
                     Nyhetsbrev april 2019-2 

Fantastisk uppslutning på städdagarna 
 

Stort tack till alla som deltog på årets städdagar! 

209 medlemmar kom till klubben den gångna helgen, 6 - 7 april, och gjorde banan fin inför säsongen. 
Vår banchef Roger Strömgren med personal var mycket nöjda med hur mycket som blev gjort. 

Tack också till anläggningskommittén med Jan Törmänen, Jan-Erik Källström och Karl-Christian 
Blomqvist i spetsen för all planering och arbetsfördelning. Blomgruppen ledda av Lia Svensson och 
Henriette Hanser städade och putsade fönster i våra byggnader. Lars Hanser och medhjälpare gjorde 
fint i rabatter och runt klubbhusområdet. 

Efter utfört arbete serverade Jerry och Kalle i restuarangen goda hamburgare från grillen. 



Shopen och rangen har öppet 13-14 april  

 
Shopen har öppet i helgen 13-14 april mellan kl. 10.00 och 15.00. 

Rangen öppnar för säsongen imorgon lördag, för att köpa bollar går det bra med polletter, Solo- 
rangekort samt MasterCard- och Visa kort. 

Ni kan nu anmäla er till vårt nyhetsmail så att ni inte missar våra erbjudanden, träningar, aktiviteter, 
demo-dagar m.m.! 

Anmälan via denna länk: Nyhetsmail från Shopen Missa inte att byta dina grepp innan säsongstart!!! 

KAMPANJPRISER på Black Widow Grepp! 

Exempelpriser: 
• Cord 109:- (ord.169:-) 
• Tour wrap 89:- (ord.129:-) 

Värva en ny medlem - kampanjen med fina erbjudanden pågår 
till den 30 april! 

�
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 den 30 april 2019. 

Anmäl dig till säsongens juniorträning med Magnus! 

�
Hej alla juniorer och alla målsmän! 
Vi närmar oss starten för årets juniorträning och det finns platser kvar för er juniorer som vill träna! 

Vi startar vecka 19 och håller på till och med vecka 24. Sedan kör vi igång igen vecka 33 och håller på 
till och med vecka 39 då vi också har avslutning för säsongen söndagen 29 september. 

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

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

Onsdagar 17.00 – 18.00 
Onsdagar 18.00 – 19.00 
Torsdagar 17.00 - 18.00 
Torsdagar 18.00 - 19.00 
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 1 gång/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 



Nu har vi lediga Bagskåp att hyra ut 

Vill du hyra ett bagskåp och förvara din utrustning på klubben? 

Det finns några lediga bagskåp att hyra för den som vill förvara sin utrustning i vagnboden på 
klubben. Det är enkelskåp med måtten: 38 cm bredd, 55 cm djup och 120 cm i höjd. 
De rymmer främst en bag, men med en vagn som går att fälla ihop mycket kan det gå att förvara både 
bag och vagn i ett enkelskåp. 

Årskostnaden är 300 kr/år och klubben tar ut en deposition på 250 kr första året för passerbrickan 
som går till vagnboden (depositionen återfås när brickan lämnas tillbaka). 

Är du intresserad av ett skåp - kontakta kansliet: 08-530 296 50 eller info@botkyrkagk.se 


