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EN AV BOTKYRKA GOLFKLUBBS HEDERSMEDLEMMAR HAR 

HASTIGT OCH TRAGISKT AVLIDIT  

    

 

Under lördagens avslutande klubbtävling avled Bo Almen hastigt och tragiskt ute på banan. Bosse var, 

som vid så många andra tillfällen, ansvarig tävlingsdomare. Trots en snabb insats från tävlande 

medlemmar bland annat med stöd av hjärtstartare och att ambulansen snabbt var på plats gick inte 

Bosses liv att rädda. 

 

Bosse blev medlem i Botkyrka GK 1985 och blev 2004 även hedersmedlem. Han har under många år 

varit en av klubbens eldsjälar och hans mångåriga ideella insats är ovärderlig.  
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Sedan 1987 har Bosse varit klubbens regel- och handicapansvarige samt under många år varit en av de 

som ansvarat för seniorernas tävlingsverksamhet. Under åren 1987-1993 ingick Bosse i Botkyrka 

Golfklubbs styrelse. 

 

Han var utbildad distriktsdomare och har varit domare på ett stort antal tävlingar som arrangerats på 

Botkyrka GK. I den rollen har han även varit domare vid flertal distriktstävlingar under många år. Av 

Stockholms Golfdistriktsförbund har Bosse tilldelats förtjänstmärken i silver och i guld för sina insatser i 

distriktet. 

 

Bosse var en positiv, vänlig, omtänksam och korrekt person kombinerat med ett stort kunnande. Botkyrka 

Golfklubb var som ett andra hem för honom och han tänkte alltid på klubbens bästa. 

 

Han lämnar efter sig ett stort tomrum men vi kommer framför allt att minnas honom för hans fantastiska 

personlighet och för allt han gjort för Botkyrka Golfklubb. 

 

Begravning sker i Botkyrka Kyrka fredag den 15 november klockan 13.00. 
  

 

 

Djupluftning av greenerna på 18-hålsbanan  

    

 

Måndag den 14 och tisdag den 15 oktober utförs djupluftning av greenerna på 18-hålsbanan. 

 

På måndag är det startförbud till kl. 10.00 för start på hål 1 och till kl. 12.00 för start på hål 10, på tisdag 

är det startförbud till kl. 09.00 för start på hål 1 och fram till kl. 11.00 för start på hål 10. 

 

Djupluftningen är en viktig skötselåtgärd för att säkerställa att greenerna håller hög kvalitet på lång sikt. 

Greenerna kan beträdas och är spelbara så snart arbetet är genomfört. 
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Höstmöte den 6 november kl. 19.00 i Xenter, Tumba  

    

 

I år hålls klubbens höstmöte onsdag den 6 november kl. 19.00 i Xenter, Tumba. Kaffe och bulle serveras 

från kl. 18.30. 

 

Kallelse med föredragningslista till mötet skickades ut via mail till alla medlemmar den 4 oktober och per 

brev till de medlemmar som saknar/ej angett e-postadress 

 

Möteshandlingar finns tillgängliga från den 30 oktober på hemsidan under medlemssidorna och för 

avhämtning på kansliet. För att nå medlemssidorna behöver man logga in med sitt golf-id och lösenord. 

 

Välkomna till höstmötet 2019! 
  

 

 

Golfresa till Spanien våren 2020 med Magnus Elwin  
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Den 17-24 april 2020 arrangerar Botkyrka Golfklubbs Pro Magnus Ewlin en golfresa till Spanien med spel 

och träning på Ona Valle Romana Golf & Resort, Estepona (Costa del Sol). 

 

Under veckan får du uppleva spännande golf, trevligt hotell, god mat och härliga människor! 

 

Boka redan idag för att säkra din plats till Valle Romano under ledning av Magnus. Du hittar mer 

information om resan och hur du bokar via länken nedan. 
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Nu är det risk för frost!  
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Vid frost är spel på greenerna och på 18-hålsbanan förbjudet! 

 

Om du bokat in dig på en tidig starttid och frost råder går din starttid förlorad, d v s starttiderna skjuts 

alltså inte fram! Receptionen hjälper dig att hitta en ny ledig tid men kan inte garantera att du kommer ut 

så snart frosten släppt! Om du vill vara säker på att komma ut de dagar det är risk för frost, boka inte 

starttid före kl 10.  Under resterande delen av säsongen finns risk att bilförbud införs om det regnar 

mycket. 

 

Greenkeeper/Banpersonal avgör alltid om frost råder eller ej! 
  

 

 

Öppettider på klubben  

    

 

Måndag den 14 oktober stänger Restaurangen för säsongen. 

 

Fr.o. m. nästa vecka har Receptionen och shopen öppet mellan klockan 09.00 - 15.00 alla dagar. 

 

I receptionen kommer det att finnas ett mindre sortiment av kaffe, dricka och kexchoklad att köpa. 
  

 

 
 

 

 

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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