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Vi hälsar Er välkomna till

Bosjökloster Golfrestaurang
Vi serverar vällagad husmanskost 

med nytänkande.                                                                                                                            

Dagens rätt serveras 
alla dagar inklusive stort salladsbord, 

hembakat bröd samt isvatten och kaffe

Vi erbjuder även catering till er fest. 
Ring oss så hjälper vi till att hitta en meny 

eller buffe som passar just er. 

Tel: 0413-258 90  eller 0768-52 64 74 
 

Varmt välkomna!



Bosjökloster 101, 243 95 Höör

Telefon:
Kansli 0413-258 58

Tidbokning 0413-258 96
Banpersonal 0413-258 01
Pro & Shop 0413-258 60
Restaurang 0413-258 90

Fax 0413-258 95

E-post bosjokloster.golf@telia.com 
www.bosjoklostergk.se
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Receptionens öppethållande
Alla dagar
April – september  08.00 - 16.00
Oktober vardagar  09.00 - 15.00
November vardagar  09.00 - 13.00
Lör-, sön- & helgdag
Alla lör-, sön- & helgdag 08.00 - 16.00 april - september. Receptionen alternativt shopen 
svarar 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 på min golf/mina upp-
gifter alternativt till oss i receptionen. 

E-postadress
För att kunna använda min golf måste det finnas en korrekt e-postadress registrerad
i GIT. Gå in på www.golf.se, logga in på min golf och kontrollera att din e-postadress 
stämmer. Har du ingen e-postadress registrerad - kontakta oss så hjälper vi dig registrera 
den. Vi skickar kontinuerligt ut information i form av nyhetsmail.

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, Bedinge GK, Bjäre GK, Boa
Olofströms GK, Bosjökloster GK, Carlskrona GK, Degeberga-Widtsköfle GK, Eslövs
GK, Flommens GK, Hesslegårdens GK, Karlshamns GK, Kristiantad GK, Kvarnby GK,
Kävlinge GK, Landskrona GK, Ljungbyheds GK, Lunds Akademiska GK, Lydinge GK,
Malmö-Burlövs GK, Nicklastorps GK, Perstorps GK, Romeleåsens GK, Ronneby GK,
Sjöbo GK, Skepparslövs GK, Skyrups GK, Sofiedals GK, S:t Arilds GK, Stiby GK,
Svalövs GK, Söderslätts GK, Söderåsens GK, Sölvesborgs GK, Tegelberga GK, Tomelilla
GK, Torekovs GK, Trelleborgs GK, Trummenäs GK, Vellinge GK, Wittsjö GK, Ystad
GK, Åkagårdens GK, Älmhults GK, Ängelholms 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, Ronneby
GK, S:t Arild GK, Torekovs GK, Trummenäs GK, Ystad GK, Åkagårdens GK, Örkel-
ljungaGK samt Österlens GK.

Greenfeeutbyte - vardagar
Vi fortsätter med vårt greenfeeutbyte med nedanstående klubbar på vardagar. Greenfeen är
180 kr för senior och 90 kr för junior.
Kävlinge GK, Hesslegårdens GK, Skepparslövs GK, Skyrups GK, Sofiedals GK, Wittsjö 
GK, Örestads GK samt Östra Göinge GK
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Greefeeutbyte - helger
Vi har greefeeutbyte med nedanstående klubbar på lördag, söndag och helgdagar. Green-
feen är 240 kr för senior och 120 kr för junior.
Eslövs GK, Hesslegårdens GK, Kävlinge GK, Skyrups GK samt Wittsjö GK

Medlemsgästgreenfee
Senior och äldre junior (19-21 år) kan vid sex tillfällen under säsongen ha gästspelare
med till reducerad greenfee (240 kr för senior, 120 kr för junior). Gästen skriver in sig i
greefeeboken och medlemmen skriver sitt kompletta Golf-ID i anmärkningskolumnen.
Receptionen har viss kontroll över antalet ronder, dock måste medlem själv också hålla
koll på antalet medlemsgästgreenfee som utnyttjats. Vid överskridande faktureras med-
lemmen 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 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 helgdagar i receptionen eller shop, på tel. 0413-258 96.
Terminalen utanför receptionen kan också användas. Alla tider är förbokningsbara. 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 till receptionen och kan
bokas ut på nytt igen. 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 er om tillfälliga lokala regler mm. OBS! När reception och shop är stängda
bokar ni eller prickar av er starttid via terminalen. Vi vill också ta tillfället i akt och berätta
för bl.a. våra nybörjare att så här års är det gott om plats på banan, ”stressen” av etable-
rade spelare är då liten. Under högsäsong gäller eftermiddagar på fredagar, lördagar och
söndagar som de mindre stressande speltiderna. Kolla gärna med oss i receptionen eller
kansli, vi kan tipsa om vilka tider som normalt är glest använda.

Golfvärdar
Är någonting som vi skall fortsätta med 2012. Värdarna är mycket uppskattade av såväl
medlemmar som gäster. Golfvärdarna tjänstgör under högfrekventa tider (helger from
maj t.o.m. 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.

Hemsida
På Bosjökloster GK:s egen hemsida, www.bosjoklostergk.se, kan du se vilka startförbud 
som gäller, tävlingsprogram, vilka tävlingar som är aktuella yterliggare medlemsinforam-
tion. 

Golfhälsningar
Ewa & Magnus



PROTOKOLL
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fört den 4.3.2012 vid ordinarie årsmöte med Bosjökloster Golfklubb

Öppnande av årsmötet
Klubbens ordförande, Håkan Asmoarp, hälsade samtliga välkomna särskilt Anders Sand-
gren och Magnus Andrén samt förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Röstlängd
Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar – 66 st - hade upprättats och 
fastställdes såsom röstlängd.

§ 2 Kallelse
Kallelse till mötet hade utsänts den 8 februari 2012 och mötet ansågs behörigen utlyst.

§ 3 Föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Torsten Nilsson och till sekreterare Mattias Myrgren.

§ 5 Justering
Rolf Johansson och Karl-Gustav Andersson utsågs att jämte ordföranden justera mötes-
protokollet samt att tillika vara röstsammanräknare.

§ 6 Årsredovisningshandlingarna för 2011
Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagna resultat- och balansräkningar för 2011 
föredrogs av kassören Sven Nilsson. 

§ 7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2011 
föredrogs av mötesordföranden Torsten Nilsson.
Årsmötet beslöt
att   fastställa balans- och resultaträkningarna för 2011,
att   överföra 2011 års vinst på 14 111,02 kr till återanskaffningsfonden samt
att   med godkännande i övrigt lägga årsredovisningen och, med erinran om den 
 felaktiga dateringen i revisionsberättelsen, revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

§ 9 Maximalt medlemsantal
Efter redogörelse för ärendet av mötesordföranden Torsten Nilsson beslöt årsmötet att 
fastställa maximiantalet aktiva seniormedlemmar till 1100 medlemmar och antalet aktiva 
juniormedlemmar till 300 medlemmar.

§ 10 Årsavgifter m m
Med hjälp av en powerpointpresentation informerade ordföranden Håkan Asmoarp om 
styrelsens planer och visioner för klubben under de kommande fem verksamhetsåren samt 
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meddelade även att presentationen kommer att införas i kommande Klubbnytt.  
Kassören Sven Nilsson och ordföranden Håkan Asmoarp redogjorde för styrelsens förslag 
dels till årsavgifter m m för 2012 och dels till verksamhetsplan och budget för 2012 samt 
yrkade bifall till styrelsens förslag.

Efter avslutad diskussion förelåg två förslag 
* bifall till styrelsens förslag och
* Ronny Johanssons förslag varigenom föreslogs höjning av årsavgifterna för 
      senior med lån till  2 500 kr
      senior utan lån till  3 750 kr
      studerande till  1 800 kr
      junior äldre till  1 250 kr
      och i övrigt bifall till styrelsens förslag

Efter propositionsställan på framställda yrkanden beslöt årsmötet i enlighet med styrelsens 
förslag.
Årsmötet hade således beslutat 
att  fastställa styrelsens förslag till årsavgifter m m för 2012 i enlighet med bilaga samt 
att    godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 enligt bilaga.

§ 11 Val av ordförande och styrelseledamöter m m
Efter Håkan Munthers - valberedningens ordförande - föredragning av valberedningens 
förslag beslöt årsmötet att till klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en 
tid av ett år välja Håkan Asmoarp.

Till ordinarie styrelseledamöter
-  med en mandattid om två år
     omvaldes  Bertil Björck
  Olle Schönström  
     nyvaldes Bengt Olsson
  Berry Pamp

och till styrelsesuppleant
-  med en mandattid om ett år
     omvaldes  Camilla Munther
      Anton Johansson
     nyvaldes Christel Pettersson
 
Årsmötet beslöt om följande turordning för suppleanterna:  
 1. Camilla Munther
 2. Anton Johansson
 3, Christel Pettersson
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Det antecknades
att med ytterligare ett års mandattid kvarstår från 2011 års val 
ledamöterna Erik Hedberg Sven Jerre  
  Gerd Lundgren Sven Nilsson 
  Michael Svahnberg   
    
Val av revisorer
Till revisorer för 2012
    omvaldes Thomas Bergqvist  
        Karl-Erik Nilsson
samt 
    till revisorssuppleant för samma period
     omvaldes  Ingemar Lind.

Det antecknades att den nya styrelsen ej deltog i detta val.

Val av valberedning
Till valberedning för 2012 nyvaldes Karl-Gustav Andersson, ordförande och tillika sam-
mankallande, och Olle Iding.

§ 12   Motioner
Till årsmötet hade inte ingivits några motioner varför ärendet utgick.

Susanne Jakobsson erinrade härvid om den motion om hon tillställt klubben under 
hösten 2011.

Sekreteraren förklarade med anledning av framförd erinran att Susanne Jakobsson 
ingivna motion var ställd till styrelsen och har behandlats, som en ”vanlig” styrelsefråga, 
i samband med att seniorkommitténs förslag om samtidig start på hålen 1 och 10 och med 
beslut på senaste styrelsemötet den 23.2.2012.

§ 13 Övriga frågor
Miljöpolicy 
Håkan Asmoarp och Bertil Björck redogjorde för styrelsens förslag till miljöpolicy och 
föreslog att dessa godkänns och fastställs av årsmötet.

Efter diskussion beslöt årsmötet godkänna och fastställa styrelsens förslag till miljöpolicy.

Karl-Gustav Andersson tog upp frågan om klubbens hemsida och föreslog att bl.a. pro-
tokoll från styrelsen och övriga kommittéer läggs ut på hemsidan.

Håkan Asmoarp förklarade att styrelsen skall ta detta till sig och skall beakta detta i sitt 
fortsatta arbete.
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§ 14 Prisutdelning
Erik Hedberg meddelade att 2011 års klubbmästare blev 
 Damer Connie Tidlund och 
 Herrar Peter Åström samt  
 Årets Golfare        Anders Persson

samt hänvisade i övrigt till Klubbnytt 3/11 för övriga klasser.

Hole In One 
Sven Nilsson meddelade att Dan Pettersson gjort Hole in One på hål 12 samt överläm-
nade Färs & Frosta Sparbanks HIO-pris till honom, Erik Hedberg meddelade att Tedde 
Julén och Lars Kvist under 2011 gjort Hole In One på hål 15. 

§ 15 Avtackning
Håkan Asmoarp framförde klubbens tack till Anders Sandgren, som efter 12 år slutade 
sin anställning som klubbadministratör den 2.3, dels avgående styrelseledamoten Benny 
Jakobsson, tillika fastighetsansvarig, och styrelsesuppleanten Greger Eriksson samt 
sekreteraren Mattias Myrgren och redogjorde i samband därmed för Mattias Myrgrens 
mångåriga styrelsearbete och föreslog, i enlighet med styrelsens förslag, årsmötet att välja 
Mattias Myrgren till hedersmedlem. 

Årsmötet beslöt välja Mattias Myrgren till hedersmedlem.

§ 16 Avslut
Mötesordföranden Torsten Nilsson tackade de närvarande mötesdeltagarna för det förtro-
ende som vistats honom och för det intresse som mötesdeltagarna visat i de frågor som 
behandlats.

Håkan Asmoarp tackade Torsten Nilsson för dennes 
ledning av årsmötesförhandlingarna och förklarade 
därefter årsmötet avslutat.

Bosjökloster som ovan

Mattias Myrgren

Justeras:

Torsten Nilsson, Rolf Johansson, 
Karl-Gustav Andersson 

Årsmötet beslöt välja Mattias 
Myrgren till hedersmedlem.
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Jag vill först och främst tacka för att ni velat ge mig förtroendet att ett år till och att 
tillsammans med den nya styrelsen leda arbetet i vår klubb under 2012. 
Vid årsmötet så presenterades vår nye klubbchef Magnus Andrén och jag hoppas att 
många av er redan har hunnit träffat honom.
Jag hoppas också att ni har haft möjlighet att njuta av vår fina bana, njutit av restau-
rangen eller hittat något nytt och fräsigt i shopen.
Ungdomsverksamheten som är igång med härliga grupper, behöver ledare och 
mentorer.
Vi har påbörjat en uppdatering av vår hemsida, denna uppdatering tillsammans med 
att jobba med sociala medier för att bättre kunna synas. 
Samtidigt som vi ska genomföra ett innehållsrikt 2012 så kommer vi i styrelsen att 
utveckla de mer långsiktiga planeringarna för att säkerställa inriktningen i femårs-
planeringen som årsmötet sa ja till.
 Ta gärna tillfället att påverka denna planering genom att maila eller lämna in skrift-
liga förslag till oss i styrelsen eller vår klubbchef.
Jag önskar er alla en härlig fortsättning på golfsäsongen 2012. 
Håkan Asmoarp

Ordförande har ordet!

Årets Städgolfare!



Styrelse, kommitteer och 
personal 2012

Ordförande
Håkan Asmoarp

Sekreterare
Berry Pahmp

Kassör
Sven Nilsson

Bankommitté
Bertil Björck, ordf.
Rolf Olsson
Thomas Nilsson, adj.

Tävlingskommitté
Erik Hedberg, ordf.
Anna-Karin Kroon
Christina Maran
Stefan Andersson
Bertil Holmgren

Damkommitté
Gerd Lundgren, 
ordf.
Kerstin Dahlberg-
Johansson
Mia Levin
Camilla Munther
Sonja Nilsson, 
Staffanstorp
Mona Schuster
Hildur Thordardottir
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Valberedning: 
Karl-Gustav Andersson
Olle Iding
samt styrelsens representant



Fastighetskommitén
Bengt Olsson
Klas Jönsson
Krister Nilsson 

Juniorkommitté
Michael Svahnberg, 
ordf.
Fredrik Persson, adj.

Seniorkommitté
Sven Jerre, ordf
Monica Gustavsson
Kerstin Hansson
Hans-Åke Carlsson

PR kommitté
Olle Schönström, 
ordf.
Thomas Bergqvist
Torbjörn Gunnäng
Jan Malmström
Paul Ramberg

Styrelsesuppleanter
Christel Pettersson,  Anton Johansson, Camilla Munther

Revisorer: 
Thomas Bergqvist, 
Karl-Erik Nilsson
Suppleant: 
Ingemar Lindh
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Restaurangen
Fredrik Kastengren
Veronica Kastengren

Bild 
saknas



PRO och Shop
Fredrik Persson (pro) och Conny Persson 
finner du i golfshopen.

Banpersonalen består av stående fr.v. 
Dan Neckfors, Mattias Bäckström, Thomas 
Nilsson (greenkeeper) Christer Persson Jo-
han Ingvarsson, Andreas Nyman och Jens 
Rasmussen, (ej med på bild)
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Under våren har vi snyggat till 
entrén med singel

Under våren har vi genomfört 
dräneringsarbete på hål nummer 
10 och 13.



Tävlingsbestämmelser 2012
( Se även SGFs Spel och Tävlingshandbok 2012 -2015)
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Lokala regler och bestämmelser: Finns anslagna i receptionen
Avståndsbedömning:
Avståndsmätare är tillåtet vid tävling arrangerad av Bosjökloster GK om inget annat är angivet.
Vita, gula och röda markeringar på fairway anger 200 m, 150 m resp 100 m till greenens mitt.
Övningsspel: 
Före tävling (dvs. samma dag) är övningsspel enbart tillåtet på övningsområdena i anslutning till banan 
och klubbhus. Övningsspel på själva banan är förbjudet under tävlingsdagen.
Tävlingsklasser (om inget annat är angivet i tävlingsinbjudan):
Klass A hcp 0 – 12,4. Klass B hcp 12,5 – 24,4. Klass C hcp 24,5 – 36. Klass D hcp 36 - 54. Spelhan-
dicap erhålles enligt aktuell slopetabell.
Finns deltagare i en klass genomförs alltid klassen, även om antalet understiger 5 st.
Varje spelare med officiell handicap (36,0 och lägre) i annan klubb är välkommen att delta i klubbens 
tävlingar. Undantag gäller för tävling markerad med * i tävlingsprogrammet eller annan angivelse i 
särskild tävlingsbestämmelse.
Särskild klassindelning vid damtävlingar
Klubbens renodlade damtävlingar har normalt följande klassindelning:
Klass A hcp 0 – 18,4, klass B hcp 18,5 – 29,9, klass C hcp 30,0 – 36,0, klass D hcp 37 – 54.
För mer information kontakta damkommittén.
Tee:
Om inget annat anges i tävlingsinbjudan till klubbtävling gäller spel från, av SGF, rekommende-
rad tee. Det innebär att damspelare med officiell handicap (0-36) spelar från röd tee medan herrar i 
samma handicapintervall spelar från gul tee. Herrar och damer med klubbhandicap (37-54) spelar från 
röd tee.
Anmärkning
• Damer och herrar i hcpgrupp 1 kan välja att spela från blå resp vit tee. Detta ska i så    
 fall meddelas i samband med anmälan till aktuell tävling.
• Herrar 75 år och äldre kan välja spel från röd tee, vilket ska anges vid anmälan.
• Ungdomar med officiell handicap som under året fyller max 12 år kan välja spel från   
 röd tee samt
• Herrar med officiell handicap och som har stor funktionsnedsättning kan, med läkarintyg som   
 grund, välja röd tee. Detta ska anges vid anmälan. 
Anmälan:
Anmälan sker normalt via golf.se eller med medlemskort via golfterminalen på Bosjökloster GK. 
Anmälan kan också göras direkt till golfklubbens reception på telefon 0413-258 96.
Anmälan kan inte göras via e-mail!
I något enstaka fall görs anmälan skriftligt på särskild anmälningslista. Information om detta anges då 
speciellt på tävlingsinbjudan. 
Återtagande av anmälan:
Anmälan kan återtas före anmälningstidens utgång. Därefter anses anmälan vara bindande. Spelare 
som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start kan komma att åläggas varning och ev 
också utestängas från deltagande i kommande tävlingar.   
Medgivande enligt Personuppgiftslagen (PUL):
Med anmälan till tävling på Bosjökloster Golfklubb medger spelaren att namn och GolfID får 
publiceras i startlista och resultatlista på golf.se, klubbens hemsida och anslagstavla. I annat fall ska 
receptionen kontaktas. 
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Anmälningstiden:
Anmälan till tävling ska normalt ske senast kl 09.00 sista fredagen före tävling lö/sö. 
Avser anmälan tävling under annan veckodag ska anmälan normalt ha gjorts senast kl 09.00 två 
vardagar innan tävlingsdagen.
Lottning:
Lottning sker direkt efter anmälningstidens utgång, normalt med utnyttjande av GIT. 
Startlista:
Uppgifter om starttider och startlista anslås efter lottning på anslagstavla i receptionen. Uppgifterna 
meddelas även normalt via e-post till anmälda och finns tillgängliga på golf.se och på klubbens 
terminal från kl 12.00 dagen före tävlingsdagen. Vid tävling lö/sö gäller samma sak från kl 12.00 
sista vardagen innan tävlingsdagen. Uppgifter om starttider lämnas också av klubbens reception på 
tel 0413 - 258 96.
Deltagarantal:
De flesta av klubbens tävlingar har begränsning avseende antalet deltagare och om inget annat anges 
i tävlingsanmälan gäller anmälningsturordning.
Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften är 60:- (SEK) per person och tävling, om inget annat anges. 
(Spelare från annan klubb erlägger därutöver halv ordinarie greenfee om ej annat anges i tävlingsanmälan.)
Efteranmälan:
Anmälan till tävling efter anmälningstidens utgång, s k efteranmälan, kan undantagsvis godkän-
nas och ska ske direkt till klubbens reception via telefon eller besök på klubben. Efter receptionens 
stängning görs sådan efteranmälan direkt till ansvarig tävlingsledare.
Ansvarig tävlingsledare för aktuell tävling avgör i det enskilda fallet om efteranmälan ska aktualise-
ras för start i tävlingen. Förutsättningen är att det finns ledig plats i befintlig boll samt att prisutdel-
ning och resultatrapportering kan genomföras som planerat.
Handicap:
Tänk på att alltid hålla din handicap aktuell, vilket du gör med ditt medlemskort i terminalen eller 
via golf.se.  Tävlingsarrangör av tävling på Bosjökloster GK ansvarar för att tävlingsronder, som är 
hcp-grundande, rapporteras och uppdateras i GIT. (Se gällande regler avseende definition av hcp-
grundande rond.)
Hemmaklubb:
Under samma kalenderår kan spelare endast representera en klubb, sk hemmaklubb.
Val av hemmaklubb sker i början av säsongen. 
Första start:
Om inget annat anges i tävlingsinbjudan sker första start kl 09.00
Sen ankomst:
Spelare, som är redo att påbörja rond högst 5 minuter efter utsatt starttid, får starta i tävlingen med 
två pliktslag, vilka påföres resultatet på första spelade hål.
Spelare, som överträder denna 5 minutersgräns, är diskvalificerad från tävlingen och får ej starta.
Officiell startklocka:
Officiell startklocka är normalt den klocka som återfinns vid startkuren innan tee på hål 1.
I undantagsfall kan den operativa tävlingsledningen ange annan officiell startklocka, exempelvis vid 
tävlingar med gemensam start (s k shotgun-start).
Långsamt spel:
Tävlingsronden ska spelas raskt utan påtvingade dröjsmål. Om framförvarande boll nästan är ett 
tomt hål före så ska tempot ökas. Uppstår ett tomt hål till närmast framförvarande boll ska genom-
släpp ske på sedvanligt sätt. 
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Paus för fika/motsv under pågående tävlingsrond tillåts efter hål 9 och med högst 8 minuter, om ej 
annat anges. Observera att reglerna om genomsläpp ska respekteras.
Avbrytande av tävling:
Vid extrema väderförhållanden eller annan yttre orsak, kan den operativa tävlingsledningen avbryta 
pågående spel. Signal för sådan åtgärd är en c:a 3 sekunder lång sirén. Spelare ska vid sådan signal 
omedelbart markera sin boll på ett sådant sätt att dess läge kan återskapas.
Därefter ska spelaren snarast bege sig till klubbhuset för vidare information.
Mobiltelefon, handdator och liknande utrustning:
Mobiltelefon får medföras om den är avstängd eller i tyst läge och om den inte används för störande 
samtal under ronden. Brott mot denna bestämmelse medför i första hand en varning. Upprepade 
förseelser mot denna bestämmelse betraktas som allvarligt brott mot etiketten och kan medföra 
diskvalifikation enligt Regel 33-7.

Multifunktionella hjälpmedel såsom smartphone, handdator eller liknade utrustning får användas 
som hjälpmedel för att mäta avstånd under förutsättning att den innehåller en avståndsmätande 
applikation som uppfyller kraven enligt ovan (det vill säga endast mäter avstånd eller fungerar som 
elektronisk banguide). När den avståndsmätande applikationen används får det inte finnas några 
andra funktioner eller applikationer installerade. 
Se regelboken 2012-2015, Bilaga IV, angående ” Hjälpmedel och annan utrustning” kapitel 5 (sidan 
174). Se också Regel 14-3.
Lika resultat:
Handicapregeln tillämpas om ej annat anges, dvs spelare med lägst antal erhållna slag placeras först, 
vid lika spelhandicap används den matematiska metoden.
Undantag: I KM utses segraren genom sudden death, särspel i detta fall sker på hålen 10, 15 och 18 
i nu nämnd ordning.
Tvister:
Hänskjuts omgående till den operativa tävlingsledningen efter avslutad rond. (Observera möjlighe-
ten att spela en alternativ boll.) Om spelare ej är nöjd med beslutet ska han/hon i direkt anslutning 
till tävlingen inlämna skriftlig protest till klubben. Klubbens beslut vad avser tävlingsresultat är 
dock oåterkalleligt.
Priser:
Prisutdelning sker normalt i anslutning till aktuell tävling. Kan pristagare ej närvara ska han/hon 
personligen underrätta den operativa tävlingsledningen. Om så ej sker tillfaller priset nästa närva-
rande spelare i turordning. Undanlagda priser, ej avhämtade inom 30 dagar efter tävling tillfaller 
klubben. För att s k vinnarglas ska utdelas krävs minst 7 deltagare i klassen.
Tävlingsledning:
Tävlingskommittén, TK, utgör Bosjökloster golfklubbs generella tävlingsledning, i enlighet med 
SGFs bestämmelser, reglerna 33 och 34. 
För den aktuella tävlingen finns en operativ tävlingsledning utsedd. Representant för TK ska alltid 
ingå i den operativa tävlingsledningen för klubbens öppna tävlingar märkta ”TK” i programmet.
Ändringar:
Golfklubben förbehåller sig rätten till ändringar i programmet. Sådana ändringar meddelas i den 
särskilda informationen till aktuell tävling och anslås på klubbens anslagstavla.

Bosjökloster, maj 2012
Erik Hedberg, ordf. TK
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10.1 SPELSÄTT
 Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel.

10.1.1 Singel
I singelspel bildar en spelare sida.

10.1.2 Parspel
 I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på varsin boll. Reg-
ler för Golfspel hanterar två olika former av parspel, foursome och fyrboll. Andra spel-
former för parspel som inte hanteras av Regler för Golfspel finns beskrivna längre fram i 
detta kapitel.

10.1.3 Lagspel
I lagspel kan fler än två spelare bilda sida, spela minst två bollar och uppnå ett gemensamt 
resultat. Lagspel kan vara t.ex. scramble och ”ProAm”. Spelarna i samma lag är partners. 
Lagspel hanteras, med något undantag, normalt inte av Regler för Golfspel.

10.2 SPELTYPER
Det finns två huvudtyper av golfspel, matchspel och slagspel, som kan spelas enligt något 
av ovan angivna spelsätt. Deltagare i matchspel benämns spelare respektive motspelare 
och deltagarna i slagspel tävlare respektive medtävlare. Vid parspel används uttrycket 
sidan. Eftersom de båda huvudtyperna har olika karaktär, har de delvis olika regler. Man 
får därför inte kombinera slagspel och matchspel vid ett och samma tillfälle. Den speltek-
niskt sett väsentligaste skillnaden är, att alla bollar måste spelas i hål i slagspel, under det 
att i match ett hål kan ges upp/skänkas och enskilda slag kan skänkas, t.ex. en kort putt. 
I poängbogey- och bogeytävlingar skall alla hål spelas ut som ger poäng respektive vinst 
eller delning. Kan inget resultat uppnås bör bollen tas upp. I Sverige gäller detta även vid 
slaggolf.

10.2.1 Matchspel – Regel 2 i Regler för Golfspel
Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där 
det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Varje hål 
vinns, delas eller förloras. Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch 
erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas 
spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. 
Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd.
Anmärkning: Vid parspel där begreppet sida och reducerade spelhandicap förekommer 
hänvisas till respektive spelform. Spelarna skall löpande notera ställningen i matchen. När 
en spelare är lika mycket ”upp” som det är hål kvar att spela, kallas detta dormie. Matchen 
slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som endera sidan är ”upp”, t.ex. 2 
upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1. Vid match över mer än 18 hål eller om avgö-
rande måste ske efter 18 hål, fördelas spel handicapen på samma sätt som på de första 18 
hålen. Den sida som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behåller 
den sida honnören som hade den på föregående hål.
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10.2.2 Slagspel – Regel 3 i Regler för Golfspel
Slagspel är en tävling mellan tävlare och medtävlare där det gäller att spela ett fastställt 
antal hål på bästa totalresultat. Alla spelar samma antal hål. Dessa typer av slagspel finns: 
Slagtävling, poängbogey, bogeytävling och slaggolf.

10.2.2.1 Slagtävling
Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal 
slag brutto eller netto d.v.s. efter avdrag av spelhandicap, vilken i förekommande fall skall 
vara med en decimal i  t ex foursome. Vanligtvis spelas en eller flera ronder. Tävlare med 
lägsta scoren på ett hål har honnören på nästa tee. Se vidare Regel 10-2a.

10.2.2.2 Poängbogey
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat 
i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängbogey spelas normalt netto, d v 
s tävlarna erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. Spelhandicap fördelas 
enligt index på hålen i stigande följd. Poängen beräknas på följande sätt: För ett resultat, 
netto, som är lika med hålets par får tävlaren två poäng. För varje slag lägre än par, får 
tävlaren ytterligare en poäng, för varje slag högre än par får tävlaren avstå en poäng. Man 
kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål. Honnören tas av den som fått högsta poängen på  
föregående hål. Poängbogey kan också spelas brutto (scratch). Poängen beräknas då på 
följande sätt: För ett resultat brutto, som är lika med hålets par får tävlaren 2 poäng. För 
varje slag lägre än par, får tävlaren ytterligare en poäng, för varje slag högre än par får 
tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål. Honnören tas av 
den som fått högsta poängen på föregående hål.

10.2.2.3 Bogeytävling
Varje tävlare spelar mot banans par (”motspelaren”) såsom i match. Alla tävlare spelar lika 
många hål, även om matchen ”avgjorts” innan sista hålet spelas. Bogeytävling kan spelas 
med eller utan handicap. Tävlaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. 
Halva slag höjs till närmaste heltal (t ex foursome). Spelhandicap fördelas enligt index på 
hålen i stigande följd.
För ett resultat (netto vid handicaptävlingar) som är lika med hålets par, får tävlaren ”0”. 
För resultat bättre än par, får tävlaren ”+” och för resultat sämre än par får tävlaren ”–”. 
Den som har flest ”+”- resultat mer än ”–”-resultat vinner tävlingen. (Man kan vinna på 
minst minus om ingen har plus.)

10.2.2.4 Slaggolf
10.2.2.4.1 Villkor
Slaggolftävling är en typ av slagspelstävling. Slaggolf täcks inte av golfreglerna men 
reglerna för  slagspel gäller såvida de inte strider mot nedanstående specialregler.

10.2.2.4.2 Slaggolftävling
Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där antalet slag per hål är maximerat. Alla tävlare 
får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett 
hålets index. Har tävlaren inte hålat ut efter dessa slag bör bollen plockas upp och scoren 
noteras till par + 5 slag. Markören är endast skyldig att ange bruttoantalet slag på de hål 
där tävlarens score är par + 4 slag eller lägre.
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a. Vinnare
Den tävlare som spelat den fastställda ronden eller ronderna på lägst score (i handicaptäv-
ling lägst nettoscore) är vinnare.

b. Underlåtelse att håla ut
Om en tävlare på något hål underlåter att håla ut skall tävlarens score vara par + 5 slag på 
hålet.

c. Fastställande av score på hålet
En tävlares score är det antal slag, inklusive eventuella pliktslag tävlaren har använt på ett 
hål, dock skall inte noteras en högre score än par + 5 slag på hålet. 
Undantag: Regel 4-1, 4-2, 4-4 klubbor, Regel 6-3a Starttid, Regel 6-4 Caddie samt Regel 
6-7 Långsamt spel. Se även SGFs tävlingsregler beträffande persontransporthjälpmedel. 
Beträffande plikt för brott mot dessa regler hänvisas till respektive Regel och Tävlingsregel.

10.2.2.4.3 Diskvalifikationer
a. Från tävlingen
En tävlare skall diskvalificeras från tävlingen då diskvalifikation gäller vid brott mot 
någon av följande regler:
– Överenskommelse att åsidosätta regler. (Regel 1-3)
– Vägran att följa en regel. (Regel 3-4)
– Klubbor. (Regel 4-1, -2, -3 eller -4)
– Bollen. (Regel 5-1, eller -2)
– Handicap. (Regel 6-2b)
– Starttider och startordning (”bollar”). (Regel 6-3)
– Score i slagspel. (Regel 6-6b och 6-6d)
– Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel. (Regel 6-7)
– Avbrott i spelet. (Regel 6-8)
– Övning före eller mellan ronderna. (Regel 7-1)
– Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning. (Regel 
14-3)
– Hjälpande boll. (Regel 22-1)
– Diskvalifikation. Tävlingsledningens rätt att agera. (Regel 33-7)

b. För ett hål
I alla andra fall, där ett regelbrott skulle medföra diskvalifikation, diskvalificeras tävlaren 
endast för det hål, där regelbrottet inträffade, dvs. scoren par + 5 slag skall gälla på hålet.
Undantag: Se 10.2.2.4.2 punkt c. Fastställande av score på hålet.

10.2.2.4.4 Övrigt
a. Förfrågningar
Förfrågningar enligt Regel 34-3 (Tävlingsledningens beslut) skall ställas till SGF.

b. Handicaprond
Resultat i slaggolf omräknas till poängbogey.



20

10.3 SPELFORMER
Med spelformer menas ett antal olika kombinationer av spelsätt och speltyper. Här exem-
plifieras vissa – alla tänkbara variationer av kombinerade spelformer beskrivs inte under 
detta kapitel. 

10.3.1 Singel
Singel förekommer i följande spelformer:
• Matchspel
• Slagspel
• Poängbogey
• Bogeytävling
• Slaggolf
I singel erhåller spelaren spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. 
Kommentar: Match kan också spelas som en treboll match, där tre spelare spelar tre inbör-
des matcher samtidigt. 

10.3.1.1 Eclectic singel
Eclectic singel spelas över två på varandra följande ronder och bör inte kombineras
med andra tävlingar. 
Anmärkning: När tävlaren inte kan förbättra resultatet på ett hål bör bollen tas upp.

Slagtävling
För varje hål noteras efter hand bästa bruttomarkering som tävlaren fått under någon av 
ronderna och summan av dessa 18 bästa hålresultat utgör totalresultatet. 
Handicap: Det sammanlagda bruttoresultatet minskas med 90% av tävlarens spelhandicap 
(med en decimal). Andra ronden i en Eclectictävling räknas inte som handicaprond. Dock 
kan ett mycket bra resultat ligga till grund för handicapjustering, om handicapkommittén 
finner detta motiverat.

Poängbogey
För varje hål noteras efter hand bästa nettomarkering (poäng) som tävlaren fått under 
någon av ronderna och summan av dessa 18 bästa hålresultat utgör totalresultatet. 
Handicap: I varje rond får tävlaren tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap. Avrundning 
sker till närmaste heltal.

Slaggolf
Se slagtävling ovan.

10.3.1.2 Running eclectic singel
Running eclectic singel spelas över två eller flera ronder och längre tidsperiod. Spelfor-
men kombineras ofta med annan tävling, t.ex. återkommande veckotävling med valfri 
medtävlare och starttid. Poängbogey rekommenderas, eftersom tävlaren får spelhandicap 
motsvarande aktuell exakt handicap vid varje tävlingstillfälle.

Slagtävling
Bästa bruttoscore per hål förs löpande upp under tävlingsperioden. Uppförda resultat skall 
dateras och kan förbättras under hela tävlingsperioden. Samtliga scorekort bör sparas av 
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tävlingsledningen till dess tävlingen avslutats och resultatlista anslagits.
Handicap: Det sammanlagda bruttoresultatet minskas med 50% av tävlarens spelhandicap 
(med en decimal) vid dennes sista tävlingstillfälle.

Poängbogey
Bästa resultat per hål förs löpande upp under tävlingsperioden. Uppförda resultat skall 
dateras och kan förbättras under hela tävlingsperioden. Samtliga scorekort skall sparas av 
tävlingsledningen till dess tävlingen avslutats och resultatlista anslagits.
Handicap: Vid varje tävlingstillfälle får tävlaren tillgodoräkna sig 50% av sin spelhandi-
cap för resultatet i running eclectic singel. Avrundning sker till närmaste heltal.

Slaggolf
Se slagtävling ovan.

10.3.1.3 Flaggtävling singel
Flaggtävling singel är en slagtävling i vilken varje deltagare tilldelas en individuellt 
markerad flagga. Denna skall placeras där bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många 
slag som motsvarar banans par plus spelhandicap. Skulle en tävlare ha slag kvar efter att 
ha spelat det bestämda antalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen 
räcker.
Handicap: Tävlaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.
Anmärkning 1: Resultat uppnådda i flaggtävling är normalt inte handicapgrundande. Dock 
bör handicapkommittén ta hänsyn till uppnådda resultat om en spelare har spelat det fast-
ställda antalet hål och exv. har slag kvar.
Anmärkning 2: Vinner gör den som spelat flest antal hål. Vid lika resultat vinner den täv-
lare som ligger närmast hål på det hål där flaggan placeras.
Anmärkning 3: Om bollen efter tävlarens näst sista eller sista slag är förlorad eller out of 
bounds placeras flaggan där föregående slag slogs. Detsamma gäller om spelaren i sitt 
sista slag ådrar sig 1 slags plikt eller i sitt näst sista slag ådrar sig 2 slags plikt.
Anmärkning 4: Om bollen är förlorad i ett vattenhinder på det näst sista eller sista slaget 
placeras flaggan vid sista skärningspunkt till vattenhindret.

10.3.1.4 Snörtävling singel
Spelas som slagtävling där tävlaren, i handicap, får ett snöre vanligtvis lika långt i meter 
som hans spelhandicap Under spelet kan man förbättra bollens läge (även närmare hålet, 
ur ett hinder och ner i hålet). Vid varje sådant tillfälle skall snöret klippas av med samma 
längd som bollen flyttas.
Det antal slag tävlaren presterat efter 18 spelade hål är slutresultatet, oavsett om tävlaren 
nyttjat hela längden av tilldelat snöre eller inte. Vid lika resultat vinner spelaren som fått 
kortaste snöret vid start.
Anmärkning: Resultatet är inte handicapgrundande.

10.3.1.5 Sunningdale – en form av matchspel utan handicap
Två sidor (singel eller fyrboll) med någorlunda lika handicap spelar match utan handicap. 
Varje hål kan vinnas, delas eller förloras. Så snart en sida är två hål upp skall sidan lägga 
till ett slag på varje följande hål så länge sidan är två hål upp eller mer. Vid fyrboll läggs 
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detta slag på sidans bästa boll på hålet. Matchen är vunnen när någon sida är fler hål upp 
än antalet återstående hål att spela.

10.3.2 Parspel
10.3.2.1 Foursome
I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar 
växelvis från utslagsplatserna. Har t.ex. spelare A slagit ut på hål 1 skall han sedan slå ut 
på samtliga hål med udda nummer. Hans partner, spelare B, skall slå nästa slag på hål med 
udda nummer och slå ut på hål nr 2 samt därefter slå ut på samtliga hål med jämna num-
mer. Speciella regler för foursome återfinns i Regler för Golfspel 2008 – 2011, Regel 29. 
Anmärkning: Provisorisk boll från tee eller ny boll satt i spel från tee skall spelas från den 
tee varifrån den ursprungliga bollen spelades.
Anmärkning: Pliktslag, som sidan ådrar sig, påverkar inte spelordningen i foursome.
Handicap: I foursome får sidan en reducerad spelhandicap lika med spelarnas genom-
snittliga  spelhandicap.

Foursome förekommer i följande spelformer:
Match; handicap: Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör 
jämförelsegrund då antalet slag skall ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter 
jämförelsen sker avrundning till närmast högre heltal.
Slagtävling; handicap: Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal. 
Poängbogey; handicap: Sidans reducerade spelhandicap avrundas till närmaste högre 
heltal.
Bogeytävling; handicap: Sidans reducerade spelhandicap avrundas till närmaste högre 
heltal.
Slaggolf; handicap: Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

10.3.2.2 Fyrboll
Två spelare bildar sida och spelar varsin boll . I slagspel måste vardera spelarens resultat 
kunna identifieras på scorekortet. Beroende på spelform räknas det bästa resultatet eller 
det sammanlagda resultatet på varje hål som sidans resultat på hålet. Speciella regler för 
fyrboll matchspel och fyrboll slagspel finns i Regel 30 och 31. Fyrboll räknas inte som 
handicaprond. Ett mycket bra resultat kan dock ligga till grund för handicapjustering, om 
handicapkommittén finner detta motiverat.
Handicap: Den reducerade spelhandicapen beräknas enligt följande: vardera spelaren får 
tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap. Därefter sker avrundning till närmaste heltal.

Fyrboll förekommer i följande spelformer:
•  Match; handicap: De tre spelarna med högst reducerad spelhandicap får slag mot-
 svarande  skillnaden till den spelare som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst   
 reducerad spelhandicap spelar därefter med 0 i spelhandicap.
•  Slagtävling; handicap: Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad   
 spelhandicap.
•  Poängbogey; handicap: Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad   
 spelhandicap.
•  Bogeytävling; handicap: Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad   
 spelhandicap.
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•  Slaggolf; handicap: Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad 

10.3.2.3 Fyrboll bäst och sämst.
Spelas endast som matchspel. Spelas om två alternativt tre poäng per hål. Den sida vars 
bästa boll har bäst resultat vinner en alternativt två poäng, den sida vars ”sämsta” boll har 
bäst resultat, vinner en poäng. Matchen slutar när endera sidan vunnit så många poäng 
mer än andra sidan (”netto-upp”) än vad som återstår att spela om. Resultatet anges t.ex. 
”vunnet på 17:e”.
Handicap: De tre spelarna med högst spelhandicap får slag motsvarande skillnaden till 
den spelare som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst spelhandicap spelar därefter 
med 0 i spelhandicap.

10.3.2.4 Greensome
I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål 
och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut 
den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag 
på samma sätt som i foursome.
Anmärkning: Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome. 
Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta 
med, är plikten kopplad endast till den boll med vilken sidan ådrog sig plikt och valet 
mellan bollarna ska göras med utgångspunkt från detta.
Provisorisk boll: Om båda bollarna kan vara förlorade utanför vattenhinder eller Out of 
Bounds får sidan välja en spelare som ska spela en provisorisk boll.
Handicap: Sidans reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: Reducerat spelhan-
dicap är summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen 
och 40% av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen. Därefter sker 
avrundning enligt nedan.

Greensome förekommer i följande spelformer:
Match; handicap: Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör 
jämförelsegrund då antalet slag skall ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter 
jämförelse sker avrundning till närmaste heltal.
Slagtävling; handicap: Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal. 
Poängbogey; handicap: Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till närmaste 
heltal.
Bogeytävling; handicap: Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till närmaste 
heltal.
Slaggolf; handicap: Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

10.3.2.5 Irish greensome
Spelformen en variant av Greensome (jämför ovan) där båda spelarna slår ut från tee och 
sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man 
vilken boll man villfortsätta att spela på. 
Handicap: Samma handicapberäkning och avrundning i Irish Greensome som
för Greensome – 10.3.2.4
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10.3.2.6 Scramble
Varje lag består av två, tre eller fyra tävlare. Samtliga tävlare slår var sin boll från tee. 
Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. 
Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter från detta läge, 
dock inte närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man 
i bunker återskapar läget t.ex. genom att kratta. På green har nästföljande spelare som put-
tar från ”startplatsen” alltid möjligheten att förbättra lagets resultat även om någon i laget 
redan hålat ut med högre resultat eller    ådragit sig plikt.
Handicap: Tävlingen bör spelas utan handicap. Detta sker lämpligen genom att tävlarna 
delas in i grupper efter handicap. Varje lag kombineras så att det består av en tävlare från 
varje grupp och sammanlagd spelhandicap i bollarna blir så likvärdigt som möjligt. Vid 
spel med handicap bör lagets spelhandicap vara 25% av sammanlagd spelhandicap vid två 
spelare, 15% vid tre och 10% vid fyra. Därefter sker avrundning till en decimal. Lagen bör 
handicapmässigt vara likvärdiga och detta ansvarar tävlingsledningen för. Vid lika resultat 
hänvisas till kapitel 8.4 ”Särskiljning vid lika resultat”.
Anmärkning 1: Samtliga spelar från sin ordinarie tee, även då spelet sker utan handicap.
Anmärkning 2: Vid återbud i 4-boll rekommenderas att man ”lägger in” en
fiktiv ”36-handicap” i bollen och räknar därefter ut spelhandicap. En decimal skall med-
räknas utan avrundning.
Anmärkning 3: Tävlingsformen kan modifieras i villkoren för tävlingen så att laget måste 
välja varje deltagares utslag maximum eller minimum ett bestämt antal gånger.

10.3.3 ”ProAm”
”ProAm” är ett lagspel där lagen består av fyra tävlare varav en är lagkapten, ofta en 
professionell spelare. Vanligtvis räknas de två bästa resultaten per hål. En variant är att 
lagkaptenens resultat alltid räknas plus det bästa av de övriga tre. Ytterligare en variant är 
att endast räkna det bästa resultatet per hål inom bollen.
Handicap: Varje tävlare spelar med full spelhandicap. ”ProAm” räknas inte som handi-
caprond, men ett mycket bra resultat kan dock ligga till grund för handicapjustering, om 
handicapkommittén finner detta motiverat.

10.3.4 Bästboll, en singel mot 2–3 spelare
Bästboll är ett matchspel där en spelare spelar mot den bästa av två eller tre spelares bollar.

10.3.5 Köpenhamnare
Köpenhamnare är en tävlingsform mellan tre tävlare och spelas enligt slagspelsreglerna. 
Tävlarna  delar 6 poäng per hål på följande sätt: Det bästa resultatet på ett hål ger 4 poäng, 
det näst bästa 2 och det sämsta 0 poäng. Om en tävlare ensam är bäst och de andra lika, 
fördelas poängen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då 
alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.
Handicap: Tävlarna får spelhandicap motsvarande sin exakta handicap alternativt de två 
tävlarna med högst spelhandicap får spelhandicap motsvarande skillnaden till den tävlare 
som har lägst spelhandicap.
Spelaren med lägst spelhandicap spelar därefter med 0 i spelhandicap.  
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10.4 LAG- OCH SERIETÄVLINGAR
10.4.1 Allmänt  
Lagtävlingar spelar två eller flera lag mot varandra en eller flera gånger. I serietävlingar
spelar lag eller enskilda spelare alla mot alla en eller flera gånger. Lag- och serietävlingar 
är värdefulla och populära, då de bidrar till att öka lagandan och sammanhållningen
i de klubbar (grupper) som lagen och serierna utgör. Det finns emellertid svårigheter och
risker med dessa former av spel. Blir t.ex. en serie för utdragen uppstår risk för många 
walk-over och för att det aktuella läget i serien blir svårt eller omöjlig att överblicka. 
Intresset sjunker då snabbt i synnerhet bland de lojala deltagarna. Två spelare från samma 
lag som spelar i samma boll är partners eller inte beroende av spelsättet.

10.4.2 Matchspel
Den vanligaste och samtidigt mest ursprungliga lagtävlingen är lagmatchen,
där två lag möter varandra i individuella matcher och i foursomematcher. Så spelas
t.ex. EM och landskamper samt de flesta klubbmatcher. I regel spelas matcherna
över 18 hål utan avgörande vid lika resultat, d.v.s. sådana matcher delas och lagen får
0,5 poäng vardera.
Vid lika resultat kan följande rangordning tillämpas:
– Antalet individuellt vunna matcher – Inbördes mötet mellan lagen  
– Lottning
 Även i serietävling är matchspel en lämplig spelform. Matcherna kan spelas med eller 
utan handicap.

10.4.3 Slagspel
För att alla lagmedlemmar skall få spela hela ronder samt kunna tillgodoräkna sig
resultatet som handicaprond, har det blivit vanligare att spela lagmatcher som individuell 
slagtävling eller poängbogey. En annan typ av lagtävling är den som ingår i en individuell 
tävling. Då sammanräknas lagmedlemmarnas individuella resultat. Lagen kan antingen 
vara föranmälda och bestå av ett bestämt antal namngivna spelare eller utgöras av ett 
bestämt antal spelare med de bästa resultaten.

10.5 NÄRMAST HÅL
Vinnare är den som med sin första boll från tee stannat bollen på green och närmast hål. 
En hålad boll (HIO) är i alla lägen närmast hål.

10.6 LÄNGSTA DRIVE
Vinnare är den som med sin första boll från tee stannat bollen allra längst från utslagsplat-
sen. Bollen skall, efter det att den stannat, befinna sig på fairway, foregreen eller green på 
det hål som spelas.
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Från Banan.
Så har nu äntligen säsongen kommit igång på allvar. Banan har börjat återhämta sig från 
vinterns härjningar som detta året inte varit så svåra. Vår greenkeeper Thomas har med 
varsam hand lotsat gräset genom de svåraste perioderna och som vanligt lyckats bra med 
att bekämpa diverse svampangrepp som varje vinter försöker ta över kontrollen på våra 
greener.

Hål 18 har börjat ta form och med lite småjusteringar som alltid behövs efter en så omfat-
tande renovering så skall det bli helt återställt nu i sommar. Tyvärr var vi tvungna göra 
lite dräneringsarbete på hål 10, 11, 12 och 13 men det är sådant som får kallas löpande 
underhåll. Skadorna efter maskinerna är utmärkta med blåvita MUA-pinnar utom på hål 13 
där de är bara blå. Det innebär att just på hål 13 kan du som spelare välja att spela bollen 
som den ligger i MUA istället för att ta lättnad. Detta eftersom att om man hamnar för nära 
skogskanten till höger så är närmsta vägen ut rakt in i skogen, och då har man möjlighet att 
välja, vilket man inte skulle haft om det varit blåvita MUA-pinnar. Nåja skadorna kommer 
nog att läkas relativt snabbt så att det knappast märks i sommar. 

Ni har säkert redan märkt att vi ändrat lite på konturklippningen på fairways. Vi klipper 
dessutom ner fairways till damtee. Detta för att förbereda för att placera ut tees för en kor-
tare bana c:a 4-500 m kortare än från röd tee. Preliminärt utmärkt med gröna pinnar just nu 
och kanske när ni läser detta är de redan uppklippta provisoriskt och utmärkta med gröna 
kulor. Denna kortare bana är till för nybörjare och äldre gentlemän och damer som kanske 
kan få ut lite extra spelglädje med en kortare bana. Grön tee är inte slopemätt ännu men 
räkna med 3 slag mindre i spelhcp jämfört med röd tee. Inte officiellt men för att ni skall 
kunna prova på. Den slutgiltiga placeringen kan komma att justeras i samband med den 
totala översyn av banan som påbörjats. Vi har heller ingen semiruff längs med fairway utan 
vi har klippt ner ruffen lite till så att bollarna skall bli lätta att hitta och då fyller semiruffen 
(eller kragen som den ibland kallas) inte någon större funktion.

I år kommer vi att regelbundet växla gul tee på 18:e hålet mellan den nya och gamla teen. 
Lite omväxling för de som spelar från gul och blå tee.

Miljöarbetet fortsätter och vi behandlar i år greenerna med biologiskt medel Actisil varje 
månad för att på sikt stärka gräset mot svampangrepp och förhoppningsvis minska behovet 
av besprutning inför vintern. Miljöplan och miljöpolicy fastställdes av årsmötet och rullar 
nu på.

I år har vår greenkeeper Thomas Nilsson och vår fast anställda banpersonal Mattias Bäck-
ström, Dan Neckfors och Johan Invarsson till sin hjälp två korttidsanställda banarbetare 
Jens Rasmussen och Christer Persson. Andreas Nyman jobbar hos oss som timanställd lite 
då och då för att hjälpa oss med arbete runt klubbhus eller på fastigheter, dräneringsarbete 
eller annat som kan dyka upp.

Vi önskar er en skön golfsommar och hoppas att ni skall uppleva vår bana minst lika bra 
som förut om åren om inte bättre. 

Bankommittén
Bertil Björk
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Tävlingsprogram 2012
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 sällskapsrundor räknas. Mer information på anslagstavlan. 
Arr. DK
Damgolf
Sponsor: Boijertz Conditori, Höör. Damtävlingar över 9 och 18 hål på måndag– eller tis-
dagskvällar under säsongen där tävlingsformerna varierar. Efter tävlingen serveras kaffe i 
klubblokalen varvid prisutdelning också sker. För mer information – se damernas anslags-
tavla. 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 receptionen efter lottning. För mer information se särskilt anslag i 
receptionen. Arr. TK
Årets Golfare
Den medlem i Bosjökloster GK som samlat flest poäng i de klubbtävlingar som är mar-
kerade med ”ÅG” utses till Årets golfare. Finaltävling är Höstslaget i slutet av september. 
För poängberäkning och övrig information hänvisas till klubbens hemsida eller anslags-
tavlan 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.

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

klubbens hemsida: www. bosjoklostergk.se
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Datum Tävling Prel.  Anm. Spel-  Ansv
  startförbud  form  
Mars
L 17 *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 S
S 13 Interstils Kors &Tvärs (ÅG) 00.00 – 14.00 Start alla hål  PB TK
   kl. 09.00
Må 14 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK 
Ti 15 Triangelmatchen 00.00 – 14.00 Start alla hål  SK 
   kl. 09.00  TK
S 20 Lokemas 3-Scramble 08.00 – 12.00 2 lag i varje boll.
Må 21 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
L 26 Åkersbergs 2 Generationer 08.30 – 14.00 (Ändrad defini- GS TK
   tion, se info)
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 GS TK 
   kl. 09.00
To 14 Sävegolfen 00.00 - 14.00 Start alla hål  Arr 
   kl 09.00
S 17 Bosjöklosters  08.30 – 11.00 Scratchtävling SL TK
 Puttmästare (ÅG)
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- 08.30 - 12.30  SC TK
 Scramble (ÅG)
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 greenfee- FS TK
   utbyte Skyrup, 
   Hesslegården 
   samt Wittsjö.



29

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 Arr
  13.00–14.00 Rond 2 kl. 13.30
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
L 01 Hörbymästerskapet 08.30 – 11.00   Arr
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   Arr
   kl. 09.00
S 09 Ringsjö Wärdshus 00.00 – 14.00 Start alla hål  IG TK 
 Äkta Makar  kl. 09.00
   
Må10 Damernas vardagsgolf 17.00 – 18.00   DK
Ti 11 Fyrväpplingen 06.00 – 13.00 Start 08.30,  SK 
   på hål 1 och 10
F 14 Sponsorcupen 09.00 – 19.00 Start alla hål  PR 
   kl. 13.30
S 16 Tekla Flagg 08.30 – 11.00   DK
L 22 Håsab Recycling,  08.30 – 12.00 Final ÅG.Start  SL/SG TK
 Höstslag (ÅG)  alla hål kl.09.00
 
Oktober
Ti 02 Ringsjöfisk seniorcup 10.00 – 11.00   SK
S 14 *Tack för hjälpen-golf  00.00 – 14.00 Start alla hål SL TK+
 samt Serieavslut  kl. 09.00.  SK+
   Gem. måltid  DK
   efter tävling
November
S 04 GåsaGolf 00.00 – 15.00 Start alla hål PB TK 
   kl. 10.00

OBS! Tävling markerad med * är enbart öppen 
för klubbens medlemmar.
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
SK  Seniorkommitté
TK  Tävlingskommitté
Arr  Arrangören



STADGAR
BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

som är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör. 
Stadgarna är reviderade och fastställda dels av vårmötet den 10 februari 1990, dels av 
årsmötet den 1 mars 1998, dels av årsmötet den 14 mars 1999 och dels av årsmötet den 6 
mars 2005.

Förord
Om golfklubbens stadgar strider mot grundläggande principer som ställs på fören-
ingsstadgar eller mot regler som följer av medlemskapet i SGF, enligt kap 3 SGF:s 
stadgar,och ändring i linje med dessa inte vidtas efter anmodan från SGF, föreligger 
risk för uteslutning av golfklubben.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
*  den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
*  alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och 
 psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
*  den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 
 samhällsgrupperingar,
*  de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
*  den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlig-
het med idrottens verksamhetsidé. Golfklubben skall i sin verksamhet aktivt verka för 
dopingfri idrott.

§ 2 SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

§ 3 TILLHÖRIGHET MM
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten
till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Skånes Golfdistriktsförbund (GDF) 
samt Skånes idrottsförbund (DF).
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga 
bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottssty-
relsen (RS), 
SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa 
klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
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§ 4 BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av den eller dem 
styrelsen därtill utser.

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från och med ordinarie årsmöte till och med ordinarie 
årsmöte påföljande år.

§ 7 STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i 
stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

§ 8 STADGEÄNDRING
För bifall till ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av 
antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF. SGF har härvid 
rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på 
annat sätt anses vara olämpliga.

§ 9 UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet 
avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till 
bestämt golffrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt 
revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till 
SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR
§ 10 MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutande-
rätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till 
arten 
eller omfattningen av klubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer 
att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden 
tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 st och inte till ansökan fogar de uteblivna 
inbetalningarna som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas 
och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. 
Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre (3) veckor 
från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
Genom beslut av ordinarie årsmöte får person på förslag av styrelsen väljas till heders-
medlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.
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§ 11 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen, med angivande av dag, anmäla detta 
till styrelsen och anses därmed per denna dag ha lämnat klubben.
Medlem som efter 15/1 begär sitt utträde ur klubben skall erlägga årsavgift för verksam-
hetsåret.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att 
göra detta inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem 
att betala medlemsavgift inom tre (3) månader från förfallodag och beviljar styrelsen inte 
honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

§ 12 UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat 
klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid 
skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att 
yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrät-
tas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen 
för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt RF:s 
stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom 
tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre (3) 
veckor enligt 15 kap RF:s stadgar.

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om klubbens verksamhet,
• skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
• har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrels 
 finner detta möjligt dock senast ett (1) år efter den i § 11 angivna utträdesdagen
• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i  
 § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.
Medlem i golfklubben
• får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
• skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
• skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som   
 beslutas av årsmöte,
• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är veder-
tagna inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling 
eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.
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ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§ 15 TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före den 15 mars på tid och 
plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 2 veckor före årsmötet tillsändas 
medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på 
klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med bud-
getförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens 
yttrande skall senast en (1) vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats 
som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Mo-
tion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben 
och under mötesåret fyller lägst 15 år samt hedersmedlem. Rösträtten är personlig och får 
inte utövas genom ombud. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt 
på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

§ 18 BESLUTSFÖRHET
Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad 
röstlängd, är närvarande på mötet.

§ 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Be-
slut efter endast ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. 
Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster 
(enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel 
absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. 
Vid omröstning, som ej avser val, gäller - vid lika röstetal - det förslag som biträds av 
mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid 
val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klub-
ben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller 
till revisor i klubben.
Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra 
organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns 
representerade.
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§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.  Fastställande av röstlängd för mötet
2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.  Fastställande av föredragningslista
4.  Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera   
 mötesprotokollet 
6.  a.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 b.  Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 
  räkenskapsåret
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
 räkenskapsåret
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. 
 Avgående styrelse är ej röstberättigad.
10.  Fastställande av maximiantal för klubbens aktiva spelare
11.  Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån
12.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och 
 räkenskapsåret
13  Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen
14.  Val av 
 a.  klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år;
 b.  halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år;
 c.  suppleanter för en tid av ett (1) år;
 d.  två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. 
  I detta val får nya styrelsens ledamöter ej delta.
 e.  tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, varav en (1) väljes till
  ordförande och tillika sammankallande
15.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16  Övriga frågor, (information och diskussion)
 Beslut om stadgeändring eller avgörande i fråga av ekonomisk natur får fattas 
 endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

§ 22 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när en revisor eller minst en tiondel av 
golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen 
och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant 
möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag, föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar 
före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är 
anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillställas en per hushåll.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet 
utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
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Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i §§ 17 och 18.

VALBEREDNING
§ 23 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män 
kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet 
ledamöter begärt det. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen 
överlämna sitt förslag.

REVISION
§ 24 REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmötena gran-
ska styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och 
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast tre (3) veckor före årsmötet.
Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor 
behöver inte vara medlem i klubben.

STYRELSE
§ 25 SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och minst fyra (4) och högst tio (10) övriga ledamöter samt 
högst tre (3) suppleanter.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan 
nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av 
årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan 
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom 
styrelsen.
Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot av styrelsen stad-
gas i 3 kap 2 § Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar.

§ 26 ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för 
klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för klubbens verk-
samhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att
-  tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
-  verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmötet fastställd budget;
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- med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben; 
-  ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god revisions-  
 sed;
-  lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna 
 fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
-  förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och 
arbete. 
Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i 
ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestäm-
mande.

§ 27 KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter 
begärt det. 
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift 
om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter 
är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslu-
tet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröst-
ning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter 
följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

§ 28 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären-
den till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlö-
pande underrätta styrelsen härom.
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Bosjökloster Golfklubb 
tackar våra sponsorer!

Handelsbanken, Höör

Preem, Höör

SEB, Hörby

Boijertz Conditori i Höör AB

Jurist- & MäklarHuset AB

Byggland Byggvaror i Höör AB

Jeppssons Måleri

Ringsjöstrand

Hörby Bil AB

ScanCord AB

LRF Konsult
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Pr Tryck & Reklam AB
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B.A. Rev AB

Lager23

Justinas tyger

Hercules Hår, Lund

S-Schakt Schönström AB

Olofssons Plåt AB
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S-Schakt Schönström AB

Bil & Traktor i Hörby AB

Byggland Byggvaror i Höör AB

Skandia

IVT Industrier AB

Färs & Frosta Sparbank

Sparbanken Öresund

Pr Tryck & Reklam AB

Höörs Tryckeri AB

JEB Lantbruksmaskiner AB

Hörby Bil AB

BM Fastigheter

Carnegie Investment Bank

Kraftringen AB

Ringsjöstrand

Johan Nilsson & Son

Nilsson & Lind AB

Mårtenssons Bil AB

Juristfirman Ingemar Lindh



B Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
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Fredrik Persson 
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www.shopen.se 
Din golfproshop på nätet
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Bosjökloster GolfStore – Shop 
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Rygården Vilt 
Rygården – Rökeri och viltslakteri
Viltkött – Klart för grytan eller grillen
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