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Hej alla medlemmar, 

hoppas att det nya året har börjat bra! 

 

I bistra januari kan golfsäsongen kännas lite avlägsen samtidigt som längtan att spela golf igen börjar bli 

allt större. Kanske en golfresa eller golfträning/spel inomhus gör att tiden går fortare? 

 

På klubben är i vi fullgång med att förbereda för golfsäsongen 2019. Styrelse och kommittéer 

planerar årets verksamhet. Reservera redan nu onsdag den 27 mars i din kalender - då hålls klubbens 

vårmöte i Xcenter, Tumba. Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut enligt stadgarna.  

 

Roger och Darius på banan arbetar bl. a. med underhåll och reparationer av klubbens fordon och 

maskiner. De har gallrat träd runt 4:ans tees och runt 7:ans fairways. Stormen Alfrida bidrog med 

"städjobb" i form av ca 30 st rotvältor i skogarna runt vår bana. Även rangebyggnaden fick skador av 

stormen, dessa kommer att återställas inför säsongen. 

 

Pernilla på kansliet förbereder för faktureringen av spelavgifter (läs längre ner). Arbete med bokslut, 

årsredovisningar och förberedelser inför årets revision är också pågående på kansliet just nu.  

 

Under våren ser vi fram emot att ta emot nya medlemmar och företagsparnters som vill komma till 

klubben. De bästa ambassadörerna i detta sammanhanget är ni medlemmar! Så läs mer om 

Värvarkampanjen nedan och om vilka fina möjligheter det finns för er och era vänner att spela 

tillsammans på Botkyrka Golfklubb. 
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Om ni inte redan har gått in och "gillat" klubbens Facebook-sida: Botkyrka Golfklubb gör det! Och dela 

gärna de erbjudanden vi löpande lägger upp för medlemskap, företagspartners, kurser/lektioner, 

greenfee och restaurangutbudet med era vänner. 

 

Vi återkommer med mer info om banan, vinterträning med Magnus och vad som är på gång på klubben i 

kommande nyhetsbrev, på klubbens hemsida och på facebook. Ni är alltid välkomna att höra av er på 

mail info@botkyrkagk.se eller på telefon 08-530 296 50 om ni har frågor eller önskemål. 

 

Nu hoppas vi att vintern inte blir för lång!  

 

  

 

  
  

 

 

Nyheter i Golfreglerna 2019 samt årets Handicap-revision  

    

 

Från och med 1 januari 2019 får golfen många nyheter i reglerna 

 

I den största moderniseringen sedan 1952 har 34 regler blivit 24. De stora nyheterna i reglerna är att de 

blir snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och har fokus på speltempo. 

 

Botkyrka Golfklubbs duktiga Regel- & HCP-experter Bosse Almén och Lasse Pettersson håller på att 

arbeta fram underlag för informationsträffar för de medlemmar som vill lära sig mer om 2019 åea nyheter 

i golfreglerna. Träffarna planeras till mars månad. Mer information och inbjudan kommer i klubbens 

Nyhetsbrev i februari. 
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Handicap-revisionen 2019 är klar 

 

Från GIT-systemet kommer en rapport med förslag om ändringar, höjningar eller sänkningar. 

 

Klubbens Hcp-ansvarige Bosse Almén har gått igenom och bearbetat den rapporten samt ändrat hcp för 

drygt 160 st medlemmar. De som har fått en förändring har också fått ett mail från SGF om detta. 

 

Har ni någon fundering eller fråga om er hcp så kontakta Bosse Almén, han svarar gärna på era 

frågor. Bosse's mailadress är: bossea50@gmail.com 

 

Bosse skickar med denna hälsning inför säsongen:  

- Tänk på inför den kommande säsongen att ni skall registrera Alla era ronder för att få en så aktuell hcp 

som möjligt. 

 

  

 

  
  

 

 

Fakturering av spelavgiften 2019  

    

I december fakturerade vi ut medlemsavgiften med sista betaldatum 31 december. 

 

Spelavgiften faktureras den 4 februari med sista betaldatum 28 februari.  

 

Som vanligt går faktureringen via er mailadress som finns inlagd i GIT/MinGolf. 

 

Vårt Autogiro kostar inget extra och baseras på antalet kvarvarande månader av året. (Gäller för 

medlemskap Senior, Senior Vardag och Senior 22-29 år). Vill du ansluta dig till autogiro, kontakta kanlsiet: 

info@botkyrkagk.se eller 08-530 296 50. Avgiften vid anslutningstillfället fördelas på antalet kvarvarande 

månader till oktober. 

 

Medlemsavgifter Botkyrka Golfklubb: 

 

Medlemskap Medlemsavgift Spelavgift Total avgift Med autogiro 

Senior 995 kr 5 200 kr 6 195 kr 
620 kr/mån (10 
månader) 

Senior Vardag 995 kr 4 000 kr 4 995 kr 
500 kr/mån (10 
månader) 

Senior 22-29 år 995 kr 2 100 kr 3 095 kr 
310 kr/mån (10 
månader) 

Senior 9-
hålsbanan 

995 kr 100 kr 1 095 kr   

Junior 18-21 år 495 kr 1 500 kr 1 995 kr   

Junior 13-17 år 495 kr 500 kr 995 kr   

Junior 0-12 år 495 kr 0 kr 495 kr   
 

Våra olika medlemskap innehåller:  

• Senior fritt spel på båda banorna: 6 195:- (Utbyte om 4 fria ronder ingår)  

• Senior Vardag fritt spel på båda banorna helgfria vardagar: 4 995:- (Utbyte om 4 fria ronder ingår på 

mailto:bossea50@gmail.com
mailto:info@botkyrkagk.se


vardagar)  

• Senior 22-29 år fritt spel på båda banorna: 3 095:- (Utbyte om 4 fria ronder ingår)  

• Senior 9-hålsbanan fritt spel på 9-hålsbanan och 100:- rabatt på 18-hålsbanan: 1 095:-  

• Junior 18-21 år fritt spel på båda banorna: 1 995:-  

• Junior 13-17 år fritt spel på båda banorna: 995:-  

• Junior 0-12 år fritt spel på båda banorna: 495:-  

 

I medlemskapet ingår också Golf-Id och tidningen Svensk Golf hem i brevlådan.  
  

 

 

Värvarkampanj nya medlemmar  

    

 

Vi återupptar de senaste årens lyckosamma värvarkampanj för att rekrytera nya medlemmar till 

klubben: 

 

Värva era vänner till vår fina bana och få rabatt på spelavgiften eller ett presentkort som du kan 

använda på klubben! (Presentkortet gäller i shopen, i restaurangen, för greenfee och/eller för 

golfbilshyra m.m.) 

 

Erbjudande 

 

• Senior: rabatt 500 kr både för dig och för den du rekryterar 

• Senior Vardag: rabatt 400 kr både för dig och för den du rekryterar 

• Senior 22-29 år: rabatt 200 kr både för dig och för den du rekryterar 
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Du kan förstås rekrytera flera nya medlemmar och då lägger vi ihop den rabatt du får. 

 

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. 

 

För att ta del av erbjudandet gör den som ska bli medlem en medlemsanmälan på vår hemsida eller i 

receptionen och skriver då "Värvad av ert namn och Golf-Id" i rutan "Övriga uppgifter". 

 

(Erbjudandet gäller till och med 28 februari 2019 då spelavgiften skall vara betald) 

 

  
  

 

 

 

Botkyrka GK har kommit överens med Åda GCC och Strängnäs GK om ett utbyte av 2 fria 

ronder 2019 

 

Vi är glada att välkomna Strängnäs som en ny samarbetsklubb och ser fram emot att spela några ronder 

under ekarna i den vackra Sörmländska naturen den kommande säsongen. Utbytena med Strängnäs och 

Åda gäller vardagar alla tider och helgdagar från kl. 13:00 från den 1 maj till och med den 31 oktober 

2019. De medlemsformer som kan nyttja ronderna är Hedersmedlemmar, Senior, Senior Vardag (endast 

vardagar) och Senior 22-29 år. 

 

Tidigare års utbyte med Haninge GK, HaningeStrand GK, Husby GC och Nynäshamns GK kommer 

inte att gälla 2019. Nämnda klubbar har från och med 2019 inlett ett nytt samarbete med ett s.k. 

plusmedlemskap. Därmed finns inte tidigare utbyte kvar. 

 

Om Botkyrka GK skulle delta i plus-samarbetet villkorades att Botkyrka GK skulle höja medlemsavgiften 

med ca 700-800 kr för samtliga seniormedlemmar i Botkyrka GK. Därefter är årsavgiften för de som väljer 
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plusmedlemskapet 8 500 kr respektive 6 500 kr för kategorierna Senior och Senior Vardag. Styrelsen för 

Botkyrka Golfklubb bedömde det som en alltför omfattande avgiftshöjning för klubbens bästa. Vi följer 

utvecklingen av plus-samarbetet och av andra samarbeten på golfmarknaden.  

 

Nya samarbeten för 2019 kan eventuellt tillkomma, aktuell info kommer löpande i nyhetsbrev samt på 

klubbens hemsida. 

 

  
  

 

 
 

 

 

Botkyrka Golfklubb  

Malmbro Gård 1 , 147 91 Grödinge  

Tel: 08 - 530 296 50  

info@botkyrkagk.se  

 

Avprenumerera dig från detta nyhetsbrev >  
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