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Även 2010 kan nu läggas till handlingarna som ett gott år för Bosjökloster
golfklubb, vilket Ni kan utläsa i detta nummer av klubbnytt. För 2011 föreslår
styrelsen en höjning av medlemsavgiften med 100:- samt också en höjning av
greenfeen från 320:- till 350:-. På årsmötet skall dessa frågor behandlas samt
också bl.a val av ny ordförande.
Efter 28 år i styrelsen varav de sista 22 som ordförande är det nu tid för mig
att lämna stafettpinnen vidare till yngre krafter. Att få ha arbetat med en golfklubb under så många år har varit mycket inspirerande eftersom golfen under
denna period har gått från lågtryck via högtryck till att på senare år söka någon form av stabilisering.
Mycket har hänt inom golfen och naturligtvis också inom vår klubb och jag
vill passa på tillfället att i mitt sista golfnytt som ordförande tacka alla Er som
jag arbetat tillsammans med under dessa år, ideella krafter såväl som anställd
personal, för det gedigna arbete Ni lagt ner och för den trevliga atmosfär som
alltid präglat samarbetet i klubben. Ni skall komma ihåg att det är Ni som har
skapat den golfklubb som vi har idag. Denna skapelse ger en bra grund att
arbeta vidare med.
Vid årsskiftet fick vi också ett skifte i restaurangen. Jag vill därför tacka Paul
Lindeberg för alla åren hos oss och önska honom lycka till med Kävlinge
Gk. Samtidigt vill jag hälsa Veronica, Fredrik och Tord välkomna till oss i
Bosjökloster.
Slutligen ett tack till alla medlemmar som gett mig förtroendet att vara med på
denna långa resa och hjärtligt välkomna till årsmötet den 6 mars kl. 14.00.
Rolf

Nu är dags igen för
vårens städdag!
Lördagen den 19 mars 2011 kl 09.00.
OBS! Samling 08.45
I år vill banpersonalen, som vanligt, ha hjälp med röjning i skogspartierna – sly och kanske något litet träd, att vi plockar kvistar
och grenar samt att vi gör snyggt och rent runt våra klubbhus.
Efter städningen bjuder klubben på lunch och därefter spelar
de som önskar 9 hål poängbogey.
Anmälningslista finns i receptionen.

Kansliet informerar
Receptionens och kansliets öppethållande

Medlemsgästgreenfee
Senior och äldre junior (19-21 år) kan vid 6 tillfällen under
säsongen ha gästspelare med till reducerad greenfee (240:- för
senior, 120 kr för junior). Gästen skriver in sig i greefeeboken
och medlemmen skriver sitt kompletta GolfID i anmärkningskolumnen. Receptionen har viss kontroll över antalet ronder,
dock måste medlem själv också hålla koll på antalet medlemsgästgreenfee som utnyttjats. Vid överskridande faktureras
medlemmen på mellanskillnad.

Vardagar
Februari				
09.00 - 13.00
Mars				
09.00 - 15.00
April - september			
08.00 - 16.00
Oktober				
09.00 - 15.00
November			
09.00 - 13.00
Lör-, sön- & helgdag
Två tillfällen per månad from april, som regel tävlingsfri lördag 08.00 - 16.00. Övrig tid svarar shopen för denna verksamhet. .

Tidbokning

Vi har tidbokning alla dagar mellan 07.00-18.00. Tiderna före
(06.00-06.52) och efter(18.07-19.30) gäller gäller bokning via
terminalen utanför receptionen. Tid kan bokas via www.golf.
se (dygnet runt), samt i receptionen på öppettider enligt ovan
30 dagar före aktuell speldag, eller lördag, söndag och helgdagar i receptionen eller shop, på tel. 0413-258 96. Terminalen
utanför receptionen kan också användas. Alla tider är förbokningsbara, 00, 07, 15, 30, 37, 45 och 52. Då reception och
shop är stängda bokar ni starttider via www.golf.se eller via
terminalen på golfklubben. Bokad tid skall vara ”avprickad” i
reception eller shop, eller när dessa är stängda via terminalen,
senast 20 minuter före start. Ej avprickad tid återgår och kan
bokas ut på nytt igen. Mellantiderna bokas på plats speldagen
max 1 timma före start. Har ni frågor kontakta receptionen.

Bagbricksdekal

Årets dekal till bagbrickan hämtas i receptionen när årsavgiften är betald.

Adressändring

Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte att meddela ändrad
adress till oss alt registrera ny adress via golf.se.

E-postadress

Vi har börjat skicka ut information till medlemmarna via epost och får en hel del mail tillbaks pga. felaktiga e-postadresser. Gå in på www.golf.se och kontrollera att din mailadress
stämmer. Har du ingen adress registrerad - kontakta oss så
hjälper vi dig registrera din adress.

Sydpoolen

Övrigt

Spel på reducerad greenfee alla vardagar på nedanstående
banor. Greenfeen är 240 kr för senior och 120 kr för junior.
Följande klubbar deltar:
Abbekås GK, Allerum GK, Araslövs GK, Assartorps GK,
Bedinge GK, Bosjökloster GK, Carlskrona GK, DegebergaWidtsköfle GK, Eslövs GK, Flommens GK, Hässlegårdens
GK, Karlshamns GK, Kristiantad GK, Kvarnby GK, Kävlinge
GK, Landskrona GK, Ljungbyheds GK, Lunds Akademiska
GK, Lydinge GK, Malmö-Burlöv GK, Nicklastorps GK, Olofströms GK, Perstorps GK, Romeleåsens GK, Ronneby GK,
Sjöbo GK, Skepparslövs GK, Skyrups GK, Sofiedals GK, S:t
Arild GK, Stiby GK, Svalövs GK, Söderslätts GK, Söderåsens
GK, Sölvesborgs GK, Tegelberga GK, Tomelilla GK, Torekovs
GK, Trelleborgs GK, Trummenäs GK, Vellinge GK, Wittsjö
GK, Ystad GK, Åkagårdens GK, Älmhults GK, Ängelholms
GK, Äppelgårdens GK, Örestads GK, Öresunds GK, Örkelljunga GK, Österlens GK och Östra Göinge GK.
Avtalet gäller även juli med undantag av följande klubbar:
Carlskrona GK, Flommens GK, Kristianstad GK, Landskrona
GK, Torekovs GK, Trummenäs GK, Ystad GK, Åkagårdens
GK, Örkelljunga GK samt Österlens GK.
Greenfeeutbyte - vardagar
Vi fortsätter med vårt greenfeeutbyte med nedanstående klubbar på alla vardagar. Greenfeen är 180 kr för senior och 90 för
junior.
Kävlinge GK, Skyrups GK (fd Hässleholms GK), Skepparslövs
GK, Sofiedals GK, Örestads GK samt Östra Göinge GK
Greefeeutbyte - helger
Vi har greefeeutbyte med nedanstående klubbar på lördag,
söndag och helgdagar. Greenfeen är 240kr för senior och 120
kr för junior.
Eslövs GK, Hässlegårdens GK, Kävlinge GK, Skyrups GK
samt Wittsjö GK

Ni måste alltid ta vägen via receptionen för att pricka av eller
boka starttid. Men även för att försäkra sig om tillfälliga lokala regler mm. OBS! När reception och shop är stängda gör
ni detta via terminalen.
Vi vill också ta tillfället i akt och berätta för bla våra nybörjare
att så här års är det gott om plats på banan, ”stressen” av etablerade spelare är då liten. Under högsäsong gäller eftermiddagar
på fredagar, lördagar och söndagar som de mindre stressande
speltiderna. Kolla gärna med oss i receptionen eller kansli, vi
kan tipsa om vilka tider som normalt är glest använda.

Golfvärdar

Är någonting som vi skall fortsätta med 2011. Som vanligt
mycket uppskattade av såväl medlemmar som gäster. Golfvärdarna kommer att tjänstgöra under högfrekventa tider (helger
from maj tom september samt huvuddelen dagar under mitten
av juni tom mitten av augusti), för att hjälpa medlemmar och
gäster ute på banan. Med detta hoppas vi få gladare golfare
samt att rondtiderna kommer att bli något kortare. Vi behöver
några nya golfvärdar, så hör gärna av dig till kansliet om du
är intresserad.

Hemsida

På Bosjökloster GK:s egen hemsida kan du se vilka startförbud som gäller (tävlingsprogrammets uppgifter är preliminära), vilka tävlingar som är aktuella, medlemsinformation och
mycket mer. Har du inte varit inne på sidan är det dags att gå
in nu - www.bosjoklostergk.se
					

Pia och Anders
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Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb
Söndagen den 6 mars 2011 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 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som kontrollanter och 		
rösträknare
6.
Styrelsens årsredovisningshandlingar för 2010
7.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2010
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2010
9.
Fastställande av maximalt medlemsantal för 2011
10. Fastställande av medlems- och köavgifter, verksamhetsplan och budget för 2011
11. 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 2 ledamöter till valberedning för 2011, varav en ordförande och tillika sammankallande (styrelsen utser
inom sig en tredje ledamot till valberedningen)
12. Motioner
13. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns upptagna på föredragningslistan)
14. Prisutdelning med bl. a KM, HIO-pris
15. Avtackning
16. Avslut
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Golfklubben bjuder på kaffe efter mötet.
Bosjökloster i januari 2011
Mattias Myrgren, sekr

Motion från Barbro Sellman
EFTERSOM ÄVEN GOLFSPELET ÄR ÅLDERSRELATERAT, SPECIELLT VAD GÄLLER SERIESPELET, VILL JAG
FRAMHÅLLA FÖLJANDE:
Herrar kan/får fr o m 75 års ålder ändra sitt hcp genom att korta
banan med att spela från röd tee. Nu talar vi inte längre om
herr- resp damtee, och för att även damer ska kunna beredas

motsvarande lättnad, utan att öka klubbens utgifter genom att
anlägga ytterligare tee, föreslår jag följande.
Beroende av antal par 5-hål en bana har, tillåts damer, fr o m
75 år, rätt att lägga till motsvarande antal slag till sitt spelhcp,
och fortsätta spela från röd tee.
Barbro Sellman Vallmovägen 11, Ängsbyn

Svar på inlämnad motion till årsmötet 2011
från Barbro Sellman.
Förslaget i motionen att damer 75+ skulle få lägga till ett slag
per par 5 hål på en bana är detsamma som en förändring av
slopevärdet för en bana för damer 75+. Att förändra slopesystemet så att det även blir åldersrelaterat är ingen bra lösning.
Vad gäller seriespelet så är det lika för alla damer på den bana
de spelar. Oavsett vilket så blir effekten av ytterligare slag per
bana snabbt övergående för vilken spelarkategori det än må
vara, eftersom spelarens hcp justeras i förhållande till spelresultatet efter ett antal spelronder. I framtiden kan det tänkas att

vi i Bosjökloster såväl som på andra banor kommer att ha fler
tee:s som istället för att benämnas svart, vit, gul, blå, röd och
grön kommer att benämnas med den spellängd i hektometer
resp tee motsvarar. Exempelvis 67, 62, 58, 54, 48 och 44. Varje
sådan bana erhåller då ett slopevärde för damer resp herrar.
Dock ej åldersrelaterat. Från vilken tee det är tillåtet att spela
i en tävling anges i tävlingsbestämmelserna för resp tävling.
Denna ordning tycker vi är bra och styrelsen föreslår därför
avslag på motionen.
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Klubbens administratör Anders Sandgren, har varit adjungerad.
Styrelseprotokollen finns tillgängliga i kansliet.
Antalet medlemmar vid årets slut var 1.287 varav 179 vilande.
Antalet greenfeegäster har under året varit ca 7.500 varav drygt
3.000 Sydpoolenspelare.
Klubben har under året investerat ca 352 KKR i hål nr 18, ca
249 KKR i maskiner. I klubbhusen inkl. restaurang, verkstad,
personalutrymmen har investerats för ca 332 KKR.
Beträffande övrig ekonomisk redovisning hänvisas till förvaltningsberättelse och årsredovisning.

Styrelsens årsberättelse 2010
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Rolf Olsson, ordförande, Bertil Björck, vice ordförande, Mattias Myrgren, sekreterare, Sven Nilsson, kassör, Sven Jerre,
Benny Jakobsson, Christer Lidheimer, Gerd Lundgren, Ulf
Nilsson och Olle Schönström.
Suppleanter: Camilla Munther, Greger Eriksson och Anton
Johansson.Klubbens administratör Anders Sandgren, har varit
adjungerad.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet bestående av Rolf Olsson, Bertil Björck, Mattias Myrgren och Sven Nilsson har haft 7 protokollförda sammanträden.

Hjärup i januari 2011			
					

Årsredovisning

Rolf Olsson
Ordförande

BALANSRÄKNING

för Bosjökloster Golfklubb
räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010.

TILLGÅNGAR
20101231
20091231
Omsättningstillgångar			
Kassa
7 338,00
7 400,00
Postgiro
2 000,00
1 656,00
Checkräkning
447 086,64
322 264,85
Bankkonto
5 667 843,78
6 606 177,25
Interima fordringar
56 349,00
71 611,00
Lager
32 450,00
58 985,00
Kundfordringar
32 574,00
5 544,00
Summa oms.tillgångar 6 245 641,42
7 073 638,10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inom parentes anges 2009 års siffror.
Styrelsen för Bosjökloster Golfklubb får härmed avgiva årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2010
I medlemsavgifter har under året inbetalts 2.628.700 kr
(2.708.100 kr).
Totala antalet medlemmar uppgår vid årets slut till 1.287 st
(1.312) enligt nedanstående kategoriindelning.
Seniorer
986
(1.026)
Studerande
13
(14)
Junior ä
29
(34)
Junior y
51
(54)
Knattar
29
(22)		
Vilande
179
(162)
I siffrorna ingår 7 (9) familjemedlemskap samt anställda.

Anläggningstillgångar			
Maskiner
303 450,00
310 000,00
Inventarier
6 000,00
14 000,00
Mark
4 026 400,00
3 674 400,00
Markinventarier
310 000,00
410 000,00
Byggnader
3 891 055,00
3 870 000,00
Insatser
21 578,00
16 792,00
Summa
Anläggningstillgångar 8 558 483,00
8 295 192,00
SUMMA
TILLGÅNGAR
14 804 124,42
15 368 830,10

Klubben har under året haft 7,5 årsanställda.
Kostnaderna för löner blev totalt 2.090.323 kr (2.061.414 )
varav 1.388.782 kr (1.277.956) avser löner till banpersonal,
701.541 kr (783.458) till kontorsanställda och städare.
I bidrag har erhållits totalt 837.114 kr (850.686) varav 830.599
kr (840.215) avser lönebidrag från AMV och resterande statliga och kommunala bidrag.

SKULDER OCH
EGET KAPITAL			
Kortfristiga skulder 			
Leverantörsskulder
424 603,00
336 286,10
Semesterlöneskuld
241 997,00
232 143,00
Prel. skatteskuld
39 095,00
40 942,00
Reklamskatt
13 136,00
-200,00
A.T.P-skuld
45 405,00
48 480,00
Summa kortfristiga
skulder
764 236,00
657 651,10
Långfristiga skulder			
Medlemslån
13 061 900,00
13 750 400,00
			
EGET KAPITAL			
Återanskaffningsfond
960 779,00
943 843,96
Årets resultat
17 209,42
16 935,04

Klubbens lån från medlemmar uppgår till 13.061.900 kr
(13.750.400).
Investeringar i maskiner, inventarier, byggnader och mark har
under året uppgått till 932.620 kr (567.401).
Maskiner 248.950 kr (99.625), byggnader 331.670 kr (311.427),
inventarier10% 0 kr (5.045),inventarier 20%
0 kr(0), markinventarier 0 kr(0), mark 352.000 kr (151.304).
Avskrivningar har gjorts med minst 15% på maskiner, 10%
och 20% på inventarier, 0% på mark, 5% på markinventarier
och 3% på byggnader.
Totala avskrivningar uppgår till 636.615 kr (771.097).
Årets vinst uppgår till 17.209:42 kr (16.935:04). Styrelsen föreslår att vinsten överföres till återanskaffningsfonden, som
efter detta uppgår till 977.988 kr (960.779).

SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL 14 804 124,42
15 368 830,10
Ställda panter: inga					
Ansvarsförbindelser: inga				
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Jakobsson, Gerd Lundgren, Olle Schönström, Sven Jerre,
Christer Lidheimer, Ulf Nilsson, Sven Nilsson
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RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Skåpavgifter
Greenfee
Tävlingsintäkter
Kommittéintäkter
Reklamintäkter
Lönebidrag
Hyresintäkter
Övriga intäkter
SUMMA

20101231
2 628 700,00
19 750,00
1 785 405,00
46 340,00
90 860,00
272 400,00
830 599,00
37 625,00
60 059,55
5 771 738,55

FINANSIERINGSANALYS

20091231
2 708 100,00
20 050,00
1 875 681,00
59 750,00
111 614,00
239 200,00
840 215,00
37 625,00
33 458,96
5 925 693,96

TILLFÖRDA MEDEL			
Medlemslån
-688 500
-539 400
Avskrivningar
636 615
771 097
Årets resultat
17 209
16 935
Summa tillförda medel
-34 676
248 632
ANVÄNDA MEDEL			
Investeringar i maskiner, 			
inventarier, mark/byggnader -932 620
-567 401
Summa använda medel
-932 620
-567 401
FÖRÄNDRING AV
RÖRELSEKAPITAL
-967 296
-318 769
Spec. av förändring av
rörelsekapital			
Förändring av likvida medel -813 230
-97 881
Förändring fordr.,
lager, insatser
-12 805
16 411
Förändring av skulder
-106 585
-237 299
Summa förändring
-932 620
-318 769

KOSTNADER			
Banomkostnader
860 489,00
984 100,94
Löner
2 090 323,50
2 061 414,00
Sociala kostnader
615 261,00
610 994,00
Övriga lönekostnader
178 163,00
205 343,00
Resekostnader
5 679,00
4 755,00
Juniorkommittén
87 842,00
115 884,00
Damkommittén
67 455,50
67 074,00
Seniorkommittén
42 602,00
48 917,00
Tävlingskommittén
62 306,00
67 300,00
PR-kommittén
159 407,50
138 301,00
Herrkommittén
4 424,00
5 500,00
Fastighetskostnader
385 482,60
316 055,66
Kontorskostnader
13 197,50
17 725,99
Porto och telefon
25 494,00
42 609,00
Golfförbunden
257 580,00
266 910,00
Försäkringar
48 403,00
56 505,00
Övriga kostnader
245 028,00
251 443,25
SUMMA
5 149 137,60
5 260 831,84
RESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR

622 600,95

LIKVIDITETSANALYS
20101231
Utgående likvida medel
6 124 268
Utestående fordringar, lager 121 373
Obetalda skulder. X)
-764 236
Reella utgående
likvida medel
5 481 405
x) Exkl. medlemslån
13 061 900

-14 014,05

Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen, protokollen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, att överskottet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret

-106 234,88

Höör 2011-02-04

FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter
48 131,73
140 828,23
Ränte-, bankkostnader
16 908,26
17 658,31
SUMMA
31 223,47
123 169,92
REDOVISAT
ÅRSRESULTAT

17 209,42

BOSJÖKLOSTER GK 1-2011

Thomas Bergqvist 		

16 935,04

Foto: Ann-Kristin Freijd

6 415 987
13 750 400

Revisionsberättelse

664 862,12

AVSKRIVNINGAR			
Maskiner
218 000,00
249 625,00
Inventarier
8 000,00
25 045,00
Mark
Markinventarier
100 000,00
185 000,00
Byggnader
310 615,00
311 427,00
SUMMA
636 615,00
771 097,00
RESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR

20091231
6 937 498
136 140
-657 651
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Karl-Erik Nilsson

Vilka klubbar som ingår i resp. utbyte kommer att anslås på
klubben.

ARBETSPLAN FÖR 2011

Om ekonomin till hösten visar tillfredsställande resultat finns
på planeringslistan följande:
Ombyggnad puttinggreen
Renoveringsplanläggning hela banan
Ombyggnad och kompletteringar bunkrar

Fastigheter
Underhåll enligt fastställd plan. Ny kiosk vid hål nr 10. Översyn och komplettering av ventilation restaurang samt inköp
och installation gasspis och gasstekhäll i restaurangkök. Komplettering förråd restaurang . Budgeterat 258 KKR.
Bana
Dränering puttinggreen 50 KKR.
Maskiner
Diverse småmaskiner. Budgeterat 50 KKR.
Kansli
TV-visning resultat mm. Budget 20 KKR.
Kommittéerna
Kommittéernas program för året presenteras av resp. kommitté. Utbytet med andra klubbar fortsätter som tidigare år.

Hjärup i januari 2011
Rolf Olsson

NOTER
Inom parentes 2009 års siffror.
1.

RESULTAT
		

BUDGET

2.
3.
4.

UTFALL AVVIKELSE NOT

INTÄKTER (KKR)
2010
2010
Medlemsavgifter
2 670
2 649
-21
1
Greenfee
1 800
1 785
-15
2
Tävlingsintäkter
50
46
-4
3
Reklamintäkter
250
272
22
4
Bidrag
970
831
-139
5
Hyresintäkter
37
38
1
6
Kommittéintäkter
95
91
-4
7
Övriga intäkter
33
60
27
8
SUMMA
5 905
5 772
-133
			
		
KOSTNADER					
Banomkostnader
865
860
-5
9
Löner
2 256
2 090
-166
10
Sociala kostnader
687
615
-72
11
Övriga personalkostnader 208
178
-30
12
Resekostnader
6
6
13
Juniorkommittén
90
88
-2
14
Damkommittén
62
68
6
15
Seniorkommittén
55
43
-12
16
Tävlingskommittén
65
62
-3
17
PR-kommittén
150
159
9
18
Herrkommittén
20
4
-16
19
Fastighetskostnader
404
386
-18
20
Golfförbunden
277
258
-19
21
Försäkringar
65
48
-17
22
Porto, telefon
50
26
-24
23
Kontor
27
13
-14
24
Övriga kostnader
253
245
-8
25
SUMMA
5 540
5 149
-391
					
RESULTAT FÖRE
AVSKR.
365
623
258
Avskrivningar
-420
-637
-217
26
Finansiella intäkter
o kostnader
71
31
-40
27
ÅRSRESULTAT
16
17

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Något lägre beroende bland annat på färre nya med
lemmar än budget.
Något lägre än budget beroende på färre bokningar av
golfpaket och företagsgolf.
Fler tävlingar än 2009. Något färre deltagare .
I reklamintäkter ingår sponsring av teeskyltar, korthålsbanan, murskyltarna, övningsgreen och next teeskyltar. 22.000 kr högre än budget på grund av fler
skyltsponsorer än budget.
För sju av de anställda har erhållits lönebidrag.
Ca. 140.000 lägre än budget pga en av de anställd
varit sjukskriven 7 månader 2010.
Hyresintäkterna är från pron.
Kommittéintäkterna stämmer väl mot budget 2010 trots
färre deltagare i juniorträning än budgeterat.
Övriga intäkter är bl.a. ersättning från Jakt- & Fiskemässan, sponsring Klosterhallen och diverse poster
som ej kunnat placeras på annat konto.
Högre än budget.
Banomkostnader stämmer väl med budget trots att
reparationskostnaderna på maskiner varit högre än
budget.
Lönerna lägre pga kanslistens sjukfrånvaro (se pkt. 5)
än budget.
Sociala kostnaderna lägre. Se pkt. 10.
I personalkostnader ingår avgifter till FORA, Alecta,
Collectum, SAF och personalutbildning.
Resor för ban- och kanslipersonal stämmer väl med
budget..
Juniorkommittén, A-truppen 29.192 kr (53.637), Nxtgruppen 15.800 kr(16.600), Framtidsgrupp 19.600 kr
(17.600), 36- & gröna gruppen 13.600 kr (13.879).
Juniorkommittén totalt 2.000 kr lägre än budget.
Damkommitténs kostnader stämmer väl mot budget.
Seniorkommittén, anmälningsavgifter 5.000 kr, reseersättning, matersättning seriespel 33.000 kr, priser
hemmamatcher 4.000 kr,seniorkonferens, kurser, utbytesgolf 1.000 kr.
Tävlingskommittén, förtäring vid tävlingar 12.000 kr,
tävlingsledarträffar och möten 4.000 kr, sponsorcupen
15.000,priser KM och förtäring 12.000 kr. Tack för
hjälpen golf 5.000 kr, tävlingsböcker, tryckning av
tävlingsprogram m m 5.000 kr. Vinnarglas 9.000 kr.
Stämmer väl mot budget.
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18.

19.
20.

21.
22.

23.

Pr-kommittén, Sponsorcupen 25.000 kr, klubbnytt
85.000 kr, skyltmaterial 2.000 kr, restaurang och pro
32.000 kr, annonser och sponsortavla 6.000 kr.
Ökning beroende på fortsatt förbättring av klubbtidning.
Herrkommittén 16.000 kr under budget pga ej fullföljt
seriespel herrar 2010. Kommittén nerlagd.
I fastighetskostnaderna ingår bl. a elavgifter med
255.383 kr (194.274), VA-avgifter 25.133 kr (20.291),
renhållning 6.766 kr (33.760), reparationer och underhåll Klosterhallen 147.590 kr (82.272) . 18.000 kr lägre
budget. Beroende på lägre kostnader underhåll klubbhusen.
Häri ingår avgift till Svenska Golfförbundet och Skånes Golfförbundet.
Försäkringsavgifterna gäller för maskiner och byggnader. Bytt försäkringsbolag 2010. 17.000 kr lägre än
budget.

24.
25.
26.

27.

Telekostnader uppgår till 2.608 kr (21.795) och portokostnaderna till 2.886 kr (20.814). 26.000 kr lägre än
budget beroende på bla.sponsring av utskick Klubbnytt.
Här ingår kostnader för kontorsmaterial, kopieringskostnader, förbrukningsmaterial, litteratur, medlemsmaterial och reklamkostnader kontor.
Här ingår diverse poster som inte kunnat placeras på
annat konto bl.a årsmöteskostnader, löneskatt, städdag,
styrelsemöten, representation, blommor mm. .
Följande större investeringar har gjorts under året:
Inköp av gräsvårdsmaskiner 248.950 kr (99.625),
underhåll byggnader 331.670 kr (311.427), mark
352.000 kr (151.304).
Räntor på klubbens likvida medel samt finansiella kostnader under året.

Seniorkommittén
Kommittén ser likadan ut 2011 som
2010: Kerstin Hansson, Monica Gustavsson, Arne Nyqvist och Sven Jerre.
Ni vet väl att Klosterhallen är öppen för
alla medlemmar. Det är ett utmärkt sätt
att träna inför kommande säsong. Puttningen behöver kanske vässas?
Bosjökloster och Ljungbyhed kommer
att ha kanonstart på Triangelmatcherna i
år. Vi hoppas att Perstorp följer efter.
När det gäller Fyrväpplingen skall man
som vanligt vara ute i god tid för att få

plats. Man kan anmäla sig c:a 2 veckor
före tävling. Speldatum finns i vårt tävlingsprogram.
I seriegolfen har vi som ni vet ett nytt
H-70 lag. Vi håller nu på att diskutera
vem som skall bli lagledare för de två H65 lagen och H-70 laget. Övriga lag har
samma lagledare som 2010. Tag gärna
kontakt med respektive lagledare om
ni vill vara med. Lagledare för H-35 är
Peter Christensen, H-45 Stefan Wiklund,
H-55 Lennart Pettersson, H-75 Arne Ny-

qvist. För H-65 och H-70 kan ni kontakta
Rolf W. Johansson. Spelprogrammet för
serielagen finns på vår hemsida under
Aktuellt.
Glöm inte vårt vårmöte den 12 april efter
vår sedvanliga tisdagsgolf. Vi ser fram
emot många och bra diskussioner.
Vi kommer att ha några regelträffar på
vårkanten. Tid meddelas på hemsidan.
Vi ses på banan!!
Sven Jerre
Seniorkommittén

Juniorkommittén.
Jag ber att få tacka för många trevliga år som jag har varit ansvarig för juniorerna i Bosjökloster Gk . Det har varit ett inspirerande
arbete och se alla dessa många duktiga juniorer som har passerat förbi, men allting har ju sin tid. Mina egna ungdomar har passerat förbi juniorstadiet och då känns det rätt att låta någon annan ta vid som kan komma med nya idéer och infallsvinklar. Jag
ber samtidigt att få tacka alla som ställt upp ideellt under alla dessa år som ledare i någon form ingen nämnd ingen glömd. Vems
som tar över vet jag inte, men det kommer att bedrivas juniorverksamhet även 2011 jag har nämligen lagt ett budgetförslag till
styrelsen på en plan som jag hade. Jag önskar min efterträdare lycka till med verksamheten.
Många golfhälsningar
Ulf Nilsson

Oslagbart rekord???
600 rundor på 1 år

All time high när det gäller antalet golfrundor på ett år!
Texasbon Richard Lewis spräckte 600-vallen på annandagen när det gäller antalet
spelade golfrundor under ett och samma
år! Det hände på TPC Four Seasons Las
Colinas i Dallas Texas. Att särskilt notera
(eftersom det är i USA) är att han gick
samtliga ronder - och att alla ronderna spelades på hans hemmabana! Undrar om han
hann med några greenfeerundor 2010?

Denna rekorddag nöjde han sig med 18 hål
– han kunde inte minnas när han spelade så
få hål – så han kände sig lite slö! Både dagen
innan på Juldagen och på Julafton spelade
han 36!
När Lewis nu har nått sitt mål så siktar han
ännu lite högre. 11000 hål ligger inom räckhåll. Till det behövs 611 rundor + 2 hål. Det
orkar han nog med de dagar som är kvar. De
behövs ju bara 4 dagar med 36 hål och en
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dag med 54 + ytterligare 2 hål någon av
dagarna.
Anledningen till att han bestämde sig för
att göra en attack mot rekordet vara att han
när han pensionerades inte visste vad han
skulle göra av all ledig tid. Som hjälp att
kunna nå rekordet fick han alltid den första
tiden på dagen och scorekortet signerades
förutom av medspelaren också av headpron.
http://www.golfnuts.se/Golfrekord.asp

A n m ä l a n t i l l 2011 å r s J U N I O R T R Ä N I N G
Hej alla junior golfare
och föräldrar !!

Efter en snörik inledning på vintern så
är det nu januari och det börjar närma sig en ny golfsäsong, med all som
det innebär.
När har snön har försvunnit och det är
grönt så kommer tiden att plocka fram
golfklubborna igen - för då startar juniorträningen !
Kan man inte vänta tills snön har försvunnit så finns det möjlighet att tjuvstarta säsongen med träning i Klosterhallen, där är redan nu grönt och varmt.
En populär nyhet ifjol var starten av en
”Minior grupp” (4 – 7 år), det fanns ett
”växande” intresse och vi utökar nu denna grupp inför 2011.
Vi tränar Maj, Juni så att värmen och
vädret har kommit på plats.
Anmälan krävs, så vi kan forma grupper, träningen blir enligt konceptet ”Golf
kul”, med Fredrik Persson som ledare,
men med föräldrars närvaro.
För de äldre barnen, nybörjare eller etablerade golfare så är det som vanligt
anmälan till golfklubben för gruppindelning.
Vårt skolprojekt har gett oss en hel del
nya ansikten och våra nybörjare grupper
växer.
Träningsgrupperna blir en del vardagskvällar – eftermiddagar samt på helgen.

Juniorträning Foto: Fredrik Persson.

Indelningen sköter Fredrik och blir efter
färdigheter, erfarenheter och kamratskap.

All träning är ledarledd och klubbens
Golfprofessional närvarar vid alla träningstillfällen.

Under 2011 kommer vi att fortsätta med
skolprojektet för att möta barn och ungdomar i skolorna samt ingå i Golfförbundets utvecklingsplan Grönt Ljus.
Alla föräldrar som vill engagera sig lite
eller mycket i träningsgrupperna som ledare eller
hjälpredor välkomnas att höra av sig till
Fredrik.

Kanske inte alla känner till vår värdegrund :

I övrigt blir träningen ungefär som vi
brukar; bollar, klubbor, kul, tävlingar
och träningsövningar.

Vill passa på att nämna några höjdpunkter som blir under året för de olika grupperna:

•
•
•
•

Miniorträning Foto: Fredrik Persson.

Glädje, gemenskap och uppmuntran ger
trygghet
Vår verksamhet skall innehålla många T
– Träffas – Trivas – Träna – Tävla.
Alla som vill ska få förutsättningar att
utvecklas utifrån sina förutsättningar

Tävlingen ”Skandia junior Cup” , där ALLA, även de som inte är med och
tränar får vara med och spela på stora banan !. Spelar man bra går man
vidare till gruppfinal och regionfinal !
Tävlingen ”PGA Junior ProAM” spelas samtidigt. Kvalar du in väntar
utflykt och tävlingsspel i 4-man lag med Fredrik. Superprisbord väntas !
Sommarläger på klubben – i år igen, UTAN regn !
Öppen golfbana – prova på golf – ta med en vän och spela golf

Tveka inte – Anmäl dig nu - Anmäl en kompis som vill börja spela golf med dig.
Föräldrar välkomnas att anmäla intresse för att bli ledare - inga stora åtagande,
vi utbildar dig.
Enklast: Maila till bosjokloster.golf@telia.com Namn, födelsedata/golfID, hcp (om
du har), tele
Avancerat: Skicka brev till Bosjökloster Golfklubb, 243 95 HÖÖR
Har du frågor eller vill ha mer information, så ring Fredrik Persson, 070 5980298

Junioravslutning hösten 2010 Foto: Fredrik Persson.
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Golfare ger sig aldrig???
Har Du några roliga, spännande eller vackra bilder från golfrundan?
Skicka in, så gör vi en kul bildsida!

Bosjökloster GK 15 september 2010 Foto: Fredrik Persson

Golfdåre? Hur så? Tack vare lite is i vattenhindret är bollen spelbar! Håll huvudet still Johan!
Johan Lindeberg Årets GolfNut 2009!
Hämtat från www.golfnuts.se

Smått och gott
från www.forum.golf.se
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NYA KRÖGARE!
Fredrik Lindgren har tillsammans med
sin sambo Veronica Kastengren och
sin far Tord köpt Golfrestaurangen
av Paul Lindeberg

Premiär 11 mars 2011 kl 19.00
I nyrenoverade och fräscha lokaler kommer vi då att servera

en tre-rätters middag för 290:- exkl. dryck!

Menyn kommer inom kort att presenteras på hemsidan!
BOKA I TID eftersom det bara finns ett begränsat antal platser.

Men redan måndagen 7 mars kommer
vi att börja med att servera

”Dagens Lunch” 11.30 - 14.00
Vi har öppet måndag till fredag 09.00 - 15.00
Framöver kommer det att arrangeras roliga aktiviteter,
temakvällar, vinprovningar, matlagningskurser m.m.
lite efter Era önskemål.
Och självklart fixar vi cateringen till Din fest, liten som stor!
Mer information kommer efterhand att dyka upp på
Bosjökloster GK:s hemsida och Ni är alltid välkomna att ringa.

Golfrestaurangen 0413-258 90
Fredrik 0768-52 64 74

Med reservation för ev. ändringar.
BOSJÖKLOSTER GK 1-2011
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STYRELSENS FÖRSLAG

RESULTATBUDGET År 2011

till årsmötet den 6.3.2011

Antal medlemmar, transfer,
Styrelsen föreslår
att
klubbens maximiantal aktiva seniormedlemmar skall
vara 1100 st
att
klubbens maximiantal för juniormedlemmar skall vara
300 st men att juniorer från Höörs och Hörby kommuner, oavsett denna begränsning, skall ha rätt till
inträde i klubben ändå att maximiantalet för juniormedlemmar uppnåtts,
att
transfer från annan klubb skall ge omedelbar förtur i
medlemskön om bosättning sker i Höör eller Hörby
kommuner,
att
kömedlem, ingående i samma familj och skriven på
samma adress som aktiv seniormedlem i Bosjökloster
GK, skall ha förtur,
att
passiv medlem, som vill ha aktivt medlemskap under
nästföljande verksamhetsår, skall anmäla detta till
klubben senast den 30.11 året före,
att
aktiv medlem, som vill bli passiv under nästföljande
verksamhetsår, skall anmäla detta till klubben senast
den 30.11 året före,
att
medlem, som beviljats aktivt medlemskap under tiden
den 1.9 till och med 31.12, skall erlägga ½ årsavgift
intagsåret,
att
medlems kapitalinsats - medlemslån – skall för ny
tillträdande seniormedlem under 2011 vara 12 000 kr,
vartill kommer en inträdesavgift, vilket för 2011 skall
uppgå till 1 500 kr samt att inträdesavgiften årligen
skall uppräknas med index beräknad på summan av
medlemslånet och inträdesavgiften samt med basårs
månad oktober 2003,
att
nytillträdande seniormedlem, såsom alternativ till
kapitalinsats/medlemslån, skall äga rätt att erlägga en
med 1 200 kr förhöjd seniorsårsavgift jämte inträdesåret även av årsmötet beslutad inträdesavgift och
att
medlem som överföres i seniorkategorin, 22 år, skall
äga rätt att, som alternativ till kontant betalning av
medlemslånet i dess helhet, fördela betalningen av
medlemslånet över en period av 3 år, varvid betalning
erlägges enligt följande
- år 1 med 1/3 av detta års framräknade medlemslån
jämte inträdesavgift,
- år 2 med ½ av summan av år 2:s framräknade medlemslån efter avdrag för vad som erlagts år 1 av
- medlemslånet och år 3 erlägges detta års fastställda
lån med avdrag för vad som erlagts åren 1 och 2.

INTÄKTER (KKR)			
Medlemsintäkter
2 650 		
Greenfee
1 940 		
Tävlingsintäkter
50 		
Reklamintäkter
290 		
Bidrag
760 		
Hyresintäkter
37 		
Kommittéintäkter
81 		
Övriga intäkter
23
5 831
KOSTNADER (KKR)			
Banomkostnader
851
Löner
2 333
Sociala kostnader
715
Övriga personalomkostnader 208
Resor
6
Juniorkommittén
125
Damkommittén
63
Seniorkommittén
55
Tävlingskommittén
60
PR-kommitté
187
Herrkommittén
Fastighetskostnader
353
Golfförbunden
265
Försäkring
50
Porto, telefon
30
Kontor
21 		
Övriga kostnader
231
5 553
RESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR		
278
Avskrivningar		
-337
Finansiella intäkter och kostnader		
71
BUDGETERAT ÅRSRESULTAT		
12
LIKVIDITETSBUDGET (KKR)			
Resultat före avskrivningar
enligt resultatbudget		
278
Finansiella intäkter och kostnader		
71
Investeringar i maskiner,
inventarier, mark o byggnader		
-608
Förändring medlemslån		
-500
Förändring av likvida medel		
-759
Ingående likvida medel		
5 481
Utgående likvida medel		
4 722

I miss put, I miss put, I miss put, I make put - Seve´s svar på hur han kunde fyrputta...
Left - right, left - right, left - right. Are you playing military golf? - frågade caddien spelaren
”Det finns två saker man kan lära sig av att stanna på toppen av svingen och kolla händernas position - hur många händer man har och vilken hand man har handsken på!”
”Minus tio grader är inte för kallt väder för att spela golf i. Det finns ju bollvärmare och andra bra tillbehör för vintergolf.” 										
										
www.golfnuts.se/Visdomsord
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Information om medlemsgästgreenfee lämnas dels i klubbtidningen och dels på anslag i receptionen.

Avgifter
Årsavgifterna för resp kategori föreslås enligt nedan:
Kategori
Avgift 2011
Avgift 2010
Senior med lån
2 400:2 300:Senior utan lån
3 600:3.500:Studerande
1 700:*
1 600:Junior äldre (födda 1990-92) 1 200:1 100:Junior yngre (födda 1993-98) 1 000:900:Knatte (födda 1999 och senare) 700:600:Familj
5 400:**
5 200:Inträdesavgift senior
1 500 :1 500:Vilande/passiv senior
-- endast medlemslån -Ny knatte-junior tom 21 år ½ avgift 2011 ½ årsavgift,
oberoende av kategori, vid aktivt medlemskap under tiden
1.9 – 31.12 för intagsåret
* uppvisande av giltigt studieintyg från universitet/högskola
erfordras
** berättigade till familjemedlemskap är föräldrar + hemmavarande yngre junior och/eller knatte

Greenfeeutbyte – vardagar

Köavgift

Städdag

årsavgift

50:- 				

Förseningsavgift

vid betalning efter 15/4 uttages förseningsavgift med 100:per person

Bagplats
Årsavgift

större bur
mindre bur
dep. avgift nyckel

Klosterhallen

årsavgift
dep. avgift nyckel

200:150:100:-

2011
50:-/person
70:-/person
50:-/person

2010
50:70:50:-

Släktgolf och dylikt

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att klubbmedlem skall ha
rätt att för arrangemang typ Ängsbygolf, släktgolf och dylikt
vid enstaka tillfällen och mot en avgift om 50 kr per starttid
senast 30 dagar före aktuell speldag få förboka starttider och
därvid även s k mellantider.

Styrelsen informerar
STYRELSEN INFORMERAR

Greenfee

Senior vardagar
Lör-, sön- och helgdagar
Junior vardagar
Lör-, sön- och helgdagar

2011
350:350:170:170:-

2010
320:320:160:160:-

2009
320:320:160:160:-

Sydpoolen (vardagar)

2008
300:300:150:150:-

Spelavgiften uppgår till 240 kr för senior och 120 kr för
junior samt avser en runda om minst 18 hål. Förteckning över
klubbar i Sydpoolen finns i receptionen.

Medlemsgästgreenfee (alla dagar)

Greenfeeutbyte - helger

Avgift för senior 240 kr och 120 kr för junior.
Berörda klubbar är Eslövs GK, Kävlinge GK, Skyrups GK
och Wittsjö GK.

Årsavgiften

Årsavgiften, i enlighet med årsmötesbeslut, kommer att faktureras senast i veckan efter årsmötet.
Betalning därav skall vara klubben tillhanda senast den 15/4.
Vid återbetalning av medlemsavgift kommer avräkning i förekommande fall att ske för debiterad obetald årsavgift.

Protokoll

från årsmötet kommer att finnas i nr 2 av årets Klubbnytt samt
anslås i receptionen
Lördagen den 19 mars 2010 med början kl 09.00 kommer
årets städdag att äga rum.
I år vill banpersonalen, som vanligt, ha hjälp med röjning i
skogspartierna – sly och kanske något litet träd,
att vi plockar kvistar och grenar samt att vi gör snyggt och
rent runt våra klubbhus. Efter städningen bjuder
klubben på lunch och därefter spelar de som önskar 9 hål
poängbogey. Anmälningslista finns i receptionen.

Valberedningens förslag

0:100:-

Anmälningsavgift vid tävling
18-hålstävling
36-hålstävling
partävling

Spelavgiften uppgår till 180 kr för senior och 90 kr för junior
samt avser en runda om minst 18 hål. Förteckning över deltagande klubbar finns i receptionen.

Spelavgiften uppgår till 240 kr för senior och 120 kr för
junior.

Till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen samt
till revisorer/revisorssuppleant avseende 2011.
Styrelse
Post
Tid Namn/uppdrag
Ny-/omval
Ordförande
1 år Håkan Asmoarp
nyval
Ledamöter
2 år Erik Hedberg
nyval
2 år Gerd Lundgren
omval
2 år Sven Nilsson
omval
2 år Michael Svahnberg
nyval
2 år Sven Jerre
omval
Suppleant
1 år Anton Johansson
omval
1 år Camilla Munther
omval
1 år Greger Ericsson
omval
Kvarstår under en tid av 1 år:
Ledamöter		
Bertil Björck		
		
Mattias Myrgren		
		
Benny Jakobsson		
		
Olle Schönström		
Revisorer/-suppleant under en tid av 1 år:
Ordinarie		
Thomas Bergqvist
		
Karl-Erik Nilsson
Suppleant		
Ingemar Lind

omval
omval
omval

Bosjökloster i januari 2011
Boris Levin

Agneta Johansson

sammankallande		

Bertil Björck

styrelsens representant
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Preliminärt tävlingsprogram 2011
TÄVLINGSBESTÄMMELSER:
SÄSONGTÄVLINGAR

Se anslag i receptionen både avseende generellt och för varje separat tävling.

Tisdagstävling Seniorer (H55+, D50+). Alla tävlingsfria tisdagar.

För maj, juni, juli och augusti. Anmälan kl.08.30–08.50. Reserverade starttider kl.09.00–10.00. Från september till april gäller
anmälan kl.09.30–09.50. Reserverade starttider kl.10.00–11.00. Arr. SK
Lady Bosjös Idealrunda: Säsongstävling 1 maj – 1 september för klubbens damer. Alla damtävlingar räknas in, däremot
får inte resultat i sällskapsrundor räknas. Mer information på anslagstavlan. Arr. DK
Damgolf: Sponsor: Boijertz Conditori, Höör. Damtävlingar över 9 och 18 hål på måndag– eller tisdagskvällar under säsongen där tävlingsformerna varierar. Efter tävlingen serveras kaffe i klubblokalen varvid prisutdelning också sker. För mer
information – se damernas anslagstavla. Arr. DK
Matchstege till minne av Ivan Blickstad: Tävlingen är öppen för medlemmar i Bosjökloster Golfklubb. Sista anmälningsdag 8 maj och matchstege sätts upp i receptionen efter lottning Segraren erhåller inteckning i Ivan Blickstads VPR Pris
utdelas vid kommande årsmöte. För mer information, se vår hemsida eller särskilt anslag i receptionen. Arr. TK
Årets Golfare / Månadens Golfare: I varje deltävling som ingår i ”Årets Golfare” utses den spelare med lägsta bruttoresultat till ”Månadens Golfare”. Du deltar i minst fyra av de fem angivna slagtävlingarna& dina fyra lägsta bruttoresultat
räknas. Den spelare som har det lägsta sammanlagda bruttoresultatet utses till Årets golfare den 24 september. Arr. TK
Onsdagsgänget: Kval till Brasier cup alla tävlingsfria onsdagar. Startförbud 13.30–14.15
Lördagsgänget: Kval till Brasier cup alla tävlingsfria lördagar. Startförbud 07.45–08.30
Shopens korthålstävling öppen för alla 1 maj – 31 aug. Lämna in ditt signerade scorekort så har du möjlighet
att bli månadsmästare i någon av fyra klasser. Ingen startavgift. Se mer information på anslagstavlan. Sponsor: Bosjökloster
GolfStore, Fredrik Persson.

FÖRKORTNINGAR

SL
SG
PB
FS
GS
FL
B
SC
MG

Slagtävling
S
Öppen för alla
A
Klass A hcp 0–12,4
Slaggolf
D
Damer
B
Klass B hcp 12,5–24,4
Poängbogey
H
Herrar
C
Klass C hcp 24,5–36,0
Foursome
J
Juniorer
D
Klass D 36+
Greensome
SE Seniorer		
(spelar på hcp 36.0)
Flaggtävling
G
Gemensam start			
Bogey
*
Endast för medlemmar
Scramble
Arr Arrangören 		
Ingår i Månadens Golfare			

TK
DK
SK
HK
BK
JK

Tävlingskommitté
Damkommitté
Seniorkommitté
Herrkommitté
Bankommitté
Juniorkommitté		

Företagsgolf, gruppgolf mm inbokade efter 31 januari 2011 samt kortare startförbud (ca 1h såsom klubbesök, säsongstävlingar o dyl.) finns inte med i tävlingsprogrammet. För aktuellt startförbud (innevarande samt kommande vecka)
– se anslag i receptionen samt på vår hemsida www. bosjoklostergk.se

GOLFRUNDAN!
Bra att ta till på banan när stämningen är dämpad - läs och njut
”Slå nu för fan så vi kan börja leta”
- Fredrik Nilsmark
Göran Zachrisson:
”..Scandinavian Masters spelas ju i år
på Forsgården, vilken fantastisk bana
och framför allt, vilka räkmackor..”
Göran Zachrisson:
”..90% är högerhänta, 5-6% är vänsterhänta... fråga mig inte varför, det
är bara så..”

”Du har bara ett problem. Du står
alldeles för nära bollen efter att du slagit
den.”
Sam Snead
Göran Zachrisson:
”..Det gäller att ha känsla för feeling..”
Golf Digest Magazine:
”..Eftersom dåliga slag kommer i en
följd av tre, innebär det att det fjärde
dåliga slaget är en början på nästa följd
av tre..”
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Kompisen:
”..Nästan Tusen spänn metern..”
(kommentar när medspelaren kom 7,5
meter med sin nya Callaway ERC)
Göran Zachrisson:
”..Den här putten är från ett sådant
avstånd att antingen går den i eller så
missar han..”
Golf Digest Magazine:
”..Perfekt väder i fyra dagar börjar på
måndagar..”

Datum
Mars

19

L

S
To
To
L

Tävling

Prel startförbud

Sponsor/anmärkning

Ingår i Ansv

					
*Städgolf

00.00–16.00

			

BK

17
28
28
30

*Tävlingsledarträff
Seriespel H70 D3NV
Seriespel H45 D4M
Säsongstarten

09.00–10.00				
09.00 – 11.30 				
13.00 – 15.30				
08.30 – ca 13.00				

TK
SK
SK
TK

S
S
S
Ti
Ti
To
To
S
Ti
L
Må
Ti
Ti

01
08
08
10
10
12
12
15
17
21
23
24
31

*Damernas Vårstart
08.30–ca 11.30				
*Sista anmälningsdag för säsongens matchstege till minne av Ivan Blickstad			
Lokemas Scramble
08.30–ca 15.00				
Fyrväpplingen		
Eslöv			
Damernas vardagsgolf
17.00 – 18.00				
Seriespel H75 D2N
09.00 – 11.30				
Seriespel H35 D3SO
13.00 – 15.30				
Sparbankernas Riksförbund
09.00- ca 10.30				
Fyrväpplingen
06.00 – 13.00
Start hål 1 och 10 kl 08.30		
Woody´s Slagtävling
08.30–ca 12.00			
MG
Damernas vardagsgolf, 18 hål
17.00 – 18.00				
Triangelmatchen		
Ljungbyhed			
Fyrväpplingen		
Skepparslöv			

DK
TK
TK
SK
DK
SK
SK
Arr
SK
TK
DK
SK
SK

Ti
Ti
L
To
M
Ti
S
Må
Ti

07
07
11
09
13
14
19
20
28

Triangelmatchen
00.00 – 14.00
Start alla hål kl 09.00		
Damernas vardagsgolf
17.00 – 18.00				
*Bilmånsson Cup
00.00–14.00
Start alla hål kl. 09.00		
D60 div. 1 seriespel
08.30 – 12.30				
*Skandia Cup klubbkval
07.00-10.30
Start hål 1 och 10 kl 09.00		
Fyrväpplingen		
Hesslegården			
Falkenklevs Flagg
08.30-ca 12.00			
MG
Damernas vardagsgolf
17.00 – 18.00				
Damernas vardagsgolf
17.00 – 18.00				

SK
DK
TK
DK
JK
SK
TK
DK
DK

Ti
On
To
F
L
Ti
M
S
F

05
06
07
08
09
12
18
24
29

Damernas utbytesdag
Scramble
9:es 99
S-Schakts Irish Greensome
Sandahlsslaget
Damernas vardagsgolf
Damernas vardagsgolf
Maria Rehns Fore-golf
Damsignalen 9 -18 hål

DK
TK
TK
TK
TK
DK
DK
Arr
DK

April						

Maj		

				

Juni						

Juli						

12.30 –ca 1530
Inbjudna klubbar		
08.30 - ca 12.30
”Golfvecka”			
08.30 – ca 12.30
”Golfvecka”			
08.30–ca 12.30
”Golfvecka”			
08.30–ca 12.30
”Golfvecka”		
MG
17.00 – 18.00				
17.00 –18.00				
08.00 – ca 12.30				
08.30 + 13.00				

Augusti						

Ti
02
Klosterrundan
07.00 – 14.00				
SK
On
03
Ut i det blå		
Damernas utflykt. Hemligt mål		
DK
L
06
Cancerfonden
00.00 – 14.00
Start alla hål kl. 09.00		
TK
Ti
09
Fyrväpplingen
06.00 – 13.00
Start hål 1 och 10 kl 08.30		
SK
Ti
09
Damernas vardagsgolf
17.00 – 18.00				
DK
S
14
Färs & Frostas SommarTriss
08.30 –ca 12.00				
TK
M
15
PGA Syd DM
08.30- 10.00
36 hål			
Arr
			
13.30 – 15.00					
Ti
16
Triangelmatchen		
Perstorp			
SK
Ti
16
Damernas vardagsgolf
17.00 – 18.00				
DK
To
18
Seriespel H65:1 D1
09.00 – 11.30				
SK
To
18
Seriespel H55 D4SV
03.00 – 15.30				
SK
L
20
*KM
00.00–15.00
Lilla och stora KM
MG TK
S
21
*KM
00.00–15.00
Alla klasser(även H65 och H75)		
TK
Ti
23
Fyrväpplingen		
Skepparslöv			
SK
Ti
23
Damernas vardagsgolf
17.00 – 18.00				
DK
F
26
SmiGfOff, 18 hål + 10 hål khb
07.00–08.00
			
Arr
L
27
Brasier Cup
07.30–09.00 + 13.00–14.00 Rond 1 kl. 08.00 Rond 2 kl. 13.30		
Arr
S
28
Brasier Cup
07.30–10.00
Första start kl. 08.00		
Arr

September						

To
01
F
02
L
03
S
04
		
Må
05
Ti
06
S
11
To
15
S
18
Ti
20
L
24

Grant Thornton
00.00 – 14.00
Start alla hål kl. 09.00		
Sponsorcupen
09.00 – 19.00
Start alla hål kl. 13.30		
Hörbymästerskapet
09.00-ca 11.00				
Byggmans maskinuthyrnings
08.30–ca 14.00				
Två Generationer				
Damernas vardagsgolf
17.00 – 18.00				
Fyrväpplingen		
Hesslegården			
Tekla Flagg
08.30 – 11.00				
Seriespel H65:2 D4V
09.00 – 11.30				
Ringsjö Wärdshus Äkta Makar
00.00–ca 14.00
Start alla hål kl.09.00		
Fyrväpplingen		
Avslutning Eslövs GK. Kanonstart .		
Slagtävling
08.30–ca 12.00
Final Månadens / Årets golfare
MG

Oktober						

Arr
PR
Arr
TK
DK
SK
DK
SK
TK
SK
TK

L
08
Interstils Kors & Tvärs
00.00–14.00
S
16
*Tack för hjälpen-golf samt Serieavslut
00.00–14.00
				

Start alla hål kl. 09.00		
Start alla hål kl. 09.00.		
Gem. måltid efter tävling 		

TK
TK
SK

S

Start alla hål kl. 10.00		

TK

November
06

Fars Dag Golf

00.00–15.00

15

B

Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 Höör

Säsongstart

26-27/3 - 2011
Då kommer alla vårens nyheter från
2117 Sweden, Lobster, Daily Sports,
Nike och Abacus

På vår hemsida www.clubmaker.se
hittar du helgens kampanjer och erbjudande
Puttnings kurser – Närspelskurser –
Bättre enklare golf kurser - Golfutbildningskurser
Bosjökloster GolfStore – Shop
• Custom fitting •
• Utbildning • Företagsreklam • Resor •
Fredrik Persson
Clubmaker, PGA Club Professional
0413 258 60 – 0705 98 02 98

