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Nyhetsbrev januari 2020
Förbättringarna av vårt klubbhusområde och vår range har påbörjats

Efter ca 3 års förberedelsearbete har styrelsen med stöd av medlemmarnas beslut på Vår- och
Höstmötet 2019 fattat beslut om att genomföra de förbättringar som diskuterats och förberetts under flera
år.
Relativt omfattande till- och ombyggnader kommer att utföras inom klubbhusområdet och en modern
golfstudio kommer att byggas vid rangen.
När det gäller golfstudion, övriga åtgärder på rangen samt anpassningar för funktionshindrade så är det
ett led i klubbens nya satsning på Handigolf i samarbete med Golfförbundet och Botkyrka kommun.

Golfstudion syftar även till att stärka juniorverksamheten på klubben genom att erbjuda träning och
aktiviteter året runt. Klubben har erhållit bidrag från både Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet
som tillsammans med den försäkringsersättning klubben erhöll på grund av de skador rangebyggnaden
fick i samband med stormen i början av 2019 finansierar i stort sett alla åtgärder och förbättringar på
rangen.
Huvudsyftet med de förändringar och förbättringar som kommer att genomföras på klubbhusområdet är
viljan att skapa en restaurangverksamhet som dels bättre och långsiktigt klarar av att leva upp till de
förväntningar och önskemål nuvarande och kommande medlemmar och greenfeegäster har och kommer
att ha i framtiden dels skapa förutsättningar för vår restaurang att utvecklas till att bli ett attraktivt
restaurangalternativ för befolkningen inom närorten. Oavsett om man spelar golf eller inte. Vi är också
övertygade om att förändringarna på sikt kommer att förbättra förutsättningarna för klubbens
sponsorverksamhet.
I korthet så kommer nuvarande matsal att byggas om till kansli/kontorslokaler och reception och shop
kommer att disponera den övriga ytan på nedervåningen plus ett källarutrymme till verkstad/förråd. Delar
av övervåningen renoveras till möteslokal m.m.
Ett nytt modernt kök kommer att byggas i vinkeln mellan nuvarande byggnad för restaurang och
reception/shop/kansli. Det kommer att vara möjligt att gå inomhus mellan byggnaderna.
Hela nedervåningen på nuvarande byggnad för reception/shop/kansli kommer att byggas om till bar och
matsal med en fin utsikt mot banan. Delar av övervåningen renoveras så att möjlighet kommer att finnas
till möten eller tillställningar för slutna sällskap.
När om- och tillyggnaderna är klara kommer även förändringar av gårdsplanen att genomföras. Allt med
syftet att skapa en ännu bättre och trevligare miljö på vårt klubbhusområde och en attraktivare och bättre
restaurangmiljö.
Tidplanen är att förändringarna inom klubbhusområdet förutom vissa fasadarbeten ska vara klara i slutet
av april 2020. Förändringarna på rangen planeras vara klara 31 maj.
De som är intresserade får gärna titta in på kansliet för att se bilder och få en lägesrapport för bygget. Vi
är på plats måndag till fredag 09.00-15.00 (avvikelser kan förekomma).

Att ta hänsyn till under byggnationen

Under pågående byggnation ber vi som alla som besöker klubben att ta hänsyn till samt ha överseende
med:
- att inte gå nära de avspärrningar som kan förekomma bl.a. runt grävningar för husgrunder
(tillbyggnaden samt rangen).
- att herrarnas omklädningsrum disponeras av byggnadsarbetarna under byggtiden, vi hänvisar herrarna
till toaletten i korridoren på Ebbas Hus.
- att det i damernas omklädningsrum förvaras viss inredning under byggtiden.
- klubbens kansli finns i tävlingskansliet i Ebbas hus till den 28/2.

En av våra medarbetare har tragiskt gått bort
Den 16 december gick Göran Elvin tragiskt bort.
Göran har sedan 2010 arbetat i receptionen och med att hjälpa Magnus i shopen på Botkyrka Golfklubb.
Samma år blev han medlem i klubben.
Med sitt positiva sätt och sin ödmjukhet var Göran en mycket omtyckt medarbetare till alla som arbetar
på klubben. Medlemmar och gäster har uppskattat det vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade
bemötande som Göran alltid gav.

Saknaden blir stor men vi har ljusa minnen av en fin vän och medarbetare.

Från den 1 mars införs ett nytt handicapsystem

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller
Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora
handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.
Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid
övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller
lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf från och med 1
mars 2020.
Grunderna i världshandicapsystemet

•

Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast
registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).

•

Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma
förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare.

•

Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder
och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade
utifrån handicap.)

•

Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag (slagspel eller slaggolf) hål för hål eller
en total poängbogeyscore i Min Golf.

•

Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en
handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

•

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt
reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).

•

Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du
se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna

•

Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella
spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa
förmåga.

•

Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig
som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.

•

Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du
spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Mer information och kontakt
Klubbens hemsida: Mer info finns på hemsidan
Handicapansvarig: Har du frågor gällande din handicap, nu eller efter övergången, kontakta klubbens
handicaphandicapansvarig: Lars Pettersson, ellpe@telia.com.
Golf.se: Mer information, utbildningsmaterial samt svar på de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska
Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.

Ny handicapkommitté

Tidigare har handicapansvarig på Botkyrka Golfklubb ingått i Tävlings- och regelkommittén. I samband
med övergången till det nya Världshandicapet skall klubbarna ha en separat Handicapkommitté.
Handicapkommittén på Botkyrka Golfklubb har bildats och har du frågor gällande din handicap, nu eller
efter övergången, är du välkommen att kontakta klubbens handicapansvarige:
Lars Pettersson: ellpe@telia.com (i första hand) telefon: 070-625 63 65 (i andra hand)
Jan Törmänen och Fredrik Lennmalm är ledamöter i handicapkommittén.

Prenumerera på tidningen Svensk Golf

Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad tidskrift 2020 har Botkyrka GK inlett ett samarbete
med Svensk Golf.
På detta vis får alla Botkyrkas medlemmar ett specialpris (239 kr för hela 2020) där även Botkyrka GK får
ett bidrag på 40 kr per tecknad prenumeration. Detta bidrag är tänkt till klubbens juniorverksamhet.
Du tecknar din prenumeration av Svensk Golf via nedan länk:
Teckna din prenumeration
*Svensk Golf slutar att utkomma som gratistidning i maj 2020. Ordinarie pris för prenumerationen
kommer vara 399 kr.

Nytt om Svensk Golf:
Svensk Golf är en självklar vän i varje svensk golfares liv som vi kommer att fortsätta utveckla med
smarta instruktionstips, djupa och matnyttiga utrustningstester och de mest läsvärda reportagen från
svenska golfbanor samt intressanta möten med golfprofiler och spännande besök på utländska
golfdestinationer. Allt för att göra ditt golfliv bättre och roligare. Svensk Golfs motto är att ”inspirera dig till

bättre golf” och det gör vi genom att jobba med Sveriges skickligaste golfskribenter och fotografer samt
de allra kunnigaste tränarna och experterna.

