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Nyhetsbrev april 2020  
 

 

 

 

 

Som väl är kan vi njuta av golfen i dessa oroliga tider där vi lever begränsat. För att vi tillsammans 

ska förhindra smittspridning av Covid-19 samt kunna fortsätta att spela golf krävs att vi alla tar ansvar. Vi 

har utarbetat förhållningsregler som gäller för anläggningen och golfspelet som skiljer sig ifrån det vi är 

vana vid.  

 

Innehåll i nyhetsbrevet: 

 

- Förhållningsregler i samband med Covid-19 för golfspel och att vistas på Botkyrka Golfklubb 

 

- Shopen har öppet i Påsk 

 

- Den 17 april öppnas 18-hålsbanan 

 

- Rapport från Vårmötet 

 

I nästa vecka återkommer vi med ny information med bl. a. vilka öppettider som gäller på klubben fr.o.m. 

den 17 april. 
  

 

 

Förhållningsregler för minskad smittspridning av Covid-19 på Botkyrka 

Golfklubb  
    

http://www.botkyrkagk.se/nyhetsbrev-april-2020/nyhetsbrev-april-2020
http://www.botkyrkagk.se/


 

Vi följer hela tiden utvecklingen i samhället och Regeringens, Folkhälsomyndigheten, RF's samt Svenska 

Golfförbundets rapporter, lagar, regler och rekommendationer, därför kan reglerna ändras om/när nya 

direktiv kommer. Nyhetsbreven, hemsidan och anslag på klubben är de kanaler vi använder för att snabbt 

få ut uppdaterad information till klubbens medlemmar. 

 

Läs om våra regler för att förhindra smittspridning av Covid-19 

 

Läs om R&A's och Svenska Golfförbundets aktuella tillämpningar av golfreglerna 
  

 

 

Shopen har öppet hela Påskhelgen!  
    

http://www.botkyrkagk.se/se/om-klubben/nyhetsarkiv/covid-19
http://www.botkyrkagk.se/se/om-klubben/tavlings-och-regelkommitt-n/tillfalliga-regler-och-ordningsforeskrifter-corona
http://www.botkyrkagk.se/Media/GetImage/2709/2000/2000/84B4F4E8/covid-19-4985553_1280.jpg


 

Shopen har öppet i påsk, kl. 10.00 - 13.00 från skärtorsdag till annandag påsk! 

 

Slå på rangen, spela på 9-hålsbanan och ta en titt på de av årets nyheter som finns i shopen. 

 

I rådande läge riskerar vår shop, pro och restaurangverksamhet att tappa försäljning - vi på Botkyrka 

Golfklubb vädjar om att ni tänker på våra entreprenörer och väljer att handla lokalt under säsongen. 
  

 

 

 

18-hålsbanan öppnar för spel fredag den 17 april kl. 09.00. Tider går att boka via webben från torsdag 

den 16 april kl. 09.00. 

 

Öppettider på klubben från den 17 april återkommer vi med i nästa vecka. 

 

http://www.botkyrkagk.se/Media/GetImage/2706/2000/2000/DE157C8B/easter-easter-eggs-colorful-colored.jpg
http://www.botkyrkagk.se/Media/GetImage/2707/2000/2000/0C0765F1/img_1725.jpg


9-hålsbanan och drivingrangen är öppna alla dagar. 

 

Länkar till Ontag mobilapp: 

Iphone: https://apps.apple.com/se/app/ontag-scorekort/id501974789 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.evry.ontagscorekort&hl=sv 

 

Länkar till Min Golf Bokning mobilapp: 

iPhone: https://apps.apple.com/se/app/min-golf-bokning/id1256318318 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=golfers.golfersweden.se.golfers&hl=sv 

 

Länk till video om Min Golf Bokning app: https://vimeo.com/344491034 
  

 

 

Rapport från Vårmötet den 25 april  
    

 

Den 19 mars informerade styrelsen inför årets höstmöte om verksamheten, ekonomin och om det 

pågående byggprojektet samt att det i och med Covid-19 inte fanns några stora och viktiga skäl att 

besöka årets vårmöte men att styrelsen för Botkyrka Golfklubb beslutat att genomföra mötet för att kunna 

fatta de formella beslut som krävs för att kunna arbeta vidare under 2020. 

 

I linje med detta hölls årets Vårmöte planenligt den 25:e mars och 10 st medlemmar närvarade. Klubbens 

ordförande Jan Ekholm valdes till ordförande för mötet och klubbchef Fredrik Lennmalm valdes till 

sekreterare.  

 

Verksamheten, det ekonomiska resultatet samt revisorernas berättelse föredrogs och Vårmötet beslutade 

att fastställa samtliga punkter. 

 

Valberedningens förslag till styrelse för Botkyrka Golfklubb och Botkyrka GK AB föredrogs. Vårmötet 

beslutade att välja i enlighet med förslaget: 

 

Ordförande: Jan Ekholm, omval  1 år 

Ledamöter: Rolf Backman, Jan Törmänen och Anki Ridhagen, samtliga omval 2 år 

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHpzG_VPVvYS6mjcIuSDjMP0GA7ZQZJM_tvrpF4lw-hWHzEVqFWH7ozzC-LcK_5hSgw/x1ejGLaEpwzXTtr2UOK-TfirkqT8kbOCHjT6SZnXWROCOnF10TPbj9SqcN3VuhbF0iij4KNHST2Ypys1nbg_c8gxQRzJuIo86gB2u8qCtuYt00FPrX5dI5qu-j83x9XmUkPxcsZXbFXNcKCqe8FWUzv388nJfiL9TcMP0UCs2ILY_A/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHpzG_VPVvYS6mjcIuSDjMP0GA7ZQZJM_tvrpF4lw-hWHzEVqFWH7ozzC-LcK_5hSgw/x1emqOO84qs3mSSgZhlBJnKrliIoYLt5UNOcnTsynbLnMCCCzmf3o1ieysuaVQuxGYLS-6ef6w94kV3jSSZRgcy2GU8h0dV24VDURqGxd712s9WNpLSuNiDewblGlhyuZImH637XY6LHpSigTcXIpJpUupZobjFGVBXjMDMfxtPK7sc-iUvA3dfFmjtcxcKCj23nVoquXA_qnvMrad8VxG_cg/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHpzG_VPVvYS6mjcIuSDjMP0GA7ZQZJM_tvrpF4lw-hWHzEVqFWH7ozzC-LcK_5hSgw/x1evn4NKoDIk1oKJHWLZ7u7PKj7QrtbC6Njk-8td2AHxLSc6v8Q0Pso02hpAy2mLc-wQ4Vcsk_Vzw3rGOD_hJjRI8QkUvNBAkdkFPkt9va9JLq7cdLfMnYcI5fvt9xVJvGrwIwclE0TtS0zM-sf7t_gWlyBQnvZ8gERKMiUbqYTrKpyZnI95-oGbA6EEvUkZBUj/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHpzG_VPVvYS6mjcIuSDjMP0GA7ZQZJM_tvrpF4lw-hWHzEVqFWH7ozzC-LcK_5hSgw/x1eBcxlB4ykr6N8x8GBaHlbyIO7uKRnj7u1a7LgeW_WvdgranimfOLbNqr_6I-gCXaH5ODtQ5BTsOExKutqw12TY3DgmulZpLjxUEIJxfizhZvOG7eh69naf8fT5M3RCgNC8FP2RZ_jCZRiPWCPIDproJjSs2HOAkgjUvNg7mLQ3WE65LRDL-ZmNznXV_dRvJZziso7OmkTry390gZkWJ2z0Q/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHpzG_VPVvYS6mjcIuSDjMP0GA7ZQZJM_tvrpF4lw-hWHzEVqFWH7ozzC-LcK_5hSgw/x1eY6zH5avietReuoihUTqhNOHEAoNnFPglORLF-8icRKtWxWkJzghw4jUOkV_WtSqnHiMmagwHxyqxZVOOqbitVbnqT_hK17i6ciLPedb3nziWiS5IxjFYgZM-Axeqf78JZ9sp6WKOCYTorFOaYpbElw/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
http://www.botkyrkagk.se/Media/GetImage/2708/2000/2000/C7700E6E/hostmote-klubba.jpg


Nuvarande ledamöter: Göran Lyth, Inga-Lill Walther och Örjan Falk, är valda t.o.m.  2021-03 

Suppleanter: Kent Nilsson, omval 1 år och Peter Lundin, nyval 1 år. 

 

Vårmötet gav valberedningen: Ingrid Andersson (sammankallande), Göran Franzén och Karl Hobiger 

förnyat för troende genom att välja dem för ett nytt år. 

 

Efter alla val informerade ordförande Jan Ekholm och klubbchef Fredrik Lennmalm om det pågående 

byggprojektet enligt informationen i Nyhetsbrevet den 19 mars.  

 

Nedan en sammanfattning av Verksamheten och det ekonomiska utfallet 2019. 

 

Verksamheten 2019 

Med mycket begränsad personalstyrka har vi återigen klarat av att hålla en fin kvalitet på våra banor. 

Något färre antal medlemmar Senior 9-hålsbanan (19 st). Ökat antal Senior medlemmar (9 st). Medlems- 

och spelavgifter överstiger budget med ca 108.000 kronor. Trots en kortare säsong tappade vi bara ca 

20.000 kronor i greenfee intäkter jämfört med budget. Intäkter för golfbilar och vagnhyra översteg budget 

med ca 58.000 kronor och företagsintäkter/sponsring översteg budget med ca 75.000 kronor. Vid sidan 

av några andra mindre positiva avvikelser så erhöll vi 400.000 kronor i ersättning för skadan på vår 

rangebyggnad som skadades i januarii, vilket bidragit till att våra intäkter under 2019 översteg budget 

med ca 650.000 kronor. 

 

Botkyrka Golfklubb har en mycket bra kostnadskontroll och ett starkt ideellt stöd från medlemmarna. 

Samtliga kostnader understeg budget. 

 

Verksamhetskostnader 20.000 kronor. 

 

Fastighetskostnader 65.000 kronor. 

 

Bankostnader 70.000 kronor. 

 

Kanslikostnader 10.000 kronor. 

 

Avskrivningar 170.000 kronor. 

 

Räntekostnader 20.000 kronor. 

 

  

 

Det koncernmässiga (klubben och bolaget) resultatet är mycket glädjande. 

 

Resultat före skatt 1.376.000 kronor. Bolaget har tidigare haft ett skattemässigt underskott från tidigare år 

som kunnat utnyttjats. Detta är nu fullt utnyttjat varför årets skatt i bolaget uppgår till ca 200.000 kronor. 

Resultat efter skatt I klubben och bolaget uppgår därför till 1.176.000 kronor varav 400.000 kronor avser 

försäkringsersättning.  Resultatet överstiger med råge vårt budgeterade resultat på 320.000 kronor. 

Klubbens resultat uppgick till 493.000 kronor och bolagets resultat efter skatt till 683.000 kronor. 

 

Kansliet har oförändrad bemanning. Klubbchef/VD på heltid plus redovisningsansvarig 1,5 dgr per vecka. 

Vår reception och shop sköts av ME Utveckling AB som har fått mycket höga betyg. Nytt avtal har 

tecknats på tre år. Restaurangen bedrivs av JK Partyservice och avtal har tecknats för ytterligare två år. 

 

Samtliga kommittéer har utfört ett mycket betydelsefullt arbete. Nyheten för 2019 är att en 

Paragolfkommitté har bildats. Vi kommer att ha ett nära samarbete med Botkyrka kommun och 

Stockholm Golfförbund. Verksamheten vänder sig till alla med någon form av funktionsnedsättning. 

Kommittén har genomfört tre stycken prova på tillfällen och deltog på en mässa samt Special Olympics 



School Day. Som ett led i detta arbete kommer våra ombyggnader att innehålla anpassning för 

rörelsehindrade WC, ramper och en hiss i den nya matsalen. 

 

Ett stort tack till alla som bidragit till vår fina verksamhet och vårt fina resultat. 
  

 

 
 

 

 

Botkyrka Golfklubb  

Malmbro Gård 1 , 147 91 Grödinge  

Tel: 08 - 530 296 50  

info@botkyrkagk.se  

 

Avprenumerera dig från detta nyhetsbrev >  
 

 

   

 
 

mailto:info@botkyrkagk.se
http://www.botkyrkagk.se/DM/Subscription/
http://www.botkyrkagk.se/

