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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Golfåret 2014 känner jag att Bosjökloster GK har mycket att glädjas över. För ett 

år sedan, då planering för detta år påbörjades, hade vi många utmaningar framför 

oss: 

 Ombyggnad av bana till nummertees  

 Ombyggnad av shop, kansli och personallokaler  

 Rekrytera ny pro och shopansvarig samt restauratör 

 Planera för SM Två generationer Mixed och manifestera, att vi 2014 är en 

klubb, som 40 år efter starten fortfarande tror på att golf är framtiden.  

Allt detta utöver att planera för vår normala tävlingsverksamhet, seriespel för 

damer och herrar samt inte minst juniorträning. När vi summerar tycker jag att vi 

har anledning att känna - YES vi fixade detta, och detta tack vare många ideella 

krafter, alla anställda och våra nya samarbetspartner Micke och Tina i shopen 

samt Björn och hans fantastiska gäng i restaurangen. 

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

mycket uppskattade golfbana med all prisvärd service som finns på anläggningen. 

Kiosken har även i år drivits av klubben med ett lyckat resultat till förmån för vår 

juniorverksamhet. Jag vill tacka alla som jobbar för att vår golfverksamhet ska 

fungera och skapar gemenskap i klubben. Ett extra tack till våra golfvärdar och 

tävlingsledare för de insatser ni gör. Jag vill även tacka alla våra samarbets-

partners och sponsorer för ert stöd. 

När vi går in i höstens planering för 2015 och tiden bortom där, så behöver jag och 

styrelsen med sina kommittéer ert engagemang och era synpunkter. Styrelsen 

bjuder därför in till höstmöte den 9 november kl. 15.00 på golfklubben. Vi kom-

mer att berätta om vad som har skett under året och hur beslutade förändringar 

framskrider, samt goda idéer som gör att vi utvecklar regionens prisvärdaste golf-

klubb med dess starka ”vi”-känsla och stora engagemang. 

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

Håkan Asmoarp 

Höstmöte 
Söndagen den 

9 november  

kl 15.00 

Klubben bjuder 

på fika 

Anmälan görs via  

”min golf” eller receptionen 

senast tors. 6/11 kl. 13.00 

H75—SKÅNSKA MÄSTARE 

Stort grattis till vårt H75-lag 

som vann sin serie och kan 

titulera sig Skånska Mästare.  

Samtliga serieresultat för 

2014 finns på Skånes Golf-

förbunds hemsida,  

www.skanesgolfforbund.com. 

HOLE-IN-ONE 

Under sommaren lyckades  

11-årige Alfons Paulson göra Hole-

In-One på hål 12 med drivern! 

GRATTIS! 

BANGUIDE MED FILM! 

Nu finns det videofilmer på nio av 

banans hål inlagda på hemsidan. 

Titta under Klubben/Banan/

Banguide och välj  ett av hålen 2, 

5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 eller 18. Film-

ningen är gjord av Göran Åsgot 

tillsammans med Bertil Björk. 



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 

KANSLIET INFORMERAR 

Banans öppethållande 

Banan är normalt öppen med ordinarie greener och tees. Vid frost eller snö 

stängs banan. Vid förändring lämnas meddelande på telefonsvararen 0413-25896  

senast kl 8.00 och på klubbens hemsida. 

Receptionens och kansliets öppethållande vardagar 

Okt 09.00 – 15.00     Nov 09.00 – 13.00     Dec-Jan Stängt     Feb 09.00—13.00 

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

även under tider då kansli och reception är stängda. 

Adressändring 

Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte att registrera din nya adress via ”min 

golf” eller via receptionen. 

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 

Önskar du bli aktiv medlem under 2015, meddelar du kansliet senast 30 nov. 

2014. Är du aktiv och önskar bli passiv meddelar du kansliet SENAST samma  

datum.  

Utträde ur klubben 

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

utträdesansökan till klubben SENAST den 30 nov. 2014. Medlem som efter den 

30 nov. 2014 begär sitt utträde måste erlägga årsavgift för 2015. 

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 

FRÅN TÄVLINGSHORISONTEN 

Vi fick en rivstart på säsongen med Säsongsstarten den 26 april med 73 

startande. Den goda starten har hållit i sig och hittills har vi haft fler startande i 

alla genomförda tävlingar under säsongen jämfört med föregående år. Tyvärr 

fick vi ställa in Kors och Tvärs på grund av för få deltagare (ca 35 stycken var 

anmälda). Vi kommer att ta bort denna tävling 2015 eftersom deltagarantalet 

varit 39, 55, 41, 56 och 51 under åren 2009-2013.  

Vi kommer att fortsätta med Två Generationer men förändra förutsättningarna 

så att vi inte kräver släktskap utan endast en åldersskillnad på minimum 15 år. 

Vi har i huvudsak haft bra väder på våra arrangemang vilket givetvis påverkat 

deltagarantalet på ett positivt sätt. Hittills har vi haft 1 114 startande i årets 

tävlingar vilket är en ökning med ca 15 % jämfört med 2013. Resultat från 

respektive tävling finns på min golf, klubbens hemsida och i pärm på kansliet. 

Ytterligare resultat finns att läsa i spalterna på de olika sidorna. 

Har någon av våra läsare några förslag inför nästa tävlingssäsong ber jag Er 

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

info@bosjoklostergk.se 

Hans-Åke Carlson / Ordf TK 
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DISTRIBUTION AV 

KLUBBNYTT  
Under 2013 beslutades att produ-

cera klubbnytt med två nummer 

per post och 2 nummer per mail 

jämfört med tidigare år. Utöver 

det har klubbnytt 3 och 4 som 

skickas per mail ett reducerat 

antal sidor. För Er som saknar 

mailadress i GIT (Golfens IT-

system) skickas klubbnytt 3 och 4 

med post. Vår förhoppning är att 

detta ligger i tiden och att infor-

mationen fungerar på ett tillfreds-

ställande sätt. Även detta nummer 

av klubbnytt kommer som brukligt 

att ligga på klubbens hemsida, 

www.bosjoklostergk.se och de 

färskaste nyheterna kommer alltid 

först där. 

 

RESULTAT KM BRUTTO 
Herrar Max Munther, 221 slag 

Damer Pia Selin-Rydberg, 192 slag 

 

PUTTMÄSTARE 
Herrar Björn Rydberg 

Damer Gretel Andersson  

 

IVAN BLICKSTAD 
Matchspelet  som spelas till Ivan 

Blickstads Minne vanns i år av 

Greger Ericsson, som i finalen 

besegrade Ola Hjalmarsson. 

Denna tävling spelades i år för 

sista gången som minne av Ivan 

Blickstad, men kanske uppstår i 

annan form.  

 

REDAKTION 
Ansvarig utgivare:  

Håkan Asmoarp 

Produktion och layout: 

Berry Pahmp 

Foton: Bertil Björk 
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DAMGOLF 

Så har ytterligare ett verksamhetsår passerat. Ett stort tack till alla klubbens 

damer som gör det så roligt att spela golf. Tack för ett jättebra deltagande vid 

våra olika aktiviteter. Därmed inte sagt att vi inte kan vara ännu fler nästa 

säsong. 

Den 4 maj hade vi vårstart med en scrambletävling, middag och sedvanlig 

modevisning, där våra nya shopinnehavare fick visa upp vårens nyheter. Tack 

Tina för att Du vill fortsätta med den traditionen. Blomsterverkstaden i Höör 

sponsrade.  

Utbytesdagen den 26 juni lockade sju klubbar. Tristans Ost och Delikatess i 

Höör sponsrade. 

Damsignalen gick av stapeln den 25 juli. Drygt 30 damer deltog i vår härliga 

sommartävling över 18 hål och avslutningsmiddag på klubben. Ellen Agentur i 

Eslöv sponsrade. 

”Ut i det blå”, vår årliga och hemliga utflykt, gick i år till Ängelholm. Trots 

osäkert väder deltog 40 damer. Body Shop i Lund sponsrade.  

Säsongen avslutades traditionsenligt, 14 september, med Tekla flagg och höst-

möte. Everfresh i Helsingborg sponsrade. 

Måndagsgolfen för damer har snittat runt 20 deltagare och avslutas med 

gemensam fika. Boijertz i Höör sponsrar. 

Vi har deltagit i följande serier: D60, Skåneserien, Foursome-open, och 

Foursome-hcp. Tack till er som deltagit i de olika serierna och speciellt tack till: 

Eva Jönsson, Anna-Karin Kroon, Britt-Marie Abrahamsson och Yvonne Nilsson 

som coachat i de olika serierna. Vi avser att deltaga även nästa år. 

Lady Bosjö idealrunda vanns brutto av Monika Ljungberg och netto av Gerd 

Lundgren. Tack Sonja, som skämt bort oss med sammanställningen. 

Stegen vanns av Katarina Prenell och Kerstin Lindström och bakstegen av 

Gretel Andersson och Birgitta Pahmp. Grattis! Ett tack till Yvonne och Britt-

Marie för hjälpen med stegen. 

När jag nu avslutar min tid i damverksamheten måste jag tacka Er alla tjejer 

som hjälpt mig genom åren. Ni har varit många, men låt mig framförallt tacka 

de som varit med mig det senaste året: Jeanette, Yvonne, Britt-Marie, Sonja, 

Gretel och Anna-Karin.  

Gerd Lundgren / Ordf. DK 

HERRARNAS  

SERIESPEL 
H-75 vann division 1 och är 

Skånska mästare  

H-65:1 blir kvar i division 2 

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

H-45, H-55 o H-65:2 blir kvar i 

division 4 

 

RINGSJÖFISK  

SENIORCUP 
I denna tävling räknas snittet från 

de 10 bästa tävlingarna som 

seniorerna spelar på tisdagar.  

Förstaplatsen delades av Agneta 

Johansson och Kenneth 

Truedsson båda på 73,8 i snitt. 

 

KLOSTERRUNDAN 
Klosterrundan spelades i år den 

5:e augusti. Vi var 77 deltagare, 

jämfört med 58 förra året. 27 av 

deltagarna var greenfeegäster, 

jämfört med 19 förra året. 

Först i A-klassen var två Kävlinge-

spelare. Bästa Bosjöklosterspelare 

var Lennart ”Nenne” Andersson 

på 73 slag och en 4:e plats. 

I B-klassen tog vi de första fyra 

platserna med Gretel Andersson 

som vinnare. Grattis familjen 

Andersson!  

 

BANPERSONALEN 
Alla kommittéer tackar unisont för 

den fantastiska bana som banper-

sonalen åstadkommer under 

Thomas Nilssons ledning. Flera 

gäster har kommenterat att det är 

den bästa banan de spelat på 

under året och definitivt de 

snabbaste greenerna! 



SM 2014 

Den 8-9 juli 

arrangerade 

Bosjökloster GK, 

som en av ett 

antal arrangörs-

klubbar i Skåne, 

SM Två Gene-

rationer Mixed. 

Det bjöds på 

soligt och bra väder med en bana i fantastiskt skick. Alla som på något sätt var 

involverade i SM pratade i efterhand om ett mycket lyckat arrangemang.  

Grattis Lars-Göran Larsson och Linnea Schölin som lyckades ta hem segern på 

155 slag över två ronder. 
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B Föreningsbrev 

Bosjökloster Golfklubb 

243 95  Höör 

FRÅN SHOPEN 

Mycket nytt och många nya härliga möten. Tack 

till alla er som hjälpt oss in i klubben. Det känns 

bra. 

Många timmar på träningsområdet med massor 

av nya härliga elever, vetgiriga och på tå för att bli 

bättre. Om vi tillsammans kan fortsätta med detta 

så går vi mot en ljus golfframtid. 

Det finns många delar som jag/vi vill fortsätta att utveckla. Ett av våra mål inför 

2015 är att erbjuda ett fullspäckat utbildningsprogram som finns tillgängligt 

redan innan säsongsstart. Ett annat mål är att erbjuda roligare träning på 

drivingrangen och vi hoppas kunna få till en eller flera målgreener. 

Vad händer nu under den närmsta tiden: 

 Start av golfanpassad fysträning. Vi tränar tillsammans i grupp och du, 

som vill ännu mer, har möjlighet till en egen rörelse- och styrkeanalys och 

till det ett individuellt träningsprogram.  Jag samarbetar med Titleist 

Performance Institute, TPI. Besök gärna hemsidan www.tpi.com. Mer 

info kommer via mail och finns på wighgolf.se 

 Shopen kommer att vara öppen på helgerna om vädret tillåter spel och 

banan är öppen. 

 Julklappar kommer vi att kunna hjälpa till med. Julöppet flera helger i 

december. 

 Vi kommer att delta i golfutförsäljning i Kristianstad i slutet av november. 

 Drivingrangen kommer att vara öppen om vädret tillåter. Vid minus 

grader kommer bollmaskinen att stängas. Bollar kommer finnas för egen 

plockning och träning. 

 Svingträning i Klosterhallen för er som vill komma ännu bättre 

förberedda till 2015. 

Känner ni att ni behöver hjälp med något så finns vi oftast bara ett telefon-

samtal bort, ni når oss på 0708-584032. 

Micke o Tina Wigh 

Tävlingsfunktionärer från Bosjökloster GK 

SM MÄSTARE H75 
Gordon Santesson från 

Bosjökloster GK vann klassen H75 

som spelades på Öresunds GK. 

 

 

GOLFRESA 
18 oktober åker ett 10-tal golfare 

från klubben till Cambrils i 

Spanien för fem dagars golf och 

närspelsträning med vår Pro 

Michael Wigh. 

 

 

MEDLEMSMATRIKELN 

OCH STYRELSE-

PROTOKOLL PÅ  

HEMSIDAN 
Medlemsmatrikeln och protokoll 

från styrelsens sammanträden 

finns på klubbens hemsida. Du 

hittar dom under Medlem/

Medlemsinfo. Sidorna är 

skyddade av lösenord så att bara 

medlemmar kommer in. 

Lösenordet är utskickat via mail. 

Har du inte fått mailet med lösen-

ordet kan det bero på att du inte 

har rätt mailadress på golf.se.  Gå i 

så fall in på Min Golf på golf.se 


