Nyhetsbrev augusti 2018
Våra banor i fint skick trots den höga temperaturen och inget
regnande!
Hej medlemmar,
Aldrig får man vara nöjd! Är det inte för kallt så är det tvärtom eller också så regnar det konstant som
förra hösten.
Denna sommar verkar värmen aldrig ta slut och det är ju härligt, men för vår golfbanans skull så tar vi
gärna lite regn nu. (nattetid förstås)
Banchef Roger med personal har gjort ett mycket strongt jobb med att hålla banan i fint skick trots noll
nedebörd, något som många andra banor inte alls klarat av.
Spel och tävlingar har avlöst varandra och vår fina Golfvecka gjorde succé även denna säsong med
nästan 400 deltagare på 5 dagar. Fantastisk insats av medlemskommittén som håller i detta.
Vi har även haft Nationell Damdag och nu senast KM där Tarja Roghult och Viktor Engqvist visade var
skåpet skall stå.
Nu ser vi fram emot en mild höst med mycket trivsel och spel på våra banor. Kom ihåg att vårda banan
genom att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagna torvor. Om torven inte går att återplacera
har ni naturligtvis tagit med er en sandpåse från vårt snygga sandpåseställ och fyller uppslaget med
sand/fröblandning.
Lycka till!
MVH/Max
Klubbchef

Försäljningen av torpet Gustavsberg och de två intilliggande tomterna

Försäljningen av torpet och de två bredvidliggande tomterna är nu avklarad och vi har påskrivna avtal.
Försäljningspriset för torpet Malmbro Gård 1:9 stannade på 1 455 000 kr och tomterna, Malmbro Gård
1:10 och Malmbro Gård 1:11 gick för 700 000 kr styck. Totalt inbringade försäljningen 2 855 000 kr.
Vi kommer att ha kostnader i samband med försäljningen på dels framdragning av el till alla 3 tomter, ca
140 000 kr och mäklararvode 4% av totala försäljningsbeloppet ca 115 000 kr.
Nästa steg i processen är att styrelsen kommer arbeta fram ett eller flera förslag gällande
restaurangombyggnad/tillbyggnad inklusive finansiering som sedan kommer att presenteras på höstmötet
i november.
Vill man komma med inspel/förslag kring vår framtida restauranglösning så är det bara att maila/prata
med mig eller någon i styrelsen.

Bättre fairways med hjälp av "Sandpåsar"

Ingen har väl kunnat missa våra fina sandpåsar eller den snygga ställningen som Banchef Roger, Jan
Törmänen och Mekaniker Dariusz har snickrat ihop.
Tanken är att man tar med sig en påse innehållende sand/fröblandning och, vid de tillfällen när torven
inte går att återpacera, fyller man istället uppslaget med sand. Torven skall läggas tillbaka i första hand
men när det inte går eller om bara halva torven går att återplacera kompletterar man med sandblandning.
Man kan även fylla i gamla uppslag som någon har missat.
Om det saknas ifyllda påsar vid starterhuset kan man själv fylla på från den låda som är placerad
bredvid.
Vår förhoppning är att detta ska hjälpa till att hålla våra fairways i fint skick.

Maxtid 4:20 och att inte "fastna" vid kiosken.
För att minska köbildningen vid kiosken, speciellt på helgerna när det är fullt på banan, har vi beslutat om
högst 5 minuters paus. Är det tomt bakom gäller högst 10 minuters paus. Vi har också satt en idealtid till
max 4 timmar och 20 minuter för en 4-boll. Se till att hjälpa varann att hålla tempot uppe när ni spelar.
Här är några tips:

•
•

hålla kontakt med bollen framför.

•

förbereda ditt slag i god tid på tee, fairway och green och vara beredd att slå så snart det är din
tur att spela.

•
•
•
•
•
•
•

ställa vagn/bag på väg mot nästa tee och ta med klubba för chip och putt.

om du tappar ett helt hål och fördröjer bollen bakom, erbjud dem att gå igenom, oavsett antalet
spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid!

den som är färdig slår ut först från tee oavsett resultat på föregående hål.
hjälpa till att se var bollar tar vägen.
släppa igenom nästa parti om du inte hittar bollen inom 60 sekunder.
putta klart om du ligger nära hål, undvik tidsödande markeringar.
den som hålat ut tar flaggan.
slå provisorisk boll om första bollen misstänks vara förlorad. (Ej i vattenhinder)

"Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er"

Stötta våra egna verksamheter!
På Botkyrka Golfklubb finns det både en välsorterad golfshop som håller samma låga priser som Dormy
och en restaurang med bred meny och rimliga priser. Det är ingen självklarhet att en golfklubb har detta
utan det går mer mot en minimal golfshop och en restaurang i caféstil.
Det vore mycket tråkigt om Botkyrka Golfklubb i framtiden skulle behöva gå den vägen och därför
kommer här en ödmjuk fråga om att stötta vår golfshop och vår restaurang.
Funderar ni på ny utrustning eller att uppgradera er golfgarderob så gå in till Magnus med personal så
hjälper de er på bästa sätt.
Har ni spelat eller tränat varför inte göra ett stop i vår restaurang och sedan analysera dagen tillsammans
med en matbit eller en läskande dryck.
Vill ni se något annat i sortimentet tveka inte att prata med Magnus, Jerry eller Kalle så kommer de att
göra sitt bästa för att tillgodose er.
Har ni möjlighet så stötta våra egna verksamheter. Det får en positiv effekt på hela klubben.

"En av Stockholms bästa och vackraste golfbanor"

