Kan du inte läsa detta nyhetsbrev? Klicka här

Nyhetsbrev juni 2019-2
Hej!
Midsommar har passerats och vi står inför en lång sommar med semester och förhoppningsvis många
fina golfdagar. På klubben arrangeras flera roliga tillfällen att tävla och ha roligt tillsammans med dina
vänner och klubbkamrater. Läs mer om tävlingarna (anmäl dig så snart du kan!) och annat aktuellt i detta
nyhetsbrevet:
- Alla roliga tävlingar som sker på klubben i juni och juli: Klubbens dag, Poängjakten och Golfveckan
- Vårt erbjudande med sommargreenfee 1 juli till 4 augusti
- En påminnelse om att använda sandpåsarna
Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Klubbens dag 29 juni

Den 29 juni arrangeras Klubbens dag på Botkyrka Golfklubb.
Det blir en dag med golfspel, trevligt umgänge och en stor grillbuffé för klubbens medlemmar!
Anmäl dig och spela Två-mannascramble på 18-hålsbanan eller på 9-hålsbanan.
Program den 29/6:
10.00 Final i puttnings-KM
Den 24-28 juni kan alla som vill kvala till puttnings-KM. Du kan spela hur många kvalrundor på
övningsgreenen som du vill under dessa dagar. De 10 bäst inlämnade resultaten + 2 st wild cards deltar i
finalen på Klubbens dag. Anmälan av kvalrundor görs i receptionen och det kostar 20 kr/runda. De som
har gått till final meddelas via e-post från receptionen den 28 juni.
13.00 Kanonstart – Tvåmannascramble på 18-hålsbanan
Anmälan i Min Golf: https://mingolf.golf.se/Competition/1897197
14.30 Faddergolfen har scrambletävling på 9-hålsbanan
Ta chansen att vara med i en rolig och lättsam lagtävling! Tävlingen vänder sig till spelare med hcp 37
och högre (ej fått hcp 54). Finfina priser!
Till faddergolfen behöver vi också några faddrar. Vill du vara med i tävlingen eller hjälpa till som fadder anmäl dig till: Göran Franzén: goran.i.s.franzen@outlook.
17.30 Gemensam grillbuffé!
Kostnad Scrambletävling och grillbuffé: 150 kr p.p. (Juniorer 100 kr)

Klubbens dag sponsras av: ICA Maxi Botkyrka
Varmt välkomna till en rolig dag på Botkyrka Golfklubb!

Spel på 18- och 9-hålsbanan innan Klubbens dag
Före Scramble-tävlingarna på Klubbens dag, kanonstarter klockan 13.00 på 18-hålsbanan och klockan
14.30 på 9-hålsbanan, går det bra att komma ut till klubben och spela.
Spela så många hål ni hinner - klockan 12.30 avslutas allt förmiddagsspel så att ni hinner in till
klubbhuset före kanonstarterna. Starttiderna för att spela på förmiddagen bokas på plats från kl. 07.45 i
receptionen/shopen.

Poängjakten

Spela Poängjakten en trevlig lagtävling med 4 spelare per lag och poängbogey.
Hål 1-6 räknas en lagmedlems bästa poängen, hål 7-12 räknas de två bästa lagmedlemmarna poängen,
hål 13 -17 räknas de 3 bästa lagmedlemmarna poängen och på hål 18 räknas samtliga spelares poäng,
kan bli utmanande med tanke på banans sista hål.
Det går bra att anmäla ett komplett lag. Får ni inte ihop ett lag, anmäl er individuellt så blir ni inlotttade i
ett lag: https://mingolf.golf.se/Competition/1811111
Anmälningsavgiften är 100:-/spelare.
Tävlingsgreen-fee är 300:-/spelare.
Det har visat sig att denna spelform är mycket uppskattad och alla lagmedlemmar har möjlighet att bidra
till en trevlig runda med stor spänning.

Det är första gången vi har denna tävling i klubbens tävlingsprogram. Anmäl ett lag eller individuellt för en
härlig golfdag.
Tävlingssponsor: Grödinge Frakt
Välkommen!
Tävlingskommittén

Golfveckan på Botkyrka Golfklubb den 10 - 14 juli

Under årets Golfvecka arrangerar medlemskommittéen tillsammans med klubbens generösa sponsorer
fem olika tävlingar med olika spelformer och fina priser!
Anmäl dig redan nu: Min Golf, passa på att bjud in vänner från andra klubbar - samtliga tävlingar är
öppna för gäster.
Tävlingsprogram Golfveckan
Onsdag den 10 juli, 1:a start kl. 08.00:
Singel Poängbogey-tävling i 2 klasser, herr och dam.
Anmälningsavgift 100 kr, tävlingsgreenfee 225 kr. Juniorer halv avgift.
Tävlingssponsorer: Intersport + Tindra Brodyr AB + Danni Lees Hair & Beauty Spa

Torsdag den 11 juli, 1:a start kl. 08.00:
Irish Greensome - slaggolf.
2-mannalag, båda slår ut, växla boll med medspelaren, slå, välj sedan bästa boll och slå vartannat slag
till bollen är hålad.
Singlar som anmäler sig lottas ihop till 2-mannalag vilket kan skapa intressanta framtida band såväl
socialt som sportsligt.
Anmälningsavgift 100 kr, Tävlingsgreenfee 225 kr.Juniorer halv avgift
Tävlingssponsor : Messes Bilservice AB
Fredag den 12 juli, 1:a start kl. 08.00:
Fyrboll (Bästboll) poängbogey.
2-mannalag. Singlar som anmäler sig lottas ihop till 2-mannalag vilket kan skapa intressanta framtida
band såväl socialt som sportsligt. En klass.
Anmälningsavgift 100 kr, Tävlingsgreenfee 225 kr. Juniorer halv avgift.
Tävlingssponsor : PLL EL AB
Lördag den 13 juli, kanontstart klockan 09.00, scorekort måste avhämtas 08:30:
Scramble - Poängbogey
2-mannalag med 8 utslag/spelare, och 2 fria utslag.
Singlar som anmäler sig lottas ihop till 2-mannalag vilket kan skapa intressanta framtida band såväl
socialt som sportsligt. 1 klass
Anmälningsavgift 100 kr, tävlingsgreenfee 225 kr. Juniorer halv avgift.
Tävlingssponsor: Golfrestaurangen
Söndag den 14 juli, 1:a start kl. 08.00:
Singel Flaggtävling - Slaggolf. Max antal slag = hålets par + 5 slag/hål.
Skriv ditt namn på flaggan och du slår dina slag enligt spelhandicap.
När dina slag är slut sätter du ner flaggan vid bollen efter sista slaget.
Tävling i en herr- och en damklass.
Anmälningsavgift 100 kr, tävlingsgreenfee 225 kr. Juniorer halv avgift.
Tävlingssponsor: Intersport

Sommargreenfee 1 juli till 4 augusti

Ta tillfället under semestern att bjuda in era vänner att spela på vackra Botkyrka Golfklubb!
Från den 1 juli till den 4 augusti erbjuder vi alla gäster sommargreenfee:
Måndag – Söndag
00.00 – 07.59

350 kr

08.00 – 16.59

400 kr

17.00 – 23.59

300 kr

•
•
•

Erlagd greenfee på 18-hålsbanan gäller 18-hål. För ytterligare 18-hål erläggs halv greenfee
Juniorer spelar för halv avgift
Seniorgäst till Seniormedlem med fritt spel har 100 kr rabatt. Gäller högst 3 gäster i samma boll

Kombinera gärna med en måltid i restaurangen och en titt i vår välfyllda golfshop där ni kan unna er
själva några nya fina sommarplagg.
För husbilar och husvagnar har vi platser med el och vatten intill klubbhuset, bokas i receptionen/shopen.

Laga dina torvmärken - ta med sandpåsen ut på banan

Glöm inte att ta med en sandpåse ut på din runda för att fylla i uppslagna torvor i
de fall då torven inte går att återplacera.
I påsarna finns en sand/fröblandning som hjälper till att läka torvuppslag och ge
oss alla bättre fairways.
OBS! Torven skall läggas tillbaka i första hand! Om man behöver komplettera med
sandblandning eller om torven bara blir smulor använder man bara
sandblandningen till att fylla igen torvuppslaget. Överfyll ej och trampa till ytan
efter ifyllnad så att den blir jämn.
Efter avslutad rond hänger du tillbaka din påse på baksidan av ställningen så att vi
kan fylla på med ny sand.
På golfbilarna finns sandbehållare som används på samma sätt.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Vi passar också på att skicka med en påminnelse till dig om att kolla att dina kontaktuppgifter stämmer i
Min Golf. Uppdatera gärna dina uppgifter om de inte är akutella.

Botkyrka Golfklubb
Malmbro Gård 1 , 147 91 Grödinge
Tel: 08 - 530 296 50
info@botkyrkagk.se

Avprenumerera dig från detta nyhetsbrev >

