
Botkyrka Golfklubb - Nyhetsbrev Mars 2019 

Hej! 

Våren är här med en hel del sol och stigande temperaturer! Framförallt närmar vi oss en ny härlig 
golfsäsong. Dock är det fortfarande kallt på nätterna vilket gör att det går lite långsamt med 
växtligheten än så länge. 9-hålsbanan är öppen och rangen/shopen har haft öppet de två senaste 
helgerna. Vi återkommer med mer info om öppning av 18-hålsbanan, rangen/shopen och 
restaurangen så snart vi vet när det är dags. Den kommande helgen hålls årets städdagar som är ett 
viktigt och bra led i att göra banorna och klubbhusområdet fina inför säsongstarten. 

I detta nyhetsbrev kan du läsa om: 
- Rapport från årsmötet 
- Info och anmälan till städdagarna 6-7 april 
- Vår banchef Roger Strömgrens information om vad som sker på banan - Vårens genomförda 
regelträffar 
- Info och anmälan till Juniorträningen 2019 
- En påminnelse om betalning av årsavgiften 
Vi ses snart på klubben! 

 

Rapport från Vårmötet  

Ondagen den 27 mars hölls vårmöte i Botkyrka Golfklubb i Xenter, Tumba och 55 medlemmar 
närvarade. 

Dagordningen för mötet innehöll styrelsens rapport om verksamheten med det ekonomiska utfallet för 
2018, revisorernas förvaltningsberättelse, fastställande av verksamhetsberättelse, reslutat- och 
balansräkningar, val av stýrelse och valberedning samt en redogörelse för nuläget i restaurang - 
projektet enligt det uppdrag som styrelsen fick av Höstmötet 2018. 

Till mötesordförande valdes Bo Almén och till sekreterare för mötet valdes Marianne Widercrantz. 
Med stor vana och skicklighet såg Bosse och Marianne till att mötet gick bra. 

2018 års ekonomiska resultat var fantastiskt + 820 tkr i koncernen! (Botkyrka Golfklubb och Botkyrka 
GK AB) 

Det fina resultatet är en kombination av sparade kostnader samt en positiv intäktsutveckling. 
Glädjande visade klubbens orförande Jan Ekholm att Botkyrka Golfklubb har stärkt sitt rörelseresultat 
med ca 2 mkr de fyra senaste åren. Till detta kan klubben också lägga intäkten på försäljningen av 



Torpet och tomterna med ca 2,5 mkr. Trots ett "rekordår" 2018 står styrelsen och klubben med båda 
fötterna på jorden och har för 2019 budgeterat med ett resultat på ca + 400 tkr. 

Valen för styrelsen resulterade i att samtliga i styrelsen fortsätter till nästa vårmöte. Till klubbens 
valberedning valdes Ingrid Andersson som ordförande med de två nya ledamöterna Karl Hobiger och 
Göran Franzén vid sin sida. 

Jan Ekholm redogjorde för hur resultatpåverkan ser ut för olika scenarion med lån, amorteringar och 
räntor i en kommande ombyggnation av restaurangen. Janne berättade vidare att styrelsen utreder 
möjligheterna att ansöka om bidrag hos Allmänna arvsfonden för att stabilisera projektekonomin. I 
ansökan skall även bidrag till en studio på drivingrangen ingå. Årmsötet gav styrelsen mandat att 
jobba vidare med projektet, gå vidare med ansökan till Allmänna Arvsfonden och att låna max 4 mkr 
med målsättningen att starta projektet hösten 2019. 

Avslutningsvis avtackades vår tidigare klubbchef/VD Max Anglert med ett känslosamt tal av Jan 
Ekholm och en fin present. Stort tack till alla som deltog och extra tack till Bosse och Marianne för era 
som vanligt klanderfria insatser. 

Nu ser vi fram emot en rolig och bra säsong 2019!  
Med vänliga hälsningar, Botkyrka Golfklubb 

Årets städdagar 6 - 7 april

�

Kommande helg (6 - 7 april) hålls årets städdagar mellan kl. 09:00-12:00 båda dagarna. 
Väderprognosen för helgen visar just nu 6-8 plusgrader och uppehåll. 

Anmälan till städdagarna görs till: info@botkyrkagk.se senast onsdag den 3 april. 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!



Information från vår banchef Roger Strömgren 

�
Under februari och mars har vi avverkat träd och eldat ris. Tack till PIA-gruppen som har jobbat hårt 
och hjälpt oss. "Skogsarbetet" är nu klart och det är även arbetet i maskinhallen med att gå igenom 
och serva alla fordon och maskiner. 

Vi har lagt ett nytt s.k. hybridgräs på 9:ans mellersta tee som ett försöka att minska slitaget som blir 
stort på en liten yta. 

För att hjälpa växtligheten på några av de greener (6, 8, 15, 16 och puttinggreenen) som får minst sol 
har vi lagt ut vårtäckningsdukar som hjälper till att behålla värmen i marken. Inför städdagarna har vi 
fyllt på med sand i bunkrarna som under städdagarna ska fördelas ut över hela ytorna. 

Med vänlig hälsning, Roger  

139 medlemmar har deltagit på regelträffarna! 

�
Under 6 st helgdagar i mars med tre timmar per pass har sammanlagt 139 av klubbens medlemmar 
lärt sig om årets omfattande nyheter för golfregelerna - roligt att så många har varit med! 

Våra medlemmar och tillika utbildade domare Bo Almén och Lars Pettersson har hjälpt klubben med 
att planera och genomföra samtliga regelträffar inför säsongen. 

Stort tack Bosse och Lasse för ert engagemang! Kurserna har varit mycket uppskattade. 



Till alla juniorer och era föräldrar - anmälan är öppen till årets 
juniorträningar  

�
Hej alla juniorer och alla målsmän! 

Golfsäsongen närmar sig och därmed starten för årets juniorträning. Vi kommer som vanligt att 
erbjuda träningar och andra aktiviteter för klubbens juniormedlemmar. Basen för verksamheten är vår 
veckoträning men även läger och interna tävlingar kommer erbjudas.

Anmälan till vår veckoträning sker på länken nedan: 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 – 8år 
Onsdagar 18.00 – 19.00: 9 – 10år 
Torsdagar 17.00 - 18.00: 11 – 12år 
Torsdagar 18.00 - 19.00: 13 – 16 år 
Söndagar 16.00 - 17.30/18.00: spel för alla grupper 

Som regel ca 1,5 timFår 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. 

Länk till årets juniortävlingar i Stockholm: Tävlingsprogram SGDF 
För frågor gällande juniorträningen kontakta tränare Magnus Elwin: magnus.elwin@pgasweden.com 

Välkomna! Juniorkommittén

Glöm inte årsavgiften 
Betalningspåminnelser avseende årsavgifterna har skickats ut i februari och mars. Till de medlemmar 
som ännu inte har betalt kommer vi att skicka ytterligare påminnelser. 

Vi vill infomera om att vi kommer att inaktivera medlemmar med obetalda avgifter i samband med att 
18- hålsbanan öppnar. Vilket gör att det inte går att boka eller spela på Botkyrka GK eller på andra 
banor i Sverige. 

Ingen vill väl missa årets premiär av golfsäsongen? Vänligen, kontakta oss på kansliet om ni har 
någon fråga: info@botkyrkagk.se


