Viktiga händelser & mervärden för dig som medlem
Troxhammars 18 hålsbana
Öppnar för spel med sina renoverade greener i början av maj. Allt har gått precis som planerat och
förutsättningarna för en tidig vår-start i början av maj är mycket bra.
Mälarös 9 hålsbana
Mälarös 9 hålsbana håller öppet året runt som vanligt, passa på att spela under december-april innan
övriga banor öppnar för året.
Under 2023 kommer vi hålla 9-hålsbanan (hål 19–27) stängd för spel med anledning av
underhållsarbeten mellan 22/5 – 16/6. Detta är något som vi behöver göra vissa år då banan får
slitage kopplat till det spel som sker året runt. Underhållsarbete syftar till att bibehålla en hög och
jämn kvalité under hela säsongen och är även en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda spel året
om.
Rangen på Mälarö
Kommer att vara öppen som vanligt. Vi har lagt projektet med att höja rangen med införsel av
jordmassor på is då byråkratin kring hanteringen att flytta jord från en fastighet till en annan gör att
det helt enkelt inte är genomförbart om vi vill göra det under en vinterperiod på ca 6 månader. I
stället kommer vi påbörja ett projekt i att upprusta rangen så som den ser ut idag, mer information
följer.
IndoorGolf
Har öppnat och det är för närvarande full aktivitet. Under december kommer vi arrangera första
klubbtävlingen ”December Links” på en virtuell version av Mälarö GK Skytteholms 18 hålsbana.
I ditt medlemskap har du alltid rabatt på bokning av simulator, för närvarande 50%. När du erlagt din
årsavgift (spel- och medlemsavgift) för 2023 kommer en ny ”spelpott” att aktiveras, du får då 1 eller
2 timmars fritt spel beroende på vilket medlemskap du har. Spelpotten gäller ej för
greenfeemedlemmar. Spelpotten aktiveras automatiskt och kan nyttjas mellan 15 januari – 31
oktober 2023.
Klubbhuset stängt på Mälarö
Från och med den 15 november kommer klubbhuset på Mälarö att vara helt stängt. Under vintern
kommer du istället kunna nyttja kiosken vid hål 10 som fungerar som värmestuga. Där finns
möjlighet att fylla vattenflaska och tillgång till toalett.
Klubbhuset öppnar igen till våren när säsongsstarten på 18-hålsbanan närmar sig.
Vinn din årsavgift!
Alla som betalar sitt medlemskap (medlemsavgift och spelavgift) innan 31 december 2022 är med i
utlottningen av tre fina priser.
1. Fri årsavgift 2023
2. Fyra greenfeecheckar som gäller alla dagar, alla tider under 2023 på våra banor
3. 2000 kr att nyttja på Troxhammar och Mälarös driving range
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren

