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för Bosjökloster GK Ordförande har ordet!

Tack 2011 välkomna till 2012
Golfåret 2012 står för dörren. Vintern 2011 - 2012 har hittills inte 
varit lik våra senaste vintrar, vilket på ont och gott har gjort att vi har kunnat golfa mycket 
mer på hemmabanan än vad vi är vana vid. Många förundras över att vi kunnat hålla ba-
nan igång så mycket som vi gjort. 
Sen ni senast läste min ”ledare” så har det hänt mycket på klubben, vilket framgår av detta 
klubbnytt för 2012. Vi har påbörjat en succession som blickar framåt. Detta är en process 
som alltid är utmanande. 
Jag tror att många av er känner igen er i vad Sydney Harris har sagt: 
”Vårt dilemma är att vi hatar förändringar samtidigt som vi älskar dem. Vi vill att saker 
och ting ska förbli som de är men ändå bättre….”
Arbetet med planeringen inför 2012 har gjorts i ljuset av att vi ska känna att det finns en 
långsiktighet i vår förening. Samtidigt som vi vill ”gasa” mot framtiden så gäller det att 
utvecklas med tillbuds stående resurser.
Efter det att Anders Sandgren beslutade sig för att lämna klubben efter 12 års idogt och 
engagerat arbete, har vi nu rekryterat Magnus Andrén som vår nye klubbchef. 
Utöver detta så finns det styrelseledamöter som har aviserat att de också  efter långt och 
omfattande engagemang vill lämna sina uppdrag.
Att parallellt med förändringar av de personella resurserna kunna planera långsiktigt är 
ett av succekriterierna för att vår attraktiva förening ska kunna behålla sin dragningskraft. 
Som jag skrivit tidigare så blir det inte bättre än vad ni som medlemmar gör det till. Ni är 
denna verksamhetens viktigaste resurs och bästa ambassadör.
Den sittande styrelsen kommer vid årsmötet att signalera vad vi tror är viktiga inriktningar 
för de närmaste fem åren där vissa delmål förväntas vara uppnådda till 2014 då klubben 
firar 40 år.

Välkomna till årsmötet och träffa vår nye klubbchef, samt ge våra vänner som lämnar sina 
uppdrag ett varmt tack och inte minst hylla de som gjort speciella prestationer under 2011.
           Hälsningar Håkan
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Foto framsida: 
Nya klubbchefen Magnus Andrén

Nu är dags igen för vårens städdag!
Lördagen den 17 mars 2012 med början kl 09.00 

kommer årets städdag att äga rum. 
I år vill banpersonalen, som vanligt, ha hjälp med röjning i skogspartierna – 

sly och kanske något litet träd, att vi plockar kvistar och grenar samt att vi gör 
snyggt och rent runt våra klubbhus. Efter städningen bjuder klubben på lunch 

och därefter spelar de som önskar 9 hål poängbogey. 
Anmälningslista finns i receptionen.

Medtag, förutom glatt humör, lövräfsa eller motsvarande 
trädgårdsredskap. Samling utanför receptionen.

Hej!
Jag heter Magnus Andrén, är 31 år och bor i Lund med min fru. Jag kommer närmast 
från en tjänst som Idrotts- och Marknadsansvarig på Lunds Akademiska Golfklubb. Idrott 
och framförallt golf har varit en stor del av mitt liv vilket visar sig genom en del träning, 
golfspel (hcp: 1,9) och badminton. Sedan 2004 har jag varit verksam inom golfbranschen 
på Glasrikets GK, Trelleborgs GK och senast på Lunds Akademiska GK inom områdena 
pro-, kansli- och banverksamhet. 
Utbildningsbakgrund: Coacing & Sport Management, Växjö Universitet (180 hp)
Tränarutbildning (TAU & TU), PGA:s och SGF:s regi, Golfbanedrift, SLU Alnarp (30 hp) 
Jag ser verkligen framemot att lära känna Er medlemmar, personal, förtroendevalda och 
övriga samarbetspartners för mitt kommande jobb på Bosjökloster GK. Tveka inte att 
komma inom kansliet och växla några ord med mig.

Ny Klubbchef
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Sydpoolen
Spel på reducerad greenfee alla vardagar på nedanstående 
banor. Greenfeen är 240 kr för senior och 120 kr för junior. 
Följande klubbar deltar:
Abbekås GK, Allerum GK, Araslövs GK, Assartorps GK, Be-
dinge GK, Bjäre GK, Bosjökloster GK, Carlskrona GK, De-
geberga-Widtsköfle GK, Eslövs GK, Flommens GK, Hässle-
gårdens GK, Karlshamns GK, Kristiantad GK, Kvarnby GK, 
Kävlinge GK, Landskrona GK, Ljungbyheds GK, Lunds Aka-
demiska GK, Lydinge GK, Malmö-Burlöv GK, Nicklastorps 
GK, Olofströms GK, Perstorps GK, Romeleåsens GK, Ron-
neby GK, Sjöbo GK, Skepparslövs GK, Skyrups GK, Sofiedals 
GK, S:t Arild GK, Stiby GK, Svalövs GK, Söderslätts GK, Sö-
deråsens GK, Sölvesborgs GK, Tegelberga GK, Tomelilla GK, 
Torekovs GK, Trelleborgs GK, Trummenäs GK, Vellinge GK, 
Wittsjö GK, Ystad GK, Åkagårdens GK, Älmhults GK, Äng-
elholms GK, Äppelgårdens GK, Örestads GK, Öresunds GK, 
Örkelljunga GK, Österlens GK och Östra Göinge GK. 
Avtalet gäller även juli med undantag av följande klubbar:
Bjäre GK, Carlskrona GK, Flommens GK, Kristianstad GK, 
Landskrona GK, Torekovs GK, Trummenäs GK,  Åkagårdens 
GK, Örkelljunga GK samt Österlens GK. 
Greenfeeutbyte - vardagar
Vi fortsätter med vårt  greenfeeutbyte med nedanstående klub-
bar på alla vardagar. Greenfeen är 180 kr för senior och 90 för 
junior.  
Degeberga-Widtsköfle GK, Kävlinge GK, Skyrups GK (fd 
Hässleholms GK), Skepparslövs GK, Sofiedals GK, Örestads 
GK samt Östra Göinge GK
Greefeeutbyte - helger
Vi har greefeeutbyte med nedanstående klubbar på lördag, 
söndag och helgdagar. Greenfeen är 240 kr för senior och 120 
kr för junior.
Eslövs GK, Hässlegårdens GK, Kävlinge GK, Skyrups GK 
samt Wittsjö GK

Receptionens och kansliets öppethållande
Vardagar
Februari    09.00 - 13.00
Mars    09.00 - 15.00
April - september   08.00 - 16.00
Oktober    09.00 - 15.00
November   09.00 - 13.00
Lör-, sön- & helgdag
Två tillfällen per månad from april, som regel tävlingsfri lördag 
08.00 - 16.00. Övrig tid svarar shopen för denna verksamhet. 
Bagbricksdekal
Årets dekal till bagbrickan hämtas i receptionen när årsavgiften 
är betald.
Adressändring
Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte att meddela ändrad 
adress till oss alt registrera ny adress via golf.se. 
E-postadress
Vi har börjat skicka ut information till medlemmarna via e-post 
och får en hel del mail tillbaks pga. felaktiga e-postadresser. Gå 
in på www.golf.se och kontrollera att din mailadress stämmer. 
Har du ingen adress registrerad - kontakta oss så hjälper vi dig 
registrera din adress.

Medlemsgästgreenfee
Senior och äldre junior (19-21 år) kan vid 6 tillfällen under 
säsongen ha gästspelare med till reducerad greenfee (240:- för 
senior, 120 kr för junior). Gästen skriver in sig i greefeeboken 
och medlemmen skriver sitt kompletta GolfID i anmärknings-
kolumnen. Receptionen har viss kontroll över antalet ronder, 
dock måste medlem själv också hålla koll på antalet medlems-
gästgreenfee som utnyttjats. Vid överskridande faktureras 
medlemmen på mellanskillnad. 

Tidbokning
Vi har tidbokning alla dagar mellan 07.00-18.00. Tiderna före 
(06.00-06.52) och efter(18.07-19.30) gäller gäller bokning via 
terminalen utanför receptionen. Tid kan bokas via www.golf.
se (dygnet runt), samt i receptionen på öppettider enligt ovan 
30 dagar före aktuell speldag, eller lördag, söndag och helgda-
gar i receptionen eller shop, på tel. 0413-258 96. Terminalen 
utanför receptionen kan också användas. Alla tider är förbok-
ningsbara, 00, 07, 15, 30, 37, 45 och 52. Då reception och 
shop är stängda bokar ni starttider via www.golf.se eller via 
terminalen på golfklubben. Bokad tid skall vara ”avprickad” i 
reception eller shop, eller när dessa är stängda via terminalen, 
senast 20 minuter före start. Ej avprickad tid återgår och kan 
bokas ut på nytt igen. Mellantiderna bokas på plats speldagen 
max 1 timma före start. Har ni frågor kontakta receptionen.

Övrigt
Ni måste alltid ta vägen via receptionen för att pricka av eller 
boka starttid. Men även för att försäkra sig om tillfälliga lo-
kala regler mm. OBS! När reception och shop är stängda gör 
ni detta via terminalen.
Vi vill också ta tillfället i akt och berätta för bla våra nybör-
jare 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 el-
ler kansli, vi kan tipsa om vilka tider som normalt är glest 
använda. 

Golfvärdar
Är någonting som vi skall fortsätta med 2012. Som vanligt 
mycket uppskattade av såväl medlemmar som gäster. Golfvär-
darna kommer att tjänstgöra under högfrekventa tider (helger 
from maj tom september samt huvuddelen dagar under mitten 
av juni tom mitten av augusti), för att hjälpa medlemmar och 
gäster ute på banan. Med detta hoppas vi få gladare golfare 
samt att rondtiderna kommer att bli något kortare. Vi behöver 
även i år några nya golfvärdar, så hör gärna av dig till kansliet 
om du är intresserad.

Hemsida
På Bosjökloster GK:s egen hemsida kan du se vilka startför-
bud som gäller (tävlingsprogrammets uppgifter är preliminä-
ra), vilka tävlingar som är aktuella, medlemsinformation och 
mycket mer. Har du inte varit inne på sidan är det dags att gå 
in nu - www.bosjoklostergk.se
              Ewa  och Anders
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Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb

Söndagen den 4 mars 2012 kl 14.00 i klubbhuset. Röstlängdsteckning börjar kl 13.30.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som kontrollanter och   
 rösträknare
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar för 2011
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2011
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2011
9. Fastställande av maximalt medlemsantal för 2012
10. Fastställande av medlems- och köavgifter, verksamhetsplaner och budget för 2012
11. a) Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
 b) Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
 c) Val av suppleanter för en tid av 1 år samt med beslut om deras turordning
 d) Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år, i detta val får nya styrelsen ej deltaga
 e) Val av 2 ledamöter till valberedning för 2012, varav en ordförande och tillika sammankallande 
 (styrelsen utser inom sig en tredje ledamot till valberedningen)
12. Motioner 
13. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns upptagna på föredragningslistan)
14. Prisutdelning med bl. a  HIO-pris  
15. Avtackning
16. Avslut

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Golfklubben bjuder på kaffe efter mötet.

Bosjökloster i januari 2012

Mattias Myrgren, sekr

Styrelsens årsberättelse 2011
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Håkan Asmoarp, ordförande, Bertil Björck, vice ordförande, 
Mattias Myrgren, sekreterare, Sven Nilsson, kassör, Erik 
Hedberg, Sven Jerre, Benny Jakobsson, Gerd Lundgren, Olle 
Schönström och Michael Svahnberg.
Suppleanter: Camilla Munther, Greger Eriksson och Anton Jo-
hansson.
Klubbens administratör Anders Sandgren, har varit adjung-
erad.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.

Arbetsutskottet bestående av Håkan Asmoarp, Bertil Björck, 
Mattias Myrgren och Sven  Nilsson har haft 5 protokollförda 
sammanträden.
Klubbens administratör Anders Sandgren, har varit adjung-
erad.
Styrelseprotokollen finns tillgängliga i kansliet.

Styrelsen har under året, utöver gängse arbete, intensifierat den 
strategiskt långsiktiga planeringen. Detta har skett under mot-
tot att Bosjökloster GK ska vara ”Mellersta Skånes attrakti-
vaste familjeklubb och ha en av Skånes bästa banor”.

Med anledning av att vår klubbadministratör Anders Sandgren 
slutar den 2 mars 2012 så har AU på styrelsens uppdrag ge-
nomfört en nyrekrytering av klubbchef. Till ny klubbchef har 
rekryterats Magnus Andrén, Lund

Styrelsen och dess kommittéer har under 2011, påbörjat upp-
datering av instruktioner och befattningsbeskrivningar.

Antalet medlemmar vid årets slut var 1.314 varav 178 vilande.

Antalet greenfeegäster har under året varit ca 6.500 varav drygt 
3.000 Sydpoolenspelare.

Klubben har under året investerat ca 74 KKR i hål nr 18, ca 
7 KKR  i maskiner. I klubbhusen inkl. restaurang, kiosk, har 
investerats för ca 369 KKR. 

Beträffande övrig ekonomisk redovisning hänvisas till förvalt-
ningsberättelse och årsredovisning.

Höör i januari 2012   Håkan Asmoarp
           Ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Inom parentes anges 2010 års siffror.
Styrelsen för Bosjökloster Golfklubb får härmed avgiva årsre-
dovisning för tiden 1 januari - 31 december 2011.

I medlemsavgifter har under året inbetalts 2.685.250 kr 
(2628.700 kr).
Totala antalet medlemmar uppgår vid årets slut till 1.314 st 
(1.287) enligt nedanstående kategoriindelning.
Seniorer  1029  (986)
Studerande  6  (13)
Junior  ä  28  (29)
Junior  y  46  (51) 
Knattar  27  (29)  
Vilande  178  (179)
I siffrorna ingår 6 (7) familjemedlemskap samt  anställda.
 
Klubben har under året haft 7,5 årsanställda.
Kostnaderna för löner blev totalt 2.188.666 kr (2.090.323 ) 
varav 1.408.934 kr (1.388.782) avser löner till banpersonal , 
779.732 kr (701.541) till kontorsanställda och  städare.

I bidrag har erhållits totalt 711.932 kr (837.114) varav 702.099 
kr (830.599) avser lönebidrag från AMV och resterande stat-
liga och kommunala bidrag.

Klubbens lån från medlemmar uppgår till 12.603.600 kr 
(13.061.900).

Investeringar i maskiner, inventarier, byggnader och mark  har 
under året uppgått till 450.642 kr (932.620). 
Maskiner 7.290 kr (248.950), byggnader 279.958 kr (331.670), 
inventarier10% 19.161 kr (0),inventarier 20% 69.811 kr(0), 
markinventarier 0 kr(0), mark 74.422 kr (352.000). 

Avskrivningar har gjorts  med   minst 15% på maskiner, 10% 
och 20% på inventarier, 0% på mark,  5% på markinventarier 
och 3% på byggnader.  
Totala avskrivningar uppgår till 443.725 kr (636.615).

Årets vinst uppgår till 14.110:02 kr (17.209:42). Styrelsen fö-
reslår att vinsten överföres till återanskaffningsfonden, som ef-
ter detta uppgår till 992.098:44 kr  (977.988:42).
 
Höör  i januari  2012

Håkan Asmoarp, Mattias Myrgren, Bertil Björck                 
Benny Jakobsson, Gerd Lundgren, Olle Schönström                   

Sven Jerre, Erik Hedberg, Michael Svahnberg, Sven Nilsson

Årsredovisning 
för Bosjökloster Golfklubb

räkenskapsåret  1 januari - 31 december 2011.
BALANSRÄKNING

Foto: Ann-Kristin Freijd

TILLGÅNGAR 20111231  20101231
Omsättningstillgångar   
Kassa 7 852,00     7 338,00    
Postgiro 2 376,00     2 000,00    
Checkräkning 243 076,34     447 086,64    
Bankkonto 5 011 180,17     5 667 843,78    
Interima fordringar 57 130,00     56 349,00    
Lager 125 650,00     32 450,00    
Kundfordringar -       32 574,00    
Summa oms.tillgångar 5 447 264,51     6 245 641,42    
   
Anläggningstillgångar   
Maskiner 170 000,00     303 450,00    
Inventarier 80 000,00     6 000,00    
Mark 4 100 822,00     4 026 400,00    
Markinventarier 240 000,00     310 000,00    
Byggnader 3 953 000,00     3 891 055,00    
Insatser 21 578,00     21 578,00    
Summa Anläggnings-
tillgångar 8 565 400,00     8 558 483,00    
SUMMA 
TILLGÅNGAR 14 012 664,51     14 804 124,42    
   
SKULDER OCH 
EGET KAPITAL   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 105 865,07     424 603,00    
Semesterlöneskuld 226 945,00     241 997,00    
Prel. skatteskuld 25 302,00     39 095,00    
Reklamskatt 11 872,00     13 136,00    
A.T.P-skuld 46 982,00     45 405,00    
Summa kortfristiga 
skulder 416 966,07     764 236,00    
Långfristiga skulder   
Medlemslån 12 603 600,00     13 061 900,00    
   
EGET KAPITAL   
Återanskaffningsfond 977 988,42     960 779,00    
Årets resultat 14 110,02     17 209,42    
   
SUMMA SKULDER 
OCH EGET KAPITAL 14 012 664,51     14 804 124,42    
Ställda panter: inga  
 
Ansvarsförbindelser: inga   
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RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS

Revisionsberättelse
Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsre-
dovisningen, protokollen samt styrelsens förvaltning för verk-
samhetsåret 1 januari - 31 december 2011.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fast-
ställs, att överskottet disponeras enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen samt, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret

Höör 2011-01-26

Thomas Bergqvist                Karl-Erik Nilsson

INTÄKTER 20111231 20101231
Medlemsavgifter 2 685 250,00     2 628 700,00    
Skåpavgifter 20 100,00     19 750,00    
Greenfee 1 720 637,55     1 785 405,00    
Tävlingsintäkter 50 800,00     46 340,00    
Kommittéintäkter 80 130,00     90 860,00    
Reklamintäkter 281 000,00     272 400,00    
Lönebidrag 702 099,00     830 599,00    
Hyresintäkter 37 625,00     37 625,00    
Övriga intäkter 47 210,43     60 059,55    
SUMMA 5 624 851,98     5 771 738,55    
   
KOSTNADER   
Banomkostnader 968 367,00     860 489,00    
Löner 2 188 666,00     2 090 323,50    
Sociala kostnader 628 532,00     615 261,00    
Övriga lönekostnader 146 915,00     178 163,00    
Resekostnader 5 098,00     5 679,00    
Juniorkommittén 77 118,00     87 842,00    
Damkommittén 53 784,00     67 455,50    
Seniorkommittén 67 761,00     42 602,00    
Tävlingskommittén 62 924,00     62 306,00    
PR-kommittén 154 785,86     159 407,50    
Herrkommittén -       4 424,00    
Fastighetskostnader 325 595,53     385 482,60    
Kontorskostnader 16 206,00     13 197,50    
Porto och telefon 26 683,00     25 494,00    
Golfförbunden 265 424,00     257 580,00    
Försäkringar 50 046,00     48 403,00    
Övriga kostnader 236 299,66     245 028,00    
SUMMA 5 274 205,05     5 149 137,60    
  
RESULTAT FÖRE 
AVSKRIVNINGAR 350 646,93     622 600,95    
   
AVSKRIVNINGAR   
Maskiner 140 740,00     218 000,00    
Inventarier 14 972,00     8 000,00    
Mark -       -      
Markinventarier 70 000,00     100 000,00    
Byggnader 218 013,00     310 615,00    
SUMMA 443 725,00     636 615,00    
   
RESULTAT EFTER 
AVSKRIVNINGAR -93 078,07     -14 014,05    
   
FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter 126 721,40     48 131,73    
Ränte-, bankkostnader 19 533,31     16 908,26    
SUMMA 107 188,09     31 223,47    
   
REDOVISAT 
ÅRSRESULTAT 14 110,02     17 209,42    
   
  
 

TILLFÖRDA MEDEL  20111231 20101231 
Medlemslån -458 300     -688 500    
Avskrivningar 443 725     636 615    
Årets resultat 14 110     17 209    
Summa tillförda medel -465     -34 676    
   
ANVÄNDA MEDEL   
Investeringar i maskiner,    
inventarier, mark/byggnader -450 642     -897 944    
Summa använda medel -450 642     -897 944    
   
FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITAL -451 107     -932 620    
Spec. av förändring 
av rörelsekapital   
Förändring av likvida medel -859 784     -813 230    
Förändring fordr., lager, 
insatser 61 407     -12 805    
Förändring av skulder 347 270     -106 585    
Summa förändring -451 107     -932 620    
   
LIKVIDITETSANALYS 20111231 20101231
Utgående likvida medel 5 264 484     6 124 268    
Utestående fordringar, lager 182 780     121 373    
Obetalda skulder.  X) -416 966     -764 236    
Reella utgående 
likvida medel 5 030 298     5 481 405    
x) Exkl. medlemslån 12 603 600     13 061 900    



BOSJÖKLOSTER GK  1-2012

7

RESULTAT

NOTER

  BUDGET     UTFALL   AVVIKELSE NOT
INTÄKTER (KKR) 2011 2011 
Medlemsavgifter 2 650     2 707      57     1
Greenfee 1 940      1 721     -219     2
Tävlingsintäkter 50      51      1     3
Reklamintäkter 290      281     -9     4
Bidrag 760      711     -49     5
Hyresintäkter 37      38      1     6
Kommittéintäkter 81      80     -1     7
Övriga intäkter 23      36      13     8
SUMMA 5 831      5 625     -206     
            
KOSTNADER     
 Banomkostnader 851      968      117     9
Löner 2 333      2 189     -144     10
Sociala kostnader 715      628     -87     11
Övriga personalkostnader 208      147     -61     12
Resekostnader 6      5     -1     13
Juniorkommittén 125      77     -48     14
Damkommittén 63      54     -9     15
Seniorkommittén 55      68      13     16
Tävlingskommittén 60      63      3     17
PR-kommittén 187      155     -32     18
Herrkommittén -        -        -       19
Fastighetskostnader 353      326     -27     20
Golfförbunden 265      265      -       21
Försäkringar 50      50      -       22
Porto, telefon 30      27     -3     23
Kontor 21      16     -5     24
Övriga kostnader 231      236      5     25
SUMMA 5 553      5 274     -279     
     
    
RESULTAT FÖRE 
AVSKR. 278      351      73     
 Avskrivningar -337     -444     -107     26
Finansiella intäkter 
o kostnader 71      107      36     27
      
 ÅRSRESULTAT 12      14      

Inom parentes 2010 års siffror.

1. Något högre beroende bland annat på fler  nya  medlem- 
 mar  än budget.                                            
2.    Mycket lägre än budget beroende på färre bokningar av  
 gästgreenfeespel och golfpaket.       
3.  Stämmer väl mot budget .         
4.  I reklamintäkter ingår sponsring av teeskyltar, korthåls- 
 banan, murskyltarna, övningsgreen och next teeskyltar.  
 9.000 kr lägre än budget.  
5.    För sju av de anställda har erhållits lönebidrag motsvar- 
 ande. Ca. 50.000 lägre än budget pga en av de anställda  
 varit sjukskriven 12 månader 2011.

6.  Hyresintäkterna är från pron.                           
7.    Kommittéintäkterna stämmer väl  mot budget 2011.    
8.    Övriga intäkter är bl.a. ersättning från Jakt- & Fiske- 
 mässan, skånedagarna och diverse poster som ej kunnat  
 placeras på annat konto.  Högre än budget.
9.  Banomkostnader  högre än budget beroende på tilläggs- 
 anslag för djupluftning greener sam dressning av fair- 
 ways.
10.    Lönerna lägre pga kanslistens sjukfrånvaro (se pkt. 5)  
 och mindre personal på banan än budget.                                            
11.  Sociala kostnaderna lägre. Se pkt. 10.             
12.  I personalkostnader ingår avgifter till FORA, Alecta,  
 Collectum, SAF och personalutbildning.
13.  Resor för ban- och kanslipersonal stämmer väl med  
 budget.
14.  Juniorkommittén, A-truppen 0 kr (29.192), Nxt-gruppen  
 15.600 kr(15.800), Framtidsgrupp  15.600 kr (19.600),  
 36- & gröna gruppen 28.000 kr (13.600).  Juniorkom- 
 mittén totalt 48.000 kr lägre än budget.              
15. Damkommitténs kostnader lägre än budget.  
16.  Seniorkommittén,  anmälningsavgifter  6.000 kr, reseer- 
 sättning, matersättning  seriespel  43.000 kr, priser  
       10.000 kr, seniorkonferens, kurser, utbytesgolf 1.000 kr.  
 Över budget pga extrakostnader priser Klosterrundan  
 4.000 kr och bilhyra H-75 seriespel 6.000 kr.
17.  Tävlingskommittén, förtäring vid tävlingar 12.000 kr,   
 tävlingsledarträffar och möten 4.000 kr, sponsorcupen  
 15.000, priser KM och förtäring 12.000 kr. Tack för  
 hjälpen golf 5.000 kr, tävlingsböcker, tryckning av täv- 
 lingsprogram m m 5.000 kr. Vinnarglas 10.000 kr. 
18.  Pr-kommittén, Sponsorcupen  25.000 kr, klubbnytt  
 71.000 kr, skyltmaterial 2.000 kr, restaurang och pro  
        32.000 kr, annonser och sponsortavla 12.000 kr. Ökning  
 beroende på fortsatt förbättring av klubbtidning. 
19.  Kommittén nerlagd 2010.     
20.  I fastighetskostnaderna ingår bl. a elavgifter med  
 266.600 kr (255.383), VA-avgifter 23.100 kr (25.133),
      renhållning 8.054 kr (6.766), reparationer  och underhåll   
 80.166 kr (147.590). 8.000 kr lägre budget. Beroende på  
 lägre kostnader  underhåll klubbhusen. 
21.  Häri ingår avgift till Svenska Golfförbundet och 
 Skånska Golfförbundet.
22.  Försäkringsavgifterna gäller för maskiner och byggna- 
 der. Stämmer väl mot budget.
23.  Telekostnader uppgår till 9.116 kr (11.420 för kansli 
 och 15.294kr (11.188) för banpersonal och porto-                               
 kostnaderna till 2.273kr (2.886). 
24.  Här ingår kostnader för kontorsmaterial,  kopierings 
 kostnader,  förbrukningsmaterial, litteratur, medlems-
 material och reklamkostnader kontor.
25.  Här ingår diverse poster som inte kunnat placeras på  
 annat konto bl.a årsmöteskostnader, löneskatt, städdag,   
 styrelsemöten, representation, blommor mm. .
26.  Följande  störe investeringar har gjorts under året:
 Inköp av gräsvårdsmaskiner  7.290 kr (248.950), bygg- 
 nader 299.119 kr (331.670),  mark 74.422 kr (352.000). 
27.  Räntor på klubbens likvida medel samt finansiella kost- 
 nader under året.
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Seniorkommittén
Tisdagsgolfen
Tävlingarna löper enligt spelplanen som finns på seniorernas 
hemsida och i receptionen. Ingen föranmälan behövs! Vi häl-
sar nya deltagare välkomna till en intressant säsong.
Under året kommer vi att summera resultaten från tisdagsgol-
fen till en tävling som sponsras av Ringsjöfisk. Varje spelare 
kommer att få välja ut 10 tävlingar undersäsongen. Den spe-
lare som spelar flest tisdagstävlingar under säsongen kom-
mer också att få ett pris. Prisutdelningen kommer att ske på 
höstmötet den 2: dra oktober. Tävlingen kallar vi Ringsjöfisk 
Senior Cup.
Utbytestävlingarna
Utbytestävlingen med Lunds Akademiska GK är nu godkänd. 
Vi tar emot Lundaspelarna den 29 maj och vi åker till Lund 
den 24 september. Vi kommer att begränsa deltagarantalet till 
30 från varje klubb. Vi betalar inte någon greenfee  i Lund. På 
seniorernas vårmöte kommer vi att diskutera mer kring detal-
jerna i tävlingen.
Fyrväpplingen och Triangelmatcherna var som vanligt fullbo-
kade under 2011. Var ute i god tid om ni vill vara med! Man 
kan anmäla sig till tävlingarna 2 veckor i förväg.
Seriespelet 
Första seriematcherna startar den 26 april. Är ni intresserade 
av seriespel? Ta då kontakt med någon av våra lagledare: H-35 
Joel Carnor, H-45 Stefan Wiklund, H-55 Lennart Pettersson, 
H-65 Sture Karlsson och Jan-Inge Jönsson, H-70 Rolf W. Jo-
hansson och H-75 Martin Wiklund.
Hemsida
Ni går väl in på vår hemsida då och då? På seniorernas sida 
hittar ni allt om seriegolfen, och senaste nytt från Seniorkom-
mittén. Vi kommer också att lägga upp de bästa sammanlagda 
resultaten från tidsdagsgolfen på hemsidan.
Vårmöte
Seniorernas Vårmöte blir den 10 april, efter den sedvanliga 
tisdagsgolfen. Vi kommer att ha många nyheter att diskutera, 
och vi bjuder dessutom på fika.  Välkomna!!                        

För seniorkommittén                                              Sven Jerre

ARBETSPLAN FÖR 2012
Golfklubben planerar att under 2012 att investera för 
ca 410 kkr.
Fastigheter
Underhåll enligt fastställd plan. I huvudbyggnad gäller det res-
taurang och kontors- och personalutrymme samt maskinhall 
med tillhörande funktioner för materiallager m.m.
Bana
Underhåll efter fastställd plan. 
Renoveringsplanläggning hela banan. 

Ny style på fairwayklippningen. Vi klipper nu ända ner till 
damtee.
Kartering av bevattnings- och dräneringssystem.
Ny avvattningsledning från 18 green. Nya brunnar
Maskiner
Större turbolövblåsare. Diverse småmaskiner.
Om ekonomin till hösten visar tillfredsställande resultat finns 
härutöver på planeringslistan följande:
- Dränering puttinggreen.

Kommittéernas program för året presenteras

Juniorkommittèn
2012 är planering och vår förhoppning att fler föräldrar eller 
viktiga golfmentorer för våra framtida golfare vill vara med 
och aktivt delta i träningen och verksamheten. Följande akti-
viteter planeras
• Annons för nyrekrytering
• Gruppträning Vår
• Sportlovsaktivitet
• Sommarträning
• Läger – sommar
• Fritidsfestivalen
• Skandia Tour
• Gruppträning Höst
• Projekt: Golf i skola
• Övrigt aktiviteter
Vår nye klubbchef har redan några roliga idéer som ska göra 
att vi juniorer ytterligare kan trivas tillsammans.

För juniorkommittèn                              Michael Svahnberg

Damkommittèn
Damernas mål för 2012 är att vi för den lagda budgeten, skall 
kunna genomföra samma antal vardagstävlingar som 2011. 
Dessutom , skall vi givetvis köra utbytesdagen, utflykten ”Uti 
det blå”, och självfallet deltaga i de seriespel där vi har resur-
ser att medverka.  Vi skall även ha träning med, vår pro, Fred-
rik. Vi hoppas också på att locka fler damer till våra tävlingar.  
En nyhet för säsongen är att det kommer att finnas en D-klass, 
37-54, en klass som vi verkligen hoppas kommer att locka en 
del damer som kanske varit tveksamma till tävlingsspel-
 
Säsongen börjar den 6 maj, med Vårstarten. I år blir det inget 
utskick via post, utan vi hänvisar ER till hemsidan på datorn 
för information om tävlingar.

För damkommittén                                        Gerd Lundgren  
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PR kommittén
För att ytterligare öka och utveckla samarbete med våra be-
fintliga och nya sponsorer kommer vi att se över vilka nya 
möjligheter som finns till attraktiv reklam och information i 
Klubbnytt, vår hemsida men inte minst se hur sponsorpaketen 

Tävlingskommittén planerar inför säsongen 2012 
I lätt vinterskrud ligger golfbanan tillfälligtvis i vila och ändå 
är det bara cirka tre månader kvar innan årets första klubbtäv-
ling går av stapeln. Det kan därför vara på sin plats att redan nu 
starta förberedelserna, träna puttning i vardagsrummet, kolla 
om svingen sitter kvar och återupptäcka muskler som man hun-
nit glömma och som kanske stelnat en aning!
Tävlingskommittén består i år av följande personer: Christina 
Maran, Anna-Karin Kroon, Stefan Andersson, Bertil Holm-
gren och undertecknad.
Vår bärande idé är att det ska vara kul att spela tävlingar, allt 
utifrån golfens grundläggande värderingar och unika upplägg. 

Inför 2012 har vi frågat, lyssnat och tänkt och det är med viss 
spänning vi nu presenterar årets tävlingsprogram, som ni hittar 
i detta nummer av Klubbnytt. En hel del är sig likt från tidigare 
år, men det finns även några nyheter i form av nya tävlingar, 
spelformer och ändrade speldatum. Förhoppningsvis finns där 
något för alla smaker och intressen!

Tävlingskansliet har som bekant flyttat in i klubblokalen, där 
all registrering, betalning av startavgifter och resultatredovis-
ning ska ske. Information om ansvarig tävlingsledare för aktu-
ell tävling finns tillgänglig på anslagstavlan i klubbhuset och 
förhoppningsvis på motsvarande sätt på klubbens hemsida. Det 
är ansvarig tävlingsledare som avgör frågor kring den aktuella 
tävlingens genomförande, t ex om efteranmälan är möjlig eller 
om tävlingen påverkas av olika väderförhållanden.

Vill du hjälpa till eller lämna synpunkter på klubbtävlingarna, 
så kan du med fördel använda e-mail, på adress: tavlingskom-
mittenbosjokloster@gmail.com

Avslutningsvis hoppas vi att så många som möjligt kommer 
att delta i årets olika evenemang och för att citera en känd TV-
profil: Mycket nöje!

För tävlingskommittén                                      Erik Hedberg

och företagsgolfen hittar nya former som genererar ett vinna - 
vinna koncept. Sponsorcupen som ni ser i tävlingsprogrammet 
går som vanligt till hösten.

För PR kommittén                                        Ole Schönström
  

Styrelse och suppleanter 2011 från vänster: Michael Svahnberg, Bertil Björck, Mattias Myrgren, Anton Johansson (suppl), 
Sven Jerre, Håkan Asmoarp, Sven Nilsson, Benny Jakobsson, Gerd Lundgren, Greger Ericsson (suppl), Camilla Munther 
(suppl), Olle Schönström och Erik Hedberg. Foto: Anders Sandgren
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Hej alla junior golfare 
och föräldrar !!
Om vintern varit vit eller grön, får vi 
se, när detta skrivs så har årets första 
snö precis lagt sig. Men en sak är sä-
ker, när har snön har försvunnit och 
det är grönt & varmt så kommer tiden 
att plocka fram golfklubborna igen - 
för då startar juniorträningen !
Kan man inte vänta tills snön har för-
svunnit så finns det möjlighet att tjuv-
starta säsongen med träning i Kloster-
hallen, där är redan nu grönt och varmt.

Vår populär Minior träning fortsätter 
och vi får nog ihopa till 2 grupper även i 
år. Vi tränar Maj, Juni så att värmen och
vädret har kommit på plats. Anmälan 
krävs, så vi kan forma grupper, träning-
en blir enligt konceptet ”Golfkul”, med 
Fredrik Persson som ledare, men med 
föräldrars närvaro.

För de äldre barnen, nybörjare eller 
etableradegolfare så är det som vanligt 
anmälan till golfklubben för gruppindel-
ning.
Vårt skolprojekt har gett oss en hel del 
nya ansikten och våra nybörjare grupper
växer. Träningsgrupperna blir en del 
vardagskvällar – eftermiddagar samt på 
helgen.

•  Tävlingen ”Skandia junior Cup” , där ALLA, även de som inte är med och
 tränar får vara med och spela på stora banan !. Spelar man bra går man
 vidare till gruppfinal och regionfinal !
•  Tävlingen ”PGA Junior ProAM” spelas samtidigt. Kvalar du in väntar utflykt  
 och tävlingsspel i 4-man lag med Fredrik. Superprisbord väntas !
•  Sommarläger på klubben – i år igen, UTAN regn !
•  Öppen golfbana – prova på golf – ta med en vän och spela golf

A n m ä l a n   t i l l   2012  å r s  J U N I O R  T R Ä N I N G

A n m ä l a n t i l l 
2012 å r s  J U N I O R T R Ä N I N G

Tveka inte – Anmäl dig nu - Anmäl en kompis som vill börja spela 
golf med dig. Föräldrar välkomnas att anmäla intresse för att 

bli ledare - inga stora åtagande,vi utbildar dig.

Enklast: Maila till bosjokloster.golf@telia.com 
Namn, födelsedata/golfID, hcp (om du har)

Avancerat: Skicka brev till Bosjökloster Golfklubb, 243 95 HÖÖR
Har du frågor eller vill ha mer information, 

så ring Fredrik Persson, 070-5980298

Indelningen sköter Fredrik och blir efter 
färdigheter, erfarenheter och kamrat-
skap.

Under 2012 kommer vi att fortsätta med
skolprojektet för att möta barn och ung-
domar i skolorna.
Alla föräldrar som vill engagera sig lite
eller mycket i träningsgrupperna som le-
dare eller hjälpredor välkomnas att höra 
av sig till Fredrik.
I övrigt blir träningen ungefär som vi 
brukar; bollar, klubbor, kul, tävlingar
och träningsövningar.

All träning är ledarledd och klubbens 
Golfprofessional närvarar vid alla trä-
ningstillfällen.

Kanske inte alla känner till vår värde-
grund: Glädje, gemenskap och uppmunt-
ran ger trygghet.
Vår verksamhet skall innehålla många T 
– Träffas – Trivas – Träna – Tävla.
Alla som vill ska få förutsättningar att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Vill passa på att nämna några höjdpunk-
ter som blir under året för de olika grup-
perna:
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From 2012 kommer alla som har +36 
eller som tänker börja spela golf att få 
handicap.
Detta är så nytt att i skrivandes stund har 
vi inte fått de kompletta reglerna eller 
slutliga versionen från Golfförbundet. 

Jag har aldrig tyckt att +36 varit något 
bra system och det har troligen påverkat 
antalet nya golfare som verkligen fort-
satt och spela för att få handicap på ett 
negativt sätt. Nu är det slut med det och 
vi har äntligen ett system och ett verk-
tyg för att få alla nya golfare att bli ännu 
fortare bättre och mer intresserade av att 
verkligen få hcp 36 och sen fortsätta för 
att bli bättre och skickligare.

I dagens läge så är det viktigt att alla 
Bosjöklosters medlemmar vet om denna 
nyhet och att vi alla hjälps åt att rekrytera 
nya golfspelare, både unga och vuxna.
De medlemmar som idag har +36 kom-
mer vi att kontakta och erbjuda mer info 
om både hcp 54 och vårt tränings / spel 
program för 2012.

Nu försvinner +36 och gamla Hcp 54 kommer tillbaka.
Vi har vår underbara korthålsbana där ni 
kan bjuda med någon ni känner, grannen 
eller halva kvarterets barn att komma ner 
på Bosjökloster och prova på golf.
Har ni eller de inte klubbor, så får de all-
tid låna klubbor gratis av oss i shopen.
Sen får de spela så mycket de vill, så ofta 
de vill, helt gratis på korthålsbanan.

Berätta gärna för vänner, bekanta eller 
arbetskamrater att nu är hcp 54 tillbaka 
och det är mycket enklare att fortare bli 
en bra och skickligare golfare genom att 
utbilda sig på Bosjökloster, där de dess-
utom kan träna golfspel, helt gratis, hur 
mycket som helst.

När det gäller nybörjare utbildningen så 
har jag sedan många år slutat med ny-
börjarkurser där många försöker lära sig 
golf samtidigt. Ett sådant upplägg leder 
ofelbart till att den som är minst skick-
lig, får så klart mest tid och hjälp, och 
blir då något skickligare samt uppnår 
godkänd. Den som är skickligast i grup-
pen får då minst tid och utvecklas minst 

men har redan tillräcklig standard för att 
bli godkänd. Båda har betalt lika mycket 
och lagt lika mycket tid men en av dem 
har inte utvecklats alls.

Detta fick mig att sluta med grupper och 
endast ha individuella upplägg, där en 
eller max två personer lär sig spela golf, 
helt och hållet baserat på individens 
skicklighet, förutsättningar och förkun-
skaper. Detta leder alltid till att spelaren 
utvecklas, de fårfull uppmärksamhet och 
mycket mer effektiv lektionstid.
Detta ger, på kortare tid, skickligare och 
mer intresserade golf spelare.

Så hjälp oss värva Dina vänner, arbets-
kamrater eller grannen till Bosjökloster 
Golfklubb.

Kontakt Fredrik Persson 
för mer info eller ge min kontakt 

info till Dina vänner
Shop 0413 25860 mobil 070 5980298 

mail  info@shopen.se

Årets nyhet!
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STYRELSENS FÖRSLAG
till årsmötet den 4.3.2012

RESULTATBUDGET  År 2012

Antal medlemmar, transfer, 
Styrelsen föreslår
att klubbens maximiantal aktiva seniormedlemmar skall  
 vara 1100 st 
att klubbens maximiantal för juniormedlemmar skall vara  
 300 st men att juniorer från 
 Höörs och Hörby kommuner, oavsett denna begräns- 
 ning, skall ha rätt till inträde i klubben ändå att maxi- 
 miantalet för juniormedlemmar uppnåtts,
att transfer från annan klubb skall ge omedelbar förtur i  
 medlemskön om bosättning sker i Höör eller Hörby  
 kommuner,
att kömedlem, ingående i samma familj och skriven på  
 samma adress som aktiv seniormedlem i Bosjökloster  
 GK, skall ha förtur,
att passiv medlem, som vill ha aktivt medlemskap under  
 nästföljande verksamhetsår, skall anmäla detta till  
 klubben senast den 30.11 året före,
att aktiv medlem, som vill bli passiv under nästföljande  
 verksamhetsår, skall anmäla detta till klubben senast  
 den 30.11 året före, 
att medlem, som beviljats aktivt medlemskap under tiden  
 den 1.9 till och med 31.12, skall erlägga ½ årsavgift  
 intagsåret,  
att medlems kapitalinsats - medlemslån – skall för ny- 
 tillträdande seniormedlem under 2011 vara 12 000 kr,  
 vartill   kommer en inträdesavgift, vilket för 2012  
 skall uppgå till 1 900 kr samt att inträdesavgiften  
 årligen  skall uppräknas med index beräknad på sum- 
 man av medlemslånet och inträdesavgiften samt med  
 basårsmånad oktober 2003,
att nytillträdande seniormedlem, såsom alternativ till  
 kapitalinsats/medlemslån, skall äga rätt att erlägga en  
 med 1 300 kr förhöjd seniorsårsavgift jämte inträdes-
 året även av årsmötet beslutad inträdesavgift och
att      medlem som överföres i seniorkategorin, 22 år, skall  
 äga rätt att, som alternativ till kontant betalning av  
 medlemslånet i dess helhet, fördela betalningen av  
 medlemslånet över en period av 3 år, varvid betalning  
 erlägges enligt följande
 - år 1 med 1/3 av detta års framräknade medlemslån  
 jämte inträdesavgift,
 - år 2 med ½ av summan av år 2:s framräknade med- 
 lemslån efter avdrag för vad som erlagts år 1 av  
 - medlemslånet och
 - år 3 erlägges detta års fastställda lån med avdrag för  
 vad som erlagts åren 1 och 2.

INTÄKTER (KKR)
Medlemsintäkter 2 780      
Greenfee 1 745      
Tävlingsintäkter 60      
Reklamintäkter 280      
Bidrag 821      
Hyresintäkter 37      
Kommittéintäkter 85      
Övriga intäkter 42     5 850    
KOSTNADER (KKR)   
Banomkostnader 915      
Löner 2 386      
Sociala kostnader 736      
Övriga personalomkostnader 200      
Resor 8      
Juniorkommittén 100      
Damkommittén 56      
Seniorkommittén 63      
Tävlingskommittén 60      
PR-kommittén 160      
Herrkommittén  -        
Fastighetskostnader 331      
Golfförbunden 270      
Försäkring 51      
Porto, telefon 31      
Kontor 26      
Övriga kostnader 210     5 603    
  
RESULTAT FÖRE 
AVSKRIVNINGAR  247    
Avskrivningar  -337    
Finansiella intäkter 
och kostnader  91    
BUDGETERAT ÅRSRESULTAT  1    
LIKVIDITETSBUDGET (KKR)   
Resultat före avskrivningar 
enligt resultatbudget  247    
Finansiella intäkter och kostnader  91    
Investeringar i maskiner, 
inventarier, mark o byggnader  -411    
Förändring medlemslån  -700    
Förändring av likvida medel  -773    
Ingående likvida medel  5 030    
Utgående likvida medel  4 257    
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Avgifter

Styrelsen informerar
Greenfee 2012 2011 2010 2009
Senior vardagar 350:- 350:- 320:- 320:-
Lör-, sön- och helgdagar 350:- 350:- 320:- 320:-
Junior vardagar 170:- 170:- 160:- 160:-
Lör-, sön- och helgdagar 170:- 170:- 160:- 160:-

Sydpoolen (vardagar)  
Spelavgiften uppgår till 240 kr för senior och 120 kr för 
junior samt avser en runda om minst 18 hål. Förteckning över 
klubbar i Sydpoolen finns i receptionen.

Medlemsgästgreenfee (alla dagar)
Spelavgiften uppgår till 240 kr för senior och 120 kr för 
junior. 

Information om medlemsgästgreenfee lämnas dels i klubbtid-
ningen och dels på anslag i receptionen.

Greenfeeutbyte – vardagar
Spelavgiften uppgår till 180 kr för senior och 90 kr för junior 
samt avser en runda om minst 18 hål. Förteckning över delta-
gande klubbar finns i receptionen.

Greenfeeutbyte - helger
Avgift för senior  240 kr och  120 kr för junior. 
Berörda klubbar är Eslövs GK, Hesslegårdens GK, Kävlinge 
GK, Skyrups GK och Wittsjö GK.

Årsavgiften
Årsavgiften, i enlighet med årsmötesbeslut, kommer att fak-
tureras senast i veckan efter årsmötet. Betalning därav skall 
vara klubben tillhanda senast den 15/4.
Vid återbetalning av medlemsavgift kommer avräkning i före-
kommande fall att ske för debiterad obetald årsavgift.

Protokoll
från årsmötet kommer att finnas i nr 2 av årets Klubbnytt samt 
anslås i receptionen

Städdag
Lördagen den 17 mars 2012 med början kl 09.00 
kommer årets städdag att äga rum. 
I år vill banpersonalen, som vanligt, ha hjälp med röjning i 
skogspartierna – sly och kanske något litet träd, att vi plockar 
kvistar och grenar samt att vi gör snyggt och rent runt våra 
klubbhus. Efter städningen bjuder klubben på lunch och däref-
ter spelar de som önskar 9 hål poängbogey. 
Anmälningslista finns i receptionen.
Medtag, förutom glatt humör, lövräfsa eller motsvarande 
trädgårdsredskap. Samling utanför receptionen.
          

Valberedningens förslag

Årsavgifterna för resp kategori föreslås enligt nedan:
Kategori          Avgift 2012  Avgift 2011
Senior med lån 2 600:-  2 400:-
Senior utan lån 3 900:-  3.600:-
Studerande 1 900:-   * 1 700:-
Junior äldre (födda 1991-93) 1300:-    1 200:-
Junior yngre (födda 1994-99) 1100:-                 1 000:-
Knatte (födda 2000 och senare) 500:-       700:-
Familj                       5 600:-   ** 5 400:-
Inträdesavgift senior                1 900:-  1 500:-
Vilande/passiv senior med lån          --                                --
Vilande/passiv senior utan lån 400:-                            --
Ny knatte-junior tom 21 år ½ avgift 2012
½ årsavgift, oberoende av kategori, vid aktivt medlemskap 
under tiden 1.9 – 31.12 för intagsåret
*  uppvisande av giltigt studieintyg från universitet/högskola 
erfordras
** berättigade till familjemedlemskap är föräldrar + hemma-
varande yngre junior och/eller knatte

Köavgift
årsavgift      50:-     

Förseningsavgift 
vid betalning efter 15/4 uttages förseningsavgift med 100:- 
per person

Bagplats
Årsavgift  större bur   200:- 
             mindre bur   150:-
            dep. avgift nyckel   100:-

Klosterhallen
          årsavgift  0:-
          dep. avgift nyckel  100:-

Anmälningsavgift vid tävling               
  2012 2011
18-hålstävling     60:-/person      50:-
36-hålstävling     80:-/person 70:-
partävling    60:-/person   50:-

Släktgolf och dylikt      
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att klubbmedlem skall ha 
rätt att för arrangemang typ Ängsbygolf, släktgolf och dylikt 
vid enstaka tillfällen och mot en avgift om 50 kr per starttid 
senast 30 dagar före aktuell speldag få förboka starttider och 
därvid även s k mellantider.

Till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 
till revisorer/revisorssuppleant avseende 2012
Styrelse
Post Tid Namn/uppdrag Ny-/omval
Ordförande 1 år Håkan Asmoarp omval
Ledamöter 2 år  Bertil Björck  omval
 2 år  Olle Schönström  omval
 2 år Berry Pahmp nyval
 2 år vakant nyval
Suppleant 1 år Anton Johansson  omval
 1 år Camilla Munther omval
 1 år Christel Pettersson nyval
Kvarstår under en tid av 1 år:
Ledamöter  Erik Hedberg 
  Gerd Lundgren  
  Sven Nilsson
  Sven Jerre
  Michael Svahnberg
 Revisorer/-suppleant under en tid av 1 år:
Ordinarie  Thomas Bergqvist omval
  Karl-Erik Nilsson omval
Suppleant  Ingemar Lind omval 

Bosjökloster i 
Håkan Munther              Ulf Berg          Gerd Lundgren
sammankallande   styrelsens representant 
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TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Se anslag i receptionen både avseende generellt och för varje separat tävling.

SÄSONGSTÄVLINGAR
Tisdagstävling Seniorer (H55+, D50+). Alla tävlingsfria tisdagar. 
För maj, juni, juli och augusti. Anmälan kl.08.30–08.50. Reserverade starttider kl.09.00–10.00. 
Från september till april gäller anmälan kl.09.30–09.50. Reserverade starttider kl.10.00–11.00. Arr. SK

Lady Bosjös Idealrunda 
Säsongstävling 1 maj – 1 september för klubbens damer. Alla damtävlingar räknas in, däremot får inte resultat i sällskapsrun-
dor räknas. Mer information på anslagstavlan. Arr. DK

Damgolf 
Sponsor: Boijertz Conditori, Höör. Damtävlingar över 9 och 18 hål på måndag– eller tisdagskvällar under säsongen där täv-
lingsformerna varierar. Efter tävlingen serveras kaffe i klubblokalen varvid prisutdelning också sker. För mer information – se 
damernas anslagstavla. Arr. DK

Matchstege till minne av Ivan Blickstad, tillika klubbmästerskap i matchspel
Tävlingen är öppen för medlemmar i Bosjökloster Golfklubb. Sista anmälningsdag 6 maj. Matchstegen sätts upp i receptio-
nen efter lottning. För mer information, se klubbens hemsida eller särskilt anslag i receptionen. Arr. TK

Årets Golfare 
Den medlem i Bosjökloster GK som samlat flest poäng i de klubbtävlingar som är markerade med ”ÅG” utses till Årets gol-
fare. Finaltävling är Höstslaget i slutet av september. För poängberäkning och övrig information hänvisas till klubbens hemsida 
eller anslagstavlan i klubbhuset. Arr. TK

Brasier cup
Lagmatch á la Ryder cup-modell mellan två herrlag, Onsdagsgänget och Lördagsgänget. Kvalificeringsspel för resp lag sker på 
onsdagar (startförbud 13.30 – 14.15) och lördagar (startförbud 07.45 – 08.30)
Kontaktperson Onsdagsgänget: Ulf Berg, tel 0707-89 78 43, e-mail: Ulf.Berg@bringcitymail.com
Kontaktperson Lördagsgänget: Greger Eriksson, tel 0705-62 04 03, e-mail: messere17@telia.com

Shopens korthålstävling öppen för alla 1 maj – 31 aug
Lämna in ditt signerade scorekort så har du möjlighet att bli månadsmästare i någon av fyra klasser. Ingen startavgift. Sponsor: 
Bosjökloster GolfStore Fredrik Persson.Se mer information på anslagstavlan. 

Preliminärt tävlingsprogram 2012

FÖRKORTNINGAR  KLASSER 
    (Om ej annat anges)
SL   Slagtävling  A  Klass A hcp     0 - 12,4
SG  Slaggolf  B     Klass B hcp 12,5 – 24,4
PB  Poängbogey  C Klass C hcp 24,5 – 36,0
FS  Foursome  D Klass D hcp 36,1 – 54,0
GS  Greensome  
IG  Irish Greensome 
FL  Flaggtävling    
FB  Fyrboll (Bästboll)   
SC  Scramble   
ÅG  Ingår i Årets Golfare 

BK       Bankommitté
DK      Damkommitté
JK        Juniorkommitté   
PR       PRkommitté

Med reservation för eventuella ändringar. 
För aktuella startförbud – se anslag i receptionen samt på klubbens hemsida:

www. bosjoklostergk.se

SK       Seniorkommitté
TK       Tävlingskommitté
Arr   Arrangören



Mars      
17 L *Städgolf 00.00–16.00        PB BK
April      
S 15 *Tävlingsledarträff 09.00–10.00        SG TK
S 29 Säsongstarten 00.00 – 13.00        PB TK
Maj       
S 06 *Damernas Vårstart 08.30–11.30    DK
Ti 08 Fyrväpplingen 06.00 – 13.00 Start 08.30, på hål 1 och 10  SK
S 13 Interstils Kors &Tvärs (ÅG) 00.00 – 14.00 Start alla hål kl. 09.00 PB TK
Må 14 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
Ti 15 Triangelmatchen 00.00 – 14.00 Start alla hål kl. 09.00  SK
S 20 Lokemas 3-Scramble 08.00– 12.00 2 lag i varje boll.   SC TK
    
Må 21 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
L 26 Åkersbergs 2 Generationer 08.30 – 14.00 (Ändrad definition, se info) GS TK
Må 28 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
Ti 29 Seniorernas utbyte m LAGK 08.30 – 11.30    SK
Juni      
Må 04 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
L  09 *Bilmånsson Cup (ÅG) 00.00–14.00 Start alla hål kl. 09.00 GS TK
S  17 Bosjöklosters Puttmästare (ÅG) 08.30 – 11.00 Scratchtävling  SL TK
Må 18 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00          DK
To 28 Damernas utbytesdag 12.30 – 15.30 Inbjudna klubbar  DK
Juli      
On 04 XL/Bygglands 2-Scramble (ÅG) 08.30 - 12.30        SC TK
To 05 9:es Bästboll 08.30 - 12.30        FB TK
F 06 S-Schakts Irish Greensome 08.30 – 12.30       IG TK
L 07 Sandahlsslaget (ÅG) 08.30 – 12.30        SL TK
Må 09 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
Må 16 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
F 27 Damsignalen 9 -18 hål 08.30 - 13.00    DK
Augusti      
Ti 07 Klosterrundan 07.00 – 14.00    SK
S 12 Färs & Frostas Foursome (ÅG) 08.30 – 12.00 Ingår i greenfeeutbyte Skyrup, FS TK 
    HgGK samt Wittsjö.      
Må 13 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
L 18 *KM (ÅG) 00.00–15.00 KM +       SL TK
S 19 *KM 00.00–15.00 KM alla klasser       SL TK
Må 20 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
L 25 Brasier Cup 07.30–09.00 + Rond 1 kl. 08.00 
   13.00–14.00 Rond 2 kl. 13.30  Arr
S 26 Brasier Cup 07.30–10.00  Första start kl. 08.00  Arr
Må 27 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00     DK 
F 31  SmiGfOff, 18 hål +  10 hål khb 07.00 – 08.00     Arr
September      
S 02 Woody’s Slagtävling (ÅG) 08.30– 12.00    SL/SG TK
Må 03 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
To 06 Grant Thornton 00.00 – 14.00 Start alla hål kl. 09.00  Arr
S 09 Ringsjö Wärdshus Äkta Makar 00.00 – 14.00 Start alla hål kl.09.00 IG TK 
Må 10 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00    DK
Ti 11 Fyrväpplingen 06.00 – 13.00 Start 08.30, på hål 1 och 10       SK
F 14 Sponsorcupen 09.00 – 19.00 Start alla hål kl. 13.30  PR
S 16 Tekla Flagg 08.30 – 11.00    DK
L 22 Håsab Recycling, Höstslag (ÅG) 08.30 – 12.00 Final Årets golfare. Start alla hål kl.09.00 SL/SG TK
Oktober      
Ti  02 Ringsjöfisk seniorcup 10.00 – 11.00    SK 
S 14 *Tack för hjälpen-golf samt Serieavslut  00.00 – 14.00 Start alla hål kl. 09.00. SL TK+
    Gem. måltid efter tävling  SK+DK
November      
S 04 GåsaGolf  00.00 – 15.00 Start alla hål kl. 10.00 PB TK

OBS! Tävling markerad med * är enbart öppen för klubbens medlemmar.
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Datum Tävling         Prel startförbud Anmärkning                      Spelform   Ansv



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

Då kommer alla vårens nyheter från
2117 Sweden, Lobster, Daily Sports, 

Nike och Abacus 10-ÅrS 
jubiLeum

2012

På vår hemsida www.shopen.se 
hittar du våra kampanjer och erbjudande

 Puttnings kurser – Närspelskurser – bättre enklare golf kurser - Golfutbildningskurser
Bosjökloster GolfStore •  Shop • Custom fitting • Utbildning • Företagsreklam • Resor 

Håll utkik efter våra 10 exklusiva 
medlemserbjudande under säsongen!

Fredrik Persson 
Clubmaker, PGA Club Professional
0413 258 60 – 0705 98 02 98

Vi börjar med 10 % på alla omgreppningar 
fram till och med 10 April

Gamla klubbor blir som nya – byt till nya grepp. !!
Proffsen byter sina grepp varje eller varannan vecka. 

jag byter mina egna grepp två eller tre gånger om året.

När bytte Du dina grepp sist ???


