
                  Nyhetsbrev mars 2019 - 2 

Rangen och shopen har öppet i helgen, 23-24 mars 
 

Driving-rangen och shopen håller öppet lördag den 23 mars och söndag den 24 mars mellan klockan 
10.00 och 15.00 båda dagarna. 

Kom ut och slå några bollar, känn efter hur svingen har klarat vintern och se årets nyheter i shopen! 

9-hålsbanan är som vanligt öppen för medlemmar och gäster (greenfee 120 kr för seniorer och 60 kr 
för juniorer, 0-21 år). 

Välkomna!  
Magnus Elwin 
PGA Club Professional  
Botkyrka Golfklubb  
0708-58 59 52 



Nya tillfällen att lyssna på nyheterna i golfreglerna! 

�
100 medlemmar har varit med på de tidigare regelträffarna - i och med det stora intresset kan vi nu 
erbjuda nya tillällen: 

Lördag den 30 mars kl. 10.00 - ca 12:30 eller söndag den 31 mars kl. 10.00 - ca 12:30. Max 25 
personer/dag. 

Välkommen att lyssna när klubbens regelexperter Bosse Almén och Lasse Pettersson går igenom de 
viktigaste nyheterna och de största förändringarna du behöver känna till inför säsongen. Dagen 
avslutas med ett enklare quiz. 

Plats: Klubbhuset 
Anmälan: till info@botkyrkgk.se senast tre dagar innan respektive kurstillfälle. Mer info om nya 
golfreglerna hittar du på golf.se/regler. 

Välkomna! Botkyrka Golfklubb 

Nya golfregler 2019 – det här gäller Från och med 1 januari gäller nya regler för golfspel och det är en 
hel del som är ändrat. 

I den största uppdateringen av regelboken sedan 1952 har 34 gamla regler blivit 24 mer moderna, 
som är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel på banan och sätter fokus på speltempo. Med de 
nya reglerna får du bland annat: 
• putta med flaggan i hål  
- leta boll i max tre minuter 
• droppa från knähöjd i ett lättnadsområde 
• plocka bort lösa naturföremål överallt på banan 
• grunda klubban i röda och gula pliktområden 
• laga spikmärken på green 
• en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid 
• byta boll när du droppar 
• ingen plikt om: ◦ din boll träffar dig själv eller din utrustning ◦ du slår ett dubbelslag ◦ du råkar rubba 
din boll medan du letar ◦ du råkar rubba din boll på green 



Anmäl dig till årets städdagar - 6 och 7 april 
�  

�
Årets städdagar hålls lördag den 6 och söndag den 7 april mellan kl. 09:00-12:00 båda dagarna. (Som 
reserv, om vädret sätter stopp, har vi den 13-14 april - information om det blir aktuellt att skjuta fram 
städningen till 13-14/4 meddelas i god tid innan) 

Program 
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 jobbar från 09:00 till ca 12:00, därefter serverar Jerry och Kalle 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! Anmälan till städdagarna görs till: 
info@botkyrkagk.se senast onsdag den 3 april. 



Påminnelse - till alla juniorer och målsmän 

Hej alla juniorer och alla målsmän! 
Golfsäsongen närmar sig och vi får längre och längre dagar med ljus, härligt! 

Här kommer en första information från juniorkommittén inför kommande golfsäsong. Vi kommer som 
vanligt att erbjuda ett antal aktiviteter och träningar för klubbens juniormedlemmar. Basen är vår 
veckoträning men även läger och interna tävlingar kommer erbjudas. 

Anmälan till vår veckoträning sker på länken:: http://www.botkyrkagk.se/se/om- klubben/juniorelit/
anmalan-juniortraning 

Utifrån de anmälningar vi får så skapas träningsgrupper. Vi har planerat för följande träningstider: 

Onsdagar 17.00 – 18.00: 7 – 8 år 
Onsdagar 18.00 – 19.00: 9 – 10 år 
Torsdagar 17.00 - 18.00: 11 – 12 år 
Torsdagar 18.00 - 19.00: 13 – 16 år 
Söndagar 16.00 - 17.30/18.00: spel för alla grupper, som regel ca 1,5 tim. 

Får vi många anmälningar kommer vi skapa fler träningstider. För de barn/ungdomar som vill tävla i 
Stockholms Golfförbunds tävlingar (se länk nedan) kommer vi utöver att man är med i veckoträning 
erbjuda extrapass, med ambitionen att ha det 1gång/vecka. Vi kommer ta upp den här frågan i början 
av säsongen och utifrån visat intresse skapa verksamhet. http://www.sgdf.se/start/idrott/
juniortavlingar-2019 

Frågor gällande juniorträningen kontakta tränare Magnus Elwin: magnus.elwin@pgasweden.com 
Juniorkommittén 


