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Efter en ovanligt lång vinter är vi igång igen.
Jag hoppas att ni redan har haft möjlighet att njuta av vår fina 
bana, av maten i restaurangen eller hittat något nytt och fräsigt i shopen.
Jag tackar för förtroendet att få, tillsammans med den nya styrelsen leda arbetet i vår 
klubb under 2013.
Det kommer bli spännande att planera och effektuera de beslutade förändringar på 
banan och klubbhuset, som årsmötet tog och som ni kan läsa om i detta nummer av 
klubbnytt respektive kunnat ta del av på klubben.
Med dessa satsningar, med all respekt för att golfen i Skåne och Sverige har vissa 
överetableringsbekymmer, kommer vi kunna gå stärkta framåt. Vi är trots vad som 
skrivs i medierna en klubb som är framåtblickande och stabil. 

Vårt motto är att vara Skånes prisvärdaste klubb och ha en av Öresundregionens bästa 
banor samt klubben med familjekänsla ska vi vara trogna.

Vår nya hemsida, är nu lanserad och vi hoppas ni finner den attraktiv och lätt att 
orientera i. Från och med nu behöver ni bara ha denna golfhemsida, som er favorit-
sida, för att komma åt hela golfsverige.
I år så ansvara klubben för kioskverksamheten och överskott kommer att tillfalla 
ungdomsverksamheten
Samtidigt som vi ska genomföra ett innehållsrikt 2013 så pågår planeringen av bland 
annat SM 2014 i Skåne där vi på Bosjökloster GK har deltävlingen ”två generationer 
mixed”. Ni som planerar åka till årets RM i Dalarna ombeds kontakta kansliet, så får 
ni möjlighet att få startavgiften betald. En kommitté under ledning av Bertil Gustafs-
son och Ulf Pettersson är utsedd. Denna kommitté behöver hjälp med kloka idéer och 
stöd i planeringsarbetet och genomförandet av vår tävling, v28 nästa år.
Ta gärna tillfället att påverka framtiden på klubben genom att maila eller lämna in 
skriftliga förslag till oss i styrelsen eller vår klubbchef.

Jag önskar er alla en härlig fortsättning på golfsäsongen 2013, hoppas vi träffas någon 
gång på banan eller på klubbens höstmötet. (kommer separat kallelse).

Jag önskar er alla en härlig fortsättning på golfsäsongen 2013. 
Håkan Asmoarp
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Receptionens och kansliets öppethållande
Vardagar
Februari  09.00 – 13.00
Mars  09.00 – 15.00
April - september  08.00 – 16.00
Oktober vardagar  09.00 – 15.00
November vardagar  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.
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 din nya adress via golf.se.
E-postadress
För att kunna använda www.golf.se måste det finnas en kor-
rekt e-postadress registrerad i GIT. Gå in på www.golf.se och 
kontrollera att din e-postadress stämmer. Har du ingen e-post-
adress registrerad - kontakta oss så hjälper vi dig registrera din 
e-postadress. 
Sydpoolen
Spel med reducerad greenfee alla vardagar på nedanstående ba-
nor. Greenfeen är 250 kr för senior och 100 kr för junior.
Följande klubbar deltar:
Abbekås GK, Allerum GK, Araslövs GK, Assartorps GK, Be-
dinge GK, Bjäre GK, Boa Olofströms GK, Bosjökloster GK, 
Carlskrona GK, Degeberga-Widtsköfle GK, Eslövs GK, Flom-
mens GK, Hesslegårdens GK, Karlshamns GK, Kristiantad 
GK, Kvarnby GK, Kävlinge GK, Landskrona GK, Ljungbyheds 
GK, Lunds Akademiska GK, Lydinge GK, Malmö-Burlövs GK, 
Nicklastorps GK, Perstorps GK, Romeleåsens GK, Sjöbo GK, 
Skepparslövs GK, Skyrups GK, Sofiedals GK, S:t Arilds GK, 
Stiby GK, Svalövs GK, Söderslätts GK, Söderåsens GK, Sölves-
borgs GK, Tegelberga GK, Tomelilla GK, Torekovs GK, Trelle-
borgs GK, Trummenäs GK, Vellinge GK, Wittsjö GK, Ystad GK, 
Åkagårdens GK, Älmhults GK, Ängelholms GK, Äppelgårdens 
GK, Örestads GK, Öresunds GK, Österlens GK och Östra Gö-
inge GK.
Avtalet gäller även juli med undantag av följande klubbar:
Bjäre GK, Carlskrona GK, Flommens GK, Kristianstad GK, 
Landskrona GK, S:t Arild GK, Torekovs GK, Trummenäs GK, 
Åkagårdens GK, samt Österlens GK.
Greenfeeutbyte - vardagar
Vi fortsätter med vårt greenfeeutbyte med nedanstående klub-
bar på vardagar. Greenfeen är 180 kr för senior och 90 för ju-
nior.
Degeberga-Widtsköfle GK, Kävlinge GK, Skepparslövs GK, 
Skyrups GK, Sofiedals GK, Wittsjö GK, Örestads GK samt Öst-
ra Göinge GK
Greenfeeutbyte - helger
Vi har greenfeeutbyte med nedanstående klubbar på lördag, 
söndag och helgdagar. Greenfeen är 250 kr för senior och 100 
kr för junior.
Eslövs GK, Kävlinge GK, Skyrups GK, Sofiedal samt Wittsjö 
GK

Medlemsgästgreenfee
Senior och äldre junior (19-21 år) kan vid 6 tillfällen under 
säsongen ha gästspelare med till reducerad greenfee (250 kr 
för senior, 100 kr för junior). Gästen skriver in sig i green-
feeboken och medlemmen skriver sitt kompletta Golf-ID i 
anmärkningskolumnen. Receptionen har viss kontroll över 
antalet ronder, dock måste medlem själv också hålla koll på 
antalet medlemsgästgreenfee som utnyttjats. Vid överskridan-
de faktureras medlemmen på mellanskillnad.
Tidbokning
Vi har tidbokning alla dagar mellan 07.00 - 18.00. Tiderna 
före (06.00 - 06.52) och efter (18.07 - 19.30) 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. Ter-
minalen utanför receptionen kan också användas. Alla tider är 
förbokningsbara, 00, 07, 15, 22, 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 av-
prickad tid återgår och kan bokas ut på nytt igen. Har ni frågor, 
kontakta receptionen.
Övrigt
Ni måste alltid ta vägen via receptionen för att pricka av eller 
boka starttid. Men även för att försäkra er 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 bl.a. våra nybörjare att så här års är det gott om plats på 
banan, ”stressen” av etablerade spelare är då liten. Under hög-
säsong gäller eftermiddagar på fredagar, lördagar och sönda-
gar 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
Värdarna är mycket uppskattade av såväl medlemmar som 
gäster. Golfvärdarna kommer att tjänstgöra under högfrek-
venta tider (helger from maj t.o.m. september samt huvudde-
len 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. 
Hemsida
På Bosjökloster GK:s egen hemsida kan du se vilka tävlingar 
som är aktuella, medlemsinformation och mycket mer. 
Har du inte varit inne på sidan är det dags nu -  
www.bosjoklostergk.se/

Magnus och Anette

OBS! Medlemsmatrikeln kommer att ligga 
på klubbens hemsida och endast finnas 
tillgänglig för klubbens medlemmar.
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Öppnande av årsmötet
Klubbens ordförande, Håkan Asmoarp, hälsade samtliga 
välkomna samt förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Röstlängd
Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar – 70 
st – hade upprättats och fastställdes såsom röstlängd.

§ 2 Kallelse
Kallelse till mötet hade utsänts den 15 februari 2013 och mötet 
ansågs behörigen utlyst.

§ 3 Föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Torsten Nilsson och till sekre-
terare Berry Pahmp.

§ 5 Justering
Karl-Gustav Andersson och Lars Kroon utsågs att jämte ord-
föranden justera mötesprotokollet samt att tillika vara röstsam-
manräknare.

§ 6 Årsredovisningshandlingarna för 2012
Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagna resultat- och 
balansräkningar för 2012 föredrogs av kassören Sven Nilsson.

§ 7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen 
och räkenskaperna för 2012 föredrogs av mötesordföranden 
Torsten Nilsson. Årsmötet beslutade att med godkännande läg-
ga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.
Noterades att Håkan Asmoarp tackade Magnus Andrén för 
hans arbete under sitt första arbete som klubbchef med tanke 
på den ekonomiska administrationen, varpå Magnus Andrén i 
sin tur tackade för bra samarbete.

§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§ 9 Reviderade stadgar
Efter att styrelsen förslag av ändring av klubbens stadgar pre-
senterats, yrkade Rolf Olsson på ändring av §9
Från: ”Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta  
 golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. 
 Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i  
 sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus.  
 Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av  
 de röstande har gått med på beslutet.”
Till:  ”Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta  
 golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Det 
 samma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan  
 egendom, utom i fall då det gäller del av hus och mark.  
 Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av  
 de röstande har gått med på beslutet.”
Årsmötet beslutade enhälligt att antaga de stadgeändringar 
som förelagts årsmötet med ändring av §9 enligt Rolf Olssons 
yrkande.

Protokoll fört den 3 mars 2013 vid ordinarie årsmöte med Bosjökloster Golfklubb

§ 10 Maximalt medlemsantal
Årsmötet beslutade att fastställa maximiantalet aktiva seni-
ormedlemmar till 1100 medlemmar och antalet aktiva junior-
medlemmar till 300 medlemmar.

§ 11 Årsavgifter m m
Med hjälp av en Powerpointpresentation informerade ordfö-
randen Håkan Asmoarp om styrelsens planer och visioner för 
klubben under de kommande fem verksamhetsåren.
Håkan Asmoarp, styrelsens ordförande informerade
 -  att avtalet med Fredriks Persson, pro och shop, har sagts  
  upp per 31 dec 2013, bl a för att kunna genomföra om-
  byggnaden av lokalerna
 -  om styrelsens förslag att klubben själv tar ansvar för 
  kiosken från 2013 i samarbete med restauratören
 -  om att klubben firar 40-års jubileum 2014 och att plane- 
  ringen pågår av olika aktiviteter.
Magnus Andrén, klubbchef
 -  presenterade förslag för att öka bl a antalet juniorer, 
  genom olika arrangemang
 -  informerade att klubben, efter ansökan, tilldelats en 
  tävling i RM 2014, två generationer mix
 -  presenterade den nya receptionisten, Anette Nohrlander,  
  som även presenterade sig själv.
Erik Hedberg, tävlingskommitténs ordförande
 -  kommenterade tävlingsprogrammet och meddelade att 
  tävlandet under 2012 hade ökat med ca 7% från året 
  innan.
Bengt Olson, fastighetskommitténs ordförande
 -  presenterade styrelsens förslag till ombyggnad av klubb 
  hus mm.
Bertil Björck, bankommitténs ordförande
 -  presenterade styrelsens förslag till ombyggnad till nya  
  nummertees.
Berry Pahmp, styrelsens sekreterare
 -  informerade och visade det aktuella läget för klubbens  
  nya hemsida.
Kassören Sven Nilsson och ordföranden Håkan Asmoarp
 -  redogjorde för styrelsens förslag dels till årsavgifter  
  m.m. för 2013 och dels till verksamhetsplan och budget  
  för 2013.
Årsmötet beslutade
 -  att fastställa styrelsens förslag till årsavgifter m.m. för  
  2013 i enlighet med bilaga samt
 -  att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och  
  budget för 2013 enligt bilaga.

§ 12 Val av ordförande och styrelseledamöter m m
Valberedningens ordförande, Karl-Gustav Andersson, före-
drog valberedningens förslag.

Efter föredragningen beslutade årsmötet att till klubbens 
ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 
ett år välja Håkan Asmoarp.
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Till ordinarie styrelseledamöter med en mandattid om två år
omvaldes  Sven Jerre
 Gerd Lundgren
nyvaldes  Peter Frostlund
 Hans-Åke Carlsson
 Christel Pettersson
och till styrelsesuppleant med en mandattid om ett år
omvaldes  Anton Johansson
nyvaldes  Eva Grubbström
 Ingemar Lind

Årsmötet beslutade om följande turordning för 
suppleanterna:
1. Eva Grubbström
2. Ingemar Lind
3. Anton Johansson
Det antecknades att med ytterligare ett års mandattid 
kvarstår från 2012 års val
ledamöterna  Bertil Björck
 Bengt Olsson
 Berry Pahmp
 Olle Schönström

Till revisorer för 2013
omvaldes  Thomas Bergqvist
 Karl-Erik Nilsson
samt till revisorssuppleant för samma period
nyvaldes  Per Grane.
Det antecknades att den nya styrelsen ej deltog i detta val.

Val av valberedning
Till valberedning för 2013 nyvaldes Camilla Munther, ordfö-
rande och tillika sammankallande, och Ulla-Britt Lidheimer.

§ 13 Motioner
Till årsmötet hade inte ingivits några motioner varför ärendet 
utgick.

§ 14 Övriga frågor
Barbro Sellman föreslog att man skulle få spela 9-hålsrundor, 
med start både från hål 1 och hål 10, eventuellt även med s k 
bollränna på båda platserna.

Karl-Gustav Andersson föreslog att korthålsbanan skulle om 
möjligt byggas om till 9-hålsbana, för bättreträningsmöjligheter.

Håkan Asmoarp meddelade att förslagen kommer att behand-
las av styrelsen.

§ 15 Prisutdelning
Hole In One
Sven Nilsson meddelade att Lars-Bertil Andersson, gjort Hole 
in One på hål 12 och kommer att erhålla Färs & Frosta Spar-
banks HIO-pris.
Erik Hedberg meddelade att Christina Maran gjort Hole in One 
på hål 3 och delade ut pris för detta, samt meddelade att KM 
2012 vunnits av Camilla Munther respektive Peter Åström.

§ 16 Avtackning
Håkan Asmoarp framförde klubbens tack till avgående sty-
relsesuppleanten Camilla Munther, till avgående styrelseleda-
moten Erik Hedberg, till avgående styrelseledamoten Michael 
Svanberg, samt till avgående kassören Sven Nilsson, som tjä-
nat styrelsen under 24 år och föreslog årsmötet, i enlighet med 
styrelsens förslag, att välja Sven Nilsson till hedersmedlem.
Årsmötet beslutade välja Sven Nilsson till hedersmedlem.

§ 17 Avslut
Mötesordföranden Torsten Nilsson tackade de närvarande mö-
tesdeltagarna för det förtroende som visats honom och för det 
intresse som mötesdeltagarna visat i de frågor som behandlats.
Håkan Asmoarp tackade Torsten Nilsson för dennes ledning 
av årsmötesförhandlingarna och förklarade därefter årsmötet 
avslutat.

Bosjökloster som ovan
Berry Pahmp

Justeras:
Torsten Nilsson     Karl-Gustav Andersson     Lars Kroon

Camilla Munther Erik Hedberg Sven Nilsson 
Hedersmedlem

Avtackningar

Foto: ©Bertil Björk
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Fr v: Fredrik Kastenlind, Hans Arvidsson, Tomas Grenander, Annika Thim, Mattias Bäckström, Johan Ingvarsson, Magnus Andrén, Dan Neck-
fors, Thomas Nilsson, Fredrik Persson och Anette Nohrlander ej med på bild Conny Persson och Dag Wrangborg.
Foto: ©Bertil Björk

Styrelse, kommitteer och personal 2013

Styrelsen 2013  Foto: ©Bertil Björk.  Fr. v Anton Johansson (suppl), Christel Pettersson (kassör), Berry Pahmp (sekr), Eva 
Grubbström (suppl), Bengt Olsson (ordf fastighet), Håkan Asmoarp (ordf), Gerd Lundgren (ordf dam), Hans-Åke Carlsson 
(ordf. tävling), Ingemar Lindh (suppl), Sven Jerre (ordf senior), Bertil Björck (vice ordf), Olle Schönström (ordf PR). På bild 
saknas Peter Frostlund (ordf junior). 
Valberedning: Camilla Munther (ordf och sammankallande) och Ulla-Britt Lidheimer samt styrlesens representant (ej med på 
bild). Revisorer: Thomas Bergqvist, Karl-Erik Nilsson Suppleant: Per Grane (ej med på bild).
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Efter en mycket sen start på våren ser 
vi nu äntligen ljuset i tunneln. Den sena 
våren innebär mycket arbete på kort tid 
som skall och har utförts av vår fantas-
tiska banpersonal. I år har Thomas, Dan, 
Johan och Mattias (vår fast anställda 
personal) hjälp av Hans Arvidsson, To-
mas Grenander och Dag Wrangborg. Vi 
hälsar dessa nya korttidsanställda med-
lemmar av vår personal hjärtligt väl-
komna och hoppas de skall trivas med 
oss under sommaren och hösten. 

Banan har klarat vintern bra, endast 
smärre mögelfläckar som snabbt läkt 
ihop. Vi ser fram emot en intensiv sä-
song då vi golfare ju har lite att ta igen 
pga. den sena våren.

Efter beslut på årsmötet kommer vi att 
anlägga ny bansträckning med 6 st ba-
nor s.k. nummertees. Detta arbete på-
börjas under senare delen av september 
och i början av oktober. Anledningen är 
att genom åren har slaglängden ökat av-
sevärt för både damer och herrar samti-
digt som den minskat för den allt större 
gruppen äldre spelare, vilket gjort att de 
hinder mm som utlagts på banan kom-
mer mer eller mindre i spel beroende på 
spelarkategori. Dessutom upplevs svå-
righetsgraden olika på många hål vilket 
har betydelse i matchspel. Som exempel 
kan vi ta hål 16 med svårighetsgrad 17 
vilket säkert upplevs helt olika för en 
dam resp. herre. 

De nya banorna blir (svart) 6400 m för 
spelare som har utslagslängder över 230 
m, (vit) 5900 m för spelare med utslags-
längder mellan 185-230 m, (blå) 5500 

m för spelare med utslagslängder mel-
lan 175-200 m, (gul) 5100 m för spelare 
med utslagslängder mellan 155-185 m, 
(röd) 4500 m för spelare med utslags-
längder mellan 130-160 m och slutli-
gen (orange) 3800 m för spelare med 
klubbhandicap och utslagslängder under 
140 m. Tee kommer att markeras med 
markeringar som både anger längden i 
hektometer och färgen enligt ovan så att 
de blir lätt att hitta vilken tee man spelar 
från. 

Det är vår förhoppning att de nya ban-
sträckningarna skall tilltala ett större an-

tal golfare av olika ålder och kön så att 
alla kan få en positiv upplevelse av spe-
let. Rätt vald tee ger fler spelare möjlig-
het att nå ner på det antal slag som hålet 
anlagts för. Vi hoppas dessutom att spe-
let kommer att snabbas upp genom färre 
antal slag. Naturligtvis innebär en sådan 
här omläggning att hela banan kommer 
att slopas om vilket kommer att göras 
till hösten. Den nya bansträckningen 
kommer att tas i bruk till våren 2014.

Bankommittén
Bertil Björk 

Från banan - Bankommittén våren 2013

Från banan. Foto: ©Bertil Björk
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Seniorkommittén våren 2013

Damkommittén 2013Fastighetskommittén 2013

PR-kommittén 2013

På fastighetssidan pågår det normala löpande underhållet, så-
som att vi skall se över så att det till nästa vinter enkelt går att 
få varmt i klubbhuset om det behövs samt utbyte av vattenmä-
tare. Vi har börjat att planera beslutade åtgärder i restaurangens 
toa och duschutrymme.
Den stora uppgiften är den planerade ombyggnaden som skall 
ske av reception/shop, se skiss. Detta arbete kommer att utfö-
ras den kommande vintersäsongen och tanken är att vi skall 
kunna genomföra detta på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Vi 
hoppas att många av Er medlemmar kan bidra med ett handtag 

I seniorkommittén kommer Hans-Åke Carlsson att ersättas av 
Lennart Pettersson under sommaren. Hans-Åke är som bekant 
ledare för Tävlingskommittén från och med i år.
Vår regelkväll hade glädjande nog många deltagare (23 per-
soner) med många intressanta diskussioner. Ni har väl en re-
gelbok i bagen? Om inte, så kan den inhandlas i receptionen 
för 20 kr.
Seriespelet
Seriespelet är nu i full gång. Vi kan notera att först ut var H-75 
som spelade i Barsebäck och kom tvåa efter Barsebäck. Bästa 
brutto i hela tävlingen hade Rolf W. Johansson med 81 slag 
brutto. Grattis!
I år deltar 385 Skånelag i herrarnas seriespel!
I fjol deltog 3800 spelare i serien och vi slog ungefär 1,2 mil-
joner slag! Det låter mycket med tanke på att man skall slå så 
få slag som möjligt! Intresset för seriegolfen är alltså enormt.
Vi håller på att utrusta samtliga serielag med tröjor med Bosjö-
kloster GK:s logga på. Som ni förstår kommer vi att synas väl 
runtom i Skåne.

Under våren har lagledarna genomgått en GIT-utbildning.
Utbytestävlingar
Vårens seniormöte hade 35 deltagare. Vi beslutade att införa en 
ny ordning vad gäller anmälan och deltagande i utbytestävling-
arna. Ni kan hitta reglerna på vår hemsida under Seniorkom-
mittén.
I Fyrväpplingen testade vi att ha 24 deltagare från varje klubb 
och spela i 4-bollar vid första tävlingen i Eslöv. Försöket föll 
väl ut även om vissa bollar tog ganska lång tid. Vi kommer att 
fortsätta med 24 deltagare ett tag framöver.
I Triangelmatchen kommer minst 2 damer och 2 herrar att räk-
nas in i lagresultatet.
I Tisdagstävlingen kommer vi att fortsätta med Ringsjöfisk 
Cup i år också.
Hälsningar från Seniorkommittén.
Sven Jerre, Kerstin Hansson, Monica Gustavsson, 
Hans-Åke Carlsson, Lennart Pettersson

samt ge kunnande/råd och inhandling av material med rabatt. 
Vi kommer längre fram att presentera vad vi behöver för hjälp 
men jag tror nog att alla kan bidra på något sätt i detta projekt.
Jag skulle redan nu vilja ha kontakt med personer som är kun-
niga inom områdena el och vvs-arbete och kan tänkas bidra 
med hjälp i planeringsstadiet och förhoppningsvis även i utfö-
randeskeendet. Tveka inte kontakta mig.

Bengt Olsson
Mail:  bengt@olofssonsplathoor.se  

För att ytterligare öka och utveckla samarbete med våra befint-
liga och nya samarbetspartners kommer vi att se över vilka nya 
möjligheter som finns till attraktiv reklam och information i 
Klubbnytt, vår hemsida men inte minst se hur sponsorpaketen 
och företagsgolfen hittar nya former som genererar ett vinna - 
vinna koncept.
Vi ska dessutom försöka nå potentiella golfare från de delar 
av Sverige som normalt inte kommer igång så tidigt som oss 
i Skåne. 

Sponsorcupen, som ni ser i tävlingsprogrammet, går som van-
ligt till hösten.
Processen för sponsoravtal 2014 påbörjas i oktober 2013. 
Vi behöver fler sponsorer! Vill du själv eller känner något 
som kan och vill bli sponsor så kontakta undertecknad.
Hålsponsorer betalar 10000:-, då får man 14 greenfeebiljetter,  
10 sponsorcheckar à 100:- och 2 deltagare i sponsorcupen med 
tillhörande middag. Sponsorer från 2500:- och uppåt ska fin-
nas på sponsortavlan i entrén och under samarbetspartners på 
hemsidan.  PR-Kommittén Olle Schönström



BOSJÖKLOSTER GK  2-2013

9

Nu finns den nya hemsidan för Bosjökloster GK tillgäng-
lig. Du hittar den på samma adress som tidigare www.
bosjoklostergk.se.

Här finns all information för dig som medlem. Direkt 
på första sidan kan du boka din starttid under tidbok-
ning eller gå in på din egen sida på golf.se via valet Min 
golf. Golfsymbolerna till vänster under Banstatus ska 
förhoppningsvis nu lysa grönt varje dag, vilket visar att 
banan är öppen och att golfbil får användas. Efterhand 
kommer det också mer information om SM 2014, där en 
av tävlingarna kommer att spelas på Bosjökloster.

Till höger på första sidan kommer senaste nyheterna att 
dyka upp efterhand. Bara att klicka och läsa. Under Med-
lem/Nyheter kan man efterhand läsa de nyheter som inte 
finns på första sidan längre eller varför inte läsa senaste 
nyheterna från golf.se under valet Nyheter golf.se.

För dig som medlem finns mycket av det som händer un-
der menyn medlem, information om damernas, seniorer-
nas och juniorernas olika aktiviteter, tider för seriegolf 
mm. En hel del resultat och foton kommer att dyka upp 
efterhand som olika ansvariga börjar arbeta med den nya 
hemsidan.

Mycket nytt har tillkommit på den nya sidan men vårt 
mål har också varit att tillvarata allt som var bra från ti-
digare hemsida. Sidan kommer naturligtvis att utvecklas 
efterhand och målet är också att den ska spegla allt aktu-
ellt som händer på klubben.

Välkommen till Bosjökloster golfklubbs nya hemsida!

Så ta en rejäl titt på den nya hemsidan. Har du idéer eller 
hittar något som saknas eller bör ändras eller vill kom-
mentera på något sätt, så använd och klicka på mailadres-
sen längst ner på sidan webmaster@bosjoklostergk.se 
och ge dina synpunkter. Mailet går till den grupp som ar-
betar med sidan. Vill du läsa mer om företaget som gjort 
sidan, www.natex.se så finns där en länk även till dom.

Så än en gång – 
Välkommen till Bosjökloster golfklubbs nya hemsida!

Deltagare på Öppet Hus den 11 maj. Foto:©Magnus Andrén, Bosjökloster GK

OBS! Medlemsmatrikeln kommer att ligga 
på klubbens hemsida och endast finnas 
tillgänglig för klubbens medlemmar.
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Förord
Om golfklubbens stadgar strider mot 
grundläggande principer som ställs på 
föreningsstadgar eller mot regler som 
följer av medlemskapet i SGF, enligt 
kap 3 SGF:s stadgar, och ändring i linje 
med dessa inte vidtas efter anmodan från 
SGF, föreligger risk för uteslutning av 
golfklubben.

IDROTTSRÖRELSENS 
VERKSAMHETSIDÉ
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för 
att kunna prestera mera, ha roligt och må 
bra.
Idrott består av träning och lek, tävling 
och uppvisning.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så 
att den utvecklar människor positivt så-
väl fysiskt och psykiskt som socialt och 
kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
• den i alla led ständigt utvecklas och  
 förbättras till form och innehåll,
•  alla som vill, oavsett etniskt ursprung,  
 religion, ålder, kön, nationalitet, fysis- 
 ka och psykiska förutsättningar, får  
 vara med i föreningsdriven idrotts- 
 verksamhet,
• den ger upplevelser och skapar kon- 
 takt mellan människor ur olika sam- 
 hällsgrupperingar,
•  de som deltar får vara med och be- 
 stämma om och ta ansvar för sin verk- 
 samhet samt att
• den ger alla som deltar en kamratlig  
 och trygg social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka 
för att medlemmarna kan utöva golfspel 
i enlighet med idrottens verksamhetsidé.
Golfklubben skall i sin verksamhet ak-
tivt verka för dopingfri idrott.

§ 2 SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska per-
soner som har upptagits i klubben som 
medlemmar.

STADGAR FÖR
BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

som är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör.

§ 3 TILLHÖRIGHET MM
Golfklubben är medlem i Svenska Golf-
förbundet (SGF) och är därigenom an-
sluten till Sveriges Riksidrottsförbund 
(RF).

Klubben tillhör Skånes Golfdistriktsför-
bund (GDF) samt Skånes idrottsförbund 
(DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda or-
ganisationers stadgar, tävlingsbestäm-
melser, övriga bestämmelser och beslut 
fattade av överordnat idrottsorgan. På 
begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), 
SGF:s styrelse (FS) eller respektive 
GDF- eller DF-styrelse är klubben skyl-
dig att ställa klubbens handlingar till 
förfogande samt lämna av dessa organ 
begärda uppgifter.

§ 4 BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är års-
mötet, extra årsmötet och styrelsen.

§ 5 FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen 
eller, om styrelsen så beslutar, av den el-
ler dem styrelsen därtill utser.

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKEN-
SKAPSÅR
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari 
- 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från 
och med ordinarie årsmöte till och med 
ordinarie årsmöte påföljande år.

§ 7 STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stad-
gar eller om förhållande som inte är för-
utsett i stadgarna, avgörs frågan av näst-
kommande årsmöte eller i trängande fall 
av styrelsen.

§ 8 STADGEÄNDRING
För bifall till ändring av dessa stadgar 
krävs beslut av årsmöte med biträde av 
minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får 
skriftligen avges av såväl medlem som 
styrelsen.

Stadgarna är reviderade och fastställda dels av vårmötet den 10 februari 1990, dels av årsmötet den 1 mars 1998, dels av årsmötet 
den 14 mars 1999, dels av årsmötet den 6 mars 2005 och dels av årsmötet 3 mars 2013.

Beslut om ändring av föreningens stad-
gar skall alltid insändas till SGF och 
GDF. SGF och

GDF har härvid rätt att påkalla ändring 
av stadgarna om de strider mot över-
ordnade stadgar eller på annat sätt anses 
vara olämpliga.

§ 9 UPPLÖSNING AV GOLFKLUB-
BEN
För upplösning av klubben krävs beslut 
av årsmöte med biträde av minst 2/3 av 
antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall 
anges att klubbens tillgångar skall an-
vändas till bestämt golffrämjande ända-
mål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av 
styrelsens och årsmötets protokoll i 
ärendet, samt revisionsberättelsen jämte 
balans- och resultaträkningar, skall ome-
delbart sändas in till SGF.

§ 9a FÖRFOGANDE ÖVER KLUB-
BENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna 
eller pantsätta golfklubbens fasta egen-
dom ska fattas av årsmöte. Detsamma 
gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt 
i sådan egendom, utom i fall då det gäller 
del av hus och mark. Årsmötets beslut är 
giltigt om minst tre fjärdedelar av de rös-
tande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR
§ 10 MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller 
av den till vilken styrelsen överlämnat
beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås en-
dast om särskilda skäl föreligger, såsom 
hänsyn till arten eller omfattningen av 
klubbens verksamhet eller om det kan 
antas att sökanden kommer att motar-
beta klubbens ändamål eller intressen. 
Ansökan får också avslås om sökanden 
tidigare varit medlem och utträtt enligt 
§11, 2:a st och inte till ansökan fogar de 
uteblivna inbetalningarna som föranlett 
utträdet.
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Beslut att avslå medlemsansökan skall 
fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen 
redovisas och vad sökanden har att iakt-
taga enligt RF:s stadgar om han önskar 
överklaga beslutet. Beslutet skall inom 
tre dagar skriftligen avsändas till den 
som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får över-
klagas av den berörde senast inom tre (3) 
veckor från den dag då beslutet meddela-
des enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

Genom beslut av ordinarie årsmöte får 
person på förslag av styrelsen väljas till 
hedersmedlem i klubben. 
Hedersmedlem är befriad från avgifter 
till klubben.

§ 11 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben 
skall skriftligen, med angivande av dag, 
anmäla detta till styrelsen och anses där-
med per denna dag ha lämnat klubben.

Medlem som efter 30/11 begär sitt ut-
träde ur klubben skall erlägga årsavgift 
för det kommande verksamhetsåret.

Medlem som inte fullgjort sina ekono-
miska förpliktelser mot klubben skall 
anmodas att göra detta inom 30 dagar ef-
ter det att han mottagit skrivelse härom. 
Underlåter medlem att betala medlems-
avgift inom tre (3) månader från förfal-
lodag och beviljar styrelsen inte honom 
anstånd skall han anses ha anmält sitt ut-
träde ur klubben.

§ 12 UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur klubben av 
annan anledning än att medlemmen mot-
arbetat klubbens verksamhet eller ända-
mål eller uppenbarligen skadat klubbens 
intressen. Härvid skall beaktas om han 
tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte fö-
religger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får 
inte fattas innan medlemmen beretts till-
fälle att yttra sig inom av styrelsen angi-
ven tid, minst 14 dagar, därvid medlem-
men skall underrättas om skälen till den 
tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fat-
tas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till 
att omfatta viss tid, längst 6 månader 
från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovi-
sas och vad medlemmen har att iaktta 
enligt RF:s stadgar om han önskar över-
klaga beslutet. Beslutet skall avfattas 
skriftligen och inom tre dagar sändas till 
den beslutet avser. Beslut får överklagas 
av den berörde inom tre (3) veckor enligt 
15 kap RF:s stadgar.

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER 
OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
• har rätt att delta i sammankomster som  
 anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om klubbens  
 verksamhet,
• skall erhålla revers vid inbetalning av  
 medlemslån,
• har efter utträde ur klubben rätt till  
 återbetalning av lån till klubben så  
 snart styrelsen finner detta möjligt  
 dock senast ett (1) år efter den i §11 
 angivna utträdesdagen
• skall följa klubbens stadgar och de be 
 slut som fattas av klubbens organ samt  
 följa de i §3 nämnda organisationernas  
 stadgar, bestämmelser och beslut.

Medlem i golfklubben
• får inte till annan överlåta eller upplåta  
 någon rättighet som följer av medlem- 
 skapet,
• skall betala de avgifter som beslutas  
 av årsmöte,
• skall bistå klubben med lån (kapitalin- 
 sats) i den omfattning och på de vill- 
 kor som beslutas av årsmöte,
• har inte rätt till del av klubbens behåll- 
 ning eller egendom vid upplösning av  
 klubben.

§ 14 DELTAGANDE I DEN 
IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i klubbens 
idrottsliga verksamhet under de former 
som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse 
beslutar annat, delta i tävling eller upp-
visning enligt de bestämmelser som ut-
färdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRS-
MÖTE
§ 15 TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är klubbens högsta beslu-
tande organ, hålls före den 15 mars på tid 
och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till föredragnings-
lista skall senast 2 veckor före årsmö-
tet tillsändas medlemmarna via brev 
(poststämpel) eller e-post, om sådan är 
anmäld, och anslås på klubbens anslags-
tavla.

Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberät-
telse, revisionsberättelse, verksamhets-
plan med budgetförslag, styrelsens och 
valberedningens förslag samt inkomna 
motioner med styrelsens yttrande skall 
senast en (1) vecka före årsmötet finnas 
tillgängliga, i tryckt form, på plats som 
anges i kallelsen och tillhandahållas på 
årsmötet.

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN 
ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET
Såväl medlem som styrelsen får avge 
förslag till ärenden att behandlas av års-
mötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara 
styrelsen tillhanda senast fyra veckor 
före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skrift-
ligt yttrande över motionen.

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRAN-
DE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har medlem, som 
fullgjort sina ekonomiska förpliktelser 
mot klubben och under mötesåret fyller 
lägst 15 år samt hedersmedlem.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder 
för röstberättigad medlem får rösträt-
ten dock utövas genom ombud. Ombud, 
som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad 
fullmakt, får inte företräda fler än en 
medlem och skall själv vara medlem i 
föreningen.

Medlem, som inte har rösträtt, har ytt-
randerätt och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, 
SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

§ 18 BESLUTSFÖRHET
Årsmötet är beslutsfört med det antal 
röstberättigade medlemmar som, enligt 
upprättad röstlängd, är närvarande på 
mötet.

§ 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller 
efter omröstning (votering) om sådan be-
gärs. Beslut efter endast ja/nej-rop (utan 
omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt §8 och §9 avgörs med där 
angiven röstmajoritet (kvalificerad ma-
joritet).
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Beslut avseende val avgörs så att den/de 
väljs som erhåller högsta antalet avgivna 
röster(enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver 
mer än hälften av antalet avgivna röster 
(enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att val skall 
ske slutet om röstberättigad medlem be-
gär det.

Vid omröstning, som ej avser val, gäller 
- vid lika röstetal - det förslag som bi-
träds av mötes ordföranden, om denne är 
röstberättigad. Är han inte röstberättigad 
avgör lotten. Vid val skall i händelse av 
lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och val-
beredning är endast röstberättigad med-
lem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väl-
jas till ledamot av styrelsen, valbered-
ningen eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben el-
ler dess dotteraktiebolag får inte väljas 
till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansätt-
ning i styrelse, valberedning, kommit-
téer och andra organ att jämställdhet 
mellan kvinnor och män kan nås samt att 
olika åldersgrupper finns representerade.

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid årsmötet skall följande ärenden be-
handlas och protokollföras:
1.   Fastställande av röstlängd för mötet
2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt  
 sätt
3.   Fastställande av föredragningslista
4.  Val av ordförande samt sekreterare  
 för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika 
 rösträknare, som jämte ordföranden  
 skall justera mötesprotokollet
6.  a. Styrelsens verksamhetsberättelse  
 för det senaste verksamhetsåret
b.  Styrelsens årsredovisning (resultat-  
 och balansräkning) för det senaste  
 räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrel- 
 sens förvaltning under det senaste  
 verksamhets-/räkenskapsåret
8.  Fastställande av resultat- och ba 
 lansräkning samt disposition   

 av överskott respektiveunderskott i  
 enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 för den tid revisionen avser. Avgåen 
 de styrelse är ej röstberättigad
10. Fastställande av maximiantal för  
 klubbens aktiva spelare
11. Fastställande av medlemsavgifter  
 och medlemslån
12. Fastställande av verksamhetsplan  
 och budget för det kommande verk- 
 samhets- och räkenskapsåret
13.  Fastställande av antal ledamöter  
 och suppleanter i klubbstyrelsen
14.  Val av
 a. klubbens ordförande, tillika ord- 
 förande i styrelsen, för en tid av ett  
 (1) år;
 b. halva antalet övriga styrelseleda 
 möter för en tid av två (2) år;
 c. suppleanter för en tid av ett (1) år;
 d. två (2) revisorer och en (1) revi- 
 sorssuppleant för en tid av ett (1)  
 år. I detta val får nya styrelsens 
 ledamöter ej delta.
 e. tre (3) ledamöter i valberedning 
 en för en tid av ett (1) år, varav en  
 (1) väljes till ordförande och tillika  
 sammankallande
 f. ombud till GDF-möte.
15. Behandling av styrelsens förslag  
 och i rätt tid inkomna motioner
16.  Övriga frågor (information och 
 diskussion)
Beslut om stadgeändring eller avgörande 
i fråga av ekonomisk natur får fattas en-
dast om ärendet angivits i kallelsen till 
mötet.

§ 22 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till 
extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra 
årsmöte om
 1. en revisor eller minst en tiondel  
 av golfklubbens röstberättigade  
 medlemmar skriftligen begär det  
 och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter inklu- 
 sive suppleanter går ned under det  
 antal som anges i §25 och det med 
 för att styrelsen inte kan uppfylla  
 kravet på beslutförhet enligt §27 vid
 styrelsemöte som ska hållas, eller
 3. det kan antas att klubben inte kan  
 betala sina förfallna skulder eller att  
 sådan oförmåga inträder inom kort.
När styrelsen mottagit begäran om extra 
årsmöte skall den inom 14 dagar kalla 
till sådant möte att hållas inom två må-
nader från kallelsen.

Kallelse med förslag föredragningslista 
och eventuella handlingar skall senast 
7 dagar före årsmötet tillsändas med-
lemmarna via brev (poststämpel) eller 
e-post, om sådan är anmäld, och anslås 
på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall 
tillställas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskri-
ven kallelse får den eller de som begärt 
mötet utfärda kallelse i enlighet med fö-
regående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som för-
anlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och om beslutförhet på extra 
årsmöte gäller vad som sägs i §17 och 
§18.

VALBEREDNING
§ 23 SAMMANSÄTTNING, 
ÅLIGGANDEN
Valberedningen bör ha en sådan sam-
mansättning att jämställdhet mellan 
kvinnor och män kan nås samt att olika 
åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kal-
lelse av ordföranden eller då minst halva 
antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor 
före årsmötet till styrelsen överlämna sitt 
förslag.

REVISION
§ 24 REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna 
och skall för deras räkning mellan års-
mötena granska styrelsens arbete.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del 
av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- 
och styrelseprotokoll och övriga hand-
lingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revi-
sorerna tillhanda senast fem veckor före 
årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god 
revisionssed, granska styrelsens förvalt-
ning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt 
till styrelsen överlämna revisionsberät-
telse senast tre (3) veckor före årsmötet.
Minst en ordinarie revisor samt supp-
leant bör vara godkänd eller auktorise-
rad. Revisor behöver inte vara medlem 
i klubben.
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STYRELSE
§ 25 SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och minst 
fyra (4) och högst tio (10) övriga leda-
möter samt högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen bör ha en sådan sammansätt-
ning att jämställdhet mellan kvinnor och 
män kan nås samt att olika åldersgrupper 
finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande 
och de övriga befattningshavare som be-
hövs.

Vid förfall för ledamot inträder supple-
ant enligt av årsmötet fastställd turord-
ning.

Avgår ledamot före mandattidens utgång 
inträder suppleant i dennes ställe enligt 
den av årsmötet fastställda turordningen 
för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad 
ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt 
men kanefter beslut av styrelsen ges ytt-
rande- och förslagsrätt. Han får utses till 
befattning inom styrelsen.

Om rätt att kalla enskild person till he-
dersledamot eller ständig ledamot av 
styrelsen stadgas i 3 kap §2 Riksidrotts-
förbundets (RF:s) stadgar.

§ 26 ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen 
golfklubbens beslutande organ och an-
svarar för
klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, 
SGF:s och dessa stadgar - svara för klub-

bens verksamhet enligt fastställda planer 
samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att
 -  tillse att klubben följer gällande 
  lagar och bindande regler
 - verkställa av årsmötet fattade 
  beslut inom ramen för av årsmötet  
  fastställd budget
 - med arbetsgivaransvar planera, leda  
  och fördela arbetet inom klubben
 - ansvara för och förvalta klubbens  
  medel samt redovisa dessa enligt  
  god revisionssed
 - lämna revisorerna de upplysningar  
  och handlingar som behövs för   
  att  de skall kunna fullgöra sina   
  uppgifter enligt stadgarna och god  
  revisionssed
 -  förbereda årsmöte.
Ordföranden är klubbens officiella re-
presentant och skall leda styrelsens för-
handlingar och arbete.

Vid ordförandens förfall skall vice ord-
föranden eller annan som styrelsen utser 
träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland 
styrelsens ledamöter enligt styrelsens 
bestämmande.

§ 27 KALLELSE, BESLUTSFÖR-
HET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av 
ordföranden eller då minst halva antalet 
ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god 
tid tillställas samtliga styrelseledamöter 
med uppgift om vilka ärenden som skall 
behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför då samtliga leda-
möter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av 
styrelsens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som 
biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta 
att ärende skall avgöras genom skriftlig 
omröstning eller vid telefonsamman-
träde. Sådan beslut skall anmälas vid det 
närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. 
Protokoll skall justeras av mötesord-
föranden.

Avvikande mening skall antecknas till 
protokollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

§ 28 ÖVERLÄMNANDE AV BESLU-
TANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutande-
rätt i enskilda ärenden eller i vissa grup-
per av ärenden till kommitté, annat or-
gan i golfklubben, enskild medlem eller 
anställd.

Den som fattat beslut med stöd av be-
myndigande enligt föregående stycke 
skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.

Från banan. Foto: ©Bertil Björk
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Den vanligaste formen av golfspel är 
som bekant slagspel och poängbogey. 
Man brukar säga att golf är ett sällskaps-
spel och med tanke på detta finns det 
därför också några andra spelformer, 
som gör golfrundan spännande, trivsam 
och rolig i sällskap med andra.

Matchspel
Till skillnad från slagspel och poäng-
bogey har matchspel mycket mer spän-
ning i sig. Varje hål är en tävling där din 
motspelare kan vinna, förlora eller dela 
hålet med dig. När den som vunnit fler 
hål än vad som återstår hål att spela är 
matchen vunnen, vilket oftast innebär att 
man inte hinner spela alla 18.

Matchspel brukar kallas för hjärnornas 
spel eftersom det hela tiden gäller att an-
passa sig till motspelarens slag. Allt kan 
hända under spelets gång så kom därför 
ihåg att inte ta något för givet.
Den här varianten är går snabbt att spela. 
Vet du med dig att du inte har en chans 
att vinna hålet kan du skänka bort det 
och gå vidare.

Poängbogey
I poängbogey beräknas poäng efter det 
uppnådda resultatet på varje hål. Tävla-
rens resultat i poängbogey är summan av 
poängen på varje hål. Poängbogey spe-
las normalt netto, d.v.s. tävlarna erhåller 
slag motsvarande sitt exakta hcp enligt 
banas slopetabell. Poängen beräknas på 
följande sätt: 
För ett resultat, netto, som är lika med 
hålets par erhåller tävlaren två poäng.
För varje slag lägre än par, får tävlaren 
ytterligare ett poäng. För varje slag hö-
gre än par får tävlaren avstå ett poäng. 
Kan man inte få någon poäng så bör man 
ta upp bollen och gå vidare för att vinna 
tid.

Slagtävling
Slagtävling är en speltyp, där det gäl-
ler att spela det fastställda antalet hål 
på minsta antal slag, brutto eller netto, 
d.v.s. avdrag av spelhcp.

Slaggolf
Slaggolf är en typ av slagspel med några 
specialregler och kan sägas vara ett mel-
lanting mellan poängbogey och slag-
tävling. Räkningen sker i antal slag där 
dock antalet slag per hål är begränsat.

Spelformer i Golf
Alla spelare får spela maximalt fem slag 
över par på varje hål. Har spelaren inte 
hålat ut efter dessa slag plockas bollen 
upp och resultatet noteras till PAR+5 
slag. På ett par 3 hål blir det maximala 
antalet slag alltså 8, på ett par 4 hål 9 och 
på ett par 5 hål 10. Vinnare är den som 
har lägst resultat.
Slagspel kan spelas med eller utan han-
dicap. Spelformen innebär att man måste 
vara lite mer 'rädd om slagen' än i po-
ängbogey.

Foursome
Denna spelform bygger på att två spelare 
bildar ett par och spelar på gemensam 
boll. Spelarna slår vartannat slag och 
före spelets start bestämmer de vem som 
skall slå ut från udda- respektive jämna 
hålnummer.
Efter att ha studerat banan blir denna 
spelfördelning upphov till taktiska dis-
kussioner vilket resulterar i att den som 
har normalt har flest greenträffar på kort-
hålen, självfallet väljer den variant med 
flest korthål.

Greensome
Detta är en variant på foursome med den 
skillnad att bägge spelarna slår ut på var-
je hål. Därefter väljer man den boll som 
man skall spela vidare på.
Efter detta val slår man sedan vartannat 
slag precis som i foursome.

Irish Greensome
Fungerar som vanlig greensome med 
den skillnaden att på par 4 och par 5 hå-
len slår båda spelarna efter sitt utslag yt-
terligare vars ett slag och då på sin med-
spelares boll. Därefter väljer man den 
boll som man med vartannat slag skall 
spela vidare på.
På par 3 hål slår bägge spelarna ut och 
därefter väljer man den boll som
man skall spela vidare på.

Running Eclectic
Den här spelformen går ut på att under 
en förutbestämd tid välja ut och föra de 
bästa resultaten för varje hål och rappor-
tera detta för tävlingsledningen. Vinner 
gör den som har det lägsta totalresultatet.
Tiden för en Running Eclectic är olika 
men ofta sträcker den sig över en hel 
golfsäsong. Det innebär att du har många 
chanser på dig att få bästa resultat på res-
pektive hål.

Har du en gång under säsongen fört in 
resultatet för ett hål, kan inte detta ändras 
även om du skulle råka spela bättre på 
detta hål vid ett senare tillfälle. Det för-
utsätter att du väl känner till vad du kan 
prestera som golfspelare

Scramble
Laget kan bestå av två, tre eller fyra spe-
lare. Under spelet väljer laget ut den bäst 
placerade bollen och alla slår därefter på 
var sin boll från denna plats tills bollen 
slutligen är i hål.
Alla är med och drar sitt 'strå till stack-
en', någon eller några gånger. En trevlig 
spelform som ger även de något mindre 
erfarna spelarna chansen att få vara med 
om något stort i resultatväg. Scorerna 
blir oftast låga.

Drop-out Scramble
Laget  består av fyra spelare.Samtliga 
slår ut. Därefter väljer laget den bäst 
placerade bollen och markerar den. Den 
spelare vars boll man valt, står över 
(drop-out) nästa slag. Övriga spelare 
placerar i valfri ordning sin boll och spe-
lar sina slag. Spelet fortsätter på samma 
sätt (med drop-out). Så fort någon hålat 
ut noteras scoren och laget fotrsätter till 
nästa hål.
Tävlingen spelas scratch. Lagen lottas så 
att sammanlagd hcp är så lika som möj-
ligt. Om laget består av endast tre spe-
lare, spelar alla utan drop-out.

Texas Scramble
Spelas som scramble men under tävlings-
ronden skall ett fyrmannalag välja varje 
spelares UTSLAG minst fyra gånger och 
ett tremannalag minst fem gånger.

Rumble
Är ytterligare en variant av scramble. 
Laget består av tre spelare.
Spelas som scramble men med följande 
resultatberäkning:
Hål 1 till 6: Bästa resultatet (poängen el-
ler slagen) räknas för endast en spelare 
räknas.
Hål 7 till 12: De två bästa resultaten ad-
deras och räknas.
Hål 13 till 18: Alla tre resultaten adderas 
och räknas.
Skulle laget bestå av fyra spelare beräk-
nas resultaten enligt ovan men på hål 13 
till 18 adderas de tre bästa resultaten.
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Nassau
Denna spelform går att genomföra som 
slaggolf, slagtävling, poängbogey eller 
bogeytävling. Man kan vara två, tre eller 
fyra spelare.
Vid en vanlig runda över 18 hål delas 
denna in i tre delar. Första nio, andra nio 
och totalt. För bästa resultat på dessa tre 
delar ges ett poäng för vardera.
Spelare som inte är riktigt säker på sin 
spelform, kan nå en formtopp nio hål i 
rad för att därefter drabbas av tillfällig 
förvirring. Ändå kan de med Nassau 
vara med och slåss om vinsten.

Tryall
I denna spelform är man två spelare i la-
get. Var och en slår ut med sin egen boll 
från tee. Inför andraslaget skiftar man 
boll. A slår på B:s boll och vice versa. 
Därefter spelar man hålet som foursome 
tills bollen är i koppen. Sedan börjar man 
om igen med varsin boll från nästa tee 
osv.
Om man t ex spelar ett par 3 hål och båda 
spelarna missar sina puttar, väljer laget 
vems boll som skall spelas. Väljer laget 
spelare B:s boll från tee, är det denne 
som också skall putta tredje slaget.
Tryall är en omväxlande och rolig spel-
form som ger spelarna bollägen som de 
normalt inte är vana vid.

Fyrboll
l Här bildar två spelare sida (lag). Det 
bästa resultatet på varje hål är sidans 

(lagets) resultat på hålet. Man kan spela 
fyrboll bästboll som matchspel, slagtäv-
lig eller poängbogey allt efter önskemål.
I tävlingssammanhang reduceras spelar-
nas spelhandicap med 10%.
I sällskapsspel kan man välja att spela 
med full handicap.
Fyrboll bästboll och sämstboll
Man spelar om två poäng per hål och en-
dast som matchspel.
Spelas som bästboll med tillägget att 
även de två övriga ('sämsta') bollarna 
jämförs. Det lag vars bästa boll har bäst 
resultat vinner en poäng, det lag vars 
'sämsta' boll har bäst resultat vinner en 
poäng.
Matchen slutar när endera laget vunnit 
så många poäng mer än det andra laget 
än vad som återstår att spela om. Om 
det ena laget efter 17 spelade hål leder 
med 3 poäng har de alltså också vunnit 
matchen.
Fyrboll bästboll och sammanlagt
Spelas som fyrboll bästboll och sämst-
boll med den skillnaden att man i stället 
för sämstbollen jämför lagens samman-
lagda resultat.

Köpenhamnare
En spelform som bäst och helst spelas 
mellan tre spelare. Köpenhamnare spe-
las enligt reglerna för poängbogey.
Spelarna delar 6 poäng per hål på följan-
de sätt: den bäste får 4 poäng, den näst 
bäste 2 och den sämste 0 poäng. Om en 

spelare är bäst och de andra lika, blir po-
ängställningen 4-1-1. Om två är bäst och 
den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. 
Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-
2.
Med lite egen matematik kan man spela 
även med fyra spelare.

Snörtävling
Spelas som slaggolf men varje spelare 
får lika många meter rep som sitt han-
dikapp med sig i bagen. Snöret kan an-
vändas för att sänka puttar eller ta sig ur 
svårigheter. Man klipper av lika mycket 
på snöret som man flyttar bollen. Detta 
innebär att om man vill sänka sin enme-
tersputt klipper man av en meter snöre. 
Snörklippet räknas inte i scoren. 

Flaggtävling
Varje spelare får en flagga med sitt namn 
och antalet erhållna slag på med sig i ba-
gen. När man slagit lika många slag som 
det står på flaggan sätter man ner den i 
backen. Den spelare som kommit längst 
vinner. 

Kicker
Spelas som slaggolf men spelaren får på 
varje hål slå om ett slag om han/hon vill. 
Dock inte en putt.

Källa
Åkersberga Golfklubb

Deltagare på Öppet Hus den 11 maj. Foto:©Magnus Andrén, Bosjökloster GK
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Lokala regler och bestämmelser:
Finns anslagna i receptionen

Avståndsbedömning:
Avståndsmätare är tillåtet vid tävling ar-
rangerad av Bosjökloster GK om inget 
annat är angivet.

Vita, gula och röda markeringar på fair-
way anger 200m, 150m resp 100m till 
greenens mitt.

Övningsspel:
Före tävling (dvs. samma dag) är öv-
ningsspel enbart tillåtet på övningsområ-
dena i anslutning till banan och klubbhus. 
Övningsspel på själva banan är förbjudet 
under tävlingsdagen.

Tävlingsklasser (om inget annat är angi-
vet i tävlingsinbjudan):
Klass A hcp 0 – 12,4. Klass B hcp 12,5 
– 24,4. Klass C hcp 24,5 – 36. Klass D 
hcp 37 - 54. Spelhandicap erhålles enligt 
aktuell slopetabell.
Finns deltagare i en klass genomförs all-
tid klassen, om antalet anmälda är 5 eller 
fler. Om antalet anmälda i en klass är 4 el-
ler färre kan den komma att slås samman 
med annan klass.
Varje spelare med officiell handicap (36,0 
och lägre) i annan klubb är välkommen 
att delta i klubbens tävlingar. Undantag 
gäller för tävling markerad med * i täv-
lingsprogrammet eller annan angivelse i 
särskild tävlingsbestämmelse.

Särskild klassindelning vid damtävlingar
Klubbens renodlade damtävlingar har 
normalt följande klassindelning:
Klass A hcp 0 – 18,4, klass B hcp 18,5 – 
29,9, klass C hcp 30,0 – 36,0, klass D hcp 
37 – 54.
För mer information kontakta damkom-
mittén.

Tee:
Om inget annat anges i tävlingsinbju-
dan till klubbtävling gäller spel från, av 
SGF, rekommenderad tee. Det innebär att 
damspelare med officiell handicap (0-36) 
spelar från röd tee medan herrar i samma 
handicapintervall spelar från gul tee. Her-
rar och damer med klubbhandicap (37-
54) spelar från röd tee.
Anmärkning
 •  Damer och herrar i hcpgrupp 1 kan  
  välja att spela från blå resp vit tee. 

Tävlingsbestämmelser 2013
(Se även SGFs Spel och Tävlingshandbok 2012 -2015)

  Detta ska i så fall meddelas i samband  
  med anmälan till aktuell tävling.
 •  Herrar 75 år och äldre kan välja spel  
  från röd tee, vilket ska anges vid 
  anmälan.
 • Ungdomar med officiell handicap som  
  under året fyller max 12 år kan välja  
  spel från röd tee samt
 • Herrar med officiell handicap och som  
  har stor funktionsnedsättning kan,  
  med läkarintyg som grund, välja röd  
  tee. Detta ska anges vid anmälan.

Anmälan:
Anmälan sker normalt via golf.se eller 
med medlemskort via golfterminalen på 
Bosjökloster GK. Anmälan kan också gö-
ras direkt till golfklubbens reception på 
telefon 0413-258 96.
Anmälan kan inte göras via e-mail!
I något enstaka fall görs anmälan skriftligt 
på särskild anmälningslista. Information 
om detta och andra nödvändiga uppgifter 
för resp tävling framgår av aktuell täv-
lingsinbjudan.

Återtagande av anmälan:
Anmälan kan återtas före anmälningsti-
dens utgång. Därefter anses anmälan vara 
bindande. Spelare som utan avanmälan 
eller godtagbart skäl uteblir från start kan 
komma att åläggas varning och ev också 
utestängas från deltagande i kommande 
tävlingar.

Medgivande enligt Personuppgifts-
lagen (PUL):
Med anmälan till tävling på Bosjökloster 
Golfklubb medger spelaren att namn och 
GolfID får publiceras i startlista och re-
sultatlista på golf.se, klubbens hemsida 
och anslagstavla. I annat fall ska receptio-
nen kontaktas.

Anmälningstiden:
Anmälan till tävling ska normalt ske se-
nast kl 15.00 sista torsdagen före tävling 
lö/sö.
Avser anmälan tävling under annan veck-
odag ska anmälan normalt ha gjorts senast 
kl 09.00 två vardagar innan tävlingsda-
gen.
Lottning:
Lottning sker direkt efter anmälningsti-
dens utgång, normalt med utnyttjande av 
GIT.

Startlista:
Uppgifter om starttider och startlista an-
slås efter lottning på anslagstavla i re-
ceptionen. Uppgifterna meddelas även 
normalt via e-post till anmälda och finns 
tillgängliga på golf.se och på klubbens 
terminal från kl 12.00 dagen före täv-
lingsdagen. Vid tävling lö/sö gäller sam-
ma sak från kl 12.00 sista vardagen innan 
tävlingsdagen. Uppgifter om starttider 
lämnas också av klubbens reception på tel 
0413 - 258 96.

Deltagarantal:
De flesta av klubbens tävlingar har be-
gränsning avseende antalet deltagare och 
om inget annat anges i tävlingsanmälan 
gäller anmälningsturordning.

Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften är 60:- (SEK) per 
person och tävling, om inget annat anges.
(Spelare från annan klubb erlägger därut-
över halv ordinarie greenfee om ej annat 
anges i tävlingsanmälan.)

Efteranmälan:
Anmälan till tävling efter anmälningsti-
dens utgång, s k efteranmälan, kan undan-
tagsvis godkännas och ska ske direkt till 
klubbens reception via telefon eller besök 
på klubben. Efter receptionens stängning 
görs sådan efteranmälan direkt till ansva-
rig tävlingsledare.
Ansvarig tävlingsledare för aktuell täv-
ling avgör i det enskilda fallet om efteran-
mälan ska aktualiseras för start i tävling-
en. Förutsättningen är att det finns ledig 
plats i befintlig boll samt att prisutdelning 
och resultatrapportering kan genomföras 
som planerat.

Handicap:
Tänk på att alltid hålla din handicap aktu-
ell, vilket du gör med ditt medlemskort i 
terminalen eller via golf.se. Fr o m 2013 
gäller att spelare utan EGA Exakt Täv-
lingshandicap kan få begränsade möjlig-
heter att delta i olika klubbars tävlings-
verksamhet, se nedan.
Tävlingsarrangör av tävling på Bosjö-
kloster GK ansvarar för att tävlingsron-
der, som är hcp-grundande, rapporteras 
och uppdateras i GIT. (Se gällande regler 
avseende definition av hcp-grundande 
rond.)



17

EGA Exakt tävlingshandicap:
För tävling arrangerad av Bosjökloster 
GK gäller att priser enbart kan erhållas av 
personer med EGA Exakt Tävlingshandi-
cap, om ej annat framgår av tävlingsin-
bjudan.
(Under 2013 kommer klubbtävlingarna 
före juni inte att ställa krav på EGA exakt 
tävlingshcp)
För lag-/partävling gäller att samtliga spe-
lare ska inneha EGA Exakt Tävlingshan-
dicap.
För mer information, kontakta klubbens 
kansli.

Alla personer med fyra Hcp-registrera-
de ronder (18 eller 9 hål) föregående år 
kommer att få EGA Exakt Tävlingshandi-
cap. Med registrerade Hcp-ronder menas 
antingen tävlingsronder alt. föranmälda 
sällskapsronder som finns registrerade i 
GIT eller Min Golf med resultat.

En spelare kan under året få EGA Exakt 
Tävlingshandicap genom att registrera 
tre Hcp-ronder. Spelaren får då automa-
tiskt EGA Exakt Tävlingshandicap redo-
visat i GIT.

Hemmaklubb:
Under samma kalenderår kan spelare 
endast representera en klubb, sk hemma-
klubb.
Val av hemmaklubb sker i början av sä-
songen.

Första start:
Om inget annat anges i tävlingsinbjudan 
sker första start kl 09.00

Sen ankomst:
Spelare, som är redo att påbörja rond 
högst 5 minuter efter utsatt starttid, får 
starta i tävlingen med två pliktslag, vilka 
påföres resultatet på första spelade hål.
Spelare, som överträder denna 5 minu-
tersgräns, är diskvalificerad från tävling-
en och får ej starta.

Officiell startklocka:
Officiell startklocka är normalt den klocka 
som återfinns vid startkuren innan tee på 
hål 1.
I undantagsfall kan den operativa täv-
lingsledningen ange annan officiell start-
klocka, exempelvis vid tävlingar med ge-
mensam start (s k shotgun-start).

Långsamt spel:
Tävlingsronden ska spelas raskt utan på-
tvingade dröjsmål. Om framförvarande 
boll nästan är ett tomt hål före så ska tem-

pot ökas. Uppstår ett tomt hål till närmast 
framförvarande boll ska genomsläpp ske 
på sedvanligt sätt.
Paus för fika/motsv under pågående täv-
lingsrond tillåts efter hål 9 och med högst 
8 minuter, om ej annat anges. Observera 
att reglerna om genomsläpp ska respek-
teras.

Avbrytande av tävling:
Vid extrema väderförhållanden eller an-
nan yttre orsak, kan den operativa täv-
lingsledningen avbryta pågående spel. 
Signal för sådan åtgärd är en c:a 3 sek-
under lång sirén. Spelare ska vid sådan 
signal omedelbart markera sin boll på ett 
sådant sätt att dess läge kan återskapas.
Därefter ska spelaren snarast bege sig till 
klubbhuset för vidare information.

Mobiltelefon, handdator och lik-
nande utrustning:
Mobiltelefon får medföras om den är av-
stängd eller i tyst läge och om den inte an-
vänds för störande samtal under ronden. 
Brott mot denna bestämmelse medför i 
första hand en varning. 
Upprepade förseelser mot denna bestäm-
melse betraktas som allvarligt brott mot 
etiketten och kan medföra diskvalifika-
tion enligt Regel 33-7.

Multifunktionella hjälpmedel såsom 
smartphone, handdator eller liknade ut-
rustning får användas som hjälpmedel för 
att mäta avstånd under förutsättning att 
den innehåller en avståndsmätande appli-
kation som uppfyller kraven enligt ovan 
(det vill säga endast mäter avstånd eller 
fungerar som elektronisk banguide). När 
den avståndsmätande applikationen an-
vänds får det inte finnas några andra funk-
tioner eller applikationer installerade.
Se regelboken 2012-2015, Bilaga IV, an-
gående ” Hjälpmedel och annan utrust-
ning” kapitel 5 (sidan 174). Se också Re-
gel 14-3.

Lika resultat:
Handicapregeln tillämpas om ej annat 
anges, dvs spelare med lägst antal erhåll-
na slag placeras först, vid lika spelhandi-
cap används den matematiska metoden.
Undantag: I KM utses segraren genom 
sudden death, särspel i detta fall sker på 
hålen 10, 15 och 18 i nu nämnd ordning.

Tvister:
Hänskjuts omgående till den operativa 
tävlingsledningen efter avslutad rond. 
(Observera möjligheten att spela en al-

ternativ boll.) Om spelare ej är nöjd med 
beslutet ska han/hon i direkt anslutning 
till tävlingen inlämna skriftlig protest till 
klubben. Klubbens beslut vad avser täv-
lingsresultat är dock oåterkalleligt.

Priser:
Prisutdelning sker normalt i anslutning 
till aktuell tävling. Kan pristagare ej när-
vara ska han/hon personligen underrätta 
den operativa tävlingsledningen. Om så 
ej sker tillfaller priset nästa närvarande 
spelare i turordning. Undanlagda priser, 
ej avhämtade inom 30 dagar efter tävling 
tillfaller klubben. För att s k vinnarglas 
ska utdelas krävs minst 7 deltagare i klas-
sen.

Tävlingsledning:
Tävlingskommittén, TK, utgör Bosjö-
kloster golfklubbs generella tävlingsled-
ning, i enlighet med SGFs bestämmelser, 
reglerna 33 och 34.
För den aktuella tävlingen finns en opera-
tiv tävlingsledning utsedd. Representant 
för TK ska alltid ingå i den operativa täv-
lingsledningen för klubbens öppna täv-
lingar märkta ”TK” i programmet.

Ändringar:
Golfklubben förbehåller sig rätten till 
ändringar i programmet. Sådana ändring-
ar meddelas i den särskilda informationen 
till aktuell tävling och anslås på klubbens 
anslagstavla.

Från banan. Foto: ©Bertil Björk
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Pristagare Shopens Säsongsstart

Pristagare Shopens Säsongsstart
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Pristagare Interstil Kors och Tvärs

Pristagare Interstil Kors och Tvärs Tävlingsledargolf. Från vänster Bengt Abrahamsson, 
Christina Maran och Thomas Andersson.



Föreningsbrev
Bosjökloster Golfklubb
243 95 HöörB

Handelsbanken, Höör
Preem, Höör
SEB, Hörby
Boijertz Conditori i Höör AB
Jurist- & MäklarHuset AB
Byggland Byggvaror i Höör AB
Jeppssons Måleri
Ringsjöstrand
Hörby Bil AB
ScanCord AB
LRF Konsult
Färs & Frosta Sparbank
Pr Tryck & Reklam AB
Interstil
B.A.Rev AB
Hercules Hår, Lund
S-Schakt Schönström AB
Olofssons Plåt AB 
Ringsjö Krog & Wärdshus
Bil & Traktor i Hörby AB
Skandia
IVT Industrier AB
Sparbanken Öresund

Bosjökloster Golfklubb tackar 
sina sponsorer och önskar

en trevlig sommar!

Höörs Tryckeri AB
JEB Lantbruksmaskiner AB
BM Fastigheter
Carnegie Investment Bank
Kraftringen AB
Johan Nilsson & Son
Nilsson & Lind
Mårtenssons Bil AB
Juristfirma Ingemar Lindh
Bilmånsson
Body Shop, Lund
Golfrestaurangen 
Bosjökloster
HÅSAB Recycling
Lokema fastigheter
Ringsjö Fisk
Safetel AB
Sandahls modehus
Shopen/GolfStore
Stiftsgården Åkersberg
Träningsstudio 9:e
Woody´s
XLBygg/Byggland


