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Nyhetsbrev mars 2019

Kan du inte läsa detta nyhetsbrev? Klicka här

Hej!

När vi nu har kommit in i mars månad börjar dagarna bli ljusare och längre - härligt! 
Vädret och temperaturerna har dock varit aningen växlande den senaste tiden. 

Vi tycker att det är för tidigt att göra någon prognos för hur banorna har klarat vintern och i vilket skick de
kommer att vara när vi öppnar 18-hålsbanan. Dels har det kommande vädret en stor betydelse och
sedan är det är när det börjar växa vi kommer att se hur gräset mår. Vi återkommer därför
med information om banorna i kommande nyhetsbrev. 

De dagar som det är fint väder är det roligt att se fler och fler medlemmar som börjar att komma ut till
klubben, för att spela på 9-hålsbanan (som är öppen med lite is och snö i skuggpartierna) eller för att ta
en promenad.

Antalet aktiviteter på klubben ökar för varje vecka. PIA-gruppen utför värdefullt arbete på och runt banan
på måndagarna. Årets tävlingsprogram är klart och finns på hemsidan. Alla juniorer som vill vara med
och träna, kan anmäla sig till juniorträningarna som startar vecka 19. Shopen börjar att fyllas på med
årets spännande nyheter. 

Den gångna helgen genomfördes två uppskattade regelträffar under ledning av klubbens
regelexperter Bo Almén och Lars Pettersson, totalt 50 medlemmar deltog och uppdaterade sig på årets
regelnyheter. Det finns ett fåtal platser kvar till de båda regelträffarna den 16 och den 17 mars klockan
10.00 till ca 12.30 - anmälan till info@botkyrkagk.se

Klubbens vårmöte hålls den 27 mars i Xenter Tumba, i enlighet med den kallelse som skickades ut den
28 februari.

Årets städdagar genomförs lördag den 6 april och söndag den 7 april - Tips: var med och gör banan fin
inför säsongen samtidigt som du får träffa alla golfkompisar igen! Läs mer om årsmötet och städdagarna
i detta nyhetsbrev eller på hemsidan.

Vi passar på att påminna de som inte har hunnit betala sin årsavgift att det är hög tid att göra det.

Sist men inte minst har vi den stora glädjen att hälsa flera nya medlemmar välkomna till Botkyrka
Golfklubb, vi hoppas att ni ska trivas. 
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Golfklubb, vi hoppas att ni ska trivas. 

Vi ser fram emot att det blir en fin vår och att vi snart ses ute på klubben!

 

 

 

Årets städdagar: Lördag den 6 och söndag den 7 april kl. 09.00 -
12.00

Årets städdagar hålls lördag den 6 och söndag den 7 april mellan kl. 09:00-12:00 båda dagarna. 
(Som reserv, om vädret sätter stopp, har vi den 13-14 april - information om det blir aktuellt att skjuta
fram städningen till 13-14/4 meddelas i god tid innan)

Program
Samling 09:00 vid klubbhuset för uppdelning av hål och arbetsuppgifter. 

Som vanligt har vi våra hålvärdar på plats som basar över respektive hål och fördelar arbetet. 

Vi jobbar från 09:00 till ca 12:00, därefter serverar Jerry och Kalle hamburgare, dryck och kaffe. 

Ta på oömma och varma kläder och några sköna handskar. Ni som vill ha dryck i "halvtid" tar med en
termos hemifrån. 

Belöningen för att man ställer upp är det trevliga umgänget samt en greenfeecheck så att ni under
säsongen kan bjuda hit era vänner till vår fina klubb!

Anmälan till städdagarna görs till: info@botkyrkagk.se senast onsdag den 3 april.

Vårmöte onsdag den 27 mars, Xenter Tumba
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Onsdag den 27 mars kl. 19.00 hålls klubbens Vårmöte i Xenter Botkyrka, (fd. Grafiskt Centrum), som
ligger på Utbildningsvägen 3 i Tumba; vägbeskrivning.

Kaffe och bulle serveras från kl. 18.30.
 
Kallelsen sändes ut till alla medlemmar den 28 februari via e-post. Kallelsen finns också att ta del av
under medlemssidorna på hemsidan.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag
samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns i sin helhet tillgängliga från den 20 mars 2019 på
klubbens kansli samt på klubbens hemsida och kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Varmt välkomna!

Värvarkampanjen fortsätter till den 30 april

Tack för era insatser hittills!

T. o. m. dagens datum har vi genom värvarkampanjen fått flera nya medlemmar - nu förlänger
vi erbjudandet till den 30 april, så chansen finns fortfarande att värva era vänner till vår fina bana och få
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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.) 

Erbjudandet med rabatt/presentkort: 
• 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". 

Klubbens Pro Magnus Elwin informerar

Drivingrangen 
Vi öppnar Drivingrangen så fort vädret tillåter. Bollarna får ej pluggas i marken och det måste vara så
varmt att vattnet ej fryser i rören.

Golfshopen 
Från och med idag finns information och erbjudanden även på instagram! Följ oss på: Botkyrkagolfshop.
Från och med nu är vi ofta i shopen och jobbar med uppackning mm. 
Behöver ni något så tveka inte att höra av er! Det gäller så klart även verkstadsarbeten som t ex
greppbyten. Enklast är via mail eller mobil till Magnus 0708 58 59 52.

Loggade bollar 
För företag har vi ett antal bra erbjudanden från alla bolleveratörer. Förutom extradussin ingår även
lektioner just nu! 
Privatpersoner har två fina erbjudanden från Taylormade och Titleist där vi erbjuder 4st dussin och
betala för 3st. Då ingår även ett personligt tryck på bollarna.

Golflektioner 
Golflektioner med Magnus bokas online via golflektion.bokadirekt.se (ej www) för träning från den 15e
april och framåt. Innan denna period bokar man lektion via mail direkt till Magnus via mail: 
magnus.elwin@pgasweden.com.

Tillåter vädret kan vi vara ute på Botkyrka GK annars är det Haninge golfhall, Jordbro som gäller vid
lektion.

Friskvårdsbidrag 
Från och med 2018 är Golf klassat som friskvård. Så använd ditt friskvårdsbidrag till lektioner och
träning på Drivingrange!

Friskvårdsbidrag för golf
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Botkyrka Golfklubb
Malmbro Gård 1 , 147 91 Grödinge

Tel: 08 - 530 296 50
info@botkyrkagk.se

För er som inte känner till det vill vi upplysa om att det sedan i januari 2018 är möjligt för anställda som
har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare att nyttja det skattefria bidraget även för golf.

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år och anställd. Det är dock arbetsgivaren som
bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. Det är också
arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.
Reglerna gäller anställda i Aktiebolag och från den 1 januari 2018. (Ej handelsbolag eller enskild firma.) 

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf: 
• Spelavgiften (Våra spelavgifter: Senior 5 200kr, Senior Vardag 4 000 kr, Senior 22-29 år 2 100 kr) 
• Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle) 
• Greenfeecheckar, paket
• Drivingrange 
• Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i
kost- och motionsfrågor

Ej godkänt som skattefri friskvårdsförmån: 
• Medlemsavgiften till golfklubben 995:- (samma gäller all föreningsidrott) 
• Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning 
• Deltagaravgift i golftävlingar 

Hur gör man för att nyttja friskvårdbidraget hos Botkyrka Golfklubb? 
• Man betalar först sin avgift till klubben för t ex spelagift, greenfeecheckar, rangekort osv. 
• Sedan tar man fakturan eller kvittot på t ex spelavgiften till sin arbetsgivare som då har rätt att skattefritt
ersätta er upp till 5 000 kr. (En kostnad som bolaget får dra av)

Kom ihåg att det är upp till arbetsgivaren att ge friskvårdbidrag och till vilket belopp.  

Har ni frågor om friskvårdsbidraget för golf så tveka inte att höra av er till oss på klubben på: 08-530 296
50 eller info@botkyrkagk.se. 

Avprenumerera dig från detta nyhetsbrev >
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