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22 januari 2017 

Golfen i Sverige har fått stor uppmärksamhet under 2016. Vår golfklubb har ännu inte 
fått förväntad glädje av detta i medlemsutvecklingen eller greenfeeegäster. Som jag 
skrev i julhälsningen till er alla så tackar jag för förtroendet att få vara ordförande ett år 
till. Tillsammans med den nya styrelsen, kommittéerna och vår personal har det pågått 
intensiva arbeten för att lägga fram förslag till verksamhetsplaner och former till nya 
medlemskategorier. Detta i enlighet med vad som sades på höstårsmötet, att utvecklas 
med en attraktiv verksamhet på en ändamålsenlig och bra golfanläggning.

I enlighet med årsmöteshandlingarna kommer vi föreslå ett konkurrenskraftigt erbju-
dande i utveckling av antalet medlemskategorier. Exempelvis innebär detta för dig, 
som inte spelar så ofta, ska ha möjligheten att välja ett medlemskap som gör att du be-
talar, i rätt proportion till de som utnyttjar golfanläggningen mycket och spelar mer. Du 
som är 70 år och äldre får möjlighet att välja ett vardagsmedlemskap som ett attraktivt 
alternativ.

Se för övrigt erbjudandet i årsmöteshandlingarna. Härutöver föreslår vi att medlems-
lånen för aktiva medlemmar fr.o.m. 2018 ska börja avvecklas så att ni som har lån i 
klubben ska, under ordnade former, få tillbaka dessa i enlighet med de reverser ni har 
hos klubben.

Som medlem i en ideell förening måste vi alla ställa oss frågan: 
• Vad är bra för klubben och vad betyder det för mig, som medlem?
• Varför är jag helst medlem i Bosjökloster GK?

2017 är ytterligare ett spännande år för golfen i Sverige, då ”golfens dag” införs den 
20 maj. En manifestation för golfen och möjlighet för oss på klubben att göra något 
som attraherar nya golfare eller som just nu är passiva. Tänk om vi kan hjälpas åt att få 
hälften av klubbens drygt 190 passiva medlemmar att komma igång igen.

När ni läser detta klubbnytt har vi precis haft vårt stora informationsmöte avseende hur 
vi ser på framtiden i klubben och vad vi i styrelsen anser vi behöver göra för att tilltala 
dig som medlem och de framtida golfare som vi alla så gärna vill ska bli våra kompisar 
på klubben.
• Vad tycker du är viktigt för att vi ska bli fler och ha kul tillsammans?
Har vi kul tillsammans och därmed blir fler och fler, då kommer vi också kunna vid-
makthålla och utveckla vår klubb med tillhörande faciliteter.

Vi ska göra allt vi kan för klubbens bästa, för då hjälper vi oss själva eftersom klubben 
består av dig och mig, ung som gammal.

Välkommen till årsmötet, där jag ser framemot att vi ska ta beslut för framtiden som 
gagnar klubben, samtidigt som vi lägger 2016 – års verksamhet till handlingarna.

I detta sammanhang kommer vi tacka Christel, Jeanette, Peter, Thomas och Ingemar 
som lämnar styrelsen, men som fortsätter att dra sina strå till stacken, för att vi ska ha 
kul på klubben och bli fler.

Härtill vill jag postumt tacka vår, under senhösten bortgångne, revisor Karl-Erik Nils-
son för sitt ansvarsfulla arbete för klubben. 

Allt det bästa till era alla från er ordförande Håkan och välkomna den 1:e marsFoto framsida + foto i artiklar. 
Bertil Björk, BBjFOTO.SE
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Årets städdag 18 mars kl. 09.00

Shopens, receptionens och kansliets öppethållande
Februari vard 09.00-13.00 (eller efter överenskommelse)
Mars vard  09.00-15.00 (eller efter överenskommelse)
April – september  
Fre-Mån 08.00-16.00
Tis-Tors 08.00-18.00
Oktober vard 09.00-15.00 (eller efter överenskommelse)
November vard 09.00-13.00  
Säsongsstart i shopen
Årets säsongsstart i shopen sker helgen den 1-2 april. 
Välkomna att fynda och se årets nyheter! 
Adressändring
Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte ändra adress på golf.
se alt. meddela oss. 
E-postadress
För att kunna använda ”min golf” på golf.se måste det fin-
nas en korrekt e-postadress registrerad i GIT. Kontrollera att 
din e-postadress stämmer på ”min golf”. Har du ingen e-post-
adress registrerad, kontakta oss så hjälper vi dig registrera din 
e-postadress. 
Bonus i shopen
Vi belönar våra trogna kunder! Med vårt bonussystem får Du 
bonus på alla dina köp i shopen. 
Registrera dina köp och få upp till 7 % bonus. 
Sydpoolen.
Vi är med i Sydpoolen vilket innebär spel med reducerad 
greenfee alla vardagar (ej lör-sön-helgdag).
Sydpoolengäst har rätt att spela mot (minst) 25 % rabatt vid 
varje tillfälle på ordinarie greenfee och avser enbart vardagar. 
Gäst kan dock ej begära att få spela för lägre greenfee än 300 kr. 
Bosjökloster har valt att ha en fast avgift om 300 kr för senio-
rer och 100 kr för juniorer.
Se vår hemsida vilka klubbar som ingår i Sydpoolen. En del 
klubbar ingår inte i sydpoolen- sammanslutningen i juli må-
nad eller under helg efter kl 13.00.
För information gällande ”gäst till medlem” och ”greenfeeut-
byte” vardag och helg hänvisar vi till hemsidan – 
www.bosjoklostergk.se under fliken gäst/greenfee.

Bokad tid skall vara ”avprickad” i reception/shop eller via ter-
minalen, senast 20 minuter före start. Ej avprickad tid återgår 
och kan bokas ut på nytt igen. Vi vill också ta tillfället i akt 
att berätta för våra nybörjare att så här års är det gott om plats 
på banan, ”stressen” av etablerade spelare är då liten. Under 
högsäsong gäller eftermiddagar på fredagar, lördagar och sön-
dagar som de mindre stressande speltiderna. 
Kolla gärna med oss i receptionen/shopen, vi kan tipsa om 
vilka tider som normalt är glest använda.

Arbetsteam - 2017
Hela tiden är klubben beroende av att du som medlem bidrar 
med det du kan, utöver att spela golf, för att klubben ska ut-
vecklas och fortsatt må bra. Vi lyckades bara i en liten ut-

sträckning under 2016. Därför kommer vi att göra ett nytt upp-
rop och intresseanmälan under våren till olika små frivilliga 
arbetsteam. 

Följande verksamheter har vi tänkt oss utveckla och skapa 
olika arbetsteam, t ex golfvärdar, lokal (dvs klubbens när- och 
inomhusmiljö) eller något annat behov i klubben som dyker 
upp. Du/ni som är intresserade av att ingå i någon av verk-
samheterna, ring 0413-258 58 eller maila oss på info@bosjo-
klostergk.se. Sedan kommer vi att gå vidare med arbetet under 
våren.

Allting handlar om att sätta Bosjökloster ännu mer på golfkar-
tan så att både medlemmar, gäster och företag får om möjligt 
en ännu bättre och starkare upplevelse när man besöker vår 
klubb. Tillsammans är vi starka och kan göra framtiden riktigt 
intressant och utvecklande för Bosjökloster GK.
Hemsida
På Bosjökloster GK:s hemsida (www.bosjoklostergk.se) och 
WighGolf:s hemsida (www.wighgolf.se) kan du se vilka täv-
lingar som är aktuella, medlemsinformation, erbjudanden, 
produkter och mycket annat av värde för din golf.
Micke, Tina, Anette och Stellan

Årets städ- och fastighetsdag äger rum den 18 mars om vädret 
tillåter, i annat fall den 25 mars 2017 med början kl. 09.00. 
Alla är välkomna, ta gärna med lämpliga trädgårdsredskap. 

Vi hjälps åt med att kratta löv och ris på banan och runt våra 
fastigheter. Några behövs för att putsa fönster, sätta blommor 
och rensa takrännor mm. Samling sker utanför receptionen.

Som vanligt bjuder vi er deltagare på någon slags förtäring och 
när vi är klara, avslutar vi med 9 hål och efterföljande prisut-
delning. Föranmälan gör du via ”Min Golf” eller via mail till 
klubben på info@bosjoklostergk.se, senast onsdag 15 mars.

Välkomna
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Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb        

Onsdagen den 1 mars 2017 kl. 18.30 på Stiftsgården Åkersberg
Mingel med fika och röstlängdsteckning från kl. 18.00
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på klubbens hemsida och kansli senast en vecka innan årsmötet, samt att finnas 
tillgängliga på plats.
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning – se bil. 1
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning – se bil. 2
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet 
 med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fyllnadsval av revisor
11. Fastställande av maximiantal för klubbens aktiva spelare
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 - Förslag till framtida finansiering av Bosjökloster GK och avveckling av medlemslån
   och beslut om intecknande/pantsättning av klubbens fasta egendom – se bil. 3
13. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhets- och räkenskapsåret  
 – se bil. 4
14. Övriga frågor (information och diskussion)
15. Avtackning 
16. Avslut

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Bosjökloster i januari 2017
Berry Pahmp, sekreterare

 

Anläggningskommittén 

Bosjökloster GK - Verksamhetsplan 2017

Bana
Under säsong kommer vi som vanligt att ha personal via ar-
betsförmedlingen med början i mars-april beroende på vintern. 
Thomas Grenander arbetar under vintern, övrig banpersonal
passar på att ta ut sin ledighet, förutom Tomas, vår greenkeeper 
som är på ”hugget” hela tiden.  

Greenerna blev djupluftade med tryckluft under hösten 2016 
med gott resultat. Detta är en åtgärd som också kommer att 
genomföras under 2017. Dressning av fairways skedde också 
under hösten och kommer även att göras under kommande sä-
song. Vi kommer även att genomföra en omfattande sprutning, 
vilket inte kunde genomföras 2016 som var planerat.  I övrigt 
är inga förändringar planerade under 2017. 

Anläggningskommittén och vår banpersonal Thomas Nilsson, 
Mattis Bäckström, Dan Neckfors, Johan Ingvarsson, Thomas 
Grenander och Conny Persson hälsar er alla välkomna till nya 
bataljer på vår fina bana 2017. 

Fastighet
Under året är det inte planerat att utföras större investeringar 
i klubbens byggnader, utan det blir ett år med inriktning på 
det löpande underhållet, framför allt på uteytor som fasader, 
vindskivor och muren vid parkeringen. Det finns också några 
saker i restaurangköket som måste utföras såsom ett golv som 
måste läggas om samt sätta in ett handfat.

Ambitionen är också att under året göra vissa åtgärder i her-
rarnas omklädningsrum, pågår i skrivande stund, för att det 
ska bli lite trevli-
gare att använda.

Anläggnings-
kommittén
Bengt Olsson och 
Stefan Andersson



BOSJÖKLOSTER GK  1-2017
5

 

PR-och marknadskommittén
Vi vill önska alla sponsorer/samarbetspartners en God fortsätt-
ning och tacka för nytt förtroende under 2017.

Under året kommer vi att fortsätta med en översyn av hela 
sponsorverksamheten i klubben och förhoppningsvis finna nya 
möjligheter till samarbeten med företag och föreningar. 

Ett sådant exempel kan vara samarbetet med handbollsklubben 
H65. Vi har idag många barn och ungdomar i våra verksam-
heter och tillsammans kan vi se till att ge ytterligare barn och 
ungdomar en möjlighet att utvecklas i positiv inriktning. Båda 
klubbarna kan tillsammans skapa något som är till stor nytta 
för både näringsliv och föreningsliv i MittSkåne.

Under året kommer vi att skapa möjlighet till nya reklamplat-
ser i närheten av klubbhuset och drivingrangen. Sponsorcupen 
kommer som vanligt att spelas i början av september.

PR-kommitten består av Dan Nilsson (Ordf), Thomas Berg-
qvist, Torbjörn Gunnäng, Jan Malmström, 
Sven Nilsson, Paul Ramberg och Olle Schönström.

PR-kommittén
Dan Nilsson

Medlemskommittén 

En ny säsong betyder många spännande aktiviteter.
Vi kommer att fortsätta med våra fredagsträffar tillsammans 
med vår krögare Palle. Vi planerar en träff i månaden under 
våren och sommaren och vi kommer att presentera en hel del 
nyheter.

Dessutom kommer vi att ha några tematräffar med vinprov-
ning, regelpromenad och föreläsning om kost och rörelse. 
Några aktiviteter gör vi tillsammans med tävlingskommittén 
och krögaren.  Då och då under säsongen kommer vi att ha 
”Happy Hour” i restaurangen med olika erbjudande. Allt för 
att vi ska kunna träffas och umgås på ett enkelt och otvunget 
sätt.

Golfens Dag - den 20 maj arrangeras Golfens Dag på klubben 
med många aktiviteter för både golfare och de som vill prova 
på.

Medlemskommittén består av Camilla Hedberg, Barbro Pe-
tersson, Christel Pettersson, Eva Grubbström och vi hälsar alla 
hjärtligt välkomna.

Medlemskommittén
Eva Grubbström

Seniorkommittén 
Tisdagsgolfen - Seniorernas vårmöte är i år tisdagen den 11 
april, som vanligt med tävling och fika efteråt. Björks Ringsjön 
Senior Cup fortsätter 2017.  Vi inför en partävling i matchspel. 
Mer info på vårmötet. Hela tävlingsprogrammet hittar ni på 
hemsidan och i receptionen.

Utbytestävlingar - Fyrväpplingen börjar på hemmaplan den 
18 april. Vi kommer att slopa kanonstarten hos oss. Anled-
ningen är att vi vill ha bättre flyt i restaurang, kiosk, shop och 
resultatrapportering. Kanonstarten kommer att finnas kvar på 
bortamatcherna. Vi inför bruttopris i Fyrväpplingen med pris 
till bästa dam och herre. Vi kommer att ha kvar kanonstart i 
Triangelmatcherna, men lunchen blir inte obligatorisk. An-
mälan till utbytestävlingarna kan göras från och med måndag 
kl.12.00 två veckor före tävling. 

Klosterrundan - Klosterrundan spelas i år den 1 augusti. 2016 
var vi endast 56 deltagare med 11 greenfeegäster. Vi ber alla 
att pusha för denna tävling bland vänner och bekanta runt om i 
Skåne så att vi kan bryta den nedåtgående trenden.

Seriespelet - Vi har som vanligt 7 serielag på herrsidan, från 
H-22 till H-75. Vi har inte fått ihop ett H-80 lag i år heller. 
Slagräkning är nu införd. Slagen läggs ihop vid säsongens slut 
och de lag som har minsta antal slag vinner.  Vi var över 400 
lag som deltog i seriespelet 2016.
Vi hälsar Johan Åkesson (H-22) och Björn Rydberg (H-60) 
välkomna som nya lagledare.
Träningen av serielagen fortsätter 2017.

Regelträffar - Vi siktar på att ha en regelträff på vårkanten. Alla 
medlemmar är välkomna.
Regelkunskap sparar slag!

Kommittén - Vi har samma trogna medarbetare i år som 2016.
Seniorkommittén består av Sven Jerre, Monica Gustavsson, 
Agneta Nyqvist och Lennart Pettersson.

Seniorkommittén
Sven Jerre
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Juniorkommittén 

Kick-Off - Måndag den 10 april startar vi upp säsongen med 
en trevlig kväll på klubben. Vi träffas, äter, får information om 
verksamheten samt bjuds på en härlig mannekänguppvisning 
där shopen visar det senaste modet inom golfen.

Vardagsgolf - Varje måndag, med några undantag, spelar vi 18 
eller 9 hål. De som spelar 18 hål går ut kl 15.00 och de som 
spelar 9 hål börjar kl 17.00. Efteråt samlas vi och fikar till-
sammans. I år behöver vi er hjälp med vardagsgolfen vilket 
vi hoppas ni kan ställa upp med och vi kommer berätta mer 
om det lite längre fram. Vi startar upp vardagsgolfen den 24/4, 
anmälan sker i GIT. Gäller för alla damer med upp till 54 i hcp.

Ruff o Duff - Varannan torsdag träffas alla damer som är nybör-
jare eller inte vill spela tävling. Vi samlas kl 16.45 utanför sho-
pen och lottar bollarna, första boll går ut kl 17.00. Inget krav på 
hcp. Ett ypperligt tillfälle att få komma ut och spela med andra 
damer utan att känna krav på prestation. Vi startar den 4 maj.

Tävlingar - Vårtävlingen, 3-manna scramble, spelas 22 april, 
lite tidigare än vi brukar. I år har vi bara en utbytesdag och 
det är den 29 juni. I stället har vi valt att anordna en Nationell 
Damdag som spelas den 14 augusti. Damsignalen spelas som 
alltid sista fredagen i juli, dvs 28 juli. Även i år anordnar vi en 
hemlig resa första veckan i augusti. Avslutningen på säsongen 
blir lördagen den 16 september då vi spelar Tekla Flagg. Stegen 

Träningsverksamheten för juniorerna drar igång i april och hål-
ler på fram till höstlovet med träningar och diverse aktiviteter. 

Nyrekrytering inleder kommitténs arbete inför 2017 där vi för-
söker nå både nya och gamla juniorer till våra träningsgrup-
per. Detta följs upp av ett informationsmöte med juniorer samt 
deras föräldrar. Träningsgrupperna kommer under året att ses 
över och träningen inleds i början av april. Under året kommer 
vi att ha 2 träningsläger och en hel del andra aktiviteter så som 
ett besök på Nordea masters, extra träning för dem som vill 
satsa lite mer på golfen osv..

Strukturering av verksamheten där ett större ansvar av viktiga 
men enklare uppgifter kommer att fördelas ut på föräldrar. Det-
ta är ett måste för att vi skall kunna bedriva en så bra verksam-
het för våra juniorer som möjligt. 

Tävlingsverksamheten med lag i Junior/Knatteligan kommer 
att kvarstå och eventuellt utökas, om vi har juniorer som vill ut 
och spela på andra banor. 

Juniorkommittén har som mål att kunna erbjuda en plats på 
klubben där juniorerna skall kunna träffas och umgås. Förslag 
att ytan ovanför trappan skall anpassas, genom donation, med 
en soffa och lite andra möbler och bli en mötesplats för dem 
när de är på klubben. 

Damkommittén

kör igång i början av maj och Fenus Cup spelas 9-10 septem-
ber. Ni hittar all information om tävlingarna på vår hemsida.

Seriespel - Vi deltar i Skåneserien, Foursome Open, Foursome 
Hcp, D60 och D70. Skåneserien har gjorts om och den spelas 
i tre olika klasser, hcp 0-20,4, hcp 20,5-26,4 och hcp 26,4-36. 
Vi har anmält lag till alla klasser och hoppas på det viset att 
fler vill åka ut och spela tävlingar. I år kommer Bosjökloster 
GK att anordna första omgången av D70 den 9 maj och andra 
omgången av Skåneserien 26.5-36 den 13 juni. 

Information - På damernas hemsida, http://www.bosjokloster-
gk.se/medlem/damgolf, hittar du all information om vår verk-
samhet. Vi använder oss även av mailutskick och det är viktigt 
att du har rätt mailadress inlagd i GIT. Dessutom har vi en egen 
Facebook-sida som heter Damgolf – Bosjökloster GK.

Kommittén - Består av Jeanette Johansson, Britt-Marie Abra-
hamsson, Yvonne Nilsson och Katarina Prenell. Vi är i behov 
av en eller två personer till så är ni intresserade av att vara med 
i damkommittén hör av er till Jeanette, 0706-376424 eller jea-
nette@fenus.se . Vi ser framemot en härlig golfsäsong 2017!

Damkommittén
Jeanette Johansson

Även andra aktiviteter kommer  att erbjudas juniorerna. Vad, är 
inte planerat men 2016 blev det bl a julbord för juniorerna och 
ett uppskattat luciatåg som genomfördes av ledarna. 

Som vanligt är vårt största mål att juniorerna skall ha det roligt 
på Bosjökloster Golfklubb. 

Juniorkommittén
Peter Frostlund
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Datum Tävling  Speltyp
April   
Sö  9  Tävlingsledarträff Scramble  
Sö  23 Säsongsstarten Scramble  Scramble

Maj
Må  1  Singeltävling – Kävlinge (RtB)  Singel  
Må  1  Matchspel KM, netto/brutto Match 
  t o m 18/8 Löpande
Sö  14  Säsongsstarten – ToyotaSlaget (RtB) Singel 
Sö  21  Solresor Golf Invitational Scramble
Lö  27  Partävling – Lund (RtB) Partävling

Juni
Lö  10  Partävling – Eslöv (RtB) Partävling 
Sö  11  Bilmånsson Cup Irish Greensome 
Sö  18  Singeltävling – Romeleåsen (Rtb) Singel 

Juli (Golfvecka)
Ti  18  XL/Bygglands 2-manna Scramble Scramble
On  19  9:e’s Bästboll Fyrboll/bästboll
To  20  Thörncrantz & son Tre i en 
Fr  21  Coloramas Irish Greensome Irish Greensome
Lö  22  ”Palle” & WighGolf (27 hål) Singel-partävling

Augusti
Lö  12  Stora & Lilla KM Singel 
Sö  13  Stora & Lilla KM Singel  
Sö  20  Sparbanken Skånes Foursome (RtB) Partävling
Lö  26  Partävling – Kävlinge (RtB) Partävling 

September
Lö  2  Singeltävling – Lund (RtB) Singel 
Lö  9  Singeltävling – Eslöv (RtB) Singel
Sö  17  Ringsjö Värdshus Äkta Makar Irish Greensome
Sö  24  Partävling – Romeleåsen (RtB) Partävling 
Lö  30  Final – Race to Bosjökloster (RtB) Singel 

Oktober
Lö  7  Tack för hjälpen – golf (inbjudna)  Singel

November
Sö  5  Gåsagolf Singel 

Nyhet för 2017: Race to Bosjökloster (RtB), utbytes-
tävlingar mellan Kävlinge GK, Eslövs GK, Lunds Ak. GK, 
Romeleåsens GK och Bosjökloster GK. 
Två tävlingar på vardera bana samt en finaltävling för de 
som kvalificerat sig och som i år kommer att spelas hos oss. 
För mer info – se hemsidan.

Tävlingskommittén på Bosjökloster GK ser fram mot tävlings-
säsongen 2017 med tillförsikt och hoppas att årets tävlingar 
skall få större uppslutning än förra året. Ta chansen att anmäla 
Dig till årets första tävling. Du får möjlighet att spela tillsam-
mans med erfarna tävlingsspelare i en scrambletävling med 
lottade lag. Ta också chansen att anmäla Dig som tävlings-
funktionär. 
Det innebär att Du är funktionär vid maximalt 2 tillfällen under 
säsongen och Du lär garanterat känna nya trevliga golfare.

Under 2017 kommer vi att ha 10 tävlingar plus en finaltävling 
gemensamt med Eslöv GK, Kävlinge GK, Lunds Akademiska 
GK och Romeleåsens GK. Det spelas 2 tävlingar på respek-
tive klubb där helveckomedlem spelar utan att betala greenfee. 
De bästa spelarna i respektive klass kvalificerar sig till final-
tävlingen Order of Merit Race to Bosjökloster. Finaltävlingen 
genomförs, som det framgår av namnet, på Bosjökloster den 
30 september. Mer om denna samverkan och vilka typer av 
tävlingar som arrangeras hittar Du på vår hemsida och på Täv-
lingskommitténs anslagstavla.

Årets golfvecka genomförs mellan den 18/7 – 22/7. Veckan 
avslutas med en partävling över 27 hål där varje spelare först 
spelar 9 hål singel , hål 1-9 respektive 10-18, därefter spelas 18 
hål greensome. Tävlingen sponsras gemensamt av Golfrestau-
rangen och Wigh Golf. Vi kan lova en extra häftig avslutning 
på golfveckan. 

Traditionsenligt, sedan 2015, inleder vi tävlingssäsongen med 
en scrambletävling med lottade lag den 23 april. Även 2017 
kommer vi att arrangera en tävling sponsrad av Solresor. Vi 
har också ändrat så att finaltävlingen i Årets Golfare kommer i 
år att vara en singeltävling, nämligen KM, som i år spelas den 
12/8 och 13/8. KM Match avgörs mellan den 1/5-11/8
Tävlingskommittén vill också påminna om följande föränd-
ringar som genomfördes förra året
•  Scorekorten skall hämtas ut senast 20 minuter före egen  
 starttid
•  Vi startar oftast med 10 minuters intervall mellan bollarna
•  Personen med lägst handicap i respektive boll ansvarar  
 för att speltempot hålls
Kommittén består under 2017 av följande personer: Ingrid 
Petermann, Björn Rydberg, Karin Björkman Björkelund, 
Magnus Johansson och Hans-Åke Carlsson (ordf)

Tävlingskommittén
Hans-Åke Carlsson

Tävlingsprogram 2017 Tävlingskommittén 



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

Bosjökloster GK   Tel 0413-258 60   michael.wigh@pgasweden.com   www.wighgolf.se

Säsongstart 1–2 april  
på Bosjökloster GK

Golfens Dag 20 maj på Bosjökloster GK
Bjud med vänner och bekanta. Alla är välkomna!


