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Ombyggnationerna på klubben pågår för fullt

Just nu har vi en byggarbetsplats på klubben med mycket som händer inför våren 2020. Arbetet sker i
etapper där kansliet, shopen och receptionen ska vara klara den 28 februari, det nya köket och
restaurangen den 30 april och träningshallen/studion på rangen klar 31 maj.
Efter en månads arbete ser det bra ut och det går fort framåt. Så här långt följer arbetet både tidsplanen
och kalkylen.
Många är nyfikna på hur fint det ska bli och besöker klubben för att titta. Alla som vill får gärna komma in
till kansliet för en uppdatering.
Dock är det att av högsta vikt att vi inte går in på avspärrade områden med hänsyn till regler samt
lagstiftning som finns avseende säkerhet och arbetsmiljö på byggarbetsplatser.

Rapport från vår banchef Roger Strömgren

Hittills har vintern varit mild och snäll mot våra banor. 9-hålsbanan är öppen och på den har det spelats
många varv redan detta året.
Förnärvarande arbetar vi med att fälla några träd som täcker solljuset kring tees, fairways och greener
samt med att gå igenom och utföra service på våra maskiner.
I samband med byggprojekten har vi genomfört ett flertal grävarbeten: förberedelser för schaktningningen
av grunderna för byggnaderna med nytt kök samt träningshall/studio, nedläggning av elkablar till nya
köket samt för belysningen på parkeringen.
Nu håller vi tummarna för att det inte kommer några större överraskningar med vädret den resterande
delen av vintern eller under våren. Vi återkommer i nyhetsbreven med rapporter om 18-hålsbanan när
vintern har passerat och vi vet hur det ser inför säsongsstarten.

Faktureringen av spelavgifter 2020 sker i februari

I december fakturerade vi ut medlemsavgiften med sista betaldatum 31 december.
Spelavgiften faktureras den 3 februari med sista betaldatum 28 februari. Som vanligt går faktureringen
via er mailadress som finns inlagd i GIT/MinGolf.
Vårt Autogiro kostar inget extra och baseras på antalet kvarvarande månader av året. (Gäller för
medlemskap Senior, Senior Vardag och Senior 22-29 år).
Vill du ansluta dig till autogiro, kontakta kanlsiet: info@botkyrkagk.se eller 08-530 296 50. Avgiften vid
anslutningstillfället fördelas på antalet kvarvarande månader till oktober.

Medlemsavgifter Botkyrka Golfklubb:

Medlemskap
Senior
Senior Vardag
Senior 22-29 år
Senior 9hålsbanan
Junior 18-21 år
Junior 13-17 år
Junior 0-12 år

Medlemsavgift
995 kr
995 kr
995 kr

Spelavgift
5 200 kr
4 000 kr
2 100 kr

Total avgift Autogiro 10 mån
6 195 kr
620 kr/mån
4 995 kr
500 kr/mån
3 095 kr
310 kr/mån

995 kr

100 kr

1 095 kr

495 kr
495 kr
495 kr

1 500 kr
500 kr
0 kr

1 995 kr
995 kr
495 kr

Våra olika medlemskap innehåller:
• Senior fritt spel på båda banorna: 6 195:- (Utbyte om 4 fria ronder ingår)
• Senior Vardag fritt spel på båda banorna helgfria vardagar: 4 995:- (Utbyte om 4 fria ronder ingår på
vardagar)

• Senior 22-29 år fritt spel på båda banorna: 3 095:- (Utbyte om 4 fria ronder ingår)
• Senior 9-hålsbanan fritt spel på 9-hålsbanan och 100:- rabatt på 18-hålsbanan: 1 095:• Junior 18-21 år fritt spel på båda banorna: 1 995:• Junior 13-17 år fritt spel på båda banorna: 995:• Junior 0-12 år fritt spel på båda banorna: 495:-

Värva en ny medlem

Vi återupptar de senaste årens lyckosamma värvarkampanj för att rekrytera nya medlemmar till klubben:
Ta chansen och värva era vänner till vår fina bana och få rabatt på spelavgiften eller ett presentkort som
du kan använda på klubben!
(Presentkortet gäller i shopen, i restaurangen, för greenfee och/eller för golfbilshyra m.m.)
Erbjudande
• Senior: rabatt 500 kr både för dig och för den du rekryterar
• Senior Vardag: rabatt 400 kr både för dig och för den du rekryterar
• Senior 22-29 år: rabatt 200 kr både för dig och för den du rekryterar
Du kan förstås rekrytera flera nya medlemmar och då lägger vi ihop den rabatt du får. Det går även att
rekrytera en medlem som är Senior 9-hålsbanan medlem till att uppgradera sig till Senior, Senior Vardag
eller Senior 22-29 år med samma förmånliga villkor som ovan.
För att ta del av erbjudandet gör den som ska bli medlem en medlemsanmälan på vår hemsida eller i
receptionen och skriver då "Värvad av ert namn och Golf-Id" i rutan "Övriga uppgifter".
(Erbjudandet gäller till och med 28 februari 2020 då spelavgiften skall vara betald)

Greenfeesamarbeten 2020

Samarbetet med Strängnäs GK och Åda GCC med ett utbyte av 2 fria ronder fortsätter 2020.
På Strängnäs och Åda gäller vardagar alla tider och helgdagar från kl. 13:00 från den 1 maj till och med
den 31 oktober 2020. De medlemsformer som kan nyttja ronderna är Hedersmedlemmar, Senior, Senior
Vardag (endast vardagar) och Senior 22-29 år. (I utbytet med Åda G&CC kan ev. tider för utbytesspel
komma att ändras, info kommer när det är klart).
Botkyrka Golfklubb har samarbeten med flera klubbar i form av rabatterad greenfee (gäller ovanstående
medlemskategorier samt juniorer) på helgfria vardagar, se aktuell info på hemsidan:
Greenfeesamarbeten
Ytterligare samarbeten kan tillkomma under våren.

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