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Stockholms vackraste golfbana! 
 

 

 

 

Nyhetsbrev maj. 

Hej medlemmar, 

Sommaren och säsongsstarten kom snabbt i år till allas vår glädje. Vi kan också konstatera att processen 

med 5-tee systemet, som innehöll nya skyltar, teeplattor, teemarkeringar, ny slope och ny indexering på 

hålen, hann komma i mål. Hittills har vi bara hört positiva saker från er medlemmar och från våra gäster! 

Hoppas ni alla hunnit med att njuta av ett par ronder på Stockholms vackraste golfbana! 
 

  
 

Våra banor är i fint skick! 

Våra banor har stått emot vintern på ett bra sätt och vi kunde öppna redan 14 april. Roger med personal 

hade lyckats väl med invintringen gällande luftning, dressning och sprutning. 

När vi sedan öppnade var det mycket kallt under ett antal veckor vilket gjorde att grästillväxten inte tog 

fart som vi hade hoppats på. Därav försiktighet när det gällde klippningen. Sedan kom sommaren och 

även växtligheten.  

Förra året valde vi att dressa fairways på våren och det gav ett fint resultat med bra spelytor under hela 

säsongen så därför följde vi i år samma recept. Dressningen av fairways tog 3 dagar men har nu sjunkit 

ner på de flesta ställen. 

Vi har börjat att successivt klippa ner våra greener och senaste mätningen gav 8,5 på stimpen. Vår 

målsättning är att hålla minst 9 från det att greenerna helt har växt ihop. 

Nyrenoverade WC vid kiosken och nymålat 

http://evt.mdlnk.se/Show.aspx?AccountId=3d3b8762-4cff-4c64-89b0-717df2152023&IssueId=a2a075b1-3110-492b-b4ae-17b2dcd2b47d&ContactId=e8101010-b23d-49d3-96d9-28e990a265a4
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=3d3b8762-4cff-4c64-89b0-717df2152023&IssueId=a2a075b1-3110-492b-b4ae-17b2dcd2b47d&ContactId=e8101010-b23d-49d3-96d9-28e990a265a4&Url=http%3a%2f%2fwww.botkyrkagk.se%2f


rangehus. 

Lagom till säsongsstarten blev renoveringen av WC vid kiosken klar. Vi möblerade även om lite genom 

att flytta varmvattenberedaren upp i taket på det högra wc vilket frigjorde plats för två handfat och ett 

luftigare intryck. 

Med PIA-gruppen och Per Johansson i spetsen blev vårt rangehus nymålat i samma vackra färg som 

pryder Ebbas hus, starterhuset och pumphuset. Pia- och Blomgruppen har även varit i farten med diverse 

andra projekt som lyfter intrycket av våra banor och vårt klubbhusområde.  

Stort tack till er som bidrar till att göra det fint.   

 

Tävlingssäsongen är igång med Säsongsstart 
Scramble och Majblomman! 

I strålande vårväder den 1 maj kom hela 32 st 3-mannalag till start för att visa vem som konserverat 

formen bäst från i fjol. Det stod Scramble på programmet och med tanke på resultaten så var det många 

som laddat med träningsläger utomlands.  

Allra bäst spel och kyla i avgörandet visade Lag Jerry Lindgren/Patrik Forsberg/Ann-Catrin Ridhagen 

som med netto 58,5 tog hem segern!  

Efter spel fick alla belöning i form av Jerry & Kalles kalvfärsbiffar med champinjonsås! Stort grattis till 

vinnarlaget! 

Den 8 maj var det dags för våra damer att ha sin första tävling. Det var förstås Majblomman som 

traditionsenligt skulle spelas. Spelformen var Scramble i 4-mannalag som lottades ihop efter individuell 

anmälan.  



Det blev fina resultat överlag och allra bäst blommade Lag Jasmine Gimvall, Millvej Kristensson, Monica 

Lind och Lia Svensson som med netto 63,7 tog hem spelet.  

Stort grattis till segrarna och alla andra deltagare som fick trivas ihop!  

Besök vår fina Golfshop och vår trevliga 
restaurang. 

Magnus med personal har laddat shopen full med årets nyheter både när det gäller din golfutrustning och 

moderiktiga kläder. Det är också dags att kolla av sin utrustning gällande grepp etc. Magnus ordnar med 

nya grepp som gör att du kan hålla lösare i klubben och på så vis slå längre med driven.  

Tycker du att dina gamla klubbor har gjort sitt så bokar du utprovning och får klubbor som passar för just 

dig. Se till att unna dig själv något nytt och fräscht till säsongen som gör att du mår riktigt bra. 

Jerry & Kalle har som vanligt inlett säsongen med utsökta luncher. Menyn kommer att utökas 

under maj och klassikerna finns alltid att få.  

Vi har också de nya utemöblerna med sittdynor som gör att du verkligen kan njuta av din måltid. 

Du kan även från idag handla genom att Swisha vilket kommer att underlätta framförallt servicen i 

kiosken. 

4 nya golfbilar beställda! 

Vi har nu fått svar från Botkyrka Kommun att vi behöver söka bygglov för att förlänga vårt golfbilsgarage. 

Vi kommer att ordna med det under säsongen men för att vi ändå ska tillfredsställa behovet efter fler 

golfbilar kommer vi ordna en provisorisk lösning.  

Grödinge Frakt kommer att ordna en container åt oss som placeras mot planket bakom restaurangen och 

som kommer att rymma 4 bilar. Bilarna är beställda och vi räknar med att ha dem igång inom en månad.  

Gilla oss på facebook! 

Tack för att ni gillar oss på Facebook och för att ni säger till era vänner att göra detsamma.   

För er som ännu inte tryck på gilla knappen så går ni till  https://www.facebook.com/botkyrkagk och trycker 

på "Gilla" 

Vår målsättning är att under säsongen ha nått upp till 500 gillare. (Idag är vi 474st) 
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Botkyrka 

Golfklubb  

Malmbro Gård 1 

147 91 Grödinge 

TEL: 08-530 296 50  

www.botkyrkagk.se 

info@botkyrkagk.se  
 

  

Sluta skicka mig nyhetsbrev från Botkyrka GK »  
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