Nyhetsbrev maj 2019

Rapport från vår banchef Roger Strömgren

!
Äntligen lite värme
Den 26 april öppnade vi 18-hålsbanan efter en kall vår. Kylan har hållt i sig och hållit
tillbaka växtligheten fram till nu. Men nu börjar värmen komma och vi hoppas att det är för
att stanna.
Vi har inte heller haft så mycket nederbörd som vi skulle önska för att få igång växtligheten
för fullt. Sedan banan öppnades har vi vertikalskurit fairways, stödsått och dressat enligt
vår skötselplan - viktiga åtgärder som vi kommer att ha glädje av under resten av
säsongen.
Greenbunkern på hål 18 är färdig och tagen i spel samt att ytorna runt bunkern har
iordningställts och såtts, de nysådda ytorna runt bunkern är just nu mark-under-arbete
(MUA) och fri dropp.
PIA- och blomgruppen jobbar på och gör värdefulla insatser på måndagarna. I och med att
18-hålsbanan öppnade består det löpande arbetet nu i huvudsak av att:
- Tvätta och gå igenom golfbilarna
- Laga torvor på tees
- Kratta bunkrar
- Underhåll av klubbhus och de yttre områdena runt klubbhuset

Stort tack för allt nedlagt jobb!
Om du vill vara med i gemenskapen och hjälpa till med arbetet anmäler du ditt intresse till
kansliet: info@botkyrkagk.se så vidarebefordrar vi detta till de ansvariga: Jan-Erik
Källström, Karl-Christian Blomqvist och Lia Svensson.

Tävlingar

!
Årets tävlingssäsong har startat på Botkyrka Golfklubb
Hela 132 spelare deltog i årets premiärtävling Säsongsöppningen Scramble, tvåmannalag. Tävlingen spelades i soligt vårväder, bara några få regndroppar, på en bra
bana för årstiden.
Det var hård konkurrens om topplaceringarna med många fina resultat. Segrade gjorde
Magnus Ericsson, Viksbergs GK och Per Viktorsson, Haninge GK på 60,6 slag netto. (I
mitten på bilden) På andra plats: Emrah Özbalik och Martti Närvänen, båda från
Arlandastad GK med 62 slag netto (till höger på bilden). Bästa lag från Botkyrka GK Berit
Robin-Bergqvist och Peter Bergqvist kom på tredje plats med 62,6 slag netto. Efter
tävlingen intogs en god lunch serverad av Jerry & Kalle.

Resultatlista Säsongsöppningen - Scramble
Söndag den 12 maj spelades årets upplaga av Majblomman. I år gjorde 12 st 3-mannalag
upp, totalt 36 damer, upp om titeln i 3-mannascrambeln. Roligt med ett ökat antal
deltagare i år! Vädret, banan och tävlingsledningen var på topp och lagen presterade fina
resultat. Stort grattis till segrande lag och övriga pristagare!
Topp 3:
1. Charlotte Stevelind, Barbro Nordwall ochCarin Maxén. 63,5 slag netto.
2. Eva Palm, Birgitta Lundström och Lena Albert. 68,5 slag netto (lägre spelhcp)
3. Kerstin Truedsson, Eva Lindeblad och Eva-Lotta Söderqvist. 68,5 slag netto.
Resultatlista Majblomman
Som vanligt gör Tävlingskommittén ett jättefint jobb med att planera och genomföra
Botkyrka Golfklubbs tävlingar!
Om du vill delta i klubbens tävlingar hittar du all information om tävlingsprogrammet på
hemsidan och anmäler gör du dig via Min Golf
Att tävla är ett bra sätt att ha ännu roligare med golfen genom att träffa andra medlemmar
och att få utveckla spelet i en tävlingssituation. Botkyrka Golfklubb har ett varierat utbud av
tävlingar i form av både singeltävlingar, lag- och partävlingar. Det fina är att alla kan vara
med och tävla oavsett tidigare erfarenhet av tävling eller vilket handicap man har.

Demodag med Wilson söndag den 19 maj

!
Dags för nya klubbor?
Ännu en av våra duktiga leverantörer kommer till klubben och demar! På söndag 19/5
mellan 10-15 kan ni prova ut nya klubbor från Wilson! Välkommen, Botkyrka Golfshop!

Restaurangen välkomnar till en ny säsong!

!
Restaurangen välkomnar nya och gamla medlemmar till en ny säsong!
Under helgen öppnas dörren till pizzaungnen samt lite nyheter på A la cartén.
Vi har nu glädjen att samarbeta med Tomas A Matglädje & Catering. Medlemmar har 15%
rabatt vid beställning av catering. Läs mer >>
Tomas kommer även att arbeta några dagar i veckan i köket hos oss.
Välkomna, Jerry och Kalle!

Var rädd om banan

Sist men inte minst en påminnelse om att vi hjälps åt att vårda vår fina bana.
Ta med (och häng tillbaka) en divot bag på din runda - fröblandningen läggs i uppslagen
torv och hjälper till att läka torvmärken snyggare och bättre.
Ha alltid greenlagaren i fickan och laga ditt nedslagsmärke på greenen. En bra målsättning
är att laga ditt eget märke och ett märke till på varje green.

