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Bosjökloster GK
Klubbnytt - Medlemstidning 

för Bosjökloster GK Ordföranden har ordet!

Försommarsäsongen blev kall och precis som det har 
varit trögt att sälja shorts så har det tagit tid innan 
golfandet kom igång i år.

Golfsommaren har sedan gått fort, vi har haft golfvecka, KM, barn- 
och ungdomsträningar, tävlingar och mycket annat på klubben

Till min och styrelsens stora glädje har det varit många glada golfare  
på vår helt otroliga bana. Thomas och hans greenkeepergängs ” troll-
spö” för att få den fantastiska standarden på banan, grundas i stor kun-
skap och bra teamwork.

Magnus Andrén, vår nye klubbchef, kommer mer och mer in i vår 
klubb. Hoppas ni alla hunnit säg hej till honom. 

Det är av stor vikt att samspelet mellan den ideella insatsen och våra 
anställda fungerar smidigt nu när vi går in i höstens planering av 2013 
och tiden bortom.

På tal om ideella krafter så vill jag tacka våra golfvärdar och tävlings-
ledare extra mycket för de insatser ni gör.

Ni vet att jag och styrelsen med sina kommittéer vill ha och behöver 
engagemanget och synpunkter från er alla. Vi behöver fler till våra 
kommitteér så ring kansliet eller mig och säg: det skulle va kul och 
hjälpa till, ung som gammal. Ju fler vi är desto roligare har vi.

För att vi ska leva upp till att vi är klubben med familjekänsla och 
engagemang bjuder vi in till ett höstmöte den 28 oktober (se annons 
nedan).

Med fortsatt somrig golfkänsla önskar jag er alla en fin och njutbar 
golfhöst!
        Håkan Asmoarp
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att göra redaktionella ändringar av text.
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Föredrag om golfens historia av Klas Ohlsson, 
PGA Professional & Golf Historian. Alla som kommer har 

möjlighet att vinna en antik putter med hickoryskaft.
För planering av förtäring. O.s.a senast den 20 oktober 

till golfklubbens reception
Välkomna Styrelsen

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE DEN 
28 OKTOBER 14.30 – CA 17.30
Välkomna till årets mötesnyhet.

Vi träffas under lättsamma förhållanden där klubben bjuder 
på enklare förtäring, och kaffe. Information och diskussion 

om vad som planeras inför 2013 och framåt.
• Kiosken
• Ny hemsida
• Tävlingsverksamheten
• Klubbhuset

• Marknadsföring och 
 sponsorarbete
• Rekrytering av nya unga –
 såväl som äldre golfare
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Kansliet informerar

Vardagar
Oktober 09.00-15.00, november 09.00-13.00.
Stängt 3 december 2012 – 1 februari 2013.

Posthantering och mail sänd till bosjokloster.golf@telia.com 
alla vardagar (även 3 december-1 februari).

Tidbokning
Vi har tidbokning alla dagar mellan kl 07.00-18.00. Tiderna 
före (06.00 – 06.52) och efter (18.07 – 19.30) gäller för bok-
ning via terminalen vid receptionen. 
Tid kan även bokas på www.golf.se (dygnet runt), samt i re-
ceptionen på öppettider enligt ovan och 30 dagar före aktuell 
speldag samt lördag, söndag eller helgdag i receptionen eller 
shopen på tel 0413-258 96. Terminalen utanför receptionen 
kan också användas.
Du kan förboka alla tider.

Då receptionen och shopen är stängda bokar ni starttider via 
www.golf.se eller via terminalen på golfklubben. Bokad tid 
ska vara ”avprickad” i receptionen eller shop eller när dessa 
är stängda via terminalen, senast 20 minuter före start. Ej av-
prickad tid återgår och kan bokas ut på nytt igen. 
Ring alltid 0413-258 96 samma dag, således speldagen, för 
att kontrollera att banan är öppen för spel. Meddelande på te-
lefonsvararen är uppdaterat vid förändringar senast kl 08.00.

Adressändring
Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte att ändra din adress 
på www.golf.se. Du kan också meddela oss så hjälper vi dig 
med adressändringen.

E-postadress
För att kunna använda www.golf.se krävs en korrekt e-post-
adress registrerad hos oss. Har du ingen adress registrerad? 
Kontakta oss så hjälper vi till med detta.
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Vi skickar ibland ut information till medlemmarna via e-post 
och det händer att vi får en del mail tillbaka på grund av felak-
tiga e-postadresser. Gå in på www.golf.se och kontrollera att 
din e-postadress stämmer.

Medlemskö
I dagsläget (september 2012) är det ingen kö för medlemskap 
i Bosjökloster Golfklubb.

Passivt medlemskap
Vi har för närvarande ca 185 passiva seniormedlemmar. Pas-
siv medlem måste själv anmäla om aktivt medlemskap 2013 
önskas. Detta ska vara gjort senast den 30 november 2012 .  
Detta gäller även i omvänd ordning, således om aktiv medlem 
önskar bli passiv 2013.

Utträde ur klubben
Detta hoppas vi inte är aktuellt för någon. Ni som av olika an-
ledningar har för avsikt att gå ur klubben ska insända skriftlig 
utträdesansökan till klubben senast den 30 november 2012. 
Medlem som efter den 30 november 2012 begär sitt utträde 
skall erlägga årsavgift för 2013.

Bagförrådet
Töm din bagbur helt och hållet och ta bort låset under vintern. 
Dels ska det städas i bagvagnsförrådet, dels kan det vara risk 
att någon annan tömmer din bagbur.

Hemsida
Bosjökloster GK har egen hemsida, där finns information om 
tävlingar, aktuella startförbud, medlemsinformation m.m. 
Adressen till hemsidan är www.bosjoklostergk.se

Receptionens och kansliets öppethållande:

På återhörande inför 2013!
/Erik Hedberg Tävlingskommittén Bosjökloster GK

Bosjökloster GK vill på detta enkla sätt rikta ett STORT tack till nedanstående sponsorer, 
som gör våra tävlingsverksamheter möjliga. TACK!

Bilmånsson
Body Shop, Lund
Boijertz
Färs&Frosta sparbank
Golfrestaurangen Bosjökloster
HÅSAB Recycling

Tack till alla tävlingssponsorer 2012!

Interstil
Lokema fastigheter
Ringsjö Fisk
Ringsjö Wärdshus
S-Schakt

Sandahls modehus
Shopen/GolfStore
Stiftsgården Åkersberg
Träningsstudio 9:e
Woody’s
XLBygg/Byggland
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Junior 2012

Juniorträningen 2012.
Både våren och sommaren har som bekant varit torra, så 
vi har endast haft simlektion en gång och då gick vi till 
inomhushallen och tränade puttning.

Scandia Cup gick av stapeln på en söndag eftermiddag i 
år och vi hade mycket bra och kul spel på banan för alla.

På vårt sommarläger var det dock si så där med regn och 
väder men det löste sig, och vi fick spelat golf i allafall.

Vi spelade PGA Junior Pro AM på Mölle golfklubb i 
regn, hård vind och stundtals orkan-regn, men det var en 

kul och trevlig dag i alla fall. Fredrik spelade med Linnea 
Wihlborg, Emma Jeppsson och Tobias Bergqvist. Ingen 
vinst men vi kom inte sist heller.

Nu när höstens träningar har startat så har vi glädjande 
nog blivit fler juniorer i träningsgrupperna.

Vi tränar september månad ut och kommer att ha avslut-
ning med spel, fika och tävlingar.

Fredrik Persson
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Som rubriken antyder börjar det bli 
dags att fundera lite på om, och i så 
fall varför, det är så viktigt att ha täv-
lingar på Bosjökloster GK.

Golfspel bygger till stor del på oss som 
individer och vår förmåga att förena våra 
fysiska och mentala förutsättningar i 
praktisk tillämpning av golfens redskap. 
En av golfspelets unika idéer är också 
att det överlåts till oss själva att bedöma 
hur väl vi lyckas i utövandet, sett i rela-
tion till vår egen ambition. Till stöd för 
denna bedömning har vi fått såväl olika 
handicap-system som olika varianter av 
banvärdering/slopesystem. 
Och här skulle jag kunna sluta resone-
manget, eftersom många verkar tycka 
att det räcker med denna individuella 
bedömning/prövning av färdigheterna. 

Men, för andra saknas en viktig ingre-
diens: Värdemätaren i förhållande till 
andra spelare!
Detta är den grundläggande faktor, som 
gör att Bosjökloster GK envist och åter-
kommande arrangerar klubbtävlingar av 

Klubbtävlingar – varför det?
olika slag varje år. Många tävlingsar-
rangemang ser lika ut varje gång, men 
ibland behöver ett visst mått av förny-
else finnas för att väcka nyfikenhet och 
tillåta sponsorer att påverka och föränd-
ra upplägg och utformning.

Tävlingarna kan även ses som ett sätt att 
träna sin förmåga att möta andra med-
människor, med minst ett gemensamt 
intresse, och kanske rent av utöka sin 
bekantskapskrets!

Klubbens tävlingar annonseras varje år 
i ett tävlingsprogram, som bl a publice-
ras i årets första Klubbnytt och självklart 
även på hemsidan. Programmet arbetas 
fram av tävlingskommittén under sen-
hösten (okt-nov) och presenteras för sty-
relsen i början av december.
Den intresserade golfspelaren kan ju 
faktiskt planera sin tävlingsmedverkan 
redan i februari!

Nu åter till den viktiga utgångsfrågan. 
Varför det? Frågan är faktiskt berätti-
gad på mer än ett sätt. Det är nämligen 

ganska få personer som de facto spelar 
våra klubbtävlingar. Min uppfattning är, 
att av klubbens c:a 1.200 medlemmar 
så är det kanske 10% som spelar klubb-
tävlingarna… Varför det? Om det nu är 
så roligt att spela tävlingar, som många 
påstår och som gör att klubben har en 
hel tävlingskommitté, varför är inte fler 
med?
Är det för hög avgift (60:-)? Är det för 
hård konkurrens? Blygsel? Dålig infor-
mation? Tar det för lång tid? Eller är det 
bara det att man helt enkelt inte vill?
Berätta gärna för oss i klubbstyrelsen 
hur just Du vill att det ska vara. Du kan 
göra det på ett enkelt sätt: Skicka e-mail 
till adressen här nedanför och lämna Ditt 
bidrag till framtidens tävlingsutveckling 
på Bosjökloster!

Oj, jag glömde nästan mitt eget svar på 
frågan: Varför det?
- DÄRFÖR ATT DET ÄR KUL!

/Erik Hedberg
Ordf i tävlingskommittén 
E-mail: tavlingskommittenbosjokloster
@gmail.com

Samtliga Klubbmästare 2012
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Klubbmästerskapen 2012
Klubbmästerskap 2012 Dam & Herr       
Damklassen brutto       
 Namn S-HCP Rundresultat Resultat 
1. Camilla Munther 15 95-91 186    
2. Connie Tidlund 15 98-96 194    
3. Pia Selin-Rydberg 17 96-98 194    
4. Jeanette Johansson 23 98-97 195    
5. Anna-Karin Kroon 15 102-96 198    

Herrklassen brutto       
1. Peter Åström 0 72-77-74 223    
2. Pär Hedvall 0 79-75-86 240    
3. Anders Persson 0 80-78-86 244    
4. Andreas Nyman  0 83-84-82 249    
5. Jan Simonsen 0 81-89-85 255 

Klubbmästerskap Övriga klasser 2012 Herr   
H18-44 klassen brutto 
1. Peter Åström  2 72-77 149
2. Pär Hedvall 6 79-75 154
3. Erik Asplund 12 85-79 164
4. Greger Ericsson 8 82-82 164
5. Christian Håkansson 11 88-79 167
H45-klassen brutto   
1. Anders Persson 7 80-78 158
2. Stefan Wiklund 12 83-86 169
3. Roger Jeppsson 10 88-82 170
4. Jan Simonsen 9 81-89 170
5. Thomas Andersson 10 88-84 172
H55 klassen brutto   
1. Roland Johansson 7 78-84 162
2. Ronald Frid 9 90-86 176
3. Hans Dorthé 11 84-93 177
4. Björn Rydberg 10 88-91 179
5. Erik Hedberg 12 82-98 180
H65 klassen brutto   
1. Berry Pahmp 13 83-85 168
2. Lars Kvist 12 89-82 171
3. Lennart Andersson 7 89-86 175
4. Jüri Maran 14 87-88 175
5. Rolf Henge 9 83-92 175
H75 klassen brutto   
1. Gordon Santesson 6 76-78 154
2. Hans Lundguist 13 83-89 172
3. Jan Collén 12 87-89 176
4. Martin Wiklund 10 85-95 180
5. Egon Eklund 12 90-98 188

Klubbmästerskap Övriga klasser 2012 Dam   
D13-69 klassen brutto   
1. Camilla Munther 15 95-91 186
2. Connie Tidlund 15 98-96 194
3. Pia Selin-Rydberg 17 96-98 194

S-HCP Rundresultat Resultat H18-44 klassen netto   
1. Erik Asplund 12 73-67 140
2. Pär Hedvall 6 73-69 142
3. Peter Åström 2 70-75 145
4. Christian Håkansson 11 77-68 145
5. Greger Ericsson 8 74-74 148
H45 klassen netto   
1. Anders Persson 7 73-71 144
2. Stefan Wiklund 12 71-74 145
3. Stefan Fogelberg         16 73-72 145
4. Michael Schönberg 13 76-72 148
5. Roger Jeppsson 10 78-72 150
H55 klassen netto   
1. Roland Johansson 7 71-77 148
2. Hans Dorthé 11 73-82 155
3. Erik Hedberg 12 70-86 156
4. Ronald Frid 9 81-77 158
5. Olof Wigren 19 83-75 158
H65 klassen netto   
1. Berry Pahmp 13 70-72 142
2. Lars Kvist 12 77-70 147
3. Jüri Maran  14 73-74 147
4. Stig Evers 22 76-76 152
5. Tore Sjöberg 13 77-76 153
H75 klassen netto   
1. Gordon Santesson 6 70-72 142
2. Hans Lundquist 13 70-76 146
3. Jan Collén 12 75-77 152
4. Sven Persson 18 75-79 154
5. Martin Wiklund 10 75-85 160
   
   

D13-69 klassen netto   
Jeanette Johansson 23 75-74 149
Camilla Munther 15 80-76 156
Gretel Andersson 36 82-76 158

S-HCP Rundresultat Resultat 

Klubbmästare 
Open Dam 
och Herr
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När jag åker till golfbanan denna lör-
dagsmorgon och ser hur bankillarna 
klipper greenen på 11:an, noterar jag att 
det kommer att bli fina förhållanden för 
de som ska tävla idag. Vädergudarna 
verkar vara på gott humör och det lig-
ger förväntan i luften. På parkeringen 
är det nästan tomt, bara en husbil med 
nerdragna gardiner står längst in.
En halvtam fasantupp springer iväg när 
jag går till klubblokalen för att börja 
dagens förberedelser. Jag låser upp, 
hämtar startlistan och scorekorten som 
kansliet har fixat till, pluggar in TV-ma-
skineriet och startar upp GIT i tävlings-
datorn. Allt verkar vara på plats.

Mina funktionärskollegor dyker upp 
och vi skämtar lite om vem som kom-
mer att vara först att hämta scorekortet. 
Vi fördelar rollerna (starter, mottagare, 
vem som åker ut, mm, mm)
och tycker vi är redo för dagens an-
stormning. Dagens tävlingssponsor har 
under gårdagen levererat priserna och 
vi går igenom dessa så att antal och för-
delning stämmer med klasser och antal 
deltagare. 
Då kommer första utmaningen: En spe-
lare ringer och meddelar att han blivit 
skadad på morgonen och tyvärr inte 
kan delta. Snabbt kollar vi om det finns 
någon som anmält sig som reserv och 
det finns faktiskt två namn aktuella. På 
första numret svarar ingen när vi ringer, 
men på andra har vi bättre tur. ”Kan du 
komma?” ”Javisst, vilken tid?” Så, då 
var den frågan löst! Skönt! Lite ”pill-
jobb” i GIT-programmet på datorn bara!

Under tiden har nu allt fler spelare kom-
mit in och efter ett par timmar har alla 

En tävlingsfunktionärs betraktelse

varit förbi, betalat startavgift och hämtat 
sina scorekort. Startern kommer tillbaka 
efter fullgjort uppdrag och det börjar 
dra ihop sig till mat. Klubben bistår 
med lunch/fika och jag berättar vad som 
finns på golfrestaurangens meny idag, 
helstekt kotlettrad. Vi hämtar maten och 
äter tillsammans inne i klubblokalen. Vi 
småpratar lite om dagens spel, om täv-
lingen i stort och vad man kan göra för 
att fler ska ställa upp som funktionärer. 
För det är ju ganska trevligt trots allt!

Efter att varit ute en runda med tävlings-
ledningens golfbil och sett att det mesta 
har ”rullat på”, börjar de första spelarna 
komma in efter fullbordad rond. En del 

lite nöjdare än andra kanske, men de 
allra flesta verkar ha haft en trevlig dag 
i gott sällskap.

När alla scorerna registrerats i tävlings-
datorn går jag ut och annonserar att ”Nu 
blir det prisutdelning!”. Många spelare 
har dröjt sig kvar, vilket gör det lite extra 
festligt. Vinnarna får sina priser, håller 
varsitt tacktal, där inte minst banans ex-
cellenta skick lyfts fram. Då känner jag 
mig lite stolt, hur omotiverat som helst! 
Vinnarna fotograferas och alla verkar 
nöjda.

Vi funktionärer plockar ihop överbli-
vet material, avslutar tävlingen i GIT, 
släcker ner TVn, lägger resultatlistor/
scorekort i kansliet och lämnar kassa 
och övrig utrustning till shopen.
Vi säger tack för idag och jag konsta-
terar att det gick bra denna gång också. 
I bilen, på väg hem, känner jag en viss 
tillfredsställelse. Visst har det varit en 
ganska lång dag och en lätt trötthet spri-
der sig i kroppen, men jag har ju faktiskt 
gjort skillnad idag. Om inte vi funktio-
närer funnits, då hade det ju inte blivit 
någon tävling… 
Jo, jag har nog gjort något bra idag! 
Och, efter att klivit ur bilen hemmavid, 
är det med ett litet leende på läpparna 
jag möter familjen och den efterlängtade 
doften av grillkol och tändvätska. 

Från BilMånsson Cup

Ulf Berg 
Ivan Blickstads 
minne
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Seniorkommittén 2012

Hittills har året präglats av normalt un-
derhållsarbete på fastigheterna främst 
bestående av målningsarbeten. Detta 
kommer att fortsätta under hösten.

Försköningsåtgärder har gjorts framför 
klubbhuset för att ge ett mer välskött 
intryck.  Initiativet till detta har kommit 
från Thomas med personal, vilka också 
utfört det snygga arbetet.

Eftersom taket på klubbhuset börjar flag-
na har offert tagits in för att få en uppfatt-
ning om kostnaden för att få taket ommå-
lat. Detta är dock inte aktuellt förrän till 

Fastighetskommittén 2012

Seriespelet
Alla serier är avslutade utom H-65-2. 

Här är resultaten:
H-35 kom 4 i division 3
H-45 kom 4 i division 4
H-55 kom 4 i division 4
H-65-1 kom 5 och flyttas ner till div 2
H-65-2 kom 4 i division 4
H-70 kom 6 och flyttas ner till div 3
H-75 vann division 3 och flyttas upp
Ni vet väl att ni kan hitta resultaten, med 
mer detaljer, på vår hemsida under Seni-
orkommittén.

Utbytestävlingar med andra 
klubbar 
Triangelmatchen har vi vunnit i stor stil 
i år igen. I den sista matchen, som spe-
lades i Perstorp, tog Gordon Santesson 
förstaplatsen på utmärkta 68 slag!

I Fyrväpplingen ligger vi 3:a när 1 match 
återstår, 4 slag från andraplatsen. Eslövs 
ledning på 56 slag blir svår att ta in.

Utbytestävlingen med Lunds Akade-
miska var populär och blev fulltecknad 
tidigt. Bosjökloster vann och leder med 
hela 53 slag. Vann gjorde Juri Maran, 
tvåa Stig Evers och trea Rolf W Johans-
son. Returmatchen går den 24 september 
i Lund.

nästa år så det finns gott om tid för att 
ta ställning till offerten.

Det pågår också en översyn av drifts-
kostnaderna för att hitta besparings-
möjligheter. Det som kan bli aktuellt 
är installation av luft/luftvärmepump 
i omklädningsrummen och komplet-
tering av isoleringen i någon byggnad.

Klubben har drabbats av incidenter 
med krossade rutor – egna såväl som 
grannars. Det är självklart att varje 
golfspelare som orsakar skador ska 
kontakta klubbens personal. 

Veckotävlingen
Toppen av den nyinstiftade Ringsjöfisk 
cup ser just nu ut så här:
1) Ronny Johansson 
2) Agneta Johansson 
3) Gordon Santesson 

Klosterrundan
Klosterrundan spelades i år den 7:e 
augusti. Vi var 85 deltagare, vilket är 
10 mer än i fjol. Hälften av deltagarna 
var greenfeegäster. A-klassen vanns av 
Berry Pahmp på utmärkta 72 slag och 
B-klassen av Jimmy Ericson från Rön-
nebäck.

Ett stort tack till banpersonalen som 
alltid presenterar en utmärkt bana vid 
våra seniortävlingar och vid seriegolfen. 
Våra motståndare brukar kommentera de 
snabba och utmärkta greenerna.

Seniorernas höstmöte hålls i år den 2:a 
oktober. Vi börjar med den sedvanliga 
tisdagsgolfen kl. 10.00, och bjuder sedan 
på fika i samband med mötet. Vi avslu-
tar med prisutdelning i Ringsjöfisk cup. 
VÄLKOMNA!!

Hälsningar från oss i Seniorkommittén!
Sven Jerre, Kerstin Hansson, Monica 
Gustavsson, Hans-Åke Carlsson 

Klosterrundan B-klass

Alla spelare kan ju slå ett för långt eller 
för snett slag!  

Sist men inte minst: ett stort TACK till 
Krister och Klas vars arbetsinsatser har 
stor betydelse för utseendet och standar-
den på klubbens fastigheter.
Fastighetskommittén /Bengt Olsson
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Resultatbörs 2012
Städgolf 17 mars  9 hål    
1. Anders Persson 18,0 
2. Lennart Andersson 17,0 
3. Roger Jeppsson 15,0 

Tävlingsledargolf 15 april     
1. Bertil Holmgren/Rolf Johnsson/Greger Ericsson 31,0 
2. Bengt Abrahamsson/Anders Bylund/Berry Pahmp 32,0 
3. Jüri Maran/Stefan Andersson/Erik Hedberg/
 Birgitta Pahmp 32,9 
Säsongsstarten 29 april      
Sponsor: Fredrik Persson Golfstore - Rygården vilt   
A-klass       
1. Erik Asplund 50 
2. Ola Hjalmarsson 49 
3. Pia Danielsson 49 SHC
B-klass       
1. Barbro Sellman 56 
2. Yvonne Nilsson 53 
3. Bertil Andersson 52 
Kors och tvärs 13 maj      
Sponsor: Interstil, Eslöv      
A-klassen       
1. Jüri Maran 43 
2. Ronny Johansson 42 
3. Stefan Bergqvist 41 
B-klassen       
1. Bertil Andersson 43 
2. Leif Ohlsson 42 
3. Fredrik Ohlsson 41 
Damklassen       
1. Jenette Johansson 35 
2. Camilla Munther 33 
3. Agneta Johansson 33 SHC
Lokemas scramble 20 maj      
Sponsor: Lokema Fastighets AB, Hörby    
1. M Larsén(Flommens GK)/R Åkesson 
 (Trelleborgs GK)/C Nilsson(Flommens GK) 57,4 
2. C Sajland( Assartorps GK)/P Werner 
 (Assartorps GK)/H Werner (Assartorps GK) 58,3 
3.  Erik Hedberg/Camilla Hedberg/Greger Ericsson 60,4 
Åkersbergs 2 generationer 26 maj
Sponsor: Stiftsgården Åkersberg, Höör
A-klassen       
1. Martin Wiklund/Stefan Wiklund  69,6 
2. Laila Dahlqvist/Martin Augustsson 70,4 
3. Lars Kvist/Jeanette Johansson 70,6 
B-klassen       
1. Ola Hjalmarsson/Henrik Hjalmarsson 64,6 
2. Anna-Lena Ohlsson/Fredrik Ohlsson 67,2 
3. Lars kroon/Anna-Karin Kroon 72,0 
Bilmånsson Cup 9 juni     
Sponsor: Bil-Månsson, Eslöv-Hörby    
A-klassen       
1. Greger Ericsson/Jan Simonsen 45 
2. Eva Grubbström/Lennart Grubbström 41 
3. Anders Persson/Stefan Fogelberg 40 
B-klassen       
1. Fredrik Ohm/Alexander Eiring 42 
2. Pia Czarnecki/Eddie Czarnecki 40 
3. Kerstin Gunnarsson/Klas-Göran Eriksson 40 SHC

Bosjöklosters Puttmästare 17 juni   
Damklassen      
1. Camilla Hedberg 42 
2. Gretel Andersson 44 
3. Metha Jansson 45 
Herrklassen      
1. Lennart Pettersson 37 
2. Kjell Jansson 38 
3. Ola Hjalmarsson 38 
XL/Bygglands 2-scramble 4 juli   
Sponsor: XL/Byggland, Höör    
1. Henrik Hjalmarsson/Viktor Hjalmarsson (Eslövs GK) 60,0 
2. Alvin Andersson (Landskrona GK)/
 Albin Ohlsson (Landskrona GK) 62,7 
3. Tommy Gustafsson (Österåkers GK)/
 Lars Pettersson (Botkyrka GK) 63,2 
9:es Bästboll 5 juli     
Sponsor: 9:e  träningsstudio    
A-klassen      
1. David Svenssson/Viktor Hjalmarsson (Eslövs GK) 44 
2. Mikael Meyer (Lunds AGK)/Roland Moberg (Lunds AGK) 43 
3. Marcus Bergström (Estepona GC)/Göran André (Eslövs GK) 42 
B-klassen      
1. Agneta Lindqvist/Stig Evers 41 
2. Gretel Andersson /Lennart Andersson 39 
3. Håkan Pagels/Bo Pagels 39
S-Schakts Irish greensome 6 juli   
Sponsor:S-Schakt, Hörby    
A-klassen      
1. Christer C Nilsson/Greger Ericsson 45 
2.  Thomas Andersson/Ulf Berg 42 
3. Ronny Persson/Peter Frostlund 40 
B-klassen      
1. Ola Hjalmarsson/Henrik Hjalmarsson 44 
2. Kerstin Gunnarsson/Klas-Göran Eriksson 43 
3. Amelie Johnsson (Böda Sands GK)/
 Jacob Sjöholm-Ericsson (Böda Sands GK) 42 
Sandahlsslaget 7 juli    
Sponsor: Sandahls Modehus, Hörby   
A-klassen      
1. Jan Simonsen 70 
2. Roland Johansson70 S9
3. Christopher Schönberg 71 
B-klassen      
1. Sam Bengtsson-Gartner 69 
2. Roger Bertilsson (Bokskogens GK) 70 
3. Hans Lundquist 72 
C-klassen      
1. Yvonne Nilsson 69 
2. Johan Persson 73 
3. Mats Karlsson 73 SHC
Färs & Frostas Foursome 12 augusti  
Sponsor: Färs & Frosta Sparbank, Höör  
A-klassen      
1. Jeanette Johansson/Magnus Johansson 71,0 
2. Thomas Andersson/Anders Persson 71,5 
3. Rolf Henge/Bengt Haglund (Hesslegårdens GK) 71,5 SHC
B-klassen      
1. Catharina Eyerman(Barsebäck GCC)/
 Anders Sandberg(Barsebäck GCC) 70,0 
2. Gretel Andersson/Rolf Lundqvist(Romeleåsens GK) 71,0 
3. Gunilla Freij/Magnus Freij 72,5 
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Resultatbörs 2012

Glada Städgolfare 17 mars!

Åkersbergs 2 generationer

Bilmånssons A-klass

Lokemas scramble 20 maj!

Städpatrullen 2012 
Foto: Bosjökloster GK
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Resultatbörs 2012

”Ni vet väl om att vissa av våra lokala regler står på scorekortet, bl a att våra 150 markeringar med gul/svart 
pinne är oflyttbart hindrande föremål och hanteras enligt regel 24-2.”

Bosjöklosters Puttmäster

XL/Bygglands 2-scramble 

9:e Bästboll B-klass 9:e Bästboll

S-Schakts Irish Greensome BklassS-Schakts Irish Greensome Aklass

Sandahlsslaget Aklass Sandahlsslaget 



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

Rygården Vilt 

Den 16 juni och 28 juli har vi haft Öppet Hus-dagar på Bo-
sjökloster GK. Vid dessa två tillfällen har totalt ca 45 perso-
ner provat på golf under ledning av vår Pro, Fredrik Persson. 
Receptionen har hjälpt till att informera om klubben och en 
del funktionärer har ställt upp med logistiken. 

Lyckade Öppet Hus dagar på Bosjökloster GK!
Har Ni någon bekant som funderar på att börja spela 
golf? Visserligen går årets golfsäsong mot sitt slut men 
tveka inte att ta en kontakt med oss på klubben för att nya 
golfare skall vara startklara inför nästa golfsäsong. 

Damernas utbytesdag Aklass

Brasier Cup

Styrelsegolf

Rygården – Rökeri och viltslakteri
Viltkött – Klart för grytan eller grillen

Fasan And Hjort Rådjur Vildsvin 
För info och prislista  Fredrik@rygarden.se


