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Ett nytt år med nya möjligheter står för dörren. 
Välkomna till 2015!
Jag har precis kommit hem från ett träningspass, med Micke vår PRO, som under vin-
tersäsongen tagit nya initiativ med teknik- och fysikträning. Trodde inte att man skulle 
behöva ha kontroll på så många olika muskler för att spela bättre golf.

2014 blev ett roligt och minnesrikt år för oss på golfklubben. Utöver många bra resultat 
bland våra medlemmar har vi byggt om delar av bana och klubbhus. Under 2014 kom 
många nybörjare, unga som gamla till klubben, vilket vi hoppas även sker 2015.

Vi ser framför oss att 2015 ska både nya och mer erfarna golfare i klubben hitta nya 
utmaningar och finna det roligt att spela på Bosjökloster GK. Med hjälp av våra olika 
grupper, kommittéer och medarbetare så hoppas jag att vi med gemensamt engage-
mang från dig och mig, fortsätter denna positiva tillströmning av golfare.

Vår personal kommer att göra allt för att vi ska vara en av Skånes attraktivaste golfan-
läggningar med familjekänsla. 

Medlemskommittén som etablerades under 2014 kommer att fortsätta med fler och nya 
aktiviteter under 2015. 

Sittande styrelse kommer vid årsmötet fortsätta att signalera vad vi tror är viktiga in-
riktningar de närmaste fem åren. 

Välkomna till årsmötet, där vi också tackar de som lämnar sina uppdrag i styrelsen och 
uppmärksammar de som gjort speciella prestationer under 2014.

Hälsningar
Håkan Asmoarp

Alla är välkomna utrustade med räfsa och handskar och gott 
humör för att hjälpa till med att kratta löv och ris på banan 
och runt våra fastigheter. En del behövs för att putsa fönster, 
sätta blommor och rensa takrännor mm så det finns arbete. 

Vi kommer som vanligt att bjuda er som deltager på någon slags förtäring och 
vi brukar också om vädret tillåter spela 9 hål med efterföljande prisutdelning. 

Välkomna.

Årets städdag 14 mars kl. 09.00

Foto framsida+ foto i artiklar. 
Bertil Björk, BBjFOTO.SE
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Shopens, receptionens och kansliets öppethållande
Februari vardagar 09.00 – 13.00 (eller efter överenskommelse)
Mars vardagar 09.00 – 15.00 (eller efter överenskommelse)
April – september  
Fre-Mån 08.00 – 16.00
Tis-Tors 08.00 – 18.00
Oktober vard. 09.00 – 15.00 (eller efter överenskommelse)
November vard. 09.00 – 13.00 (eller efter överenskommelse)

Säsongsstart i shopen
Årets säsongsstart i shopen sker helgen den 28-29 mars. Väl-
komna att fynda och se årets nyheter! 

Bagbricksdekal
Årets dekal till bagbrickan hämtas i receptionen när årsavgif-
ten är betald. Finns för avhämtning efter 15 april.

Adressändring
Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte ändra adress på golf.
se alt. meddela oss. 

E-postadress
För att kunna använda ”min golf” på golf.se måste det fin-
nas en korrekt e-postadress registrerad i GIT. Kontrollera att 
din e-postadress stämmer på ”min golf”. Har du ingen e-post-
adress registrerad, kontakta oss så hjälper vi dig registrera din 
e-postadress. 

Bonus i shopen
Vi belönar våra trogna kunder! Med vårt bonussystem får Du 
bonus på alla dina köp i shopen. Registrera dina köp och få 
upp till 7 % bonus. 

Klubbens Plusgiro (PG) avslutat.
Klubbens plusgiro är avslutat och vi hänvisar till vårt bankgi-
ronummer (BG: 179-9741) för inbetalning av medlemsavgift 
eller övriga inbetalningar mot faktura.

Sydpoolen.
Vi är med i Sydpoolen vilket innebär spel med reducerad 
greenfee alla vardagar (ej lör-sön-helgdag).
Sydpoolengäst har rätt att spela mot (minst) 25 % rabatt vid 
varje tillfälle gällande greenfee och avser enbart vardagar. Ra-
battsatsen gäller även på nedsatt greenfee. Gäst kan dock ej 
begära att få spela för lägre greenfee än 250 kr. 
Bosjökloster har valt att ha en fast avgift om 250 kr för senio-
rer och 100 kr för juniorer.
Se vår hemsida vilka klubbar som ingår i Sydpoolen. En del 
klubbar ingår inte i sydpoolensammanslutningen i juli månad.

Greenfeeutbyte - vardagar
Vi fortsätter med vårt greenfeeutbyte med nedanstående klub-
bar på vardagar. Greenfeen är 180 kr för senior och 90 för 
junior.
Degeberga-Widtsköfle GK, Kävlinge GK, Skyrups GK, Wittsjö 
GK, Örestads GK samt Östra Göinge GK.

Greenfeeutbyte - helger
Vi fortsätter med vårt greenfeeutbyte med nedanstående klub-
bar på helger. Greenfeen är 250 kr för senior och 100 kr för 
junior.
Eslövs GK,  Kävlinge GK, Skyrups GK samt Wittsjö GK.

Medlemsgästgreenfee
Senior och äldre junior (19-21 år) kan vid 8 tillfällen under 
säsongen ha gästspelare med till reducerad greenfee (250 kr 
för senior, 120 kr för junior). Gästen skriver in sig i green-
feeboken och medlemmen skriver sitt kompletta golf-ID i an-
märkningskolumnen. Receptionen har viss kontroll över anta-
let ronder, dock måste medlem själv också hålla koll på antalet 
medlemsgästgreenfee som utnyttjats. Vid överskridande fak-
tureras medlemmen på mellanskillnaden.

Tidbokning
Vi har tidbokning alla dagar mellan 06.00 - 19.30. Tid kan 
bokas 30 dagar före aktuell speldag via golf.se (dygnet runt) 
samt i receptionen (0413-258 96) på öppettider enligt ovan. 
Terminalen utanför receptionen kan också användas. Alla ti-
der är förbokningsbara, 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45 och 52.
Bokad tid skall vara ”avprickad” i reception/shop, eller när 
dessa är stängda via terminalen, senast 20 minuter före start. 
Ej avprickad tid återgår och kan bokas ut på nytt igen. OBS! 
När reception/shop är stängda gör ni detta via terminalen. Vi 
vill också ta tillfället i akt att berätta för bland andra våra ny-
börjare att så här års är det gott om plats på banan, ”stressen” 
av etablerade spelare är då liten. Under högsäsong gäller efter-
middagar på vardagar, lördagar och söndagar som de mindre 
stressande speltiderna. Kolla gärna med oss i receptionen/sho-
pen, vi kan tipsa om vilka tider som normalt är glest använda.

Värvningserbjudande
Under 2015 har du som medlem på Bosjökloster GK möjlig-
het till ett värvningserbjudande. Värvar du ny fullbetalande 
seniormedlem till golfklubben utfaller ett presentkort på 400 
kr i shopen. På medlemsansökan för den nya medlemmen be-
höver du ange ditt golf-ID och signera.  

Golfvärdar
Är någonting som vi skall fortsätta med 2015. Värdarna är 
mycket uppskattade av såväl medlemmar som gäster. Golfvär-
darna kommer att tjänstgöra under högfrekventa tider för att 
hjälpa medlemmar och gäster ute på banan. Med detta hoppas 
vi få gladare golfare samt att rondtiderna kommer att bli nå-
got 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 hemsida (www.bosjoklostergk.se) och 
WighGolf:s hemsida (www.wighgolf.se) kan du se vilka täv-
lingar som är aktuella, medlemsinformation, erbjudanden, 
produkter och mycket annat av värde för din golf.

Micke, Tina, Anette och Magnus
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Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb

        

Styrelsens årsberättelse 2014

Söndagen den 1 mars 2015 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 två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som kontrollanter   
 och rösträknare
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar för 2014
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2014
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet   
 med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2014
10. Fastställande av maximalt medlemsantal för 2015
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2015
12. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen
13. 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 3 ledamöter till valberedning för 2015, varav en ordförande och tillika sammankallande
14. Motioner
15. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns upptagna på föredragningslistan)
16. Prisutdelning 
17. Avtackning
18. Avslut
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HjÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Bosjökloster i januari 2015
Berry Pahmp, sekreterare

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Håkan 
Asmoarp, ordförande; Bertil Björk, vice ordförande; Berry 
Pahmp, sekreterare; Christel Pettersson, kassör; Hans-Åke 
Carlsson, Peter Frostlund, Sven Jerre, Gerd Lundgren, Dan 
Nilsson och Bengt Olsson.
Suppleanter: Eva Grubbström, Viktor Hjalmarsson, Anton Jo-
hansson och Ingemar Lind. Olle Schönström, som varit ordfö-
rande för PR-kommittén lämnade styrelsen.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. 
Styrelseprotokollen finns tillgängliga på klubbens hemsida och 
i kansliet.
Arbetsutskottet bestående av Håkan Asmoarp, Bertil Björk, 
Berry Pahmp och Christel Pettersson har haft 8 protokollförda 
sammanträden. 
Klubbchef har varit Magnus Andrén. Magnus fortsatte sin 
föräldraledighet från slutet av 2013 fram till 31/1. Under hela 
hans frånvaro var Sven Nilsson tf klubbchef. Både Magnus 
och Sven har varit adjungerade till sammanträden med styrel-
sen och AU.
Under våren tillträdde Michael Wigh tjänsten som klubbens 
PRO och driver klubbens shop tillsammans med sin hustru 
Tina. Michael är adjungerad till sammanträden med styrelsen. 

Under våren tillträdde även en ny krögare, som tyvärr avslu-
tade verksamheten redan under hösten.
Under året har klubben firat sitt 40-års jubileum och även stått 
som värd för en av tävlingarna i SM 2014, två generationer 
mix. Arrangemangen har genomförts under styrelsens ledning 
tillsammans med särskilda kommittéer för jubileet respektive 
SM.
Under 2014 har ombyggnationen av den nya receptionen, sho-
pen och personalens utrymmen färdigställts och tagits i bruk 
och så även nya nummertees ute på banan. 
En ny kommitté tillsattes under året – medlemskommittén – 
med Eva Grubbström som ordförande.
Det förändrade utgivandet av Klubbnytt har fortsatt under året 
så, att enbart de två första numren trycks såsom en flersidig 
tidning, medan nr 3 och 4 görs i enbart fyra sidor, anpassade i 
första hand för att distribueras via mail och hemsidan. De som 
inte har mailadress har dock fått dessa nummer via vanlig post.
Beträffande övrig ekonomisk redovisning hänvisas till förvalt-
ningsberättelse och årsredovisning. 

Höör i januari 2015
Berry Pahmp
Sekreterare
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Årsredovisning 
för Bosjökloster Golfklubb

räkenskapsåret  1 januari - 31 december 2014
BALANSRÄKNING

Foto: Ann-Kristin Freijd

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Inom parentes anges 2013 års siffror.
Styrelsen för Bosjökloster Golfklubb får härmed avgiva årsre-
dovisning för tiden 1 januari - 31 december 2014.

I medlemsavgifter har under året inbetalts 2 894 480 kr 
(2 781 910 kr).
Totala antalet medlemmar uppgår vid årets slut till 1 201 st 
(1 209 st) enligt nedanstående kategorindelning.
Seniorer   933 (966)
Studerande       12        (7)
Junior  ä     20     (20)
Junior  y                 43        (27) 
Knattar     30       (10)  
Vilande                163      (179)
I siffrorna ingår 13 (11) familjemedlemskap samt hedersmed-
lemmar och anställda.
 
Klubben har under året haft 6 heltids- och 3 deltidsanställda.
Kostnaderna för löner och sociala avgifter enligt lag och avtal 
blev totalt 3 156 620 kr (3 124 425 kr) varav 2 185 142 kr 
(2 191 296 kr) avser lön till ban- och fastighetspersonal, 
907 757 kr (873 652 kr) lön till administrativ personal samt 
63 721 kr (59 477 kr) lön till kioskpersonal. Köp av tjänstgö-
ring i receptionen har uppgått till 90 000 kr (52 635 kr).

I bidrag har erhållits totalt 875 444 kr (935 839 kr) varav 
864 606 kr (932 558 kr)  avser lönebidrag från AMV och 
resterande statliga och kommunala bidrag.

Klubbens lån från medlemmar uppgår till 10 947 900 kr 
(11 294 700 kr).

Investeringar i maskiner, inventarier, byggnader och mark har 
under året uppgått till 1 246 790 kr (1 064 560 kr). 
Maskiner 395 000 kr (235 650 kr), byggnader 684 963 kr 
(157 188 kr), inventarier 43 239 kr (324 982 kr), markinventa-
rier 123 588 kr (0 kr), mark 0 kr (346 740 kr). 

Avskrivningar har gjorts med 20 % på maskiner, och 1,5 % på 
byggnader. Totala avskrivningar uppgår till 300 732 kr 
(401 554 kr).

Årets vinst uppgår till 9 344,06 kr (6 530,58 kr). 
Årets fondering av medlemsavgifter är 0 kr (100 000 kr).
Styrelsen föreslår att vinsten överförs till det egna 
kapitalet, som efter detta år uppgår till 1 119 573,45 kr 
(1 110 229,39 kr).

 
 Höör  i januari  2015

Håkan Asmoarp, Berry Pahmp, Bertil Björck, 
Bengt Olsson, Gerd Lundgren, Dan Nilsson, 

Sven Jerre, Hans-Åke Carlsson, 
Peter Frostlund, Christel Pettersson

TILLGÅNGAR 20141231 20131231
Omsättningstillgångar   
Kassa 15 275,00 6 619,00
Postgiro 0,00 17 852,41
Checkräkning 136 262,10 566 309,63
Bankkonto 2 121 176,50 3 000 000,00
Interima fordringar 54 799,00 87 513,00
Lager 107 875,00 99 650,00
Kundfordringar 24 000,00 17 000,00
Summa oms.
tillgångar 2 459 387,60 3 794 644,04
   
Anläggningstillgångar   
Maskiner 475 878,00 259 512,00
Inventarier 397 664,00 354 425,00
Mark 4 563 267,35 4 563 267,35
Markinventarier 310 080,00 186 492,00
Byggnader 4 238 639,00 3 675 774,00
Aktier 43 492,50 21 578,00
Summa Anläggnings-
tillgångar 10 029 020,85 9 061 048,35
SUMMA 
TILLGÅNGAR 12 488 408,45 12 855 692,39
  
SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 66 705,00 94 982,00
Semesterlöneskuld 256 998,00 221 047,00
Prel. skatteskuld 36 140,00 58 266,00
Reklamskatt 11 224,00 11 448,00
Upplupna sociala avgifter 49 868,00 65 020,00
Summa kortfristiga 
skulder 420 935,00 450 763,00
Långfristiga skulder   
Medlemslån 10 947 900,00 11 294 700,00
   
EGET KAPITAL   
Eget kapital 1 010 229,39 1 003 698,81
Fondering 100 000,00 100 000,00
Årets resultat 9 344,06 6 530,58
   
SUMMA SKULDER 
OCH EGET KAPITAL 12 488 408,45 12 855 692,39
   
Ställda panter: inga   
 
Ansvarsförbindelser: inga   
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RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS

Revisionsberättelse

INTÄKTER 20141231 20131231
Medlemsavgifter 2 875 730,00 2 662 160,00
Skåpavgifter 18 750,00 19 750,00
Greenfee 1 445 585,00 1 557 681,00
Tävlingsintäkter 65 386,00 57 440,00
Kommittéintäkter 99 460,00 94 586,00
Reklamintäkter 283 660,00 257 600,00
SM-intäkter 83 469,00 0,00
Lönebidrag 864 606,00 932 558,00
Hyresintäkter 140 000,00 50 097,00
Kiosk, försäljning 218 285,00 180 421,00
Golfbil uthyrning 90 125,00 0,00
Övriga intäkter 118 144,44 48 295,66
SUMMA 6 303 200,44 5 860 588,66

KOSTNADER   
Banomkostnader 875 423,00 812 550,00
Löner 2 414 740,00 2 404 720,00
Sociala kostnader 741 880,00 719 705,00
Övriga lönekostnader 236 619,00 115 922,00
Tjänstgöring receptionen 90 000,00 52 635,00
Juniorkommittén 92 745,00 65 266,00
Damkommittén 57 399,00 63 289,00
Seniorkommittén 39 163,00 49 986,00
Tävlingskommittén 46 435,00 47 774,00
PR-kommittén 175 984,50 158 226,00
Fastighetskostnader 493 939,26 372 182,51
Kontorskostnader 15 103,00 16 147,79
Telefon och Porto 26 203,00 29 864,50
Golfförbundet & 
Skånes Golf 231 827,00 227 180,00
Försäkringar 58 475,00 50 423,00
Kiosk, inköp 96 332,00 98 888,00
Golfbilar hyresavtal 72 190,00 0,00
SM 58 492,00 0,00
Övriga kostnader 199 185,00 223 861,20
SUMMA 6 022 134,76 5 508 620,00

RESULTAT FÖRE 
AVSKRIVNINGAR 281 065,68 351 968,66

AVSKRIVNINGAR   
Maskiner 178 634,00 99 634,00
Inventarier - 57 892,00
Mark - -
Markinventarier - 20 380,00
Byggnader 122 098,00 223 648,00
SUMMA 300 732,00 401 554,00

RESULTAT EFTER 
AVSKRIVNINGAR -19 666,32 -49 585,34

FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter och vinster 50 503,66 76 751,13
Ränte-, bankkostnader 21 493,28 20 635,58
SUMMA 29 010,38 56 115,55

REDOVISAT 
ÅRSRESULTAT 9 344,06 6 530,21

TILLFÖRDA MEDEL 20141231 20131231
Medlemslån -346 800 -744 300
Avskrivningar 300 732 401 554
Fondering 0 100 000
Årets resultat 9 344 6 530
Summa tillförda medel -36 724 -236 216
   
ANVÄNDA MEDEL   
Investeringar i maskiner,    
inventarier, mark/byggnader, -1 268 704 -1 064 560
aktier   
Summa använda medel -1 268 704 -1 064 560
   
FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITAL -1 305 428 -1 300 776
Spec. av förändring 
av rörelsekapital   
Förändring av likvida medel -1 317 767 -1 324 449
Förändring fordr., 
lager, insatser -17 489 -14 540
Förändring av skulder X 29 828 38 213
Summa förändring -1 305 428 -1 300 776
   
LIKVIDITETSANALYS 20141231 20131231
Utgående likvida medel 2 272 714 3 590 780
Utestående fordringar, lager 186 674 204 163
Obetalda skulder.  X) -420 935 -450 763
Reella utgående 
likvida medel 2 038 453 3 344 180
x) Exkl. medlemslån 10 947 900 11 294 700

Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsre-
dovisningen, protokollen samt styrelsens förvaltning för verk-
samhetsåret 1 januari - 31 december 2014.

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 ansvarsfri-
het för verksamhetsåret

Höör 2015-01-23

Thomas Bergqvist      Karl-Erik Nilsson 
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RESULTAT

NOTER
1.  Stämmer väl mot budget. Skillnaden mellan den högre  
 avgiften som betalats av medlemmar utan lån och den  
 lägre som betalats av medlemmar med lån ska i möjli- 
 gaste mån fonderas. Detta år har fondering inte varit  
 möjlig. 
2.  Gästgreenfeen 1 224 805 kr är ca 225 000 kr mindre än  
 budget. Företagsgolf  85 930 kr är ca 64 000 kr mindre  
 än budget och golfpaket 134 850 kr är ca 75 000 kr 
 mindre än budget.  Minskad efterfrågan på företagsgolf  
 och annat gästspel är anledningen till att intäkterna 
 ligger kraftigt under budget. 
3.  Något mer än budgeterat på grund av förlängning av  

 säsongsanställda för ombyggnationens färdigställande  
 under våren.
4.  Hyresintäkter mindre än budgeterat eftersom vår  
 restauratör (Höörs Gästgiveri) gick i konkurs under 
 hösten. Golfklubben har en fordran på restaurangen för  
 arrende på 30 000 kr men i bokslutet har denna skrivits  
 av eftersom den förmodligen inte tillhör prioriterade  
 skulder för konkursboet. Totalt har klubben en skuld till  
 restaurangen på 17 000 kr. 
5.  Mer än budgeterat genom fler sponsorer i samband med  
 SM-evenemanget. Totalt gav sm-tävlingen ett överskott  
 på 25 000 kr.
6.  Mer än budgeterat. Totalt har golfbilarna gett ett över- 
 skott på ca 18 000 kr.
7.  Mer än budgeterat. Totalt har kiosken gett ett överskott  
 på ca 59 000 kr. 
8.  Mer än budgeterat, bland annat beroende på en försäk- 
 ringsåterbetalning. Här ingår för övrigt husvagnsparke- 
 ring, konferens, flyersutdelning, parkering vid mässor  
 mm.
9.  Mindre banomkostnader än budgeterat eftersom   
 greenklippare köptes kontant istället för att finansieras  
 via leasing.
10.  Mer än budgeterat på grund av iordningsställande efter  
 ombyggnation av fastighet, extrainsatser vid banans  
 övergång till nummertees samt i samband med viss  
 föräldraledighet. 
11.  I personalkostnader övrigt ingår avgifter enligt lagar och  
 avtal, utbildning och förändring av semesterlöneskuld.  
 Mindre än budget eftersom extern lönehantering inte  
 genomförts och lägre kostnader i samband med utbild- 
 ning. 
12.  Mindre än budgeterat på grund av anpassade aktiviteter.
13.  Mindre än budgeterat på grund av lägre kostnader i  
 samband med tävling och seriespel.
14.  Mindre än budgeterat på grund av mindre annonsering  
 och ökad sponsring i samband med tävlingar.
15.  Mer än budgeterat på grund av skyltkostnader, annonse- 
 ring och satsning på marknadsföring.
16.  Mer än budgeterat på grund av omkostnader för inven- 
 tarier i restaurang (45 000 kr), larm- och brandutrustning  
 (20 000 kr) samt färdigställande av ombyggnation i  
 fastigheten. I fastighetskostnader ingår bland annat elav- 
 gifter, VA och diverse reparation och underhåll.
17.  Stämmer väl mot budget och här ingår avgifter till  
 Svenska golfförbundet (162 000 kr), Skånes golfförbund  
 (17 000 kr) och GIT (53 000 kr).
18.  Mer än budgeterat eftersom försäkring numera även  
 innefattar delar av inventarier i restaurangen.
19.  Mindre än budgeterat på grund av färre utskick.
20.  Se not 7.
21.  Se not 6.
22.  Se not 5.
23.  Mindre än budgeterat eftersom vissa kostnader omförde- 
 lats. Här ingår diverse poster bland annat årsmöteskost- 
 nader, städdag, styrelsemöten, AU, blommor, golfvärdar,  
 greenfeetalonger, litteratur, 40-årsjubileum mm.
24.  Lägre avskrivningar än budgeterat.
25.  Mindre än budgeterat. Här ingår räntor på klubbens  
 likvida medel, kursvinst på aktier och finansiella kostna- 
 der under året. 

 BUDGET UTFALL   AVVIKELSE  NOT.
INTÄKTER (KKR) 2014 2014   
Medlemsavgifter 2 863      2 895      32     1
Greenfee 1 810      1 446     -364     2
Tävlingsintäkter 64      65      1     
Reklamintäkter 280      284      4     
Bidrag 823      865      42     3
Hyresintäkter 170      140     -30     4
Kommittéintäkter 102      99     -3     
SM-intäkter 43      83      40     5
Golfbil uthyrning 3      90      87     6
Kiosken, försäljning -        218      218     7
Övriga intäkter 30      118      88     8
SUMMA 6 188      6 303      115     
        
KOSTNADER     
Banomkostnader 937      875      62     9
Löner 2 223      2 415     -192     10
Sociala kostnader 727      742     -15     
Övriga personalkostnader 279      237      42     11
Tjänstgöring reception 90      90      -       
Juniorkommittén 156      93      63     12
Damkommittén 56      58     -2     
Seniorkommittén 57      39      18     13
Tävlingskommittén 64      47      17     14
PR-kommittén 150      176     -26     15
Fastighetskostnader 410      494     -84     16
Golfförbunden  235      232      3     17
Försäkringar 51      58     -7     18
Porto, telefon 45      26      19     19
Kontor 19      15      4     
Kiosk inköp -        96     -96     20
Golfbilar hyresavtal -        72     -72     21
SM -        58     -58     22
Övriga kostnader 310      199      111     23
SUMMA 5 809      6 022     -213     
     
RESULTAT FÖRE 
AVSKR. 379      281     -98     
Avskrivningar -414     -301      113     24
Finansiella intäkter 
o kostnader 45      29     -16     25
 
ÅRSRESULTAT 10      9     -1     
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Damkommittén 2015

Kommittén
Lennart Pettersson tar över Fyrväpplingen 2015.
Tisdagsgolfen
Seniorernas vårmöte är i år tisdagen den 7 april.
Ringsjöfisk Senior Cup fortsätter 2015.
Hela tävlingsprogrammet hittar ni på hemsidan och i receptionen.
Utbytestävlingar
Vi kommer att ha kanonstart och lunch i Triangelmatcherna 
och överväger att ha det i Fyrväpplingen också.
Startavgiften i Fyrväpplingen höjs till 100 kr (180 kr inklusive 
lunch)
Anmälan till utbytestävlingarna kommer att kunna göras från 
och med måndag kl.12.00 två veckor före tävling. 
Klosterrundan
Klosterrundan spelas i år den 4 augusti. Vi ber alla att pusha för 
denna tävling bland era vänner och bekanta runt om i Skåne.
Seriespelet
Ola Hjalmarsson blir ny lagledare för H-45. Bertil Björk blir ny 
lagledare för H-70:1 och Hans-Åke Carlsson byter från H-65:2 
till H-70:2. 

Vi tackar Stefan Wiklund för hans gedigna insats som lagle-
dare för H-45 under många år.
HCP-gränserna slopas i seriegolfen.
Den 27 augusti kommer vi att ha tre seriespel samma dag, allt 
för att minimera antalet speldagar på vår bana.
Träningen av serielagen är redan i full gång. Vi tackar Micke 
för detta.
Regelträffar
Vi siktar på att ha några regelträffar på vårkanten. Först en ge-
nerell regelgenomgång och därefter vid behov en mer specifi-
cerad. Alla medlemmar är välkomna.
Klubbdomare
Det blev inget av denna utbildning på grund av för få deltagare 
från övriga Skåneklubbar.
Vi hoppas den återkommer i år.
 
Hälsningar från Seniorkommittén
Sven Jerre, Monica Gustavsson, Agneta Nyqvist och Lennart 
Pettersson

Seniorkommittén 2015

Damernas planer för 2015
Vi går en spännande säsong till mötes, det planeras en hel del 
bland annat en uppstartsträff i april, datum för det är inte fär-
digt än. Alla damer kommer att få ett mail om detta när det är 
klart. All information om damernas aktiviteter kommer att fin-
nas på hemsidan under damer, från slutet av mars.

Tävlingssäsongen för damerna börjar den 3 maj med Vårstar-
ten, då vi spelar en scramble. De stora tävlingarna som Utby-
tesdagen 25 juni, Damsignalen 31 juli och Tekla flagg 13 sept 
är klara.  Datum för vår utflykt är inte klar men det blir i början 
augusti, på hemlig ort.

Serier vi deltar i är: Skåneserien, Foursome Open, Foursome 
m hcp, D-60 och nytt är att vi skall deltaga i D-70, mycket 
spännande.

Vår vardagsgolf  kommer att variera mellan 9- och 18-håls- 
tävlingar med olika teman.

Tävlingar såsom Lady Bosjös idealrunda och Stegen ,våra tra-
ditionella säsongstävlingar skall gå av stapeln 2015 också. 
Vi damer har också fått utökad för träning för vår pro.

Vi ser framemot golfsäsongen 2015.
Glöm inte att titta på hemsidan.

För Damkommitten 
Gerd Lundgren ordf .

Bättre puttare 2015. Vi tränar med Sams Puttlab.
• Analys , teknik, tempo och träff
• Vad skall jag träna på 
• Gemensamma träningar 
 3 inomhus och 3 utomhus 
 i April.
• Möjlighet till egen
 träning i Sam`s
Intresserad besök 
www.scienceandmotion.com
Max 6 deltagare/ 
grupp   pris: 1295:-

Bättra på svingen innan säsongen i 
Klosterhallen.
• Jag använder Flightscope som ger  
slag, data och bollflykt precis som om vi 
stod på rangen eller kanske t.o.m bättre.
• Ge dig själv tid att träna in förändringarna innan gräset 
blir grönt.

Boka  på 0708-584032 eller 
michael.wigh@pgasweden.com

Vi längtar redan till säsongen
Micke o Tina

VAD HÄNDER I FEBRUARI OCH MARS?
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PR-kommittén 2015

Bankommittén 2015

PR-kommittén kommer under 2015 att utöka reklamplatserna 
på golfbanan genom att bl.a. sätta upp en informationstavla 
i anslutning till klubbhusområde. Alla som är på väg förbi 
klubbhuset kommer inte att undgå informationstavlan. Vi hop-
pas att våra befintliga och nya sponsorer ska se detta som en 
positiv förändring att visa upp sitt företagsnamn på än tidigare.

Med målsättning att öka intäkterna för sponsorverksamheten 
så kommer vi under 2015 att göra en översyn av hela verk-

samheten och även titta på hur andra golfklubbar driver sin 
sponsorverksamhet.

Sponsorcupen kommer som vanligt att spelas i början av sep-
tember med gemensam start.

För PR kommittén          
Dan Nilsson

Verksamhetsplan för banan 2015.
Banan är i skrivande stund så blöt att vi inte kan spela på den. 
Vet inte vad som är bäst regn eller snö men regn är ganska grått 
och mörkt. Och regn har vi fått i massor. Nåväl det blir kanske 
lite vinter så småningom men framförallt blir det en ny säsong 
med spännande och trevlig golf på vår bana. Vi har nu avverkat 
det första året med nummertees och börjar få lite rutin på hur 
vi skall hantera det både från banpersonalens sida och från oss 
spelares sida. Många spelare har flyttat fram sin tee (inkl både 
jag och Rolf Olsson i bankommittén)för att som vi tycker få ett 
mer omväxlande och roligare spel. Nya utmaningar vad gäller 
inspel osv.

Målsättningen är att vi nu skall spela in oss på de nya ban-
sträckningarna under några år innan vi gör utvärdering och 
kanske planerar för smärre justeringar som kan upplevas nöd-
vändiga i framtiden. Vi har börjat se över korthålsbanan för att 
se om en liten renovering där kan höja spelkvaliteten på den, 
men som så mycket annat så får tillgång till medel och resurser 
styra när och hur det skall genomföras. Vi kommer att satsa lite 
på bättre utrustning i maskinverkstaden med ny lift bl.a. men i 

övrigt så ligger vi lågt vad gäller nya maskiner detta året, dock 
har vi köpt en bättre begagnad foregreenklippare. 

Dan går på en 3 veckors vidareutbildning för banpersonal och 
Johan kommer att praktisera hos Gräsvårdmaskiner nu under 
tidig vår där han också utför reparationer på våra egna maski-
ner. Under säsong kommer vi som vanligt att ha personal via 
arbetsförmedlingen i 2 x 6 månader med början i mars-april 
beroende på vintern. Vi kommer att lufta greenerna så fort väd-
ret tillåter. Några träd vid infarten och längs hål 10 kommer 
troligtvis att fällas om vi kommer ut på banan under vintern. 

Så vi i bankommittén och vår banpersonal Thomas Nilsson, 
Mattis Bäckström, Dan Neckfors, Johan Ingvarsson och Conny 
Persson hälsar er alla välkomna till nya bataljer på vår fina bana 
2015. 

Väl mött.
Bankommittén
Bertil Björk

Infarten till Bosjökloster Golfklubb
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Juniorkommittén 2015

Nya aktiviteter på gång
I slutet av förra säsongen bildades en ny medlemskommitté. Vi 
hann med ett par aktiviteter under hösten men nu är det tänkt 
att vi ska ha arrangemang i någon form varje månad.

Vi startar i mitten av april med en temakväll om sådant som 
alla golfare behöver veta mer om, för att golfen skall bli ännu 
roligare. Mer info kommer!

Vi föreslår att ni firar Sveriges Nationaldag med oss på Nordea 
Masters. Vi kommer att ha en buss som enkelt och smidigt tar 
oss dit.

Under maj-september kommer vi att ha After Golf en fredag i 
månaden. Första kvällen kommer Micke och Tina att visa och 
berätta om nyheter från shopen. Övriga gånger blir det andra 
aktiviteter, t ex KM i pilkastning och musikquiz. Vid varje träff 
serveras något lätt att äta.

Vi har reserverad tid för nya golfare och andra som vill ha spel-
sällskap på söndagar kl 15.00-16.00. Man behöver inte anmäla 
sig utan vi ses utanför shopen 14.45. Vi hoppas att vi kan få 
hjälp av många ”gamla” medlemmar så att vi kan hjälpa våra 
nya golfare på banan och få dem att trivas i vår fina klubb. 

Hälsningar från Medlemskommittén
Eva Grubbström, Thomas Andersson, Camilla Hedberg och 
Barbro Petersson

Medlemskommittén 2015

Vad händer?

• Informationsmöte för föräldrar och juniorer.
 Hur vill vi utveckla ungdomsverksamheten  
 och göra den bättre för våra ungdomar. 
 Söndagen den 8 mars 16.30. 
 Vi bjuder på fika.
• V 13 träningen börjar (för alla som ingick i 
 träningsgrupper 2014)
• V 14 påskträning och spel
• Kick-Off för alla ungdomar. Ni som varit med  
 tidigare och för er som vill börja.
• Golfkul startar söndagen den 19/4 13.30

För information om träningstider, 
se fliken junior på klubbens hemsida. 

Juniorkom. & Micke W
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RESULTATBUDGET  År 2015

Övergripande poster Belopp kkr
Intäkter 
Medlemsintäkter 3 239
Greenfee 1 250
Företagsgolf 100
Golfpaket 150
Övriga intäkter 70
Totala intäkter 4 809

Kostnader 
Försäkringar -60
GIT -55
Skånes Golfförbund -21
Svenska Golfförbundet -160
Diverse omkostnader -148
Totala kostnader -444
Totalt övergripande poster 4 365

Kansli/Reception 
Personalkostnader -767
Reception -90
Pensions- och försäkringsavsättningar -77
Övriga adm kostnader -100
Totalt kansli/reception -1 034

Bana 
Personalkostnader -1 450
Pensions- och försäkringsavsättningar -100
Övriga driftskostnader -948
Totalt bana -2 498

Fastigheter 
Hyresintäkter 170
Personalkostnader -75
Övriga driftskostnader -473
Totalt fastigheter -378

Golfbilar 
Uthyrning 90
Serviceavtal -70
Totalt golfbilar 20

Damkommitté 
Intäkter 25
Kostnader -38
Seriespel, damer -4
Totalt damkommitté -17

juniorkommitté 
Intäkter 42
Kostnader -44
Kostnader träning -106
Totalt juniorkommitté -108

Medlemskommitté 
Intäkter 2
Kostnader -14
Totalt medlemskommitté -12

PR-kommitté 
Intäkter 300
Klubbnytt mm -50
Övriga kostnader -110
Totalt PR-kommitté 140

Seniorkommitté 
Intäkter 29
Kostnader -24
Seriespel, herrar -32
Totalt seniorkommitté -27

Tävlingskommitté 
Intäkter 80
Kostnader -80
Totalt tävlingskommitté 0

Kiosk 
Intäkter 220
Personalkostnader -70
Övriga kostnader -100
Totalt kiosk 50
 
Resultat före bokslutsdisp 501
Avskrivning maskiner  -180
Avskrivning inventarier -66
Avskrivning byggnader -245
Totalt avskrivningar -491
 
Resultat efter bokslutsdisp 10
Ränteintäkter 30
Bankkostnader -10
Kortkostnader -20
Finansnetto 0

Årsresultat 10
 
Sammanställning totalt 
Totala intäkter 6 628
Totala kostnader -6 127
Resultat före bokslutsdispositioner 501
Avskrivningar -491
Årsresultat 10
 
Likviditetsbudget 
Resultat före avskrivningar 501
Finansiellt netto 0
Investeringar -371
Förändring medlemslån -480
Förändring likvida medel -350
Ingående likvida medel 2 352
Utgående likvida medel 2 002
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STYRELSENS FÖRSLAG
till årsmötet den 1.3.2015

Styrelsen föreslår
att aktiv medlem med medlemslån, som vill ändra typ 
 av medlemskap under nästföljande verksamhetsår, 
 ska anmäla detta till klubben senast den 30/11 
 innevarande år
att medlem, som beviljats aktivt medlemskap under tiden  
 15/8 till och med 31/12, erlägger reducerad årsavgift  
 intagningsåret efter beslut i styrelsen
att medlems kapitalinsats/medlemslån ska för nytillträ- 
 dande seniormedlem under 2015 vara 12 000 kr
att nytillträdande seniormedlem som alternativ till kapi- 
 talinsats/medlemslån kan erlägga en förhöjd årsavgift
att ny knatte-juniormedlem (född 1994 eller senare)  
 erlägger halv årsavgift intagningsåret 2015
att medlem, 22 år, som flyttas till seniorkategorin äger  
 rätt att som alternativ till att erlägga kapitalinsatsen/ 
 medlemslånet i sin helhet fördela betalningen under 3  
 år enligt följande:
 - år 1 erläggs 1/3 av detta års kapitalinsats/
 medlemslån
 - år 2 erläggs 1/2 summan av detta års kapitalinsats/ 
 medlemslån efter avdrag för det belopp som erlagts år 1
 - år 3 erläggs detta års kapitalinsats/medlemslån med  
 avdrag för de belopp som erlagts år 1 och 2

INVESTERINGAR 2015

Under 2015 föreslås att 145 000 kr investeras i fastigheterna 
för bland annat anpassning av klubbhusets övervåning till 
funktionellt konferensutrymme och uppfräschning av omkläd-
ningsrum och toaletter. För maskininvesteringar för banans 
skötsel föreslås att 181 000 kr avsätts och för kansliets del be-
räknas behovet vara 45 000 kr, främst avseende datorer och 
datakommunikation.

Årsavgifterna för respektive kategori föreslås enligt nedan:
Kategori Årsavgift 2015
Senior med lån 3 300 kr
Senior utan lån 4 900 kr
Studerande* med lån 2 100 kr
Studerande* utan lån 3 600 kr
Junior äldre (födda 1994-96) 1 500 kr
Junior yngre (födda 1997-02) 1 300 kr
Knatte (födda 2003 och senare)    500 kr
Familj** med lån 7 100 kr
Familj** utan lån 10 300 kr
*   uppvisande av giltigt studieintyg från universitet/högskola 
fordras
** berättigade till familjemedlemskap är föräldrar och hem-
mavarande yngre junior/knatte

Greenfee
Kategori Avgift 2015
Senior, vardagar 360 kr
Senior, lör-, sön-, och helgdagar 400 kr
Junior, vardagar 180 kr
Junior, lör-, sön-, och helgdagar 180 kr

Sydpoolen – vardagar
För medlemmar från klubbar anslutna till Sydpoolen är green-
feen 250 kr för senior och 100 kr för junior.
Förteckning över klubbar som ingår i Sydpoolen finns på an-
slag i receptionen och på hemsidan.

Medlemsgästgreenfee – alla dagar
Antalet medlemsgästgreenfee är åtta per seniormedlem. Green-
feen är då 250 kr för senior och 100 kr för junior.

Greenfeeutbyte – vardagar
För medlemmar från klubbar anslutna till utbytet är greenfeen 
180 kr för senior och 90 kr för junior.
Förteckning över klubbar som ingår i utbytet finns på anslag i 
receptionen och på hemsidan.

Greenfeeutbyte - helger
För medlemmar från klubbar anslutna till utbytet är greenfeen 
250 kr för senior och 100 kr för junior.
Förteckning över klubbar som ingår i Sydpoolen finns på an-
slag i receptionen och på hemsidan.

Protokoll
Protokollet från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan
och anslås i receptionen.

Städ- och fastighetsdag
Årets städ- och fastighetsdag äger rum den 14 mars 2015 med 
början kl 9.00. Medtag gärna lämpliga trädgårdsredskap. Sam-
ling sker utanför receptionen. 

Betalning av årsavgift
Den årsavgift som beslutas vid årsmötet kommer att faktureras 
senast i veckan efter årsmötet och betalningen ska vara klub-
ben tillhanda senast den 15/4 2015.
Vid återbetalning av medlemslån kommer avräkning i före-
kommande fall att ske för debiterad obetald årsavgift.

Förseningsavgift
Vid betalning efter 15/4 tillkommer en förseningsavgift på 200 
kr per person.

Anmälningsavgift vid tävling
Tävlingskategori Avgift 2015
18-hålstävling 80 kr per person
36-hålstävling 80 kr per person
Partävling 80 kr per person
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Valberedningen informerar
Motiv bakom föreslagna medlemsavgifter 2015. 
I golfsverige finns de som spelar golf och tycker detta är kul, 
har ett aktivt golfliv och medverkar till engagemang på klub-
barna. Sedan finns det många golfare som tycker golf är kul, 
men vill känna sig obundna och köper sin golf när det så passar 
dem. Vår klubb, Bosjökloster GK, ska och vill attrahera båda 
dessa grupper. Vi är en av de prisvärdaste klubbarna som finns 
i regionen, ja kanske till och med i Sverige. 

Bosjökloster GK erbjuder golfare en bra anläggning med bra 
bana, shop, kompetent tränarkapacitet, restaurang och övrig 
service. Att behålla den kvalitet vi erbjuder idag är inte gratis. 
Detta trots att vi aldrig har gjort några exklusiva investeringar 
på klubben. De investeringar vi har gjort 2013/2014 kostar ca 
26 000 kr/år för klubben.

Under 2014 har greenfee, golfpaket och företagsgolf varit 
mindre än budgeterat. Hos oss märks detta genom att golfpa-
keten med vårhungriga golfare kommer i mindre omfattning. 
Detta på grund av att många golfare som tidigare kom vid påsk 
och övriga tider på försäsongen har mättat sitt vårstartsbehov 
genom att istället åka utomlands redan i februari och mars. Li-
kaledes är det inte längre populärt med företagsgolf. Styrelsen 
ser inte att det är realistiskt att de närmaste åren erhålla 2014 
års budgeterade greenfee-, golfpaket - och företagsgolfintäkter. 

Styrelsen anser även:
- att det inte går att skära i driftskostnaderna för att 
 kunna behålla kvalitetsnivåen som vi har på banan
- att budgetarna från verksamhetskommittéerna är 
 relevanta för att ha en bra produkt
- att det är av största vikt att fulla avskrivningar görs 
 varje år
- att vi ska kunna behålla vårt medlemsantalet
- att vi måste arbeta aktivt med frågan hur vi behåller 
 och utökar antalet medlemmar.

För att fortsätta och ha en sund ekonomi i klubben föreslår 
styrelsen tidigare nämnda årsavgifter. 

Detta är fortfarande lågt i förhållande till vad andra klubbar 
erbjuder i vårt närområde. Genom att 2015 få åtta istället för 
sex medlemsgästgreenfees, till ett värde av 2 x 150 kr, vill vi 
att medlemmarna i Bosjökloster GK, ska uppmuntras till att 
få vänner och bekanta att spela mer på vår klubb. Under 2015 
har du som medlem på Bosjökloster GK möjlighet till värv-
ningserbjudande. Värvar du ny fullbetalande seniormedlem 
till golfklubben utfaller ett presentkort på 400 kr i shopen. På 
medlemsansökan för den nya medlemmen behöver du ange 
ditt golf-ID och signera. Med dessa nya erbjudanden kommer 
du som medlem att få mer för din medlemsavgift än tidigare år.

Styrelsen informerar forts.

Valberedningens arbete pågår. Underlag  och information 
kommer att presenteras på klubbens hemsida och mail.

Bosjökloster i 
Ulla-Britt Evers Lidheimer     Camilla Munther    Bertil Björk
   sammankallande                            styrelsens representant  
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Tävlingsprogram 2015

A  Klass hcp  0 - 12,4
B  Klass hcp  12,5 – 24,4
C  Klass hcp  24,5 – 36,0
D Klass hcp  37 – 54,0
 

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 från kl.09.00. 
Från september till april gäller anmälan kl.09.30–09.50. Reserverade starttider från kl.10.00-. Arr. SK
SPF Ondagsgolf 
Pensionärsgolf . För maj – aug. Anmälan kl.08.30-08.50. Reserverade starttider från kl. 09.00. Från september till april. 
Anmälan kl. 09.00-09.20. Reserverade starttider från kl. 10.00. Kontaktperson: Barbro Petersson. 0703-63 70 17, 
barbro.l.petersson@telia.com.
18-30 Gänget
Golf för alla från april till oktober. Anmälan via 18-30:s egen hemsida. Reserverade starttider onsdagar och söndagar (starttider 
bestäms senare). Kontaktperson: Dan Nilsson 0733-98 77 60, dannilsson69@gmail.com.
Söndagsgänget 
Vem är vi? Vi startade 2010 och är ”föredettingar” inom många olika idrotter som träffas om söndagarna för att spela golf, samt 
att vi tycker om att minnas tillbaks till det vi utövade förr. Vi spelar från den sista helgen i april till den första helgen i oktober, 
starttider har vi från 13.30. Anmälan görs via vår hemsida (gästboken),  www.golfers.nu,  och dina resultat kan du följa på vår 
hemsida under hela säsongen. Kontaktperson Jörgen Johansson 0708-98 85 79, jojje@golfers.nu .
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 
På måndagskvällar från 17.00 med start i maj spelas damtävlingar över 9 och 18 hål där tävlingsformerna varierar. Anmälan 
sker via GIT eller till receptionen. Efter tävlingen serveras kaffe i klubblokalen varvid prisutdelning också sker. Sponsor: Boi-
jertz Conditori, Höör. För mer information – se damernas anslagstavla. Arr. DK 
Klubbmästerskap i matchspel.
Tävlingen är öppen för medlemmar i Bosjökloster Golfklubb. Sista anmälningsdag 1 maj. Matchstegen sätts upp i klubblokalen 
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 klubblokalen. 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 – 14.00) och lördagar (startförbud 07.45 – 08.30)
Kontaktperson Onsdagsgänget: Ulf Berg, 0707-89 78 43, e-mail: hothammer2@outlook.com
Kontaktperson Lördagsgänget: Greger Eriksson, 0705-62 04 03, e-mail: messere17@telia.com
Seriespel
Schema för och information om seriespel på Bosjökloster GK återfinns under egen rubrik på klubbens hemsida och på anslags-
tavlan vid receptionen.

OBS! Tävling markerad med * är enbart öppen för klubbens medlemmar. 

BK Bankommitté 
DK Damkommitté 
FK Fastighetskommitté
JK Juniorkommitté 
PR PRkommitté 
SK Seniorkommitté 
TK Tävlingskommitté 
Arr Annan arrangör

SL Slagtävling    
SG Slaggolf     
PB Poängbogey   
FS Foursome    
GS Greensome 
IG Irish Greensome 
FL Flaggtävling 
FB Fyrboll (Bästboll) 
SC Scramble 
ÅG Ingår i Årets Golfare

FÖRKORTNINGAR KLASSER (Om ej annat anges)



A  Klass hcp  0 - 12,4
B  Klass hcp  12,5 – 24,4
C  Klass hcp  24,5 – 36,0
D Klass hcp  37 – 54,0
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Datum Tävling         Prel startförbud Anmärkning                      Spelform   Ansv

Mars 
Lö 14 *Städ- och fastighetsdag 00.00-16.00 PB  BK/FK

April 
Lö 11 *Tävlingsledarträff 06.45-08.15 Start Hål 10 Scramble TK
Sö 26 Säsongstarten Lag Scramble 00.00-13.15 Kanonstart Scramble TK
Ti 28 Utbyte med Lunds GK (Spel på Bosjö) 08.00-11.30  SK

Maj  
Fr 1 *Matchspel KM Brutto Matchstege Färdigspelad senast 15/8  TK
Fr 1 *Matchspel Netto Matchstege Färdigspelad senast 15/8  TK
Sö 3 Damernas Vårstart 08.30-12.00   DK
Sö 10 Säsongstarten Singel  (ÅG) 00.00-14.30 Kanonstart SL/SG TK
Ti 12 Triangelmatchen - Bosjökloster 00.00-14.00 Kanonstart  SK
Sö 17 "Bosjöklostersingeln"  (ÅG) 07.15-11.30  SL/SG TK
To 28 Seriespel H-70 och H-35 9-11.30+13-15.30   SK
Fr 29 Sparbanken Skåne 00.00-13.00 Kanonstart  Arr
Sö 31 Generationstävling ,  3x6 07.15-12.00  FB/GS/FS TK

Juni 
Sö 7 Bilmånsson Cup (ÅG) 00.00-14.15 Kanonstart   IG TK
Ti 9 Fyrväpplingen - Bosjökloster 06.00-13.00 Start Hål 1 och 10  SK
To 11 Sävegolfen 00.00-14.00 Kanonstart 09.00  Arr
To 25 Damernas Utbytesdag 12.30-16.00 Inbjudna klubbar  DK
Lö 28 Bosjöklosters Puttmästare (ÅG) 00.00-10.07  SL TK

Juli
Ti 14 XL/Bygglands 2-Scramble (ÅG) 07.15-13.15  Scramble TK
On 15 9:es Bästboll 07.15-12.30  FB TK
Fr 17 Coloramas Irish Greensome 07.15-12.30  IG TK
Lö 18 Sandahlsslaget (ÅG) 07.15-12.30  SL/SG TK
Fr 31 Damsignalen 08.30-12.00   DK

Augusti 
Ti 4 Klosterrundan 07.00-11.22   SK
Sö 9 Sparbanken Skånes Foursome  (ÅG) 00.00-14.30 Kanonstart FS TK
On 12 *KM  Herrar H65, H70, H75  (ÅG) 07.15-10.30 Rond 1 SL TK
Lö 15 *KM Alla Klasser utom de från 12/8  (ÅG) 07.00-11.15+12.15-15.15 SL TK
Sö 16 *KM Alla Klasser   (ÅG) 07.15-12.00  SL TK
On 19 Seriespel D 60 08.30-10.45   DK
Lö 22 Woody's Slagtävling (ÅG) 07.15-11.45  SL/SG TK
To 27 Seriespel H-70:2, H-75, H-45 08.30-16.00   SK
Lö 29 Brasier Cup 07.30-08.45+13.00-14.00  Arr
Sö 30 Brasier Cup 07.30-09.30   Arr

September 
To 3 Grant Thorntorn 00.00-14.15 Kanonstart  Arr
Sö 6 Ringsjö Värdshus Äkta Makar 00.00-14.30 Kanonstart IG TK
To 10 Seriespel H-65 och H-55 09.00-11.30+13.00-15.30  SK
Fr 11 SponsorCupen  08.30-18.00 Kanonstart 13.00  PR
Sö 13 Tekla Flagg Damernas Avslutning 08.30-11.30   DK
Lö 19 Håsab Recycling, Höstslaget ( Final ÅG) 00.00-14.30 Kanonstart SL/SGTK
Ti 22 Fyrväpplingen - Bosjökloster 00.00-14.00 Kanonstart  SK

Oktober 
Lö 3 *Tack för hjälpen-golf samt serieavslut 00.00-14.30 Kanonstart SG TK

November 
Sö 1 Gåsagolf 00.00-15.15 Kanonstart PB TK
       
 OBS!   Tävling markerad med * är öppen enbart för klubbens medlemmar    
    



Snart börjar  
golfsäsongen!

Säsongstart 28–29 mars  
på Bosjökloster GK

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

Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB


