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Nyhetsbrev augusti 2019

Hoppas att ni alla har haft en fin sommar och en bra golfsäsong så här långt!
Vi kan konstatera att säsongen hittills har varit bra trots den kalla våren. Antalet medlemmar i klubben
och greenfeespelet är i nivå med förra året vid samma tid. Medlemmarnas spel har ökat med 11% t.o.m.
den 31 juli vilket är roligt. Vi har haft fler deltagare än tidigare på klubbens tävlingar och golfveckan blev
en succé med ett nytt rekord på 456 spelare varav 90 st besökare från andra klubbar.
Faddergolfen har spelats vid nio tillfällen hittills i år med många nya spelare som får en bra start på sin
golfkarriär. Våra golfvärdar är också mycket uppskattade. De ger bra service till spelarna och är en stor
hjälp för att hålla ett bra speltempo på helgerna.

Under säsongen har klubben också inlett en satsning på Paragolf för att ge fler möjligheten att spela golf
och ha roligt på Botkyrka Golfklubb och för att bredda klubbens verksamhet ytterligare.
Paragolfsatstningen görs i ett nära samarbete med Botkyrka Kommun, Svenska Golfförbundet och
Stockholms Golfdistriktsförbund.
Sist men inte minst har PIA-gruppen och blomgruppen jobbat oförtrutet varje vecka på banan och runt
klubbhusområdet för att bidra till att våra banor och vår anläggning är i bästa skick.
Ett stort bidrag till att vi hittills har haft en bra säsong är alla ideella timmar som läggs ner - stort tack till
alla som ställer upp!
Den ideella verksamheten bygger på att det är många som kan hjälpas åt - tveka inte att höra av dig till
kansliet om du är intresserad av att hjälpa till i det idella arbetet och samtidigt lära känna andra
klubbmedlemmar. Ansvariga för respektive område berättar gärna mer om vad det innebär att vara t. ex.
fadder, delta i PIA-arbetet m.m.
Våra banor är jättefina, njut av det och ta till vara på varje tillfälle som ges till att spela och besöka
klubben under säsongens andra halva!

Medlemsenkätens andra utskick kommer snart!

Vad tycker du om klubben? Andra utskicket på gång!

Den 28 augusti distribueras det andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens
medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska
Golfförbundet, där över 340 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 vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.
Undersökningen går ut via mail vid två tillfällen per säsong, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle.
För de klubbar som valt att använda sig av ett (1) utskickstillfälle, är det nu, den 28 augusti som gäller
och på dessa klubbar får samtliga medlemmar utskicket samma dag. Första undersökningen för året
skickades ut den 26 juni och den andra den 28 augusti. I undersökningen, som skickas till aktiva
medlemmar över 16 år, ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang, ledning och träning.
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. Tänk på att undersökningen skickas från
Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter.

Erbjudande: bli medlem 2020 och spela fritt resten av säsongen
2019!

Vill du spela mer eller bli ny medlem 2020 - teckna detta nu och spela fritt resten av 2019!
Berätta för er familj och era vänner om detta fina erbjudande för medlemskap i Botkyrka Golfklubb.
Du som idag har en medlemskategori med mindre spelrättighet har också tillfälle att utöka ditt spel
genom att teckna ditt medlemskap i en ny medlemskategori för 2020 redan nu.

Fyll i formuläret på vår hemsida: Bli medlem
Erbjudandet gäller för de som vill teckna medlemskapen:

•
•
•
•

Senior
Senior Vardag

6 195:4 995:-

Senior 22-29 år

3 195:-

Juniorer 0-21 år

495 - 1 995:-

Kontakta kansliet för eventuella frågor: info@botkyrkagk.se
Varmt välkommen att bli medlem hos oss!

Provisorisk green hål 2 på 9-hålsbanan vecka 34

På måndag den 19 augusti kommer Roger, våra banpersonal och PIA-gruppen att börja arbeta med att
renovera greenen på hål 2 på 9-hålsbanan. Greenytan ska trovas av och massor skall tillföras i greenens
framkant för att jämna ut lutningen på greenen. Mellan den 19 och 25 augusti kommer det därför att vara
en provisorisk green på 9-hålsbanans hål 2.

Vi söker ledare till Paragolfen på Botkyrka Golfklubb

Under hösten kommer vi att genomföra aktiviteter med inriktning på Paragolf som vänder sig till ALLA
som har någon form av funktionsnedsättning.
Vi söker dig som vill vara med i det spännande arbetet med att starta en ny verksamhet på klubben.
Bildandet av en kommittée har påbörjats och under hösten har vi bjudit in till tre prova-på-tillfällen samt
kommer att delta på två mässor för att marknadsföra golfen och Botkyrka Golfklubb som Paragolfklubb.
Hör av dig till kansliet, info@botkyrkagk.se, om du är intresserad av att hjälpa till.
Läs mer om Handigolf på Botkyrka GK

Inbjudan Paragolf Botkyrka Golfklubb | (pdf) | 2,3 MB

Fortsättningskurs med vår PGA-pro Magnus Elwin

Målgrupp: Hcp 37 - Grönt kort
Dag: Söndag 25 augusti
Tid: 12.00 - 15.30
Pris: 795 kr inkl. fika, bollar och material
Innehåll: Teknikträning, teori svingteknik, videofilmning med analys, enkla hjälpmedel för att träna bättre
samt hur vi bör träna teknik/slagutveckling
Frågor/Anmälan: Tränare magnus.elwin@pgasweden.com eller i shopen
Välkomna till en rolig och givande kurs!

En påminnelse från receptionen/tidsbokningen

Efter semestrarna och under hösten har många medlemmar och gäster främst möjlighet att spela på
helger. För att så många som möjlighet ska få chansen att spela vill vi påminna er om att:

•
•
•

Boka av tider eller spelare i en boll i god tid innan er starttid om ni får förhinder att spela
Även boka av eventuella golfbilar via receptionen om starttiden bokas av
Anmäl din ankomt till receptionen minst 15 minuter innan din starttid

Tack för hjälpen, vi ses snart på klubben!

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