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och Gordon Santesson
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DECEMBER 2011
•  Kansliet är stängt fr.o.m. 5 december t o m 31 januari. Posthantering alla vardagar.  
 Ni kan nå Anders Sandgren via mail: bosjokloster.golf@telia.com
• Vi har tidbokning alla dagar, även under december och januari, tid kan bokas 30  
 dgr före aktuell speldag. Bokningen är kostnadsfri. Tid kan bokas via www.golf.se  
 (dygnet runt – alla dagar) eller via terminalen i receptionen.  
 Dock måste man ringa telefonsvararen på 0413 - 258 96 speldagen och kontrol- 
 lera om banan är öppen eller stängd. Ändringar i banans öppethållande meddelas  
 på telefonsvararen som vid ändringar är uppdaterad senast kl. 08.00 
•  Då receptionen är stängd används terminalen för att boka/avboka starttid på plats  
 samt ankomstanmälan. 

JANUARI 2012
•  Kategorin för medlemmar födda 1990 ändras från junior till senior, lån skall då  
 erläggas - kontakta kansliet. Brev har gått ut till samtliga berörda.
•  Avgiften för sydpoolen bibehålls till 240 kr för senior och 120 kr för junior, gäller  
 som tidigare endast på vardagar. Vilka klubbar som ingår – se anslag i receptionen  
 eller på vår hemsida.
•  Vi har greenfeeutbyte, på vardagar, i nuläget med följande klubbar:  Degeberga- 
 Widtsköfle GK, Kävlinge GK, Skepparslövs GK, Skyrups GK, Sofiedahls GK,  
 Wittsjö GK, Örestads GK samt Östra Göinge GK. Greenfeen är 180:- för senior  
 och 90:- för junior, gäller endast vardagar. 
 För information om aktuella klubbar – se anslag i receptionen. 
•  Vi har greenfeeutbyte, på helger, i nuläget med följande klubbar: Eslövs GK,   
 Hesslegårdens GK, Kävlinge GK, Skyrups GK samt Wittsjö GK. För information  
 om aktuella klubbar - se anslag i receptionen.
•  Medlemsgästgreenfee (gäller för senior o äldre junior) med reducerade avgifter  
 (senior 240 kr och junior 120 kr) finns kvar (6 st/medlem/år). 

FEBRUARI
•  Onsdagen den 1 februari öppnar golfklubbens kansli och reception efter juluppe-
 hållet. Vi finns på plats vardagar mellan kl. 09.00 – 13.00
•  I mitten av månaden skickas kallelsen till årsmötet ut(Klubbnytt 1/12). 
•  Information om säsongens juniorträning utsänds normalt med kallelsen, kolla   
 noga, svarstiden brukar vara kort.

MARS
•  Receptionen utökar sitt öppethållande till 9-15.
•  Klubbens årsmöte äger rum söndagen den 4 mars  kl. 14.00 i klubbhuset, då beslut  
 fattas om avgifter, styrelsen väljs osv.
•  Direkt efter årsmötet börjar vi fakturera årsavgifterna för 2012

APRIL
•  15 april är sista dag för erläggande av årsavgift. OBS! Avgiften skall vara klubben  
 tillhanda denna dag.
•  Tävlingsverksamheten kör igång.
•  Receptionen kör igång med fullt öppethållande - se anslag i receptionen samt på  
 vår hemsida www.bosjoklostergk.se.

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR

Anders och Ewa 
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Ordföranden har ordet!

Kära Bosjöklostare
2011 går mot sitt slut. Ett stort tack för al-
las engagemang 2011 och ett extra tack till 
klubbpersonalens, pron:s, restauratörens, 
styrelseledamöternas och kommittéernas 
fantastiska arbete. 

Det känns lite vemodigt att komma till 
klubben och känna att aktiviteterna drastiskt har avtagit. Det 
är ju tur att vi har sponsorer som kan hjälpa oss med vinterak-
tiviteter. Detta tillsammans med att vi nyttjar vår Klosterhall 
gör att vi kommer extra ”taggade”  till 2012.  Fysisk träning 
är hälsa - hälsa ofta. 

Vi i styrelsen lägger nu mycket energi på att planera för 2012 
och de kommande åren. Att göra detta samtidigt som rekry-

tering av ny klubbchef pågår är en utmaning. Vi har fått in 
många intressanta kandidater till den för oss alla så viktiga 
resursen och jag hoppas att en ny klubbchef ska kunna börja 
hos oss runt den 1 mars 2012.

Valberedningens arbete för att se över representantskapet i sty-
relsen är påbörjat. En del av utvecklingsarbete innebär också 
att vi försöker förbättra vårt sätt att fördela arbetsuppgifterna. 
Det gör att vissa kommittéer önskar få fler medarbetare. Din 
vilja som medlem att vara med och hjälpa till är viktig och 
betyder mycket för att vi som klubb kan förbli den där klubben 
med en speciell image.

Vi ser fram emot 2012 Leve detta 
Med önskan om en God Jul och Gott nytt år

Håkan Asmoarp

Bosjökloster GK ska vara hela familjens klubb och kun-
na välkomna medlemmar och gäster till en trivsam och 
gemytlig golfmiljö på en välskött klubb och bana. Det är 
med detta motto för ögonen som vi i tävlingskommittén 
arbetar med målet att så många som möjligt ska tycka att 
det är kul att vara med i klubbens tävlingar. Golfen är ju 
en sport som har alldeles fantastiskt unika förutsättningar 
för tävlingsverksamhet, genom handicapsystemet och ge-
nom sin gränsöverskridande karaktär.

När vi nu sätter ihop programmet inför 2012 har vi försökt dra 
nytta av erfarenheterna från tidigare år och genom att lyssna 
på vad ni medlemmar har sagt i olika sammanhang. Det är gi-
vetvis omöjligt att tillfredsställa alla viljor alltid och överallt, 
men vi tycker oss nu ha hittat en bra mix mellan gammalt och 
nytt, singel- och lagtävlingar med varierade spelformer, utan 
att göra avkall på idrottslighet och stringens. Det har diskute-
rats en del om klasser och hur man ska dra gränserna mellan 
dem. Den frågan får vi säkerligen anledning att återkomma 
till under året, men vi kan redan nu konstatera att vi äntligen 

Klubbtävlingarna 2012 – En försmak
får tillbaka ”D-klassen”, dvs klassen för spelare med högre 
handicap än 36,0. Personligen tror jag det är det enskilt mest 
lyckade beslut som golfförbundet tagit på länge. Tack för det!

Spelprogrammet är ännu inte helt klart för publicering, efter-
som det återstår några detaljer att klara ut. Men jag kan redan 
nu lova er att programmet ser riktigt bra ut och att det torde 
finnas något där för de allra flesta. Eller vad sägs om en renod-
lad foursome i augusti? Eller den lite utmanande Kors&Tvärs 
redan i maj? Eller ”Årets golfare” i ny och mer anpassad skep-
nad?
Eller…? 

Med hopp om många goda, inslagna önskningar och ett nytt 
år med inspirerande golfutmaningar hälsas alla gamla och nya 
deltagare välkomna till 2012 års tävlingssäsong!

/ Tävlingskommittén
  Erik Hedberg
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Damkommittén 2011

Tack, alla damer på Bosjökloster för 
denna säsong, det är ett nöje att vara 
medlem här. Denna säsong har kanske 
inte varit den bästa vädermässigt sett, 
men vi har haft trevligt på våra täv-
lingar. Antalet deltagare har varit nå-
got färre än förra säsongen, kan bero 
på vädret. Nästa säsong kommer vi att 
ha några nyheter när det gäller våra 
tävlingar, det blir t.ex bara måndagar 
och på våra vardags tävlingar kom-
mer det att bli lite överraskningar.

Säsongen har sett ut  som följande:
1 maj: Vårstart  med  scramble-tävling, 
middag och modevisning från shoppen. 
Priserna sponsrades av Blomsterboden 
Höby. 

30 juni: Utbytesdag, då många damer 
från olika klubbar kom för att spela.

29 juli: Damsignalen, en heldag med 
9 hål scramble på förmiddagen och 18 
hål singel på eftermiddagen och avslut-
ning med middag  på klubben. Tävlingen 
sponsras av Brannings Ur&Guld i Hörby. 

3 augusti: ” Ut i det blå” som denna 
säsong gick till St Arild, sponsor Loves 
Holding AB.

11 september: Säsongsavslutning  med 
Flagg tävling/ höstmöte, The Body shop 
i Lund  sponsrar tävlingen. Åven vin-
narna av säsongstävlingarna får pris och 
dagen avslutas med middag på klubben. 

”Lady Bosjös Idealrunda” säsongstäv-
ling. Individuell tävling, sponsrades av 
Modepunkten i Hörby. Sommarstegen-
säsongstävling. Två damer bildar ett lag 
och möter två andra damer, minst två 
gånger, vinner man går man vidare an-
nars tar det slut.

Damgolfen. 
Vi har annordnat både 9 -och 18 håls 
tävlingar med olika spelformer som är 
mycket uppskattade. Vi har spelat alter-
nativt måndags-och tisdagskvällar. Efter 
spelet har vi fikat och haft prisutdelning. 
Boijerts i Höör/Hörby har sponsrat alla 
vardagsgolf kvällar.

Seriespel: 
Vi har deltagit D-60 (som kom tvåa) 
D-22, Skåneserien, Foursome Open och 
Foursome med hcp.
Tack till Alla som deltagit i de olika se-
rierna, även till coacherna för de olika 
serierna

Jag vill tacka alla i damkommitten för ett 
gott samarbete, Anders  med flera i kans-
liet för all hjälp vi fått, Fredrik och Ve-
ronika i restaurangen för all god mat vi 
ätit, Fredrik och Conny i shoppen  samt 
alla sponsorer. Snart börjar nästa säsong 
2012.

Damkommitten har bestått av: 
Gerd Lundgren, Kerstin Johansson Dahl-
berg, Mona Schuster, Hildur Thorardot-
tir, Camilla Munther, Sonja Nilsson och 
Mia Levin.

Gerd Lundgren, ordförande

 Nina Ohm och Margareta Schjånberg Larsson

Margareta Schjånberg Larsson, Anna-Karin Kroon och Mia Levin Margareta Schjånberg Larsson och Anna-Karin Kroon
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Tävlingskommittén 2011

Tävlingskommittén summerar och   
tackar för 2011 
Säsongen 2011 börjar närma sig slutet 
och vi kan summera ett år som inne-
burit något av en omstart för tävlings-
verksamheten inom Bosjökloster GK. 
En ny tävlingskommitté med blan-
dade erfarenheter har sett dagens ljus 
och såväl spelschemat som funktio-
närsgänget har modifierats en aning. 
Tävlingskansliet har som bekant flyt-
tat in i klubblokalen, där vi numera 
kan visa bl a starttider och resultat på 
TV.

Säsongen började annars lite nervöst tre-
vande med träffen för tävlingsledarna/
funktionärerna i april, men med det här-
liga engagemanget bland klubbens med-
lemmar och viljan att hjälpa till, kunde 
alla orosmoln skingras och under året 
har vi genomfört dryga tjugotalet täv-
lingar med hyggligt resultat. Därför ska 
ett stort tack riktas till alla tävlingsfunk-
tionärer som ställt upp och lite extra till 
Rolf Johnsson, som på ett kreativt sätt 
bidragit till att våra tävlingar blivit väl-
annonserade samt till Berry och Birgitta 
Pahmp för levererade uppgifter till an-
slagstavlan.

Vädrets makter har som vanligt blandat 
och gett, men trots det myckna regnan-
det andra halvan av sommaren har täv-
lingarna kunnat genomföras på en allde-
les fantastisk bana. 
Tack Thomas och alla banarbetare! 
Kanonjobb!

En annan glädjande sak är att samtliga 
våra tävlingar har haft sponsorer i år. På 
sponsorcupen med åtföljande middag 
avslöjade stämningen att vi förhopp-
ningsvis kommer att kunna ha ett lika 
positivt samarbete även nästa år. Stort 
tack!

Två nya tävlingar har infogats i år, Mår-
tenssons tvåmanna-scramble och Hå-
sab Recyclings höstslag, båda med god 
uppslutning. Cancerfondsgolfen i början 
av augusti samlade som vanligt många 
deltagare, men här kommer konceptet 
möjligen att ändras inför framtiden. Hu-
vudarrangören, dvs Cancerfonden, har 

aviserat att denna landsomfattande täv-
ling/ insamling försvinner i nuvarande 
form. Om man ändå ska se något positivt 
i sammanhanget, så kvalificerade vi oss 
till ”slutspelet” även i år genom att återi-
gen vara en de femton framgångrikaste 
klubbarna i landet avseende insamlade 
pengar. Strongt!
Sammanfattningsvis har tävlingarna, 
med ett par undantag, samlat lite fler del-
tagare än i fjol och vissa förändringar i 
upplägget har mottagits av spelarna på 
ett uppskattande sätt. 

Från TK, och mig personligen, vill jag 
avslutningsvis rikta ett rungande TACK 
till framförallt Anders, men även till 
Emelie och så småningom Eva, som 
med förutseende, kompetens och stort 
tålamod gjort våra idéer möjliga. 

Till sist en inbjudan till alla medlemmar: 
Vi lägger just nu de sista bitarna på plats 

inför 2012 års tävlingar och programmet 
kommer återigen att innehålla en del för-
ändringar. Vissa tävlingar byter skepnad 
medan andra flyttas i tid. Tävlingspro-
grammet kommer att presenteras i sin 
helhet i kommande klubbnytt. Men vad 
tycker Du som medlem om tävlingarna? 
Vi behöver tips och idéer, ris och ros för 
att bättre svara mot vad klubbens med-
lemmar vill ha. Därför, skicka ett mail 
(eller flera) på adressen: tavlingskom-
mittenbosjokloster@gmail.com och be-
rätta för oss! Och Du, här kan Du även 
anmäla Ditt intresse för att hjälpa till 
med nästa års verksamhet…

Tack för i år och välkommen till 
tävlingsgolfen 2012!

Bosjökloster, i november 2011
/För tävlingskommittén, Erik Hedberg, 
ordf 

Blandat från ett par av årets tävlingar



BOSJÖKLOSTER GK  4-2011
Foto: Ann-Kristin Freijd

6

PR-kommittén 2011
Kommittén har sammanträtt vid 4 
tillfällen i olika konstellationer och 
bl.a. diskuterat möjligheter till ytter-
ligare sponsorintäkter 
Vi har under året lyckats hålla budget 
vilket vi naturligtvis är glada för, då det 
är ganska svårt att hitta nya sponsorer 
och då det alltid är någon som faller 
ifrån. Vi har även funderingar på att ta in 
mer annonser i klubbnytt och på det vi-
set öka möjligheterna för intäkter även här.

Vi har skaffat rollups med  Bosjökloster 
golfklubbs emblem som vi använde oss 
av på  fritidsfestivalen i september.

Vi har även diskuterat att ha reklam och 
information om dagsaktuella händelser, 
tävlingar, restaurangen etc på TV-skär-
mar i receptionen.  
Reklam på hemsidan iform av små ban-
ners är också en idé vi diskuterat.

Vi jobbar vidare med detta under 2012
Sponsorcupen spelades som vanligt un-
der hösten med ett bra deltagande från 
våra sponsorer.

Om du eller någon du känner till ,vill 
vara med och sponsra klubben så hör 
gärna av er till kansliet så vidarebeford-
rar de intresseanmälan till oss i PR-kom-
mittén.
För PR-kommittén Olle Schönström

Seniorkommittén 2011
Seniorkommittén inför 2012
Arne Nyqvist har avgått efter många 
års gediget och uppskattat arbete som 
ordförande i kommittén. Vi tackar 
Arne för hans insats. Vi hälsar Hans-
Åke Carlsson varmt välkommen som 
ny medlem i kommittén.

Veckotävlingarna
För 2012 planerar vi att slå samman ett 
antal resultat från tisdagsgolfen från april 
tom september. Varje spelare kommer att 
få välja ut ett antal tävlingar (förslags-
vis 10) under säsongen och summera till 
ett sammanlagt resultat. Prisutdelningen 
kommer att ske på höstmötet den 2: dra 

oktober. Vi återkommer med mer detal-
jer kring tävlingen.
Vi kommer att ha 3 lagtävlingar varav en 
blir en scramble.
Utbytestävlingarna
Vi planerar att ha två utbytestävlingar 
med Lunds Akademiska Gk. En på våren 
och en på hösten. Inom Fyrväpplingen 
och Triangelmatchen är där inga nyheter 
för 2012. Vi satsar på att vinna båda täv-
lingarna 2012 också. Ni vet väl att båda 
priserna finns i vårt prisskåp för beskå-
dande.
Seriespelet 
Första förslaget till seriespel under 2012 

är klart och finns på vår hemsida. Nytt 
är att H-75 måste räkna 4 resultat per 
spelomgång i stället för 3 som det var 
detta året.
Peter Christensen avgår som lagledare 
för H-35 och ersätts av Joel Carnor. Vi 
tackar Peter för hans insats genom åren 
och önskar Joel lycka till! 
Vi funderar på att utvidga regelträffen, vi 
brukar ha för serielagen på vårkanten, till 
att omfatta samtliga intresserade i klub-
ben. Mer om detta frampå vårkanten.

Från kommittén:
Kerstin Hansson, Monica Gustavsson, 
Hans-Åke Carlsson, Sven Jerre

Rolf Henge och Stig Evers förbereder sig inför tisdagsgolfen

Fastighetskommittén 2011
Kiosken blev färdig i våras.
Ideellt arbete samt sponsring av XL-
bygg, Håkan Munther.

Ett stort Tack till
Klas Jönsson o Krister Nilsson för 
2011.

Jag Benny Jakobsson tackar för mig, 
jag avgår till våren.

Ordförande/Benny Jakobsson 
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HIO 2011 Bosjökloster GK
Under 2011 har det ”gjorts” 3 HIO 
på Bosjökloster. Dessutom har en 
spelare från klubben lyckats med 
detta på annan bana.

Årets första gjordes av Olle ”Byggare” 
Nilsson  den 26 maj på Vasatorps gamla 
bana hål nummer 3,  150 meter, klubba 
hybrid 2:a.
Olle skriver på HIO-sidan: ” Det kändes 
bra. Vädret bra!”

Nästa HIO kom den 26/6 då Dan Pet-
tersson med en perfekt riktad järn 4:a 
förpassade bollen ner på hål nr 12 på 
Bosjökloster.

Dan skriver på HIO-sidan:” Slaget var 
så perfekt att jag direkt kände att bollen 
skulle gå i. Men det var helt otroligt när 
den inte rullade förbi utan rakt ner utan 
att ens röra vid flaggstången. Närmaste 
vittne(förutom min spelpartner) stod 
minst 200 meter bort på 11:ans fairway 
men förstod av mitt skrik och min dans 
på tee att jag gjort en hole-in-one.”
En skön sommarkväll ca 20 grader, lite 
halvmulet och nästan vindstilla.

Den 21/8 var det Lars Kvists ”tur” att 
förpassa ner bollen på ett slag. Hålet var 
nr 15 och drivern förpassade bollen i hål.
Lars skriver på HIO-sidan: ”Helt ok! 
Vädret bra.”

Även ”utombyare” har lyckats på Bo-
sjökloster 2011!
Sofia Dahlgren Sofiedahls GK satte den 
3/8 en järnåtta på hål nr 3.
Sofia skriver på HIO-sidan:” Mitt tredje 
HIO i ”karriären”. Men ändå oväntat, 
omtumlande, fantastiskt och glädjerikt. 
Vädret utmärkt.”

Vi gratulerar ovannämnda spelare 
och hoppas att det 2012 göres ännu 
fler HIO!

Olle Nilssons bild är från vänster Rolf W Johansson, Monica Gustavsson och 
Olle Nilsson(fotot taget i sb med golfvärdsutbildningen på Trelleborg GK i 
Slagelse Danmark.

Dan Pettersson vid 12:e hålet där det 
äntligen hände - HIO

Lars Kvist vid 15:e hålet där han 21 augusti gjorde HIO
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Bankommittén 2011

Året började med öppningen av vårt 
ombyggda hål 18. Visserligen har vi 
ännu inte kunnat spela hålet som det 
slutligen är tänkt men till nästa år 
kommer det att vara helt i ordning. 
Då blir det ingen semiruff framför 
green och det blir fairway ända fram 
till vattnet. Vi ser fram emot att åter 
spela en hel bana. 

Annars började året lite knackigt för vår 
greenkeeper Thomas som hade lite för 
få banarbetare i sitt stall, Tommy hade 
ju gått i pension så vi behövde en ersät-
tare. Det blev till slut Johan Ingvarsson 
som nu får axla Tommys mantel. Johan 
heltidsanställdes nu i höst sedan hans 
provanställning löpt ut. Vi hälsar Johan 
hjärtligt välkommen i vårt gäng och ser 
fram emot många givande år tillsam-
mans. Under året hade vi också Andreas 
Nyman, Fredrik Karlsson och Kent Ols-
son anställda hos oss. De två förstnämn-
da i lite längre än Kent som ”bara” var 
här under sommarmånaderna. Alla in-
klusive Mattias och Dan har som vanligt 
gjort ett utmärkt arbete under vår green-
keepers eminenta ledning. Stor tack till 
banpersonalen. Vi tackar också kansliet 
för gott samarbete under året.

Trots den lite motiga starten så fick vi 
ändå dressat våra fairways enligt planen 
och vi hann också med att under sen-
hösten sandborra 11 greener också detta 
enligt planen.

Under året har vi börjat se över vårt 
måldokument för banan och våra sköt-
selinstruktioner. Vi har börjat skissa på 
en löpande 5-årsplan och vi kommer 
även att ta fram en miljöplan. Från och 
med nästa år försvinner vissa bekämp-
ningsmedel som inte längre får inhand-
las. Detta  medför att vi ännu mer än 
tidigare måste inrikta banskötseln på 
att använda bio-kemiska produkter vars 
uppgift är att stärka gräsets egen växt-
kraft och därmed motståndskraft mot di-
verse sjukdomar och väderskador, faror 
som alltid lurar bakom hörnet. Sannolikt 
kommer det till en början att kosta mer, 
men efterhand som dessa nya medel blir 
allt mer accepterade och i drift, så hop-
pas vi, att det på sikt blir till det bättre. 
Omställning kostar alltid både i resurser 
och tålamod. 

2012 kommer inte att innebära några 
större förändringar vad gäller banan. De 
planerade ombyggnaderna av bunkrar 

och eventuellt tees, får anstå tills allt 
fallit på plats i den kommande 5-årpla-
neringen och måldokumentet. Inte minst 
måste allt gå hand i hand med medels-
tillgången. I den kommande budgeten 
för 2012 finns inte mycket utrymme 
för extra insatser på banan. Vi satsar nu 
först och främst på att få ordning runt 
vår maskinhall. Utbyggnad av material-
fickor på maskinhallens södra gavel har 
högst prioritet. Lite ombyggnader i vår 
maskinhall behövs och en ny bredare 
port behöver installeras. Vi är rätt trång-
bodda nu och det kommer sannolikt att 
bli värre när vi måste gå över till bio 
gödning eftersom detta kräver blanda-
ningsutrustning och sprutaggregat. En 
översyn av framtida lokalbehov ingår 
också i 5-årsplanen. 

Så till sist men inte minst ett trevligt slut 
på denna säsongen och väl mött på en 
som vi hoppas återigen ytterst välskött 
bana 2012. God Jul och Gott Nytt År.

Bankommittén
Bertil Björk ordf och Rolf Olsson 
ledamot.
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Juniorkommittén 2011

I regn och rusk har vi i år bedri-
vit juniorernas träning. Ett gott 
tecken på att motivation slår allt är 
det fina deltagandet som varit i de 
olika träningsgrupperna trotts den 
bortregnade sommaren.

När vi summerar träningen har ca 28% 
av golfklubbens juniorerna utövat trä-
ning i golfklubbens verksamhet trotts de 
varma månadernas tv spels vänliga vä-
der och  juniorkommittén mycket glada 
över detta.

I våras sattes en plan för verksamheten 
att vi på fem år vill dubblera antalet ung-

domar i golfklubbens träningsverksam-
het, den planen startar nu!

Vi vill, tillsammans med er föräldrar och 
ungdomar, redan nu blicka framåt för att 
se vad vi alla kan göra för ta första steget 
mot detta.

Från kommitténs sida önskar vi nu att 
få in föräldrar och en junior i kommit-
tén som kan representera dessa delar av 
tränings verksamheten.

2012 är också vår förhoppning att se fler 
föräldrar som vill vara med och aktivt 
delta i träningar och verksamhet. Ni är 
viktiga för våra golfande ungdomar.

Under vintern får ni gärna höra av er med 
synpunkter och idéer som kan utveckla 
vår verksamhet och ni är välkomna att 
kontakta mig i alla ärenden. Ni finner 
info på vår hemsida.

Denna säsongen avslutades med ett lyck-
at miniläger på golfklubben och vem vet, 
nästa år avslutar vi kanske med ett mini-
OS för att värma upp inför sommar-OS 
2016 då golf för första gången blir en 
OS-sport.

Mvh Michael Svahnberg

Ordförande juniorkommittén, 
Bosjökloster golfklubb

Bilder från årets juniorträning 2011



BOSJÖKLOSTER GK  4-2011

10

Resultatbörs 2011

HÅSAB recycling Höst slag, 
24 september (slaggolf)
A-Klassen
1. Roland Johansson, 72
2. Stefan Bergqvist, 72 SHC
3. Stefan Andersson, 74

B-Klassen
1. Adam Weclewicz Malmö Burlöv GK 69
2. Michael Schönberg, 71
3. Andreas Svanholm Sofiedals GK 74

C-Klassen
1. Michael Källman Eslövs GK 73
2. Curt Blomberg, 82
3. Kerstin Gunnarsson, 83

Interstils Kors & Tvärs, 
8 oktober (18 h poängbogey) 
A-Klassen
1. Gordon Santesson 42
2. Dick Olsson 40
3. Kjell Jansson 39

B-Klassen
1. Fredrik Ohlsson 41
2. Hans Löfquist 40
3. Klas-Göran Eriksson 39

Dam-Klassen
1. Yvonne Sjöholm 29
2. Pia Czarnecki 25
3. Kerstin Tidén 24

Serieavslut och ”Tack för hjälpen”- 
golf,  16 oktober  
A-Klassen
1. Gordon Santesson, 72
2. Peter Frostlund, 73
3. Greger Ericsson, 75

B-Klassen
1. Tore Åkesson, 73
2. Eva Jönsson, 76
3. Sture Karlsson, 77

Fars Dag Golf / Gåsagolf, 
6 november (18 h slaggolf)
A-Klassen
1. Andreas Svanholm Sofiedals GK 65
2. Anders Persson, 70
3. Peter Åström, 72

B-Klassen
1. Michael Källman Eslövs GK 68
2. Anders Lindskog, 69
3. Gretel Andersson, 70

 

Förnamn Efternamn           Netto resultat        Lag netto 
                                 resultat 
D-60     
Agneta  Johansson 81   
Christina Maran 82 82  
Christina Josefsson 83   

Damgolf     
Eva Jönsson 76   
Anna-Karin Kroon 77   
Monica Elland Dremo 79 81,2  
Gerd Lundgren 83   
Gretel Andersson    
Barbro Pettersson 87   

H-35     
Peter  Frostlund  73   
Greger Ericsson 75   
Joel Carnor 76 78,2  
Thomas  Andersson  80   
Ken  Nilsson 87   

H-45     
Gustav Svensson 78   
Anders Persson 83   
Fredrik Ohm 85   
Ulf Berg 85 84  
Stefan  Fogelberg 86   
Stefan  Wiklund 87   

H-55     
Stefan Bergqvist 75   
Stefan Andersson 77   
Lennart Pettersson 77 79  
Anders Carlsson 78   
Bertil Holmgren 88   

H-65 I     
Gordon Santesson 72   
Sture  Karlsson 77   
Kjell Jansson 82 80,8  
Lennart Andersson 83   
Jüri  Maran 90   

H-65 II     
Bertil  Björck 77   
Lennart Grubbström 81   
Berry Pahmp 82 80,8  
Jan-Inge  Jönsson 82   
Hans-Åke Carlsson 82   

H-70     
Sven Jerre 78   
Stig Evers 79   
Hans Tidén 80   
Rolf W Johansson 81 82,9  
Rolf Nilsson 81   
Jan  Hansson 81   
Kjell Pålsson 84   
Olle  Nilsson 89   
Lennart Andersson 93  
 

fortsättning från Klubbnytt 3:2011

Serieavslut lagmatchen 2011
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Kom i håg att om ett halvår ser 
det ut så här igen - så håll ut!



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

BADIK Creation, Hörby
B. A Rev AB, Höör
Bilmånsson i Skåne AB
Bil & Traktor i Hörby AB
Blomsterboden, Hörby
Blomsterverksta´n, Höör
BM Fastigheter
Boijertz Höör, Hörby, Eslöv
Bosjökloster Golfrestaurang
Bosjökloster GolfStore
Brannings Ur & Guld, Hörby
Byggman i Skåne AB
Carnegie Investment Bank
Citytryckeriet, Malmö
Elmotorverkstaden, Hörby
Falkenklevs Mode, Höör
Frendo, Höör
Färs & Frosta Sparbank

Bosjökloster Golfklubb tackar 
sina sponsorer och önskar
God Jul & Gott Nytt År!

Handelsbanken, Höör
Hercules Hår, Lund
HÅSAB, Höör
Hörby Bil, Hörby
Höörs Plåt, Höör
Höörs Tryckeri
Interstil Interiör AB, Eslöv
IVT Industrier AB
Jurist & Mäklarhuset, Höör
J•E•B Lantbruksmaskiner, Eslöv
Justinas, Höör
Kraftringen
Köpmanshuset, Höör
Lager 23, Höör
Lokema Fastigheter AB, Hörby
Modepunkten, Hörby
Mårtenssons Bil, Hörby
Nilsson & Lind i Lund AB

9:e Träningsstudio, Höör
Olofssons Plåt, Höör
Preem, Höör
PR Tryck & Reklam, Hörby
Ringsjö Krog & Wärdshus, Höör
Ringsjöstrand, Hörby
Ronny Lovén Holding AB, Höör
Sandahls Modehus, Hörby
Scancord, Hörby
S E B, Hörby
Skandia
Sparbanken Öresund
S-Schakt, Hörby
The Body Shop, Lund
Trygg-Hansa
Tyréns
Woody, Sösdala
XL-BYGG Byggland, Höör

 


