
Bosjökloster GK 
KLUBBNYTT 3 OKTOBER 2013 

Du har nu framför dig Bosjökloster Golfklubbs Klubbnytt nr 3 för 2013.  

Under året beslutades att bara producera två Klubbnytt i den form som varit 

tidigare, ett nummer i början på kalenderåret bl a med kallelse till årsmötet och 

ett nummer efter årsmötet med bl a beslut från årsmötet mm. 

De övriga två Klubbnytt som planerats under året skapas istället med reducerat 

antal sidor, som i första hand skickas via epost till alla som har epostadresser. 

För de som inte har epostadresser i GIT, via golf.se, skickas detta Klubbnytt ut 

med vanlig post. För att underlätta är det därför angeläget att alla har rätt 

epostadress registrerad via golf.se. 

Vi hoppas att informationen via nyhetsbrev och mail ska fungera på ett bra sätt. 

Vi kommer att utveckla det här på olika sätt framöver bl a genom att ta tillvara 

vad du tycker och tänker om det här nya sättet att informera om vår klubb. 

Även detta nummer av Klubbnytt kommer som brukligt att läggas ut på vår nya 

hemsida. Titta ofta på hemsidan. De färskaste nyheterna kommer där först. 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Golfsommaren har gått fort, vi har haft golfvecka, KM, barn och ungdomsträ-

ningar, tävlingar och mycket annat på klubben. 

Till min och styrelsens stora glädje har det varit många glada golfare på vår 

mycket väl omtalade bana.  

Som många av er vet så är Magnus Andrén, vår klubbchef, pappaledig. Till 

tf klubbchef har vi nu Sven Nilsson som tillsammans med Anette i receptionen 

och Fredrik i shopen sköter vardagen. 

Kiosken har i år drivits av klubben till förmån för vår juniorverksamhet. 

Jag vill tacka alla  som jobbar så för att vår golfverksamhet ska fungera och 

skapa härlig känsla i klubben. Ett extra tack till våra golfvärdar och tävlingsle-

dare för de insatser ni gör. 

Jag vill även tacka alla våra samarbetspartners—sponsorer, för ert stöd. 

Nu när vi går in i höstens planering av 2014 och tiden bortom där, så behöver 

jag och styrelsen med sina kommittéer ert engagemang och era synpunkter.  

Styrelsen bjuder därför in till ett höstmöte den 27 oktober, dels för att berätta 

om vad som har skett under året och hur beslutade förändringar framskrider 

samt goda idéer som gör att vi utvecklar regionens prisvärdaste klubb med dess 

starka familjekänsla och stora engagemang. 

Med fortsatt god golfkänsla önskar jag er alla en fin och njutbar golfhöst. 

Väl mött den 27:e oktober. 

Håkan Asmoarp 

Höstmöte 
Söndagen den 
27 oktober  
kl 15.00 

Klubben bjuder 
på fika 

Välkomna 

Klubbnytt 
nr 3—2013  



BOSJÖKLOSTER GK 
Bosjökloster 101 

243 95 Höör 

Telefon: 

Kansli 0413-258 58 

Tidbokning 0413-258 96 

Banpersonal 0413-258 01 

Pro & Shop 0413-258 60 

Restaurang 0413-258 90 

Fax 0413-258 95 

E-post: info@bosjoklostergk.se 

www.bosjoklostergk.se 

Banans öppethållande 

Ring alltid 0413-25896 samma dag, således speldagen, för att kontrollera att 

banan är öppen för spel. Meddelandet på telefonsvararen uppdateras vid för-

ändringar senast kl 08.00. 

Receptionens och kansliets öppethållande vardagar 

Okt. 09.00 – 15.00  Nov. 09.00 – 13.00  Feb. 09.00—13.00 

Post och mail  kan skickas till adresserna i spalten bredvid. Hämtas och läses 

även under tider kansli och reception är stängda. 

Adressändring 

Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte att meddela ändrad adress till oss al-

ternativt registrera din nya adress via golf.se. 

E-postadress 

Gå in på www.golf.se och kontrollera att din e-postadress stämmer. Har du 

ingen e-postadress registrerad - kontakta oss så hjälper vi dig att registrera den.  

Passivt medlemskap 

Passiv medlem måste själv anmäla om aktivt medlemskap 2014 önskas. Detta 

ska vara gjort senast den 30 november 2013. Detta gäller även i omvänd ord-

ning, således om du är aktiv medlem önskar bli passiv 2014. 

Utträde ur klubben 

Ni som av olika anledningar har för avsikt att gå ur klubben ska insända skrift-

lig utträdesansökan till klubben senast den 30 november 2013. Medlem som 

efter den 30 november 2013 begär sitt utträde måste erlägga årsavgift för 2014. 

Bagförrådet 

Töm din bagbur helt och hållet och ta bort låset under vintern så att det kan 

städas. Det kan även vara risk att någon annan tömmer din bagbur.  

Magnus och Anette 
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Receptionist Anette Nohrlander och klubbchef Magnus Andrén 

REDAKTION 
Ansvarig utgivare:  

Håkan Asmoarp 

Produktion och layout: 

Berry Pahmp, Birgitta Pahmp 

Foton: Bertil Björk 

ALLA HYLLAR BANAN 

Läs brevet från Skånes  
Golfförbund 

Dalby 20130827 

Till Bosjöklosters Golfklubb 

Vid vårt besök på Er enormt fina 

golfbana igår, så haglade superla-
tiverna om banan, som spön i 

backen i det fina vädret. 

Man hörde kommentarer, som att 

detta är en komplett anläggning 

med bra övningsområden och en i 
övrigt  mycket välskött anlägg-

ning. 

Att det efter den underbara golf-

rundan nämndes begrepp som 
”greendysleksi" och puttnings-

frossa gjorde ju inte dagen mindre 

intressant.  

Vi vill också tacka för det trevliga 
bemötandet i såväl kansli som 

restaurangen. 

Hela Bansektionen inom Skånes 

Golfförbund, står bakom beskriv-

ningen av den upplevelserika 
dagen. 

Vänliga hälsningar 

Lars-Göran Albrechtsson 

Ordf. Bansektionen  

BANPERSONALEN 
Alla kommittéer tackar unisont för 
den fantastiska bana som banper-

sonalen åstadkommer under Tho-

mas Nilssons ledning. Även gäster 

stannar ofta till efter rundan, går 
in till receptionen och berömmer 

banan! 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 

Totalt har TK ansvarat för 15 tävlingar under året med totalt 904 starter. Flest 

deltagare hade Bil Månsson Cup, XL Bygglands 2-mannascramble, S-Schakts 

Greensome och Äkta makar, som alla haft över 100 deltagare per tävling.  

Utbudet av olika typer av tävlingar har mottagits väl och vi kommer att fortsätta 

med i stort samma upplägg under 2014. 

Årets golfare blev Kjell Jansson. Kjell är en värdig vinnare vilket visats genom 

att han vunnit 3 tävlingar av 10.     Forts ->  



KM genomfördes med över 55 deltagare varav 14 damer vilket var mycket gläd-

jande. Målsättningen inför jubileumsåret 2014 är att vi skall nå över 100 delta-

gare. Se resultaten till höger i spalten. 

En av utmaningarna nästa år är att snabba upp spelet. Speciellt Scrambletäv-

lingen gick långsamt och vi hade rondtider på nästan 6 h vilket inte är accepta-

belt. Alla som har idéer hur vi ska få snabbare spel är välkomna med sitt bidrag 

via telefon eller mail till 0413.23622@telia.com (Hans-Åke Carlsson). 

Årets golfvecka genomfördes i strålande väder och med stort deltagande. Inför 

nästa år kommer veckan att genomföras en vecka senare än i år. Boka in denna 

vecka i din kalender redan nu.  

Hans-Åke Carlsson / Ordf TK 
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PR-KOMMITTÉN 

För att ytterligare öka och utveckla 

samarbetet med våra befintliga 

och nya samarbetspartners kom-

mer vi att se över vilka nya möjlig-

heter som finns till attraktiv re-
klam och information i Klubbnytt 

och på vår hemsida.  

Dessutom ska vi se hur sponsor-

paketen och företagsgolfen kan 
hitta nya former som genererar ett 

vinna – vinna koncept. 

Reklamplatserna på hela golfba-

nan kommer att ses över för att ge 
möjlighet till fler samarbetspart-

ners. 

Processen för sponsoravtal 2014 

påbörjas i oktober 2013. 

MEDLEMSMATRIKELN 

Medlemsmatrikeln kommer inom 

kort att finnas på klubbens hem-

sida. Sidan kommer att vara skyd-

dad av lösenord så att bara med-
lemmar kommer in. Så fort matri-

keln är inlagd kommer mail att 

skickas ut om hur man kommer in 

på sidan. 

NUMMERTEES 

Ombyggnad av banan till num-

mertees påbörjades i september 
och slutförs i oktober.  Banan 

kommer att slopas om och den 

nya bansträckningen kommer att 

tas i bruk under 2014. 

OMBYGGNAD AV  
LOKALERNA 

I november påbörjas arbetet med 

att bygga om lokalerna för recep-

tionen, shopen och personalen.   

DAMKOMMITTÉN 

Tack alla trevliga damer på Bosjökloster för denna härliga golfsäsong! Vi har 

haft mycket av vår information via damernas sida på Bosjöklosters hemsida och 

det kommer vi att fortsätta med, så håll utkik på den.  

Säsongen  

Maj 5: Vårstart med scramble-tävling, middag och modevisning från shopen. 

Priser sponsrades av Blomsterboden Höör. Juni 27: Utbytesdag med rekord av 

antalet damer som deltog, 72 st från olika klubbar. Juli 26: Damsignalen spela-

des denna säsong med en 18 –hålsingel, prisutdelning och middag, ett koncept 

vi kommer att fortsätta med. Tävlingen sponsrades delvis av Köpmanhuset 

Höör. Augusti 7: Utflykt” Ut i det blå” som i år gick till Kävlinge GK, sponsrades 

av Lovèns Holding AB. September 15 Säsongsavslutning med Body shops/

flaggtävling och höstmöte, The Body shop Lund sponsrade tävlingen. 

Vardagsgolfen 

Vi har anordnat både 9 och 18-hålstävlingar med olika spelformer som varit 

mycket uppskattade. Efter spelet har vi fikat och haft prisutdelning. Boijerts i 

Höör/Hörby har sponsrat alla våra vardagsgolfkvällar. 

Seriespel 

Vi har deltagit i D-60, Skåneserien, Foursome Open och Foursome med hcp. 

Ett stort tack till alla som deltagit i de olika serierna, även till coacherna för de 

olika serierna. 

Jag vill tacka alla damer i damkommittén för ett gott samarbete, Magnus och 

Anette i kansliet, Fredrik och Conny o shopen och Fredrik med flera i restau-

rangen samt alla våra sponsorer. 

       Forts -> 

RESULTAT KM BRUTTO 

KM Herrar Peter Åström 

KM Damer Pia Selin-Rydberg  

KM D22-59 Pia Selin-Rydberg 

KM D60+  
Ann-Kristin Marcusson Frid 

KM H22-44 Peter Åström 

KM H45 Olle Asplund  

KM H55 Roland Johansson 

KM H65 Kjell Jansson 

KM H75 Gordon Santesson  



SENIORKOMMITTÉN 

Utbytestävlingar med andra klubbar  

Triangelmatchen har vi vunnit i stor stil i år igen. Utbytet med Lund gick också 

som vanligt vår väg. I Fyrväpplingen vann Eslöv före Hesslegården, Skep-

parslöv och Bosjökloster. Årets bästa nettoresultat fick Stig Evers, som gick på 

64 slag i Perstorp! Årets bästa bruttoresultat fick Gordon Santesson med 72 

slag på Bosjökloster! 

Veckotävlingen resultat 

I Ringsjöfisk seniorcup, där snittet av de 10 bästa tävlingarna räknas: 

1) Gordon Santesson   73,2 

2) Agneta Johansson   73,3  

3) Ronny Johansson    73,5 

De 10 bästa spelarna belönades med presentkort från Ringsjöfisk. 

Kennet Truedsson vann årets ”Flitpris” med 23 tävlingar av 24 möjliga! 

Under året har 91 spelare deltagit i tisdagsgolfen minst en gång! 

Klosterrundan 

Klosterrundan spelades i år den 6:e augusti. Vi var bara 58 deltagare. 19 av del-

tagarna var greenfeegäster. A-klassen vanns av Jan Ringus från Malmö Burlöv 

på 72 slag. Bästa Bosjöklosterspelare var Erik Hedberg på en 3:e plats. 

B-klassen vanns av Bente Jönsson på 40 poäng.  

Seniorernas höstmöte hölls i år den 1:a oktober. 

Vi enades om att föreslå att Fyrväpplingen spelas i 3-bollar och i 2 klasser.  

Vi enades också om att lottningen på utbytestävlingar avskaffas och att det i 

stället är anmälningsordning som gäller. Vi har haft kiosken öppen under alla 

utbytestävlingar. Detta kommer att fortsätta under 2014. Vi tackar Monica  

Gustavsson och Kerstin Hansson för detta! Klosterrundan kommer att spelas i 

2 klasser 2014, med slaggolf i båda klasserna. 

Hälsningar från oss i Seniorkommittén, Sven Jerre, Kerstin Hansson, Monica 

Gustavsson, Hans-Åke Carlsson, Lennart Pettersson 

18-30 GÄNGET 

Det finns en grupp som kallar sig 

18-30-gänget och består av ca 25 

personer och som spelar på ons-

dagar och söndagar. Gruppen 

hade nyligen sin årsavslutning.  

Efter spelet på finaldagen korades 

segrarna i veckotävlingen som 

sträcker sig över hela året. De fem 

bästa resultaten under året räknas 
samt finaldagens resultat.  

Resultat för veckotävlingen: 

1. Klas-Göran Eriksson 

2. Pär Gillheim 
3. Arne Ståhl 

4. Claes Schuster 

5. Dan Westholm 

6. Bertil Andersson 

Dan Nilsson 

4 

HERRARNAS  
SERIESPEL 

H-75 vann division 2 och flyttas 
upp till division 1 

H-65:1 blir kvar i division 2 

H-35 o H-70 blir kvar i division 3 

H-45, H-55 och H-65:2 blir kvar i 
division 4 

Ett stort grattis till H-75 laget! 

Damkommittén har bestått av Gerd Lundgren ordf , Jeanette Johansson, Britt-

Marie Abrahamsson, Yvonne Nilsson, Sonja Nilsson, Mia Levin, Eva Jönsson 

och Anna-Karin Kroon. 

   Resultat 

Vårstarten 5 maj Damsignalen Juli 27 

Johanna Eriksson A-klass Karin Björkman Björkelund 

Kerstin Dahlberg- Johansson B-klass Mia Levin 

Amy Wiklund C-klass Ingrid Reis 

Utflykten Augusti 7 Kävlinge GK Body shops/flaggtävling sept 15 

A-klass Pia Danielsson A-klass Jeanette Johansson 

B-klass Agneta Lindqvist B-klass Monica Ljungberg 

C-klass Lena Bergman Längsta drive Connie Tidlund 

 B Viveka Ståhl 

Stegen Närmst flagg Eva Jönsson 

A-sidan Gretel Andersson/ 

Monika Gustavsson Lady Bosjös Ideal runda 

B-sidan Barbro Pettersson/ Netto Ingrid Reis 

Monika Elland-Dremo Brutto Anna-Karin Kroon 

B Föreningsbrev 

Bosjökloster Golfklubb 

243 95  Höör 


