
Bosjökloster GK Klubbnytt 

nr 2—2015  

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Golfsäsongen 2015 är halvvägs! 

Först och främst vill jag tacka för förtroendet att få vara klubbens ordförande 2015. 

Jag vill hälsa de nya styrelseledamöterna Jeanette Johansson (ordförande i damkommittén) och Thomas Andersson 

(suppleant) välkomna. 

Jag vill även hälsa vårt nya krögareteam för Bosjökloster Bistro, Niclas Jansson och Patrik Ryberg med personal, 

välkomna och hoppas ni känner er hemma på golfklubben. 

Hur har golfsäsongen börjat för Dig? Själv möts jag av glädje och energikickar när jag kommer ner på klubben. 

Klubbens personal, styrelse och kommittéer ska ge förutsättningar för att vi alla, ung som äldre, ska kunna trivas, 

umgås, träna och tävla genom golfen.  

Har du passat på att bjuda in någon vän för att prova på eller spela på banan? Om inte så gör det, för ju fler vi är ju 

roligare kommer vi att få det. Klubben anordnar prova på golf och öppet hus så håll utkik på klubbens hemsida. 

2015 ska både nya och mer erfarna golfare i klubben hitta nya utmaningar och finna det roligt att spela och vara på 

klubben. Nu har vi alla chansen att bidra till att stärka klubbens och golfens popularitet. 

Midsommar står för dörren. Vi i styrelsen börjar nu, tillsammans med vår klubbchef, Pro och restauratör, dra igång 

planeringen för 2016 och tiden bortom där.  

En av de övergripande frågorna är vilken klubb vill vi vara om 4 år. Vi kommer under året att följa upp om beslutade 

och genomförda förändringar bidrar till klubbens utveckling i redovisad riktning. Detta kommer vi att fundera på 

och återkoppla till er under 2015. 

Glöm inte att besöka vår hemsida så att ni snabbt blir uppdaterade på vad som sker i klubben. Tävlingsprogrammet 

på klubben är digert. Våra seriespelande lag är flitiga och juniorverksamheten sprudlar bättre än på länge. Önskar ni 

något ytterligare så är du som medlem välkommen med dina tankar. 

Ha en skön golfsommar  

Håkan Asmoarp  

PS! För allas information , Vår klubbchef har beslutat att lämna klubben efter den 1 oktober för att gå till SGA som 

kanslichef i Malmö. Vi kommer under sommaren påbörja rekrytering av ny klubbchef och förhoppningsvis ha för-

slag till ersättare innan vi avtackar Magnus och önskar honom lycka till i den nya befattningen. DS! 



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  

E-post: info@bosjoklostergk.se 

www.bosjoklostergk.se 

TYSK LINDANSARE PÅ AFTER GOLF 

Fredagen den 8 maj ordnades årets första After Golf. Det var ca 30 glada golfare 

och icke golfare som njöt av god mat och dryck. Dessutom bjöds det på flera glada 

överraskningar under kvällen. Tina och Micke hade ordnat en kul frågesport. Vi 

funderade på hur många bunkrar vi har på banan och vilka toppspelare som an-

vänder Adidas skor och mycket mera. Daniel Badman var duktigast av alla och 

kunde gå hem med ett par jättefina golfskor från Adidas. Grattis Daniel! 

Under kvällen underhölls vi av fd lindansaren Jack och hans enmansorkester. 

Läcker musik och sång! Vi hoppas att Jack dyker upp fler gånger. 

Mer kul kommer! 

Ni som missade denna kväll får nya chanser under säsongen så håll utkik på hem-

sidan och i entrén för våra planerade aktiviteter.  

Nya golfare  

Om du tillhör gruppen nya golfare ska du boka in söndagseftermiddagarna från 

slutet av maj och framåt. Vi träffas på klubben kl 15.00 och spelar gemensamt 

valfritt antal hål, 4, 9 eller 18 hål. Du väljer själv. Välkomna! 

Medlemskommittén, Eva Grubbström  
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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. Under 

2015 kommer även denna 

Klubbnytt nr 2 att distribueras via 

mail. Dessa nummer har även ett 

reducerat antal sidor. För Er som 

saknar mailadress i GIT (Golfens 

IT-system) skickas klubbnytt 2-4  

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. 

 

BILMÅNSSON CUP 

FLYTTAD 
Observera att Bilmånsson Cup 

spelas lördagen den 27 juni, 

istället för 7/6. 

KM i puttning kommer att avgöras 

13/9 istället för 28/6. 

 

DEFIBRILLATOR—

HJÄRTSTARTARE 
Vi har nu fått en defibrillator/

hjärtstartare på plats i entrén. 

Detta är gjort i samarbete med 

Sparbanksstiftelsen och Plusab. Vi 

hoppas naturligtvis inte behöva 

använda den men skulle olyckan 

vara framme finns det noggranna 

instruktioner att följa.  

 

REDAKTION 
Ansvarig utgivare:  

Håkan Asmoarp 

Produktion och layout: 

Berry Pahmp 

Foton: Bertil Björk m fl 

TÄVLINGSSÄSONGEN 2015 

Tävlingssäsongen 2015 fick en rivstart med 

fyrmannascramble, där man lottades in i 

olika lag och på det sättet fick chansen att 

spela med nya personer. Flera deltagare 

önskade flera tävlingar av denna typ, vilket 

vi självfallet beaktar till nästa säsong. 

Den 9 maj var det dags för Säsongstarten 

singel och där gjorde Joacim Persson Hole in 

One på hål 3. Joacim höll ihop spelet under 

resten av ronden och det blev seger i A-

klassen med Erik Hedberg på andra plats. B-

klassen vanns av Roger Vestin Malmö Burlöv 

GK med Rolf W Johansson Bosjökloster GK 

på andra plats. C-klassen vanns av Gretel 

Andersson från hemmaklubben med Britt-

Marie Abrahamsson, också hemmaspelare, 

på andra plats. 

I övrigt har vi gjort några förändringar i Tävlingsprogrammet jämfört med 

tidigare säsonger som vi hoppas ska locka till ökat tävlingsdeltagande. Vi 

kommer också att ha en del överraskningar i samband med våra tävlingar. 

Bosjöklosters numera traditionella golfvecka arrangeras mellan den 14 och 18 

juli. En nyhet där är att den inledande scramble-tävlingen har 2 klasser där vi 

även kommer att seeda startordningen så att de par med lägst handicap startar 

först. Allt detta för att snabba upp speltempot. 

KM spelas mellan den 12/8 och 16/8 där vi gör ett försök med att H65, H70 och 

H75 spelar sin första rond den 12/8. Övriga klasser spelar sin första och för 

vissa klasser även andra rond den 15/8. Sista ronderna spelas den 16/8 för alla 

utom för klasserna H21, H35 och H45 som spelar sina sista ronder den 15/8. 

Tävlingskommittén: Hans-Åke Carlsson (ordf), Ingrid Petermann, Karin 

Björkman Björkelund, Magnus Johansson, Björn Rydberg. 

Joacim Persson 
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GOLFBILAR 
Vi har 4 golfbilar för uthyrning. 

Priset är 350 kr för gäster och 250 

kr för medlemmar och gäller för 

18 hål. Visar man upp giltigt 

läkarintyg lämnas rabatter med 50 

kr. Bokning av golfbil görs i 

shopen/receptionen. ICA 

Supermarket i Höör sponsrar 

bilarna med sin reklam.  

 

REKLAMPLATS PÅ 

ORIENTERINGSTAVLA 

En orienteringstavla kommer att 

sättas upp mellan klubbhuset och 

kiosken med möjlighet för våra 

sponsorer och samarbetspartners 

att köpa reklamplats.  

Nya hålsponsorer för 2015 är 

HÅSAB, BM Fastigheter och 

Stiftsgården Åkersberg. 

Nya tävlingssponsorer för 2015 är 

ICA Supermarket i Höör och 

Thörncrantz & Son/Flügger färg i 

Höör. Alla dessa samt övriga 

sponsorer hälsas välkomna till 

Bosjökloster Golfklubb. 

Sponsorcupen kommer som 

vanligt att spelas i september med 

gemensam start. 

Intresserade av att sponsra 

golfklubben? Kontakta oss på 

0413-258 58 eller 

info@bosjoklostergk.se. 

För PR-kommittén 

Dan Nilsson  

 

VÄRMEPUMP DAIKEN 
En värmepump har installerats i 

receptionen/shopen, luft/luft med 

kyla. Vi ser framemot en bättre 

komfort i receptionen/shopen. Vi 

tackar Daiken Sweden AB som 

sponsrat värmepumpen.  

SENIORGOLF 

Kommittén 

Vår regelkväll hade glädjande nog många deltagare (22 personer) med många 

intressanta diskussioner. Ni har väl en regelbok i bagen? Om inte är ni 

välkomna att hämta en i kansliet. 

Seriespelet 

Seriespelet är nu i full gång. I de första matcherna kom H-30 tvåa, H-65 trea,  

H-70:1 sexa, H-70:2 fyra och H-75 femma i sina respektive serier. Övriga lag 

har inte startat ännu. 

I år deltar 388 Skånelag i herrarnas seriespel! Intresset för seriegolfen ökar för 

varje år. De största klasserna är H-65 med 84 lag och H-70 med 71 lag.  

19 klubbar har anmält intresse att starta en H-80 serie 2016. 

SKISM spelas den 1 oktober på Öresunds GK för H-65, H-70 och H-75 och på 

Rya GK den 3 oktober för de andra lagen. Vi behöver fler deltagare i år! 

Vi håller på att utrusta samtliga serielag med tröjor med Bosjökloster GK:s 

logga. Vi kommer att synas väl runtom i Skåne. Under våren har lagledarna 

genomgått en GIT-utbildning. 

Utbytestävlingar 

I Fyrväpplingen ligger vi oturligt nog sist efter 2 tävlingar. Vi har goda chanser 

att bättra på vår ställning eftersom 6 tävlingar återstår. I Triangelmatchen leder 

vi stort efter hemmatävlingen. Gretel Andersson gick runt på 67 slag och 

Gordon Santesson på 69 slag! Grattis till er båda. I utbytet med Lund förlorade 

vi för första gången en match. 

Seniorkommittén:  

Sven Jerre, Agneta Nyqvist, Monica Gustavsson, Lennart Pettersson 

GOLF BIODYNAMICS - NYHETER PÅ SWINGMARKNADEN 
Kunskapen har vi haft länge men nu börjar vi lära oss mer hur vi kan utnyttja 

den på ett enklare sätt. 

Genom enkla screenings av kroppen fastställer jag hur dina naturliga 

rörelsemönster ser ut och därefter designar vi din egen sving.  

Vilken sving ankare skall just DU använda och vad är bäst för dig när det 

gäller att sätta fart? För att lära mig mer om detta träffade jag två amerikanska 

kolleger Mike Adams och E.A Tischler under våren. Med stöd av deras idéer 

och sätt att arbeta har detta inspirerat mig att arbeta mer intensivt med att 

utforma svingen efter dina förutsättningar. 

Slå lite längre och lite rakare! Hur gör jag det? Boka in en lektion och träffa 

mig på drivingrangen. 

Pro, Michael Wigh, 0413-258 60 
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B Föreningsbrev 

Bosjökloster Golfklubb 

243 95  Höör 

 

 
 
 
 
 

 
Välkommen 

till  
Bosjökloster Bistro 

 
Hit kommer man för att trivas och vi är nu i full gång efter  

vårens uppstartsarbete.   
 

Nytt för detta året  
Vi har den stora glädjen att servera ett riktigt skånskt kaffe, ett 
samarbete har inletts med Zoegas. Vi har också investerat i en 

kaffemaskin för att kunna hänga med i de nya  
kaffetrenderna och kan nu servera espresso, cappuccino och 

andra internationella kaffe. 
 

Detta vill vi fira  
Under hela juni säljer  

vi Latte Macchiato för 20 kr  
 

Ett specialerbjudande till alla Klubbmedlemmar 
Ni har 10% rabatt på allt Ni handlar hos oss. 

Rabatten gäller inte i kombination med andra erbjudanden,  
eller med i förväg avtalade priser. 

Klubbrabatten fås vid uppvisande av medlemskort. 
 

Catering 
Vi har menyer för bröllop och andra festligheter, kalla och 
varma bufféer, smörgåstårtor, landgångar, grillningar och 

mycket annat. 
 

Vi levererar catering till privatpersoner och företag. För  
såväl små som större sällskap. Önskas glas, porslin och per-
sonal kan vi ombesörja detta. Ring oss gärna så skräddarsyr 

vi ett paket efter Era önskemål. 
 

Aftergolf 
Vi hade en hejdundrande succé första kvällen i maj 

Alla som var på plats hade en oförglömlig kväll.  

Vi planerar nu för grillafton och erbjuder lunchbuffé. 

Vi är här för Er och tar tacksamt emot förslag på  
hur vi kan bli ännu bättre. 

 
Bosjökloster Bistro 

0413 - 258 90 
restaurang@bosjoklostergk.se 


