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Hej!

Vi är halvvägs in i februari och när solen är framme som den varit idag börjar det kännas som att 
våren inte är så långt borta. Ett annat säkert tecken på att vi är på väg mot en ny golfsäsong är att 
klubbens kommittéer börjar att bli klara med årets planering. Antalet aktiviteter som kommer igång 
blir fler och fler.

I detta nyhetsbrev kommer en injbudan till fyra tillfällen att lära sig allt om årets nyheter i 
golfreglerna. Klubbens regelexperter Bosse Almén och Lasse Pettersson går igenom de viktigaste 
nyheterna och de största förändringarna du behöver känna till inför säsongen. Dagen avslutas med 
ett enklare quiz. 

Alla juniorer kan nu anmäla sig till säsongens träningar och läger - läs mer nedan.

Vårmötet hålls den 27 mars i Xenter, Tumba. Kallelse kommer inom kort och från den 20 mars går 
det att beställa årsredovisningarna på mail eller hämta dem ute på klubben. Tänk på att sista dag 
för inlämnande av motioner är den 27 februari enligt klubbens stadgar.

NYHETSBREV FEBRUARI 2019



Rapport från vår banchef Roger Strömgren
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Vi jobbar fortsatt i verkstaden med genomgång, service och reparationer av våra maskiner och 
fordon. Vi har gallrat träd i skogen till höger om hål 5 samt runt tees på hål 6, 13, 14 och 16. Arbetet 
med att rensa nedblåsta träd efter stormen börjar bli klart och PIA-gruppen ska från och med nästa 
måndag hjälpa oss med att samla och elda kvistar, de kvistar som finns kvar efter att älgen på 
bilden fick sig äta sig mätt den var mer hungrig än rädd och kom riktigt nära oss.



Regelträffar

Nya golfregler 2019 – det här gäller

Från och med 1 januari gäller nya regler för golfspel och det är en hel del som är ändrat. I den 
största uppdateringen av regelboken sedan 1952 har 34 gamla regler blivit 24 mer moderna, som 
är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel på banan och sätter fokus på speltempo. Med de nya 
reglerna får du bland annat:

• putta med flaggan i hål
• leta boll i max tre minuter
• droppa från knähöjd i ett lättnadsområde
• plocka bort lösa naturföremål överallt på banan
• grunda klubban i röda och gula pliktområden
• laga spikmärken på green
• en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid
• byta boll när du droppar
• ingen plikt om:

◦ din boll träffar dig själv eller din utrustning
◦ du slår ett dubbelslag
◦ du råkar rubba din boll medan du letar
◦ du råkar rubba din boll på green

Läs på inför säsongen:
Gratis regelapp
Ladda ner Rules of Golf 2019 i mobilen så har du alltid regelboken på svenska med dig i fickan. 
Den finns både i Google Play(Android) och i App Store(Apple iOS).

Köp regelboken 
Den tryckta regelboken finns att köpa på klubben från och med mars månad för 39 kronor. Du kan 
också beställa den på golfbokhandeln.se.

Regelgenomgång på Klubben
Vi håller regelgenomgång för medlemmarna under mars månad.
Välkommen att lyssna när klubbens regelexperter Bosse Almén och Lasse Pettersson går igenom 
de viktigaste nyheterna och de största förändringarna du behöver känna till inför säsongen. Dagen 
avslutas med ett enklare quiz

Lördag & Söndag   9 och 10 mars  25 personer /dag  kl: 10.00-12.30 c:a

Lördag & Söndag 16 och 17 mars  25 personer /dag  kl: 10.00-12.30 c:a

Plats: Klubbhuset
Anmälan: till info@botkyrkgk.se senast tre dagar innan respektive kurstillfälle.

Mer info om nya golfreglerna hittar du på golf.se/regler.

Välkomna!
Botkyrka Golfklubb

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.randa.android
https://itunes.apple.com/ro/app/rules-of-golf-2019/id1435204099?mt=8
http://www.golfbokhandeln.se/
mailto:info@botkyrkagk.se
http://www.botkyrkagk.se/nyhetsbrev-februari-2019/golf.se/regler


Juniorverksamhet på Botkyrka GK 2019

Hej alla juniorer och alla målsmän!

Golfsäsongen närmar sig och vi får längre och längre dagar med ljus, härligt!

Här kommer en första information från juniorkommittén inför kommande golfsäsong. Vi kommer 
som vanligt att erbjuda ett antal aktiviteter och träningar för klubbens juniormedlemmar. Basen är 
vår veckoträning men även läger och interna tävlingar kommer erbjudas.

Anmälan till vår veckoträning sker på länken nedan: http://www.botkyrkagk.se/se/om-klubben/junior-
elit/anmalan-juniortraning

Utifrån de anmälningar vi får så skapas träningsgrupper. Vi har planerat för följande träningstider:

Onsdagar 17.00 – 18.00    7 – 8år

Onsdagar 18.00 – 19.00    9 – 10år

Torsdagar 17.00 -  18.00   11 – 12år

Torsdagar 18.00 -  19.00   13 – 16 år

Söndagar 16.00 -  17.30/18.00  Spel för alla Grupper. Som regel ca 1,5 tim-

Får vi många anmälningar kommer vi skapa fler träningstider.

För de barn/ungdomar som vill tävla i Stockholms Golfförbunds tävlingar (se länk nedan) kommer vi 
utöver att man är med i veckoträning erbjuda extrapass, med ambitionen att ha det 1gång/vecka. Vi 
kommer ta upp den här frågan i början av säsongen och utifrån visat intresse skapa verksamhet.

http://www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2019

Frågor gällande juniorträningen kontakta tränare Magnus Elwin: magnus.elwin@pgasweden.com

Juniorkommittén

http://www.botkyrkagk.se/se/om-klubben/junior-elit/anmalan-juniortraning
http://www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2019
mailto:magnus.elwin@pgasweden.com


Värvarkampanjen fortsätter
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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.

Man kan även rekrytera en Senior 9-hålsbanan medlem till att uppgradera sig till Senior, Senior 
Vardag eller Senior 22-29 år och då får både du och den som uppgraderar sig ovanstående rabatt.

För att ta del av erbjudandet gör den som ska bli medlem en medlemsanmälan på vår hemsida Bli 
medlem eller i receptionen och skriver då "Värvad av ert namn och Golf-Id" i rutan "Övriga 
uppgifter".

(Erbjudandet gäller till och med 28 februari 2019 då spelavgiften skall vara betald)

http://www.botkyrkagk.se/se/bli-medlem

