närma sig!

Hej medlemmar,
Idag lyser solen och golfsäsongen är i antågande.
Vi har redan öppnat drivingrangen och vår 9-hålsbana är också öppen med ordinarie greener. Det ligger
lite is kvar på 7:ans green men annars så är 9-hålsbanan helt snö/isfri och redo att välkomna er.
Under vintern har vi också sågat ner träd för att få in mer ljus på några av våra mest skuggiga greener
och PIA har varit behjälpliga med eldning och korvgrillning.
Sista veckorna har golfbilsgaragebygget tagit fart och det ser mycket lovande ut. Vi bygger med egen
personal, Roger, Rune och vår nya mekaniker Dariusz, och bygget beräknas vara klart under maj månad.

4 nya golfbilar är beställda och även nya bettarier till våra gamla så att de utan problem skall klara 2 varv.
Leverans sker under andra halvan av maj.

Årsmötet avklarat i positiv anda.

I tisdagskväll hade klubben årsmöte under trygg ledning av Bosse Almén och Marianne Widercrantz, och
med ca 60 nyfikna medlemmar.
Klubbchef Max Anglert, Vice ordförande Anette Silvergran och Ordförande Jan Ekholm var föredragande
på mötet och berättade om året som gått, medlemsenkäten 2016 och klubbens ekonomi.
Vi kunde konstatera att 2016 var ett bra år för klubben med fina omdömen och en ekonomiskt resultat
som blev bättre än prognos.
I medlemsenkäten stack bunkrarna och restaurangen ut med lite sämre betyg. Banchef Roger berättade
om den långsiktiga renoveringsplanen för bunkrarna och Ordförande Jan Ekholm informerade mötet om
det positiva besked vi fått från Botkyrka Kommun angående avstyckning av 3 tomter.
På höstmötet 2017 planerar styrelsen att återkomma med ett skarpt förslag om försäljning av tomterna
och även hur en eventuell restaurangombyggnad bör göras för de medel som en försäljning medför.

Anmäl er till städhelgen 8-9 april.

Våra städdagar är planerade till lördag-söndag 8-9 april 09:00-12:00.
Efter väl utfört arbete belönas man med en smaskig hamburgare, dricka och kaffe samt en GF-check. Vi
kommer även att inleda utdelning av de fria spelkorten som ger 2 fria ronder på Haninge GK,
HaningeStrand GK, Husby GC, Nynäshamns GK och Åda GCC.
För att vi skall kunna planera jobb och mat så skall man anmäla att man kommer till någon eller båda
dagarna. Anmäl er er med namn och dag/dagar till: info@botkyrkagk.se.

Årets greenfeesamarbeten.

I år har vi utbyte om 2 fria ronder vardera med: Haninge GK, HaningeStrand GK, Nynäshamns GK,
Husby GC/Österhaninge
Åda GCC
2 fria ronder under säsongen på vardagar alla tider och på helgdagar från 13:00. (Sista dag för utbyte
2017-10-31)
Detta gäller för medlemskap Senior, Senior Vardag (helgfria vardagar), Senior 22-29 år och
Hedersmedlemmar. Greenfeeutbyteskort hämtas i receptionen och tas med vid spel.
Förutom de fria ronderna har vi även några greenfeerabatter som gäller helgfria vardagar med följande
klubbar:
Greenfeerabatter vid spel på våra samarbetsklubbar:
Gäller helgfria vardagar och för medlemsskap Senior, Senior Vardag, Senior 22-29 år, Junior 0-21 år och
Hedersmedlemmar.

Klubb
Salems GK
Vidbynäs GC
Kallfors GK
Haninge GK
HaningeStrand
GK
Husby GC
Nynäshamns GK

Senior
350kr Greenfee
300kr Greenfee
300kr Greenfee
350kr Greenfee

Junior
0kr Greenfee
150kr Greenfee
150kr Greenfee
0kr Greenfee

350kr Greenfee 0kr Greenfee
350kr Greenfee 0kr Greenfee
350kr Greenfee 0kr Greenfee

Köp årskort på Golfbil!

Även i år kommer det vara möjligt att köpa årskort för att i mån av tillgång ha golfbil vid spel. Under
årsmötet diskuterades prisnivån och vi har nu landat på följande:
Årskort med läkarintyg: 2 600 kr
Årskort utan läkarintyg: 3 500 kr
För att köpa sitt årskort mailar man kansliet som noterar namn i pärmen och mailar ut faktura. Det
kommer även gå bra att beställa/köpa årskort i receptionen när den har öppnat och antingen betala på
plats eller få en fakura mailad på avgiften.
Priserna för att hyra golfbil 18-hål blir:
Medlem med läkarintyg: 200 kr
Medlem utan läkarintyg: 300 kr
Ej medlem med läkarintyg: 250 kr
Ej medlem utan läkarintyg: 350 kr

Vi planerar för öppning torsdag 13 april om vädrets makter är med
oss!

Efter en varierande vinter kan vi konstatera att vår bana klarat sig ganska bra. Det är i nuläget inte
speciellt mycket skador på våra greener däremot en del på våra fairways.

Vi har en offensiv ambition att öppna 18-hålsbanan skärtorsdag 13 april för att ni ska få hela påskhelgen
på er att hinna spela.
Nu håller vi tummarna för att vädret är på vår sida!
Med vänlig hälsning
Klubbchef/Max Anglert

