Hej alla!
Det är snart två månader sedan vi öppnade 18-hålsbanan för säsongen.
Sedan banöppningen har det varit bra aktivitet på klubben med mycket spel, träningar med Magnus,
tävlingar och företagsevent.
Vinterskadorna på våra banor har snart växt igen. Trots alla arbeten som vår banchef Roger Strömgren
och hans medarbetare har gjort: med att vattna, göda, lufta, vertikalskära och dressa har läkningen tagit
tid denna våren. Perioder av låga temperaturer samt att det har regnat väldigt lite har varit en stor
anledning till att det har tagit tid för skadorna att växa igen. Flertalet banor, på framförallt södra sidan av
Stockholm, har haft en liknande säsongsstart som Botkyrka Golfklubb.
Inom kort kommer vi att öppna den mellersta tee:n på hål 9 där vi i år har lagt en matta med s.k.
hybridgräs. Hybridgräset ska blandas med vanligt gräs och minska slitaget på teeytan. Om försöket går
bra kan det vara en bra lösning på att öka kvaliteten på korthålens tees som ofta har ett högt slitage.
I detta nyhetsbrev kan du läsa:
- att Botkyrka Golfklubb startar Paragolf
- om de medlemsaktiviter som sker på klubben under juni och juli

- att medlemsenkäten Players 1st snart kommer i din mail
- en påminnelse om att hämta ut årets kort för utbytesronder
- om öppettiderna på klubben i midsommar
Passa på att använda de många ljusa timmarna vi har just nu till att spela mycket golf.
Vi ses snart på klubben!

Paragolf på Botkyrka Golfklubb

Styrelsen har beslutat att starta en verksamhet för Paragolf som vänder sig till ALLA som har någon form
av funktionsnedsättning. Det spelar ingen roll om du är senior eller junior. Etablerad spelare eller bara vill
prova på spelar heller ingen roll. Vi hoppas därför att få träffa just dig på någon av våra aktiviteter.
Golf borde vara en mycket attraktiv sport för spelare med funktionsnedsättning då man i golf spelar mot
sig själv och sin egen förmåga genom golfens handicap system. Spelare kan då finna glädje i att
utvecklas genom att sänka sitt golfhandicap samt kan tävla/spela med andra på relativt sin egen
förmåga. Vi strävar efter att med glädje och kunskap kunna erbjuda barn och vuxna med efter egna
förutsättningar och ambitioner att tycka golf är en rolig och utmanande idrott. Vårt stora mål är att få barn
och vuxna med funktions-nedsättningar att ha en bra kamratskap på klubben och glädje med golfen.
Tillsammans med Botkyrka Kommun, Stockholms Golfförbund och Stockholms Parasportförbund
kommer vi under året att marknadsföra Paragolf på Botkyrka Golfklubb samt bjuda in till några prova på
tillfällen: Läs mer på hemsidan
Vill du veta mer om Paragolf? Känner du någon som vill prova att spela golf? Eller vill du delta som
ledare inom Paragolfen?

Hör av dig till:
Magnus Elwin, tränare, magnus.elwin@pgasweden.com, 0708-58 59 52 eller Fredrik Lennmalm,
klubbchef, fredrik@botkyrkagk.se, 0708-58 41 35

Klubbensdag,Putt-KM, Faddergolf och Golfveckan

Är några av alla de roliga aktiviteter som sker på klubben i juni och juli - läs mer och anmäl dig!

Medlemsaktiviteter under juni och juli | (pdf) | 1,4 MB

Ny medlemsundersökning på gång!

Den 26 juni går första utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st. Undersökningen genomförs
av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska
golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni
medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för
styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.
Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen från och med denna säsong, till hälften av medlemmarna
vid varje tillfälle. Första undersökningen för året skickas ut den 26 juni och den andra 28 augusti. I
undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.
Ditt svar är viktigt
Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som
medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Då undersökningen skickas från Players 1st,
kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mail den 26 juni, titta i din ”skräppost” och se om
mailet fastnat, annars kommer du med i den senare undersökningen den 28 augusti.

Påminnelse om våra utbytesklubbar

Vi har i år utbyte med Strängnäs GK och Åda G&CC med 2 fria ronder. Utbytet 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.
När du besöker Strängnäs och Åda bokar du enligt respektive klubbs bokningsrutiner och du visar ditt
personliga utbyteskort. Kvittera ut ditt utbyteskort i Shopen/Receptionen om du inte redan har gjort det.

Öppettider på klubben i midsommar

Vi som arbetar på klubben tar lite ledigt i midsommar och har följande öppettider nästa helg:
Midsommarafton den 21 juni
Shop och reception - stängt
Restaurang och kiosk - stängt
Starttider på 18-hålsbanan går att boka i min golf mellan kl. 06.00 och kl. 19.50.

Midsommardagen den 22 juni
Shop och reception - öppet kl. 09.00 - 16.00
Restaurang och kiosk - öppet kl. 10.00 - 17.00
Vi önskar alla en Glad och skön midsommar!

