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13 januari 2018 

Ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter står för dörren. Välkomna till 
2018 ett nytt spännande golfår.

Många av er väntar på att golfsäsongen snart ska komma igång. Några av er har 
passat på att åka söderut för att spela golf och få bytt ut det ovanligt gråmulna 
starten av 2018 mot sol och värme.

Den gamla styrelsen lägger sista handen på verksamhetsberättelsen och resul-
taträkningen. 

Den nya styrelsen håller på för fullt att tillsammans med kommittéerna, klubb-
personalen, vår PRO och vår nye restauratör planera för 2018. Med stöd av att 
golfen seglar i medvind igen och med hjälp av de beslut som är tagna under 
2017, samt lyckad rekryteringar av nya medlemmar kommer styrelsen redovisa 
huvudinriktning i en uppdaterad verksamhetsplan som sträcker sig till 2020. 
Utöver att stärka rekryteringen av nya medlemmar, skapa förutsättningar för 
mer greenfeespel, så är mycket fokus på att behålla medlemmar och öka antalet 
aktiviteter på klubben, samt få känslan av klubbverksamheten känns inklude-
rande och jämställd.

Härutöver behöver vi öka vårt samarbete med näringslivet och andra organisa-
tioner i mellersta Skåne. 

Vi ser framför oss att 2018 ska både nya och mer erfarna golfare i klubben hit-
tar nya utmaningar och finna det roligt att spela och vara på klubben. Med hjälp 
av våra olika tävlingar, kommittéer och medarbetare, så hoppas jag att vi med 
gemensamt engagemang från dig och mig utveckla vi-andan på klubben.
 
Vår nye restauratör Carl Philip Dreyer, ser att restaurangens verksamhet ska 
erbjuda upplevelser som stärker dragningskraften till vår klubb.
Vi och vår personal vill göra allt för att vi uppfattas som en av Regions attrak-
tivaste golfanläggningar med familjekänsla. 

Välkomna till årsmötet den 7 mars.
Hälsningar
Håkan Asmoarp

Foto framsida + foto i artiklar. 
Bertil Björk, BBjFOTO.SE
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Shopens, receptionens och kansliets öppethållande
Februari vardagar 09.00 – 13.00 (eller efter överenskommelse)
Mars vardagar 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 (eller efter överenskommelse)

Säsongsstart i shopen
Årets säsongsstart i shopen sker till påsk den 30 mars-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 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 ”medlemsgästgreenfee”och ”green-
feeutbyte” vardag och helg.
Hänvisar vi till hemsidan – www.bosjoklostergk.se under fli-
ken gäst/greenfee.

Bokad tid skall vara ”avprickad” i reception/shop, eller när 
dessa är stängda via terminalen, senast 20 minuter före start. 
Ej avprickad tid återgår och kan bokas ut på nytt igen. OBS! 
När reception/shop är stängd gör ni detta via terminalen. Vi 
vill också ta tillfället i akt att berätta för bland andra våra ny-
börjare att så här års är det gott om plats på banan, ”stressen” 
av etablerade spelare är då liten. Under högsäsong gäller efter-
middagar på fredagar, lördagar och söndagar som de mindre 
stressande speltiderna. 

Kolla gärna med oss i receptionen/shopen, vi kan tipsa om 
vilka tider som normalt är glest använda.

Arbetsteam - 2018
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 fortsätt må bra. Därför kommer vi att göra ett nytt 
upprop och intresseanmälan under våren till olika små frivil-
liga arbetsteam. 

Följande verksamheter har vi tänkt oss utveckla och skapa oli-
ka arbetsteam, t ex golfvärdar, lokal (dvs klubbens när- och in-
omhusmiljö) eller någon annat behov i klubben som dyker upp.
Du/ni som är intresserade av att ingå i någon av verksamheter-
na, ring 0413-258 58 eller maila oss på info@bosjoklostergk.
se sedan kommer vi att gå vidare med arbetet under våren.

Allting handlar om att sätta Bosjökloster ännu mer på golf-
kartan så att både medlemmar, gäster och företag får om möj-
ligt en ännu bättre och starkare upplevelse när man besöker vår 
klubb. 
Tillsammans är vi starka och kan göra framtiden riktigt intres-
sant 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 tävlingar som är aktuella, medlemsinforma-
tion, erbjudanden, produkter och mycket annat av värde för 
din golf mer.
Micke, Tina, Anette och Stellan

Vi hälsar vår nye restauratör 
Carl Philip Dreyer välkommen

till Bosjökloster Golfklubb!
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Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb        

 

Anläggningskommittén 

Bosjökloster GK - Verksamhetsplan 2018

Viktiga områden inom Vision 50/50 är: Ledarstil, Tider, Klub-
bens sätt att fungera och Bemötande /kommunikation. För mer 
info om områdena – se verksamhetsberättelse 2017.

En nulägesbeskrivning har vuxit fram under 2017 som ligger 
till grund för en handlingsplan där vi ska formulera klubbens 
mål om jämställdhet.

Utifrån dessa områden kommer en handlings- och aktivitets-
plan att utformas samt mål för de närmaste åren. Vision 50/50 
är en långsiktig process för att göra vår golf mer inkluderande 
och jämlik, ett arbete som berör alla medlemmar.

Vision 50/50 - Ulrika Arvidsson

Bana - Thomas Grenander arbetar under vintern, övrig banper-
sonal passar på att ta ut sin ledighet, förutom Thomas, vår head 
greenkeeper som också är igång en del.  

Greenerna blev djupluftade med tryckluft även under hösten 
2017, precis som förra året med gott resultat, detta är en åtgärd 
som också kommer att genomföras under 2018. Dressning av 
fairways skedde också under hösten och kommer även att gö-
ras under kommande säsong. Dräneringsarbete kommer att ut-
föras färdigt både på och runt hål 12 samt början på hål 13, dvs 
tee-område på 13.

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 2018. 

Fastighet - Bortsett från uppfräschning av restaurangen är det 
inte planerat att utföras större investeringar i klubbens byggna-
der, utan det blir ett år med inriktning på det löpande underhål-
let, framför allt på ute-ytor som fasader, vindskivor och muren 
vid parkeringen. 
Anläggningskommittén - 
Bengt Olsson och Stefan Andersson

Onsdagen den 7 mars 2018 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 – bil. 1
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning – 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. Fastställande av maximiantal för klubbens aktiva spelare
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner – bil. 3
12. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgifter för kommande verksamhets- och räkenskapsåret –  bil. 4
13. Övriga frågor (information och diskussion)
14. Avtackning 
15. Avslut

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HjÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Bosjökloster i januari 2018
Styrelsen

Vision 50/50
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Seniorkommittén 
Kommittén - I år har vi två nya medarbetare i seniorkommit-
tén. Agneta Johansson och Eva Jönsson ersätter Monica Gus-
tavsson och Agneta Nyqvist. Vi tackar Monica och Agneta N. 
för allt ni bidragit med till seniorkommittén.

Tisdagsgolfen - Seniorernas vårmöte är i år tisdagen den 10 
april, som vanligt med tävling och fika efteråt. Björks Ring-
sjön Senior Cup fortsätter 2018. Vi utökar tävlingen Tee fore 
two med fler lag, eftersom tävlingen blev fulltecknad med en 
gång. Hela tävlingsprogrammet hittar ni på hemsidan och i re-
ceptionen.

Utbytestävlingar - Fyrväpplingen minskas i år till fyra täv-
lingar med kanonstart på samtliga banor. 
Bruttopriset försvinner. Vi tar bort regeln att det skall finnas 
både damer och herrar bland de sex som räknas i laget. Vi 
får spela från valfri tee. Triangelmatcherna och utbytet med 
LAGK fortsätter som tidigare. Anmälan till utbytestävlingarna 
kan göras fr o m måndag kl.12.00 två veckor före tävling, utom 
för Fyrväpplingen där gäller 3 veckor. 

Klosterrundan - Klosterrundan spelas i år den 7 augusti. 
Många Skåneklubbar har slopat denna typ av tävling, därför 
hoppas vi att fler söker sig till vår tävling.

Seriespelet - Vi har 6 serielag på herrsidan, från H-22 till H-75. 
Dock saknas H-40 i år pga. för få deltagare. Vi har inte fått ihop 
ett H-80 lag i år heller. Det var 408 lag som deltog i herrarnas 

seriespel 2017. 4000 spelare deltog! Vi har samma lagledare i 
år som 2017. Namnen finns på hemsidan.
Träningen för serielagen fortsätter 2018.

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

Noterat 2017 - H-50 flyttar upp till division 3, och H-70:1 till 
division 2. KG Andersson vann Björks Ringsjön Cup. Mest 
spelade ronder hade Rolf W Johansson, 23 av 25 möjliga.
Gretel och Lennart Andersson vann Tee fore two. Bosjökloster 
vann Triangelmatchen och utbytet med LAGK och kom fyra i 
Fyrväpplingen. Ett stort grattis till alla som bidragit till de fina 
resultaten!
Seniorkommittén - Sven Jerre

En senior att se upp till!

Juniorkommittén 
Målet med juniorverksamheten på Bosjökloster GK är att er-
bjuda barn och ungdomar en väg in till golfens värld. Detta 
ska ske genom att utveckla deras golfspel med träning, ge dem 
möjlighet att tävla och även engagera juniorerna på olika sätt. 
Vi vill att juniorerna ska vara en aktiv och närvarande del av 
klubben. Men det övergripande målet är så klart att våra junio-
rer ska ha roligt och trivas på Bosjökloster Golfklubb.

Träningen startar redan i mars månad och håller på fram till 
oktober. Träningsgrupperna är indelade i 4 nivåer, från golfkul 
för de yngsta, starta golf för de lite äldre nybörjarna och junior 
yngre respektive äldre för de som spelat ett tag. Utöver ordina-
rie träning kommer vi att arrangera två träningsläger och ha ett 
antal speldagar under sommaren. En kväll i veckan kommer vi 
även att ha spelträning för att få ut juniorerna på stora banan 
där de får chans att spela tillsammans med sina träningskompi-
sar. Vi ska även försöka få till ett samarbete med två andra klub-
bar för spelutbyte och erbjuda möjlighet att spela på annan bana. 

Nytt för 2018 är att vi ska satsa lite extra på tjejerna. Skånes 
Golfförbund arrangerar Golftjej Skåne, vilket är träningsläger 
för tjejer. Juniorkommittén kommer att bidra med del av avgif-
ten för de som är intresserade.

De juniorer som kan och vill ska få chans att tävla. Precis som 
tidigare år kommer vi att vara med i Miniligan för de yngsta 
och Matchligan för de som fått officiellt handicap. Nytt för 
2018 är att vi ska vara med i PGA ProAm vilket är en individu-
ell tävling för de som kommit ner en bit i handicap. Alla, från 
helt gröna nybörjare till erfarna juniorer, kommer att få vara 
med i Skandia Cup.

Utöver träning och tävling så fokuserar vi självklart på den 
sociala biten av golfen. Vi kommer att arrangera en föräldradag 
under sommaren och en avslutning på hösten. Då är föräldrar 
varmt välkomna och kommer att utmanas i olika aktiviteter. 
Golfåret kommer att avslutas med ett traditionsenligt Julbord. 
Under året ska juniorerna även få arrangera och bjuda in klub-
bens seniorer till en tävling. 

Tidigt i vår startar rekryteringen av nya intresserade juniorer. 
Vi kommer bland annat att gå ut med information till skolor 
och bjuda in till kick off-dagen som hålls i april. Där får våra 
aktiva juniorer visa de nyfikna och deras föräldrar vad vi gör 
och de får prova på att spela lite själva.
Kommittén – Består av Peter Frostlund, Peter Christensen, 
Linda Sundius och Henrik Lindahl

Juniorkommittén - Henrik Lindahl
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Kick-Off – Vi startar upp säsongen i slutet av mars/början av 
april med en trevlig kväll på klubben. Vi träffas, äter, får infor-
mation om verksamheten samt bjuds på en härlig mannekäng-
uppvisning där shopen visar det senaste modet inom golfen. 
Datum kommer senare, håll ögonen öppna.

Vardagsgolf – Varje vecka (måndag eller torsdag), 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 tillsammans. Även 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. Anmälan sker i 
GIT, för alla damer med upp till 54 i hcp.

Tävlingar – Vårtävlingen som är en 3-manna scramble, spelas 
22 april. Vår utbytesdag är den 28 juni. Damsignalen spelas 
som alltid sista fredagen i juli, dvs 27 juli. Även i år anordnar 
vi en hemlig resa i början av augusti. Avslutningen på säsongen 
blir söndag den 23 september då vi spelar Tekla Flagg. Stegen 

Damkommittén

kör igång i början av maj och Fenus Cup spelas 15-16 septem-
ber. Ni hittar all information om tävlingarna på vår hemsida.

Seriespel - Vi deltar i Skåneserien kat 1, 2 och 3. D60, D70 
samt Foursome Hcp. I år kommer Bosjökloster arrangera Four-
some Hcp den 13 maj och Skåneserien kat 2 den 13 juni.
Information - På damernas hemsida, http://www.bosjoklos-
tergk.se/medlem/damgolf, hittar du all information om vår 
verksamhet. 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 och Birgitta 
Pahmp. Vi är i behov av en eller två personer till så är ni intres-
serade av att vara med i damkommittén hör av er till Jeanette, 
0706-376424 eller jeanette@fenus.se. 
Vi ser fram emot en härlig golfsäsong 2018!
Damkommittén - Jeanette Johansson
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PR-och marknadskommittén
Vi vill önska alla sponsorer/partners en God fortsättning och 
tacka för nytt förtroende/samarbete för 2018.
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. 

Målsättningen är att fortsätta samarbetet med handbollsklub-
ben H65. Vi har idag många barn och ungdomar i våra verk-
samheter och tillsammans kan vi se till att ge ytterligare barn 
och ungdomar en möjlighet att utvecklas i positiv riktning. 
Båda klubbarna kan tillsammans skapa något som är till stor 
nytta för både näringsliv och föreningsliv i MittSkåne.

Fortsätta arbetet med 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, Malin Carnor, Sara Bad-
man, Torbjörn Gunnäng, Sven Nilsson, Paul Ramberg, Olle 
Schönström och Stellan Ragnar (adj).

PR-kommittén - Stellan Ragnar och Dan Nilsson

Medlemskommittén 
En ny säsong betyder många spännande aktiviteter. Vi hälsar 
vår nya krögare – Carl Philip Dreyer välkommen till klubben 
och hoppas på härlig säsong med många trevliga samarbeten 
och aktiviteter för våra medlemmar och gäster.

Golfens Dag - den 26 maj arrangeras Golfens Dag på klubben 
med många aktiviteter för både golfare och de som vill prova på.
Medlemskommittén hälsar alla hjärtligt välkomna.

Medlemskommittén - Eva Grubbström

28 juli 2017  Damsignalen16 september 2017  Tekla Flagg
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Datum Tävling  Speltyp Tävlingskommittén på Bosjökloster GK ser fram mot tävlings-
säsongen 2018 med tillförsikt och hoppas att vädrets makter är 
med oss under tävlingsdagarna.

Traditionsenligt inleder vi säsongen med en scrambletävling 
med lottade lag. Du får möjlighet att spela tillsammans med 
andra som Du kanske aldrig skulle spelat med annars. För Dig 
som är ny golfare och kanske aldrig spelat tävling tidigare är 
detta ett ypperligt tillfälle att känna på hur det är att spela tävling.

Ta också chansen att anmäla Dig som tävlingsfunktionär. Det 
innebär att Du är funktionär vid maximalt 2 tillfällen under 
säsongen och Du lär garanterat känna nya trevliga golfare.

Under 2018 kommer vi att fortsätta utbytet med OoM-klubbar-
na, Eslöv GK, Kävlinge GK, Lunds Akademiska GK och Ro-
meleåsens GK. Liksom 2017 kommer vi att spela 2 tävlingar 
på respektive klubb där helveckomedlem spelar utan att betala 
greenfee. De bästa spelarna i respektive klass kvalificerar sig 
till finaltävlingen Order of Merit Race to Kävlinge. Finaltäv-
lingen genomförs, som det framgår av namnet, på Kävlinge 
den 29 september. Mer om denna samverkan och vilka typer 
av tävlingar som arrangeras hittar Du på vår hemsida och på 
Tävlingskommitténs anslagstavla.

Vi kommer att anordna en ny singeltävling på Bosjökloster den 
30 juni. Årets golfvecka genomförs mellan den 17/7 – 21/7. 
Veckan avslutas liksom 2017 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. Vi kan lova en extra 
häftig avslutning på golfveckan. Jämfört med 2017 kommer 
Solresors tävling att utgå. Vi kommer istället att samverka med 
Golfhäftet i tävlingen Golfhäftet Trophy. Tävlingen spelas på 
Bosjökloster den 3 juni.
Årets KM kommer att genomföras den 11/8-12/8. Tävlingen 
innebär också final i Årets Golfare. KM Match avgörs mellan 
den 1/5-11/8. Anmälan till KM-match görs SENAST den 19 
april. Antalet tävlande är begränsat till 32 i respektive klass.

Tävlingskommittén vill också påminna om följande föränd-
ringar som genomfördes förra året
• Scorekorten skall hämtas ut senast 20 minuter före egen  
 starttid
• Vi startar med 10 minuters intervall mellan bollarna
• Personen med lägst handicap i respektive boll ansvarar  
 för att speltempot hålls

Tävlingskommittén består under 2018 av följande personer: 
Ingrid Petermann, Karin Björkman Björkelund, Magnus Jo-
hansson, Björn Rydberg och Hans-Åke Carlsson (ordf)

Tävlingskommittén - Hans-Åke Carlsson

Tävlingsprogram 2018 Tävlingskommittén 

April
Sö 8 Tävlingsledarträff Scramble
Lö 28 Säsongsstarten scramble 

Maj
Ti 1 Matchspel KM Anmälan Match
Ti 1 Kävlinge GK - OoM (RtK) Singel
Sö 6 Singeltävling - OoM (RtK) Singel
Lö 26 Lunds Ak. GK - OoM (RtK) Partävling

Juni
Sö 3 Golfhäftet Trophy 2018 Greensome PB
Lö 9 Eslövs GK - OoM (RtK) Partävling
Sö 10 Bil Månsson Volvo Challange Irish Greensome
Lö 16 Romeleåsens GK - OoM (RtK) Singel
Lö 30 Ny singeltävling Singel

Juli
Ti 17 XL/Bygglands 2-Scramble Scramble
On 18 Golfveckans Bästboll Fyrboll/Bästboll
To 19 Coloramas Irish Greensome Irish Greensome
Fr 20 Thörncrantz o son Tre i en
Lö 21 Bosjökloster Bistro och 
 WighGolf 9 singel 18  
  greensome

Augusti
Lö 11 Stora KM/Lilla KM Slagtävling
Sö 12 Stora KM/Lilla KM Slagtävling
Lö 18 Kävlinge GK - OoM (RtK) Partävling
Sö 26 Sparbanken Skånes Foursome - 
 OoM (RtK) Partävling

September
Sö 2 Lunds Ak. GK - OoM (RtK) Singel
Lö 8 Eslövs GK - OoM (RtK) Singel
Sö 9 Ringsjö Värdshus 
 Äkta Makar/Sambos Irish Greensome
Lö 22 Romeleåsens GK - OoM (RtK) Partävling
Lö 29 Kävlinge GK - Slutspel 
 OoM (RtK) Singel

Oktober
Lö 6 Tack för hjälpen-golf samt 
 serieavslutning Slaggolf

November
Lö 3 Gåsagolf Poängbogey
  
Fortsatt tävlingssamarbete - OoM 2018, Race to Kävlinge 
(RtK). Utbytestävlingar mellan Kävlinge GK, Lunds Ak. GK, 
Romeleåsens GK, Eslövs GK och Bosjökloster GK. 
Två tävlingar på vardera bana samt en finaltävling för de som 
kvalificerat sig och som i år spelas på Kävlinge GK, se även 
hemsidan.  



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

Golfens Dag 26 maj på Bosjökloster GK
Bjud med vänner och bekanta. Alla är välkomna!

Bosjökloster GK    Tel 0413-258 60    info@wighgolf.se    www.wighgolf.se

Säsongstart  
på Bosjökloster GK

Vi öppnar 
till påsk!


