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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Årets höstmöte är en ny milstolpe i Bosjökloster GK’s föreningsliv. Såsom vi beslutade i våras är detta ett 
höstårsmöte, där vi väljer ny styrelse. 

När jag sitter och skriver detta tittar jag tillbaka på vad jag skrev inför vårt vårårsmöte i mars 2016. Hur träffsäkra 
var mina funderingar för 2016? Golfsverige har blivit roligare, det spelas mer golf igen och medlemsantalet minskar 
inte. Svensk elitgolf syns mer både internationellt och i svensk media. OS var tv-publikmässigt lyckat för golfen. 

På klubben har vi haft första året med Stellan Ragnar som ny klubbchef och Palle som nygammal restauratör. Jag 
hoppas ni tycker som jag att deras engagemang och kunnande har stärkt vår kvalitet. 

I informationsbrev 
september 2016 
skrev jag bl.a. 
Styrelsen arbetar 
kontinuerligt med 
målet att anlägg-
ningen och verk-
samheten ska attra-
hera dagens och 
framtida golfare. 
Styrelsen analyse-
rar och diskuterar 
också djupgående 
ekonomin med syfte 
att även fortsätt-
ningsvis ha en 
långsiktig och stabil 
föreningsekonomi.  
Denna analys har 
resulterat i ett för-
slag till inriktnings-
beslut som årsmötet föreslås anta för den kommande styrelsens riktlinje inför kommande budgetarbete. 

Uppropet om frivilliga resurser till olika grupper, kiosken, golfvärdar, hålvärdar, lokalvärdar mm föll inte så väl ut. 
Vi räknar med att genom medlemskommittén ta ett nytt grepp till 2017. 

Aktiviteten på klubben med antalet tävlingar och tävlingsdeltagare har varit ungefär detsamma som 2015. Tack vare 
den fina sensommaren har vi haft något fler gäster än tidigare år. Barn och ungdomsverksamheten börjar kännas 
stabil och Micke, vår Pro, leder dessa grupper på ett vis som skapar entusiasm. 

Vid höstårsmötet kommer vi dels berätta om vad som har hänt golfmässigt 2016 på klubben, samt presentera idéer 
inför framtiden, vad som vi i styrelsen, tillsammans med våra resurser, anser är avgörande för vår klubbs utveckling 
och vår förmåga att attrahera den framtida golfaren, ung som gammal. Det kommer även uppmärksammas sports-
liga golfresultat och avtacka de som lämnar styrelsen. 

Vill med dessa orden dels önska er fortsatt fin golfsäsong samt hälsa er välkomna till årsmötet. 

Hälsningar Håkan  

Årsmöte Söndagen den 30 oktober kl 14.00 i klubbens lokaler 

Klubben bjuder på fika efter mötet 

Kallelse och dagordning bifogas separat till detta klubbnytt 



BOSJÖKLOSTER GK 
Bosjökloster 101 

243 95 Höör 

Telefon: 

Kansli 0413-258 58 

Tidbokning 0413-258 96 

Banpersonal 0413-258 01 

Pro & Shop 0413-258 60  

E-post: info@bosjoklostergk.se 

www.bosjoklostergk.se 

MÅNGA NYA AKTIVITETER I ÅR 

Medlemskommittén har under året genomfört ett antal uppskattade aktiviteter. 

”Fredag med Palle” har dragit många glada golfare som njutit av Palles goda 
buffé. Senaste gången var vi över 100 personer. I november har vi ytterligare ett 
arrangemang tillsammans med Palle. Denna gång blir det ölprovning. 

I början av säsongen hade vi Staffan Åkeby på besök. Då fick vi lära oss mer om 
fåglarna vi ser på och utanför banan.  

Alla läsentusiaster hade en fantastisk kväll tillsammans med bibliotekarie  

Anneli Ahl. Hon presenterade böcker att koppla av med, mellan golfrundorna. 

Vi har också genomfört en ”medlemsvärvningskampanj” på CityGross under två 

helger före sommaren. Ett stort tack till alla som ställde upp och hjälpte till. 

Under sommaren har det även bildats en ”husgrupp” som arbetat för att vi ska 

få ett fint klubbrum. Tack till Lena Nordgren, Kerstin Dahlberg Johansson och 

Ulla-Britt Evers Lidheimer! Om någon mer vill hjälpa till i denna grupp eller 

har idéer eller tankar om vad vi borde planera framöver så hör av er till någon i 

medlemskommittén. 

Eva Grubbström ordf., Camilla Hedberg, Barbro Petersson  
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TÄVLINGSRESULTAT 
DAMGOLF  
3-mannascramble  

Vanns av Anna-Karin Kroon/Gun-

Britt Nilsson/Ethel Andersson på 

det fina resultatet 62,2 slag.  

Damsignalen 

A-klassen vanns av Pia Selin-

Rydberg, B-klassen av Britt-Marie 

Abrahamsson och C-klassen av 

Ewa Malmström.  

Utflykt Sjöbo 

Vanns av Titti Carlsson i A-klassen 

och Yvonne Nilsson i B-klassen.  

Tekla Flagg  

A-klassen vanns av Gerd 

Lundgren och B-klassen av Ewa 

Malmström. 

Stegen 

Vanns av Karin Björkman 

Björkelund/Christel Pettersson 

och andra chansen vanns av Gretel 

Andersson/Birgitta Pahmp.  

Seriespel Damer 
Vi har deltagit i 5 olika serier: 
Skåneserien, Foursome Open, 
Foursome Hcp, D60 och D70.  

Stort tack till våra coacher som 
lagt ner mycket arbete med att se 
till att vi har lag till varje 
spelomgång: Anna-Karin Kroon, 
Jeanette Johansson, Britt-Marie 
Abrahamsson, Ann-Kristin 
Marcusson Fridh och Eva 
Jönsson.  

HAR DU RÄTT 
MAILADRESS? 
Gå in på golf.se och kolla. Välj 

Mina sidor/Mina inställningar/

Mina uppgifter. 

 

REDAKTION 
Ansvarig utgivare:  

Håkan Asmoarp 

Produktion och layout: 

Berry Pahmp 

Foton: Bertil Björk m fl 

DAMGOLF 
Vi startade i mitten av april med en kick-off där ca 70 damer bjöds på god mat, 
information och mannekänguppvisning. 

Vardagsgolf 
Varje måndag, med några undantag, har vi spelat 18 eller 9 hål. Vi har haft 338 
starter och ca 60 damer som varit med oss någon gång. 

Ruff o Duff 
Varannan torsdag träffades damer som är nybörjare eller inte vill spela tävling. 
Vi har varit mellan 2 och 8 personer varje gång. Till nästa år hoppas vi att fler 
vill vara med oss dessa gånger. 

Tävlingar 
Första tävlingen för året, en 3-
mannascramble lockade ca 40 
deltagare. Vinnare och resul-
tat från de olika tävlingarna 
finns i spalten bredvid. Våra 
utbytesdagar spelades 21/6 
och 18/8 och Bosjöklosters 
damer har haft möjlighet att 
spela utbytesgolf på 14 olika 
banor. Damsignalen spelades som alltid sista fredagen i juli. Vår hemliga utflykt 
gick i år till Sjöbo. I början av september spelade Vi Fenus Cup och det blev en 
mycket jämn match, 15-15. Eftersom lag Kloster segrade förra året fick de 
behålla mästartiteln. Säsongen avslutades med Tekla Flagg. Dessutom spelades 
Stegen under hela säsongen. Stort Grattis till alla våra vinnare och till alla andra 
som varit med på våra tävlingar. 

Sponsorer 
Tack till alla er som skänkt priser till oss under året: Boijertz Conditori,  
Lager 23, Smartbuy, Moster Fridas Ost & Delikatesser, BM Fastigheter och 
Blomsterverkstan. 

Damkommittén 
Har bestått av Jeanette Johansson, Britt-Marie Abrahamsson, Yvonne Nilsson 
och Katarina Prenell.  

Tack för i år och hoppas vi ses 2017! 

Jeanette Johansson ordf.  



VÅR BANA 

Under hösten kommer en del stora åtgärder att genomföras på banan bl.a. 

besprutning mot ogräs och dressning av fairways. Även dräneringen vid green 

på hål 18 kommer att förbättras. 

Efter en nyligen gjord översikt av banan, har vi även planerat att under lågsä-

songen åtgärda en del mindre saker såsom uppfräschning av periskopen på hål 

6 och 11, uppklippning runt bänkar, klippning av hängande grenar mm. 

Vi kommer även att undersöka hur vi ska förbättra våra sandbunkrar. En åt-

gärdsplan och kostnadskalkyl kommer att tas fram. Vi ser även över möjlighet-

erna att få mindre gräsklipp, framförallt på tees och runt greener. 

Inga omfattande investeringar är planerade vad gäller fastigheterna kom-

mande vinter. Några mindre saker kommer att åtgärdas i restaurangen. Om 

banpersonalen hinner med, kommer det även att bli en del uppfräschning av 

omklädningsrummen. 

Bengt Olsson ordf. anläggningskommittén  

TÄVLINGSSÄSONGEN 2016 

Vi har haft tur med bra väder under i stort sett alla tävlingsdagar vilket 

naturligtvis bidraget till en lyckad tävlingssäsong.  

För resultat på årets tävlingar hänvisar vi till vår hemsida. Årets bästa 

bruttoresultat hade Peter Åström med 73 slag på KM. 

Årets Golfare blev Kattis Prenell som avgjorde i sista deltävlingen. Lennart 

’Nenne’ Andersson  kom på andra plats. GRATTIS KATTIS 

Tävlingsprogrammet för 2017 planeras för närvarande och eventuellt kommer 

vi att samverka med klubbar i vårt närområde vid vissa tävlingsdagar. 

PR-kommittén arbetar med att hitta sponsorer till tävlingarna 2017. 

Inför tävlingssäsongen 2016 hade vi som målsättning att öka deltagandet i 

våra tävlingar och nu, när en tävling (gåsagolfen) återstår, har vi höjt snittet. 

Målsättningen att KM skall bli allas angelägenhet har vi inte uppnått. Ett 

annat mål vi hade var också att få snabbare spel och det har blivit bättre under 

året. 

Alla som har idéer hur vi ska få snabbare spel och/eller idéer om 

tävlingsverksamheten  är välkomna med sitt bidrag via telefon eller mail till 

0413.23622@telia.com (Hans-Åke Carlsson). 

Hans-Åke Carlson ordf. TK 
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STATISTIK TÄVLINGAR 
Totalt har TK ansvarat för 18 

tävlingar under året med totalt 

1341 starter, 10 partävlingar och 8 

singeltävlingar.  Medelantalet 

startande var 59,7 i singel-

tävlingarna och 94,8 i partäv-

lingarna. Vi har haft drygt 200 

greenfeegäster på våra tävlingar 

varav drygt 100 under golfveckan.  

Vi har höjt snittet på antal 

deltagare från 68,4 under 2015 till 

74,5 2016.  

I år hade vi 74 deltagare under 

KM-dagarna mot 87 under 2015.  

 

GREGER ERICSSON 

kvalificerade sig till världsfinalen i 

Mercedes Trophy World Final 

2016 genom att vinna Sverige-

finalen, som spelades i somras på 

St Jörgen Park i Göteborg.  

I skrivande stund är Greger i 

Stuttgart och försvarar de svenska 

färgerna i finalen.  

Vi önskar honom lycka till! 

 

HOLE-IN-ONE 
Under säsongen har flera 

medlemmar gjort hole-in-one: 

1/6  hål 12 Christer Olofsson 

3/7  hål 12 Alf Bengtsson 

19/7 hål 15 Ingrid Petermann 

27/7 hål 8 Håkan Munther 

16/9 hål 12 Björn Rydberg 
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SENIORGOLF 

Utbytestävlingar med andra klubbar  

Triangelmatchen och utbytet med Lund har vi vunnit i stor stil i år igen.  

Fyrväpplingen vanns av Hesslegården. Vi kom fyra.  

Klosterrundan 

Klosterrundan lockade i år 56 deltagare. 11 av dessa var greenfeegäster. En klart 

vikande trend. Vinnare i A-klassen var K-G Andersson på 70 slag. I B-klassen 

vann Stig Evers på 65 slag. 

Förslag på seniorernas höstmöte.  

Starta matchspeltävling i lag. 

Start från tee 1 och 10 och i 2 klasser i utbytestävlingarna. 

Hälsningar från oss i Seniorkommittén! 

Sven Jerre ordf., Monica Gustavsson, Agneta Nykvist, Lennart Pettersson 
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HERRARNAS  
SERIESPEL 
H-22 kom fyra i division 3. 

H-45, H-55 och H-70:2 kom fyra i 

division 4. 

H-65 kom tvåa i division 2. 

H-70:1 kom tvåa i division 4. 

H-75 kom tvåa i division 1. 

 

SENIORERNAS  
VECKOTÄVLING 
I Björks Ringsjön Senior cup, där 

snittet av de 10 bästa tävlingarna 

räknas, blev slutställningen: 

1. Berry Pahmp 72,6. 

2. Bente Jönsson och Stig Evers på 

73,4. 

Stig har spelat flest tävlingar un-

der året - 22 st. 

Årets bästa nettoresultat fick Stig 

Evers, som gick på 65 slag på 

Klosterrundan och Birgitta 

Pahmp, som också  gick på 65 slag 

på sista  tisdagstävlingen i Ringsjö 

Cup. 

Årets bästa bruttoresultat fick 

Lennart ”Nenne” Andersson med 

79 slag i utbytet med Lund. 

 

BILMÅNSSON CUP 
Ett antal medlemmar kvalificerade 

sig till finalen i BilMånsson Cup, 

som avgjordes på Elisefarm GK 

13/8. Vinnare av finalen blev  

Erik och Camilla Hedberg.  

Stort grattis! 

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS 

Vi satte upp ett högt mål för 2016 men tråkigt nog ser det inte ut som att vi 
lyckas riktigt enligt planerna.  Däremot är det trevligt att hälsa våra nya 
sponsorer, Bilhallen (Toyota) i Höör och Höörs Gästgifwaregård, välkomna till 
Bosjökloster golfklubb. 

Orienteringstavlan, som kom upp under 2015, saknade i början fyra sponsorer, 
men nu är äntligen alla 28 reklamplatserna fyllda. 

Den 9 september spelades Sponsorcupen. Sparbanken Skåne med Andreas 
Nilsson och Johan Svanberg vann överlägset och kan nu se fram emot egen 
parkeringsplats i närheten av klubbhuset under 2017. 

Under september och början av oktober pågår kontakter med befintliga 
sponsorer för att säkerställa sponsringen för 2017 och under senare halvan av 
oktober kommer vi att jobba med att finna nya sponsorer/samarbetspartners. 

Om du själv vill, eller har förslag till, att sponsra Golfklubben, är vi tacksamma 
om du hör av dig till kansliet. 

Ett stort Tack till alla sponsorer för att ni har stöttat Bosjökloster golfklubb 
under 2016. 

Dan Nilsson ordf. PR-kommittén 

Nervösa föräldrar förbereder sig för match på korthålsbanan mot våra juniorer. 
Man förstår varför när man ser resultaten. Juniorerna 7 ½ - föräldrar 3 ½.  

JUNIORVERKSAMHETEN 

Juniorerna har under 2016 haft en omfattande verksamhet med många delta-

gare, nya så väl som gamla. På hemsidan finns en hel del att läsa och fler foton. 

B Föreningsbrev 

Bosjökloster Golfklubb 


