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Stockholms vackraste golfbana! 
 

 

 

 

Nyhetsbrev September. 

Hej medlemmar, 

Vi fick en lite försenad sommar i år. 

Vår bana har sedan i början av juli varit mycket fin och fått höga betyg av er medlemmar och av våra 

gäster. 

Att vi sent omsider också kunde öppna nya wc på hål 6/7 och även investera i nya möbler till känns 

mycket bra och lovar gott inför nästa säsong. 

Nu vill vi ha en varm och torr höst så att vi kan fortsätta njuta av vår fina bana.  
 

  
 

Banans status 

Banchef Roger med personal har verkligen uppfyllt vår målsättning att ha en hög och jämn kvalitet under 

säsongen istället för att "toppa" till några få tävlingar.  

Våra greener har legat på stimp/hastighet runt 9 och även snabbare vissa dagar. Våra fairways och tee 

har klarat den lite lägre klipphöjden utan att ta skada och vi har sett fint resultat av den dressning av 

fairways som vi genomförde i våras. 

Även våra bunkrar har upplevts bättre än tidigare efter att vi ökat arbetstimmarna för att sköta dem.     
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Kansli/Reception 

Både kansliet och receptionen fungerar mycket bra och stor eloge till Magnus med personal som tar hand 

om er medlemmar och våra gäster på bästa sätt.  

Från 28 september justerar vi öppettiderna i receptionen så håll ögonan öppna för det på vår hemsida. 

  
 

Tävlingar 

Sedan senaste nyhetsbrevet har vi haft ett flertal lyckade tävlingar och vi försäker i möjligaste mån 

presentera vinnarna på hemsida och facebook. 

I samband med KM gjorde vi på försök så att KM och kategori-KM avgjordes under samma helg. Det 

visade sig vara både bra och mindre bra och vi har tagit åt oss av era synpunkter inför nästa års KM. 

Några lyckliga vinnare: 

2 generationer Victor och Christer Borg. 

Nationell Damdag Lia Svensson och Tarja Roghult. 

 

KM  

Damer Johanna Lundberg, D35 Tarja Roghult, D50 Tarja Roghult, D60 Christina Fändrik, D70 Christina 

Fändrik, Herrar Marcus Sundlöf. Herrjuniorer Marcus Sundlöf, H30 Max Anglert, H45 Johan Fredin, H55 

Björn Engqvist, H65 Conny Johansson, H75 Börje Jonsson 

Höstmästaren A1 Nicklas Nygårds, A Magnus Norrby, B Pär Steen, c Åke Ahlberg. 
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Nya WC klar och nya möbler på uteserveringen.   

Då är äntligen vårt nya wc på hål 6/7 och 14/15 klart och igång. Det finns även dricksvatten från egen 

borrad brunn och i samband med detta stänger vi igen våra bajamajor på 18-hålsbanan. Den på 9-

hålsbanan blir kvar som förrut. 

Hjälp gärna till att hålla våra toaletter fräscha när ni besöker dem för alla medlemmars och våra gästers 

trevnad. 

Vi har investerat i nya möbler på vår uteservering. De gamla möblerna hade vi haft under många år och 

det var nu dags att lyfta intrycket på vår uteservering. 

Vi har även köpt kuddar till alla stolar för att man ska sitta lite bekvämare och för att få in lite färg 

som livar upp. Hoppas att ni tycker det blev fint och att vi hjäps åt att vårda våra nya möbler.   
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Vi fortsätter med byggandet av nya tee. 

Styrelsen har fattat beslut om att redan till nästa år införa 5-tee system och vi skyndar nu på byggandet 

av nya tee. Ni som har varit ute på banan de senaste veckorna har sett att vi är klara och har sått tee på 

hål 3, 16 och 18 och vi kommer nu att börja gräva för nytt tee på hål 1.  

Var försiktiga om ni ser att Rune är igång med grävaren på hål 1. 

De planerade utslagsplatserna kommer att bli 46, 50, 55, 59 och 62 och den som vi inte har haft tidigare 

är tee 46. Vi kommer även att göra justeringar på de som idag heter röd, blå, gul och vit. 

  
 

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. 
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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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