Nyhetsbrev mars 2018
Vintern håller ett hårt grepp om banan!
Hej medlemmar,
Våren lyser med sin frånvaro och vintern med låga temperaturer håller fortfarande ett järngrepp om vår
bana. Efter nyår kunde vi konstatera att både greener och fairways dittills klarat sig mycket bra men nu
efter snö, is och låga temperaturer är läget mer osäkert framförallt för våra fairways. Vår förhoppning är
att gräset har hållit emot och att vi får se en bana i bra skick snabbt efter att snö och is försvunnit.
På kansliet har det varit bråda dagar att få klart med bokslut revision och årsredovisningar men allt är
under kontroll och i nästa vecka onsdag 21 mars stundar vårt traditionsenligt vårmöte i Xenter, Tumba
med start 19:00 och fika från 18:30.
Vi kan med glädje konstatera att vi tillsammans hjälpts åt att hålla nere kostnaderna och att det resulterat
i ett plusresultat för klubben 2017.
Vi syns på Årsmötet!
MVH/Max
Klubbchef

Banchef Roger informerar

Senhöst och vinter är tiden för maskinvård, större reparationer och även en del renoveringsarbeten på
banan. För renovering är vi lite väderberoende och under senhösten gjordes en del omdräneringar i
bunkrar (fairwaybunkrarna på hål 7 och hål 16) där vi får stående vatten vid stor mäng nederbörd. Vi har
också dikat ur på hål 16.
Vi har ca 15 st arbetsmaskiner som används kontinuerligt och vi har servat/slipat och gått igenom
samtliga. Nyckeln till att hålla maskinerna i bra skick är att ta hand om dem vilket också minskar
kostnaderna på sikt med färra avbrott och behov av stora reparationer.
Sista veckorna har vi tagit ner en del skog och sly för att förbättra växtmiljön och öka antal soltimmar.
Skog har tagits ner runt green på hål 1, 4, 7, 10, 13 och 16 och det är gallring så ni inte tror att vi
kalhugger skogen. Slyrensning har vi gjort på hål 4, 7, 8, 15, 16 och 17. PIA-gruppen har trotsat vintern
och varit på plats ett antal gånger för att assistera med röjning och eldning, stort tack.
Nu väntar vi ivrigt på vårvärmen så att vi kan inleda förberedelserna för säsongen och vår ambition är
förstås att presentera banan i så bra och jämt skick som möjligt för er medlemmar.
(Ni som väntat på och längtat efter pegkoppar har snart väntat klart!)
Vi syns på banan!
MVH/Roger
Banchef

Vi förlänger vårt populära värvningserbjudande till och med 1 maj!

Erbjudande rekrytering av nya medlemmar! (Gäller till och med 1
maj)
Erbjudande:
Den du rekryterar hit får rabatt på spelavgiften och du får motsvarande summa i presentkort som gäller i
shopen, i resturangen eller hos klubben. Storleken på rabatten/presentkortet beror på vilken
medlemskategori den du rekryterar väljer.
Rabatt/Presentkort 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/summa du får i
presentkort.
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/presentkort.
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
rabatten/presentkort.
Ge er själva och era vänner en fin start på golfsäsongen genom att se till att de blir medlemmar hos oss
under 2018.
(Erbjudandet gäller till och med 1 maj 2018)

Årets städdagar är lördag-söndag 14-15 april. Obs samling 09:00!
Vi har planerat våra städdagar till helgen 14-15 april 09:00-12:00.
Samling 09:00 vid klubbhuset för uppdelning av hål och arbetsuppgifter. Som vanligt har vi våra hålvärdar
på plats som basar över respektive hål och fördelar arbetet.
Vi håller på från 09:00 till ca 12:00 då Jerry och Kalle serverar hamburgare, dryck och kaffe.
Ta på oömma och varma kläder och några sköna handskar. Ni som vill ha dryck i "halvtid" tar med en
termos hemifrån.
Belöningen för att man ställer upp är det trevliga umgänget samt en greenfeecheck så att ni under
säsongen kan bjuda hit era vänner till vår fina klubb!

"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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