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Stockholms vackraste golfbana!

Nyhetsbrev maj.
Hej medlemmar,
Härligt att säsongen är igång! Sedan förra nyhetsbrevet har vi hunnit med städdagarna som var mycket
välbesökta, öppning av 18-hålsbanan som skedde 16 april och även årets första tävling, Säsongstarten
Scramble. Tidsbokning, reception, golfshop och vår restaurang är öppna och i full gång. Glöm inte bort
att gynna vår egen golfshop och vår restaurang när ni är på klubben.

Lite info från Banchef Roger om banans status.
Vi som varit ute och spelat våra banor kan konstatera att vi har en del skador på greener och faiways.
Vår bana domineras av vitgröe som är ett gräs med låg sjukdomsresistens och även dålig vinterhärdhet.
Banan är från början sådd med en annan grässort men eftersom vitgröe är den naturliga grässorten i vår
natur tar den succesivt över och är nu den grässort som banan består av till mesta del.
Vitgröe bildar mycket fina spelytor när den läkt ihop men behöver lite mer tid på sig jämfört med krypven
som man sår på de flesta nybyggda banor. Vi har flera hål som ligger i skygga och där låg isen kvar
länge vilket ledde en del "döda" gräsytor.
Vad har vi gjort för att få igång grästillväxten?
Allt sedan tjälen släppte har vi jobbat hårt med Djupluftning, knivskärning och hjälpsådd för att få nya
skott att gro. För greenerna dressar vi och stödsår med korta intervallar. Vi har också lagt på gödning vid
flera tillfällen så nu väntar vi bara på värme så kommer tillväten att ta fart. Vatten genom vår
bevattningsanläggning har vi ju själva även om regnvatten brukar ha ännu mer positiv effekt.
Är ni ute med greenfeegäster så får ni gärna förklara för dem vilken grässort vi har och dess egenskaper.
Till juni räknar jag med att de mesta av skadorna ska vara borta förutsatt att vi får värme även under

nätterna.
Om ni har frågor eller funderingar hur vi sköter om vår bana så fråga gärna mig eller banförman Niklas.
Vi syns på klubben!
MVH Roger/Banchef

Kort gäller vid nyttjande av 3 fria ronder hos
Husby GC och Nynäshamns GK (Gäller både
helgdagar och vardagar)
Utbytet med Nynäshamns GK gäller för medlemsformerna Senior 30-99 år och för Junior 0-21 år.
Anledningen att Senior Vardag, Senior 22-29 år och Studerande inte kan vara med på detta utbyte är att
Nynäshamns GK inte har motsvarande kategorier.
Sedan tidigare har vi tillsammans med Husby Golfklubb kommit överens om 3 fria ronder för våra
medlemmar på varandras banor under 2015. Utbytet med Husby GC gäller för medlemsformerna:
Senior, Senior Vardag (endast vardagar), Senior 22-29 år, och Senior Heltidsstuderande.
Samarbete med TopTee fortsätter under 2015. “Fria måndagar!” med Brollsta GK, Kungsängens GC
och International GC. Samarbetet gäller helgfria vardagar för medlemsformerna: Senior, Senior
Vardag, Senior 22-29 år, Senior Heltidsstuderande och Junior 0-21 år. Seniorer har fritt spel
måndagar! Seniorer har 100 kr rabatt tisdag-fredag. Juniorer har fritt spel måndag-fredag.

Kansli/Reception
På kansliet är det full fart och vi har precis gått ut med påminnelser till er som missat att betala. Vår nya
rutin med att maila ut fakturorna har fungerat bra även om vissa fakturor hamnat fel och fått skickas på
nytt. Tänk på om ni byter mailadress att tala om det för oss.
I receptionen är det som vanligt Magnus med personal som välkomnar er innan spel. Ni kommer att stöta
på några nya ansikten där i år förutom Magnus, Birgitta, Göran, Ulrica och Johan. Våra två nya
receptionsmedarbetare heter Madeleine och Julia och vi hälsar dem varmt välkomna.
Receptionsrutinerna fungerar som förut och när det gäller tidsbokningen så kan man från i år boka tid
redan från 06:00 och ända till 19:59. Vi har också på prov tagit bort påplats-tiden varje timme och
utvärderar detta efter första halvan av säsongen.

Tävlingar
Tävlingssäsongen har redan hunnit starta med Säsongstart Scramble. Man spelade i egenkomponerade
3-mannalag och spelformen var att alla slog ut sedan fick den spelare vars boll man valde vila tills bollen
hittat greenen då alla fick putta.
Resultaten i många lag var imponerande speciellt med tanke på årstiden och allra bäst spelade Lag
Stevelind som efter avdraget hcp stoltserade med 58 slag, -15. Hela 34 lag var med i tävlingen och med
efterföljande lunch. Kul med så fin uppslutning.
Under resterande del av maj spelas Majblomman, SGDF Rookie Tour (Juniortävling), Vårmästaren och
Golfresan on Tour. Anmälan görs som vanligt på MinGolf.

WC-bygget försenat p g a Vattenfall.
Vårt WC-bygge har hittills fortskridit enligt plan och kommer att stå helt färdigt inom ett par veckor både
invändigt och utvändigt. Vi har också haft kontinuerlig dialog med Vattenfall som ska leverera ström till
oss genom att lägga nya ledningar från närmaste basstation. Deras arbete har också legat i fas med vårt
tills för någon vecka sedan.
Vi har efter flera påstötningar om varför deras arbete avstannat fått beskedet att Vattenfall väntar på en
speciell teknisk komponent för att kunna slutföra leveransen till oss och den kommer inte att levereras till
Vattenfall förrän under vecka 27. Detta betyder att även om vi får allt på plats under maj kommer vi ändå
att få vänta tills juli innan vi kan driftsätta vårt nya WC.
Tråkigt förstås men inget vi kan påverka tyvärr.

Gilla oss på facebook!
För några veckor sedan lanserade vi vår officiella facebooksida där vi under säsongen kommer att bjuda
på nyheter och erbjudanden. Nu behöver vi er hjälp att sprida budskapet om vår sida och det gör ni
genom att gå in och gilla vilket också gör att ni kommer med och får ta del av informationen på vår
facebooksida.
När ni sedan har "Gillat" oss så får ni gärna "Bjuda in" era golfvänner så får de också komma med i vår
trevliga gemenskap.
För att komma till vår facebooksida kan ni klicka på följande länk: https://www.facebook.com/botkyrkagk
och vår målsättning är att under säsongen ha nått upp till 500 gillare.
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