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Stockholms vackraste golfbana!

Nyhetsbrev mars/april.
Hej medlemmar,
Nu börjar vi närma oss säsongen och jag förstår att det är med spänd förväntan som ni alla väntar på
besked om 18-hålsbanans öppning. Om vädrets makter är med oss siktar vi på öppning veckan efter
städhelgen.
Vår uthållighet när det gäller att uppvakta de andra Södertörnsklubbarna har äntligen gett resultat och vi
har kommit överens om 3 fria ronder för våra medlemmar tillsammans med Husby GC och Nynäshamns
GK under 2015.

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, Senior Heltidsstuderande och Junior 021 år. Samarbetet startar direkt och den trevliga Husbybanan har redan öppnat för säsongen så det är
bara att boka tid och ut och njuta av spelet.
Samarbete med TopTee fortsätter under 2015. “Fria måndagar!” med Brollsta GK, Kungsängens GC
och International GC och vi är redan från deras säsongsstart välkomna att nyttja detta. 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.

Gilla oss på facebook!
I veckan 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.

Köp 2 golfhäften och få 3 nummer av Golf Digest
på köpet.
Med Golfhäftet spelar du till halv greenfee på över 600 banor i Sverige och utomlands. Priset för häftet är
495:- och häftet gäller en gång per banan om inte klubben ger tillåtelse om flera ronder till halv greenfee.
Du gör också en god gärning när du köper ditt häfte från klubben eftersom 175:- av 495:- tillfaller
Botkyrka GK.
För att köpa häften mailar ni till info@botkyrkagk.se. Ni kan också titta förbi kansliet eller receptionen när
den öppnat och köpa ert häfte.

Skåp
Vi har fått in några enkelskåp nere som är tillgängliga för uthyrning. Vi har sedan tidigare även enkelskåp
uppe för uthyrning. För att hyra skåp så mailar ni till kansliet på info@botkyrkagk.se så ordnar vi det till er.
Först till kvarn för enkelskåpen nere gäller.

Städdagar 11-12 april
Ni har väl inte glömt bort att vi har våra städdagar 11 och 12 april. Hittills har vi fler som kommer på
lördagen och städar så har du möjlighet att ställa upp på söndagen 12 april så är det bra.
Vi samlas 08:00 och håller på till 11:30 varefter restaurangen serverar hamburgare med tillbehör.
För att anmäla dig mailar du till: info@botkyrkagk.se med namn och dag.
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