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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Så har vi kommit in i 2020-talet och ett spännande golfår ligger framför oss. Sitter i Oslo och skriver 

detta och tittar ner över Oslo Golfklubbs bana i Bogstad. Klubben är Norges äldsta bildad 1924. Klubben 

firar 100 år samma år som vi firar 50. Tänk vad golfen har utvecklats under dessa år. 

Förra året infördes de största regeländringarna någonsin och i år får hela världen ett gemensamt handi-

capsystem. Detta är en lika genomgripande förändring som förra årets regeländringar. Regeländringar-

na syftade till att göra spelet ’enklare’ och snabbare. Det nya handicapsystemet, som införs den 1 mars 

2020, skall göra våra handicap mera rättvisa och beräknas maskinellt. Utbildning i grunderna kommer 

att ske under våren.  

Under 2019 har ekonomin förbättrats i vår golfklubb. Den största anledningen är att våra greenfeeintäk-

ter ökat samt att vi hållit i våra kostnader. Likviditeten har även förbättrats genom att vi lånat 2 MSEK 

från Sparbanken Skåne. Lånet skall användas till att betala tillbaka medlemslån till de medlemmar som 

valt att lämna vår klubb. Vi kommer även fortsatt att behöva förbättra vår likviditet genom att vara re-

striktiva med våra utgifter. Investeringar vi gör, kommer i allt väsentligt, att läggas på att förbättra vår 

18-hålsbana. 

Under 2019 lades stora insatser på för-

bättring av Klosterhallen. Detta arbete 

gjordes helt ideellt och finansierades av 

sponsorer. Ett stort TACK till alla som 

hjälpt till att höja standarden på Klos-

terhallen. 

Under senhösten höjde vi greenen på 

hål 8 samt byggde om bunkrarna. Hö-

gerbunkern kommer nu att bli enklare 

att sköta och vänsterbunkern gjordes 

om till en gräsbunker. Det mesta arbetet 

gjordes av vår egen personal. Tee på hål 

9 har jämnats till så att det nu går att ha utslagsplatser på hela tee. Gräsbunkern på hål 1 har också 

gjorts om. 

Vi har äskat pengar från Allmänna Arvsfonden för komplettering av korthålsbanan med footgolf och 

bevattning. I ansökan ligger också renovering av våra träningsområden. Förutsättningen för dessa arbe-

ten är att ansökan beviljas. 

Under våren kommer vi att fortsätta med trivselgrupper som kan hjälpa till att göra vår anläggning till 

en av Skånes bästa. Vi kommer att fortsätta med våra Dialogmöten eftersom dessa uppskattats av våra 

medlemmar och är ett bra sätt för styrelsen att lyssna på medlemmarnas synpunkter. 

Styrelsen ser med tillförsikt fram mot ett spännande golfår 2020  

Hans-Åke Carlsson—Ordförande 2020 

Årsmöte Onsdagen den 11 mars 2020 kl. 18.30 i Ringsjöskolans matsal 

Mingel med fika och röstlängdsteckning från kl. 18.00 

Kallelse och dagordning bifogas separat till detta klubbnytt 



BOSJÖKLOSTER GK 

Bosjökloster 101 

243 95 Höör 

Telefon: 

Kansli 0413-258 58 

Tidbokning 0413-258 96 

Pro & Shop 0413-258 60     

Restaurang      0413-261 01  

E-post: info@bosjoklostergk.se 

www.bosjoklostergk.se 

TRIVSELGRUPPER 2020 

Under ett par säsonger har dessa grupper gjort ett trevligt arbete på klubben. 
Hela tiden är klubben beroende av att du som medlem bidrar med det du kan, 
utöver att spela golf, för att klubben ska utvecklas och fortsätt må bra. Därför 
kommer vi att göra ett nytt upprop och intresseanmälan under våren till olika 
små frivilliga arbetsteam.  
 
I följande verksamheter tar vi gärna emot ideella krafter,  golfvärdar, lokal 
(dvs klubbens när- och inomhusmiljö) eller något annat behov i 
klubben som dyker upp. Du/ni som är intresserade av att ingå i någon av 
verksamheterna, ring 0413-258 58 eller maila oss på info@bosjoklostergk.se 
sedan kommer vi att gå vidare med arbetet under våren. 
 
Mycket  handlar om att sätta Bosjökloster ännu mer på golfkartan så att både 
medlemmar, gäster och företag får om möjligt en ännu bättre och starkare upp-
levelse när man besöker vår klubb.  
 
Tillsammans är vi starka och kan göra framtiden riktigt intressant 
och utvecklande för Bosjökloster GK. 
 
Styrelsen 
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HEMSIDA 

På klubbens hemsida 

www.bosjoklostergk.se och 

WighGolf:s hemsida 

www.wighgolf.se så kan du se 

vilka tävlingar, aktiviteter, 

erbjudande och information som 

är av värde för din golf. 

                               

HAR DU RÄTT 

MAILADRESS? 

Gå in på golf.se och kolla. Välj 

Mina sidor/Mina inställningar/

Mina uppgifter.  Har du ingen 

upplagd e-postadress registrerad, 

kontakta  kansliet så hjälper vi dig 

att registrera din e-postadress. 

 

 

BOSJÖKLOSTER 101 

BISTRO & BAR 

Säsongen närmar sig och vi räknar 

med att öppna under mars för 

luncher mellan 11.00-14.00. Vi ser 

fram emot en rolig säsong fylld 

med fina golf dagar, god mat, after 

works, ”Korv med Blues” och 

annat skoj. För mer info se 

www.bosjokloster101.com eller vår 

facebooksida. Hjärtligt välkomna 

till oss hälsar Carl-Philip med 

personal. 

 

 

REDAKTION 

Ansvarig utgivare:  

Hans-Åke Carlsson 

Produktion och layout: 

Stellan Ragnar 

Foton: Bertil Björk m fl 

DAMGOLF 
Kick-Off – Vi startar upp säsongen den 2 april med en trevlig kväll på 
klubben. Vi träffas, äter, får information om verksamheten samt bjuds på en 
härlig mannekänguppvisning där shopen visar det senaste modet inom golfen. 
Välkomna till en ny säsong! 

Vardagsgolf – Med start den 27 april spelar vi 18 eller 9 hål varje måndag 
med några undantag. De som spelar 18 hål börjar kl 15.00 och de som spelar 9 
hål kl 17.00. Efteråt samlas vi och fikar tillsammans. Tävlingsanmälan sker i 
GIT för alla damer upp till 
54 i hcp. 

Tävlingar – Vårtävlingen, 
som är en 3-manna 
scramble, spelas 19 april. Vår 
Utbytesdag blir den 25 juni. 
Damsignalen spelas 
fredagen 31 juli. Även i år 
anordnar vi en hemlig resa, 
Ut i det blå, preliminärt den 
12 augusti. Avslutningen på 
säsongen blir söndag den 20 
september då vi spelar Tekla 
Flagg. Stegen kör igång i 
början av maj och Fenus Cup 
spelas 5 - 6 september. Ni 
hittar all information om 
tävlingarna på vår hemsida. 

Seriespel - Vi deltar i 
Skåneserien kat 1, 2 och 3, D60, D70 samt Foursome Hcp. I år kommer 
Bosjökloster arrangera D70 den 3/6, Foursome m Hcp den 30/8 samt 
Skåneserien kat 1 Final den 16/9. 

Information - På damernas hemsida, http://www.bosjoklostergk.se/medlem/
damgolf, hittar du all information om vår verksamhet. Vi använder oss även av 
mailutskick och det är viktigt att du har rätt mailadress inlagd i GIT. Dessutom 
har vi en egen Facebook-sida som heter Damgolf – Bosjökloster GK. 

Kommittén - Består av Titti Carlsson, Birgitta Pahmp, Anna-Lena Olsson, 
Kerstin Dahlberg Johansson och Susanne Leijon. Vi ser fram emot en härlig 
golfsäsong 2020! 

mailto:info@bosjoklostergk.se


VÅR BANA 

Den nya bankommittén kommer fortsätta med att arbeta med utveckling och 
förbättringar av vår fina bana och övningsområden mm. Vårt arbete kommer 
presenteras löpande på hemsidan och via utskick. 

Justeringarna av 12:ans fairway 
är tänkt att göras under våren 
om tiden räcker till och vädret 
tillåter. 

Vi kommer att göra en säker-
hetsanalys på varje hål med 
åtgärdsförslag för att förbättra 
säkerheten på banan. 

Under året planerar vi också att 
gallra bort de äldsta träden på Möllebacken för att minska antalet nedblåsta 
grenar, kvistar och löv. 

Banchef - Thomas Nilsson med personal hälsar er alla välkomna till en ny 
säsong på vår fina bana 2020. 

TÄVLINGSSÄSONGEN 2020 

Tävlingskommittén på Bosjökloster GK ser fram mot tävlingssäsongen 2020 
med tillförsikt och hoppas att många kommer att delta i våra tävlingar.  

Under 2020 kommer vi att fortsätta utbytet med OoM-klubbarna, Eslöv GK, 
Kävlinge GK, Lunds Akademiska GK och Romeleåsens GK. Liksom 2019 
kommer vi att spela 2 tävlingar på respektive klubb där helveckomedlem 
spelar utan att betala greenfee. Vi börjar på Romeleåsen den 25 april med en 
partävling. De bästa spelarna i respektive klass kvalificerar sig till 
finaltävlingen Race to Romeleåsen.  

Mer om denna samverkan, årets tävlingar och vilka typer av tävlingar som 
arrangeras hittar Du på vår hemsida, golf.se och på Tävlingskommitténs 
anslagstavla. 

Tävlingskommittén vill också påminna om:                                          
Scorekorten skall hämtas ut senast 20 minuter före egen starttid                         
Vi startar med 10 minuters intervall mellan bollarna                                 
Personen med lägst handicap i respektive boll ansvarar för att speltempot 
hålls.  

Alla som har idéer hur vi ska få snabbare spel och/eller idéer om 

tävlingsverksamheten  är välkomna med sitt bidrag via telefon eller mail till 

klubben. 

Björn Rydberg ordf. TK 
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DIALOGMÖTEN 

Under 2020 kommer vi att 
genomföra 2 dialogmöten.      
Det första är i slutet på mars 
och det andra i september. 

Slutligen - Har du någon idé 
eller tanke som kan utveckla 
klubbens/anläggningens 
verksamhet på ett eller annat 
sätt i rätt riktning kom på våra 
dialogmöten eller ta kontakt 
med oss info@bosjoklostergk.se    

Alla medlemmar ska känna sig 
hjärtligt välkomna – Styrelsen 

 

TÄVLINGSFUNKTIONÄR  

Ta också chansen att anmäla 
dig som tävlingsfunktionär. 
Det innebär att du är 
funktionär vid maximalt 2 
tillfällen under säsongen och 
du lär garanterat känna nya 
trevliga golfare. 

HOLE-IN-ONE 2019 

Under säsongen har flera golfare 

gjort hole-in-one: 

21 april, hål 12 Magnus Freij 

4 augusti, hål 15 Martin Granqvist 

19 oktober, hål 8 Jonas Lundberg 

Under 2019 gjordes även en 

ALBATROSS: 

2 juli, hål 11 Johan Vilör 

 

GRAND OPENING OCH SÄSONGSSTART I SHOPEN 

        28-29 MARS PÅ KLUBBEN MED WIGHGOLF 

  VÄLKOMNA ATT FYNDA OCH SE ÅRETS NYHETER 

 

 

 

 

 

   

mailto:info@bosjoklostergk.se
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SENIORGOLF 

Årets nyhet - Från i år ändrar vi åldersgränsen för seniorer så att alla spelare 
50+ kan deltaga. Vi har för första gången ett H-80 lag i år. 

Klosterrundan - Klosterrundan spelas i år den 11 augusti. I år kommer vi att 
spela en 2-manna scramble. 

Utbytestävlingar -  Fyrväpplingen har i år fyra tävlingar med kanonstart på 
samtliga banor. Vi får spela från valfri tee. 

Triangelmatcherna och utbytet med LAGK fortsätter som tidigare. 

Anmälan till utbytestävlingarna kan göras från och med måndag kl.12.00 två 
veckor före tävling, utom för Fyrväpplingen där 3 veckor gäller. 

Välkomna hälsar Seniorkommittén / Sven Jerre, Agneta Johansson, Eva Jönsson 
och Lennart Pettersson 
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HERRARNAS SERIESPEL 

Vi har 8 serielag på herrsidan, 
från H-22 till H-80. Vi blir två 
lag i H-75, i övriga serier ett lag. 

Vi blir 370 lag i Skåne som del-
tar i herrarnas seriespel 2020. 

Om ni är intresserade av serie-
spel, kan ni anmäla er till re-
spektive lagledarna. Ni finner 
dessa på hemsidan. 

Träningen av serielagen fortsät-
ter 2020. 
 

TISDAGSGOLFEN            

Seniorernas vårmöte är i år 
tisdagen den 7 april, som vanligt 
med tävling och fika efteråt. 

Björks Ringsjön Senior Cup 
fortsätter 2020 med start den 31 
mars. 

Tee fore two fortsätter också 
2020. 

Hela tävlingsprogrammet hittar 

ni på hemsidan och i receptio-

nen. 

 

KICK OFF / JUNIORDAG        
 

25 april  -  Kick off /juniordag 

för att rekrytera nya juniorer. Vi 

går ut med information till kom-

munens samtliga låg och mel-

lanstadieelever samt några sko-

lor utanför kommunen.  

 

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS 

Under året kommer vi att ha fortsatt fokus på att utveckla klubbens arbete med 
partners/sponsorer. Ambitionen är att vi ska nätverka mer, klubb såväl som 
sponsorer och partners.   
Kommittén kommer att verka för ökad uppslutning på våra arrangemang och 
aktiviteter under året. Avsikten är att ge företag möjlighet att knyta kontakter 
med andra företagare.  
 
Vi fortsätter samarbetet med handbollsklubben H65 och Bris vad gäller vår nya 
tävling, H65 Invitational, som startades upp 2019. Tävlingen vänder sig främst 
till partners och företag och går av stapeln 13 juni 2020.  
 
Vårt mål är att bidra till de ekonomiska förutsättningarna och säkerställa vår 
klubbs framtid. Befintliga partners ska vårdas och nya ska attraheras och vi ska 
utvecklas tillsammans. 
 
Ett stort Tack till alla sponsorer för att ni har stöttat Bosjökloster golfklubb 

under 2019. 

Sponsorkommittén – Malin Carnor, Ken Nilsson & Dan Nilsson  
 

JUNIORVERKSAMHETEN 

Målet med juniorverksamheten på Bosjökloster GK är att erbjuda barn och 
ungdomar en väg in till golfens värld.  Under 2020 kommer vi att ha en något 
utökad verk-
samhet med ett 
försäsongslä-
ger och några 
fler tränings-
tillfällen jäm-
fört med tidi-
gare. Satsning-
en riktar sig 
främst till de 
äldre juniorer-
na som behö-
ver mer och 
annan träning 
för att kunna 
lyfta sig ännu 
mera. Vi har 
nu ett antal juniorer som närmar sig singelhandicap och som tävlar på olika 
nivåer. För mer info om vår verksamhet se juniorsidan på klubbens hemsida. 

 

B Föreningsbrev 

Bosjökloster Golfklubb 


