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Vilken härlig säsongsstart!  
    

Hej medlemmar, 

 

Vilken start på säsongen vi haft med strålande väder och en bana som, med tanke på den långa vintern, 

är i fint skick. 

 

Vi hade fullt startfält med 30 lag på Säsongsstart Scramble där Lag Sundgren, Mourad och Hjalmarsson 

drog det längsta strået. Seniorgolfen är i full gång och intresset är mycket stort att vara med på 

Seniorernas välordnade tävlingar. 

 

Årets Majblomma blev en mycket trivsam tillställning med Lag Ing-Marie Johnsson, Lise-Lott Lundberg 

och Jennie Håkansson som vinnare. 

 

Stort lycka till med spelet framöver och kom ihåg att vårda våra banor genom att lägga tillbaka uppslagen 

torv och laga era (och andras) nedslagsmärken.   

 

MVH/Max 

Klubbchef 
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FÖRSÄLJNING AV TORPET GUSTAVSBERG OCH TVÅ 

BREDVIDLIGGANDE TOMTER VID HÅL 12.  
    

 

Botkyrka GKs medlemmar beslutade på höstmötet i november 2017 att ge styrelsen i uppdrag att inleda 

och genomföra försäljning av torpet Gustavsberg (Malmbro Gård 1:9) och två bredvidliggande tomter 

(Malmbro Gård 1:10 och 1:11) under förutsättning att försäljningspriset når önskvärd nivå. Säljprocessen 

inkl visningar mm planeras att inledas i slutet av maj månad. 

 

Förhoppningen är att försäljningen ska bidra till en finansieringsstyrka som möjliggör genomförandet av 

nödvändiga och önskvärda förbättringar av klubbens restaurangmiljö. 

 

Under den tid torpet och tomterna ligger ute för försäljning finns risk för att visningar och andra aktiviteter 

förknippade med försäljningen under en begränsad period kan vara störande för golfspelet. Vi hoppas att 

medlemmar och gäster kan ha överseende med detta. 

 

MVH/Styrelsen 
  

 

 

Dressning av fairways 21-22 maj.  
    

Vår årliga dressning av fairways kommer att äga rum måndag, tisdag 21-22 maj. 

 

Vi har lagt in startförbud på måndagen till 12:00 på hål 1, och till 14:00 på hål 10. På tisdagen har vi 

startförbud på morgonen innan Seniorgolfen och även på hål 10 från 00:00 tills efter Seniorgolfen. 

 

Anledningen till att vi dressar är att vi behöver blanda upp vår något leriga mark med sand för att gräset 

skall trivas bättre och även ha större chans att övervintra på ett bra sätt. 

 

På sikt är vi övertygande om att detta kommer ge oss bättre fairways under längre del av säsongen.  
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Årets fria ronder och greenfeesamarbeten.  
    

 

I årets greenfeeutbyte ingår dels 2 fria ronder på 5 av våra vänklubbar och även greenfeerabatt på ett 

antal klubbar söder om stan. Nedan ser ni vilka klubbar och vad som gäller. 

 

Glöm inte bort att hämta kort i receptionen för att kunna nyttja era fria ronder. 

 

Utbyte om 2 fria ronder vardera på: 

 

Haninge GK 

HaningeStrand GK 

Husby GC/Österhaninge 

Nynäshamns GK 

Åda G&CC  

 

2 fria ronder under säsongen på vardagar alla tider och på helgdagar från 13:00. (Sista dag för utbyte 

är 31 oktober) Detta gäller för medlemskap Senior, Senior Vardag (helgfria vardagar), Senior 22-29 år 

och Hedersmedlemmar. 

 

Greenfeeutbyteskort hämtas i receptionen och tas med vid spel. 

 

Greenfeerabatter vid spel på våra samarbetsklubbar 1 maj - 31 oktober: 

Gäller helgfria vardagar och för medlemsskap Senior, Senior Vardag, Senior 22-29 år, Senior 

Heltidsstuderande, Junior 0-21 år och Hedersmedlemmar. 

 

Klubb Senior Junior Notering 

Haninge GK 350kr Greenfee 0kr Greenfee   
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HaningeStrand GK 350kr Greenfee 0kr Greenfee   

Husby GC 350kr Greenfee 0kr Greenfee   

Ågesta GK 350kr Greenfee 0kr Greenfee   

Nynäshamns GK 350kr Greenfee 0kr Greenfee   

Salems GK 350kr Greenfee 100kr Greenfee  Gäller måndag-torsdag 

Kallfors GK 300kr Greenfee 150kr Greenfee   

Vidbynäs GK 300kr Greenfee 150kr Greenfee   
   

 

 

Vi har fortfarande ett antal mindre överskåp till uthyrning!  
    

För er som funderar på att inte släpa er utrustning till och från golfbanan, har vi ett antal mindre överskåp 

lediga för uthyrning. 

 

Skåpen mäter 40 x 60 cm och 120 cm på höjden och man har eget hänglås. 

 

Priset är 300 kr per år och man erlägger även en deposition på 250 kr för passerbrickan som man sedan 

får tillbaka vid återlämnande. 

 

Hör av er till info@botkyrkagk.se om ni vill hyra skåp. 

 

MVH/Botkyrka GK  
  

 

 

"En av Stockholms bästa och vackraste golfbanor"  
    

 

 
 

 

 

Botkyrka Golfklubb  

Malmbro Gård 1 , 147 91 Grödinge  

Tel: 08 - 530 296 50  

info@botkyrkagk.se  

 

Avprenumerera dig från detta nyhetsbrev >  
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