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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

GOLFSÄSONGEN 2013 GÅR MOT SITT SLUT 

Ett intensivt golfår ur min och styrelsens synvinkel går mot sitt slut och vi är 

fullt upptagna med att lägga sista handen vid planeringsramarna för 2014 och 

bortom. 

Det var trevligt att så många kom på klubbens höstmöte den 29 oktober och 

tack för de frågor och synpunkter som kom fram vid mötet och efter mötet. 

Dessa tillsammans med att jag uppfattade deltagarna till stora delar nöjda med 

våra huvudtankar för framtiden, gör att vi känner att vi kan bli tydligare med 

planeringen för 2014. 

Sven Nilsson vår tf klubbchef är kvar i rollen till den 1 februari då Magnus kom-

mer tillbaka efter sin pappaledighet. 

Även om kansliet formellt är stängt under några vinterveckor, så är Sven och 

Anette på plats i de temporära kanslilokalerna under tiden som den stora om-

byggnaden pågår. Banpersonalen säkerställer att vår maskinpark blir i topptrim 

inför nästa år. 

Glöm inte bort att nyttja vår träningslokal ”Klosterhallen” för att bibehålla eller 

utveckla golfformen. 

Hela tiden är klubben beroende av att du som medlem bidrar med det du kan, 

utöver att spela golf, för att klubben ska utvecklas och fortsätta må bra. Fler får 

gärna anmäla sitt intresse för att vara med i någon kommitté.  

Det är med stor glädje jag hälsar Michael och Tina Wigh såsom pro och shop-

ansvariga samt restauratör Björn Forsén välkomna som våra nya samarbets-

partners. 

Om vi inte ses innan årsmötet och den nya golfsäsongen kommit 

igång 2014 med 40-årsjubileum, SM, nya lokaler, så önskar jag er 

God Jul och Gott Nytt År! 

Håkan Asmoarp 

NY PRO OCH NY KRÖGARE TILL 
BOSJÖKLOSTER GK 
Michael Wigh kommer från 2014 vara ny Pro på  

Bosjökloster GK. Förutom Pro-verksamheten kommer  

Michael tillsammans med hustrun Tina driva shopen och 

drivingrangen. 

Michael har arbetat som Pro i många år och kommer närmast från 

Kristianstads GK, där han också har drivit shop och drivingrange.  

Avtal har precis också skrivits med Björn Forsén, ägare av Höörs 

Gästgivaregård, att driva restaurangen på klubben från 2014. 
Michael och Tina Wigh med dottern Milla. 



BOSJÖKLOSTER GK 
Bosjökloster 101 

243 95 Höör 

Telefon: 

Kansli 0413-258 58 

Tidbokning 0413-258 96 

Banpersonal 0413-258 01 

Pro & Shop 0413-258 60 

Restaurang 0413-258 90 

Fax 0413-258 95 

E-post: info@bosjoklostergk.se 

www.bosjoklostergk.se 

KANSLIET INFORMERAR 

Banans öppethållande 

Ring alltid 0413-25896 samma dag, således speldagen, för att kontrollera att 

banan är öppen för spel. Meddelandet på telefonsvararen uppdateras vid för-

ändringar senast kl 08.00. 

Vi har tidbokning alla dagar, även under december och januari. Tid kan bokas 

30 dagar före aktuell speldag. Tid bokas via vår hemsida eller direkt på 

www.golf.se. Terminalen i receptionen är ej tillgänglig p.g.a ombyggnad.  

Receptionens och kansliets öppethållande  

Kansliet är stängt fr.o.m måndag 2 dec t.o.m  2 feb.  Post och mail kan skickas 

till adressen i spalten bredvid.  Hämtas och läses även under tider kansli och 

reception är stängda.  

Måndagen den 3 februari öppnar golfklubbens reception och kansli efter jul-

uppehållet. Vi finns på plats vardagar mellan kl. 09.00-13.00.  Fr.o.m 3 mars 

ökar öppettiden till 09.00-15.00. Mitten av februari skickas kallelsen till årsmö-

tet ut via Klubbnytt 1-2014.   

Sven och Anette 

FRÅN TÄVLINGSHORISONTEN 

Totalt har TK ansvarat för 15 tävlingar under året med totalt 987 starter, 6 par-

tävlingar och 9 singeltävlingar.  Medelantalet startande var 44,0 i singeltävling-

arna och 98,3 i partävlingarna. 

Årets bästa bruttoresultat hade Peter Åström med 71 slag på KM och Årets 

bästa nettoresultat hade Håkan Pagels på Säsongstarten med 65 slag. 

Tävlingsprogrammet för 2014 är i stort sett klart. För närvarande pågår arbetet 

med att hitta sponsorer till alla tävlingar. Vi kommer att göra ett nytt försök 

med tävlingen Två Generationer. 

Inför tävlingssäsongen 2014 har vi som målsättning att öka deltagandet i våra 

tävlingar med minst 10 %. Målsättningen är att KM skall bli allas angelägenhet 

och att vi ska nå mer än 100 deltagare på KM. Vi kommer också att försöka få 

snabbare spel. 

Vi har utarbetat nya Tävlingsbestämmelser inför 2014. Beslut om dessa kom-

mer att fattas av styrelsen under hösten. 

Hans-Åke Carlson / Ordf TK 2 

GREENFEEUTBYTEN 
Vi är med i Sydpoolen och inform-

ation om priser och vilka klubbar 

som ingår finns på vår hemsida. 

Vilka klubbar vi har Greenfeeut-
byte med hittar du också på hem-

sidan. Priser inför 2014 kommer 

att uppdateras efter årsmötet i 

mars 2014. Anslag kommer även 

finnas i receptionen när vi öppnar 
för säsongen.  

 

ÅRSMÖTET 
Klubbens årsmöte äger rum sön-

dagen den 2 mars. kl.14.00  i 

klubbhuset, då beslut fattas om 

avgifter, styrelsen väljs osv. Direkt 
efter årsmötet börjar vi fakturera 

årsavgifterna för 2014. I mitten av 

februari skickas kallelsen till års-

mötet ut via Klubbnytt 1-2014. 

 

KM 2013—RÄTTELSE 
Tyvärr var det två fel i resultat-
redovisningen för KM: 

D 22-59 vanns av  

Ann-Kristin Marcusson-Frid  och 

KM H 55 vanns av  
Roland Johansson. 

 

ÅRETS GOLFARE 
Vi gratulerar Kjell Jansson som 

blev Årets Golfare 2013 och vann 

tre av tävlingarna som ingick i 

årets golfare.  

 

REDAKTION 
Ansvarig utgivare:  

Håkan Asmoarp 

Produktion och layout: 

Berry Pahmp, Birgitta Pahmp 

Foton: Bertil Björk 

GRAND OLD MEMBER 

Styrelsen beslutade under 

2013 att införa begreppet 

Grand Old Member, som  

innebär att man får  

befrielse från årsavgiften från 

och med det år man fyller 90. 

Villkor är att man vid detta 

tillfälle varit medlem i  

klubben i minst 10 år.  

Vid höstmötet hade vi därför förmånen att utse Barbro Sellman till klubbens 

första Grand Old Member. 
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DAMGOLF 

Jag vill börja med att tacka Alla damer på Bosjökloster för denna säsong och 

även damkommittén för gott samarbete. Det fina väder vi har haft har påverkat 

antalet deltagande, inget att klaga på. 

Vi har haft vardagsgolf på måndagskvällar, med deltagande ungefär som tidi-

gare ca 20-25 damer. Vi var många på säsongstarten. Utbytesdagen slog rekord 

i år med 72 st damer från olika klubbar - jätteroligt. Tyvärr var vi mycket färre 

än tidigare på säsongsavslutningen. Förmodligen på grund av dålig väderpro-

gnos. Vädret blev emellertid mycket bra. 

Vår utflykt, som i år gick till Kävlinge, lockade som vanligt många damer, full 

buss. 

Serier som vi deltagit i är D-60, Skåneserien, Foursome open och Foursome 

med hcp där vi placerat oss i mitten ungefär. 

Säsongen 2014 

Vi kommer att fortsätta med vardagsgolf på måndagar med varierande 9- och 

18-hålstävlingar med lite olika teman. Det finns plats för många fler damer att 

delta i våra tävlingar och framför allt på vardagsgolfen då vi fikar efteråt och 

har prisutdelning och information om kommande händelser. 

De seriespel vi är anmälda till är samma som förra säsongen och vi hoppas på 

många som vill delta i de olika serierna. Det är så kul att komma ut och spela på 

olika banor. Vi kommer att ha Skåneserien på vår klubb den 31 juli. En stor 

tävling med många damer. 

I KM denna säsong var det fler damer än på många år, men 2014 skall vi bli 

ännu fler som ställer upp. 

All information kommer att komma ut på vår hemsida under Damer. Kolla in 

den. De damer som inte har anmält sin mailadress gör det, och har ni ingen 

dator eller vill få information via brev så anmäl detta till kansliet. 

Vi ser fram emot säsongen 2014, då vi har 40-års jubileum som också vi skall 

fira på något vis. 

Gerd Lundgren / Ordf. DK 

JUNIORTRÄNING 2014 
Information om säsongens junior-
träning utsänds normalt med 

kallelsen till årsmötet via Klubb-

nytt nr 1. Kolla noga, svarstiden 

brukar vara kort. 

 

BANPERSONALEN 
Alla kommittéer tackar unisont för 

den fantastiska bana som banper-
sonalen åstadkommer under Tho-

mas Nilssons ledning. Även gäster 

stannar ofta till efter rundan, går 

in till receptionen och berömmer 
banan! 

 

MEDLEMSMATRIKELN 
OCH STYRELSE-
PROTOKOLL NU PÅ 
HEMSIDAN 
Medlemsmatrikeln och protokoll 

från styrelsens sammanträden 

finns numera på klubbens hem-
sida. Du hittar dom under 

Medlem/Medlemsinfo. Sidorna är 

skyddade av lösenord så att bara 

medlemmar kommer in. Lösenor-

det är utskickat via mail. 

Har du inte fått mailet med lösen-

ordet kan det bero på att du inte 

har rätt mailadress på golf.se.  Gå i 

så fall in på Min Golf på golf.se 
och registrera din mailadress eller 

kontakta kansliet. 

 

OMBYGGNAD AV  
LOKALERNA 
Ombyggnaden av lokalerna är till 
för att skapa bättre arbetslokaler 

för personalen och att bereda plats 

för den nya shopen.  

All personal kommer att ha ge-
mensamma samlingsutrymmen, 

greenkeepern kommer att flytta 

ner från övervåningen till mark-

plan och receptionen kommer att 

ha större plats för flera att arbeta 
samtidigt. 

Shopen, som kommer att drivas av 

klubbens nya pro, kommer att 

finnas bakom glaspartiet framför 
receptionen. Dörren, som leder in 

till receptionen och den nya sho-

pen, är flyttad till vänster. 

 



SENIORGOLF 

Utbytestävlingar 

I år utökade vi startfältet i Fyrväpplingen till 24 deltagare per klubb. Detta har 

fallit väl ut förutom att rondtiderna har ökat något. 2014 kommer vi därför att 

göra försök med 3-bollar i stället för 4-bollar vid första tävlingen i Eslöv. Vid 

tävlingen på Bosjökloster kommer vi att testa med två klasser i stället för en. 

Anmälan till utbytestävlingarna kommer 2014 att kunna göras från och med 

måndag kl.12.00, två veckor före tävling. I år blir det ingen lottning av star-

tande, utan först till kvarn gäller. 

Klosterrundan  

I år gjorde vi en undersökning vilken spelform man föredrog i B-klassen. En 

stor majoritet ville övergå till slaggolf. Detta kommer att genomföras 2014. Vi 

ber samtliga medlemmar att marknadsföra Klosterrundan, så att vi kan öka 

deltagarantalet. Vi var bara 58 deltagare i år. 

Klubbdomare  

Målet är att utbilda 2 klubbdomare som kan deltaga i SM 2014. 

Hälsningar från Sven Jerre, Kerstin Hansson, Monica Gustavsson och Lennart 
Pettersson. 
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HERRARNAS  
SERIESPEL 
7 lag från Bosjökloster GK deltar i 

seriespelet. C:a 60 spelare har 
deltagit under året.  

Ett generellt problem i Skåne har 

varit att få ihop lag i H-45.  

14 gånger har lag uteblivit, vilket 
leder till att 3 lag utesluts 2014. 

Dock inget från Bosjökloster. 

Totalt har 385 lag deltagit från 

hela Skåne och spelat 2300  

ronder. 

Deltagaravgiften höjs 2014 till 150 

kr/lag.  

H-70 är redan efter 3 år lika stort 

som H-75. 

Lottningen för 2014 är klar och 

finns på Skånes Golfförbunds 

hemsida. 

Kontakta lagledarna och anmäl ert 
intresse! 

 

SKISM 
SKISM—Skånskt Individuellt 

Senior Mästerskap 

I H65 kom Lennart Andersson 3:a.   

I H75 kom Gordon Santesson 4:a.   

B Föreningsbrev 

Bosjökloster Golfklubb 

243 95  Höör 

VÅR BANA 

Så är äntligen ombyggnaden till nummertees färdig. Nu låter vi allt gå i vila 

över vintern för att öppna de nya nummertees när säsongen börjar, förhopp-

ningsvis i mitten av april nästa år. Ombyggnaden flöt utmärkt och tack vare det 

fina vädret så kunde vi även reparera skador framför green på hål 4 och hål 18.  

De nya tees blir 61, 58, 54, 50 och 45. Vi kommer även att sätta ut teekulor för 

nybörjarbanan 38, men den banan är inte slopad. Herrar har slopade tees 61, 

58, 54 och 50 och damer 58, 54, 50 och 45. När de nya tees tas i bruk kommer 

även fairway att förändras, så tillvida att vi inte kommer att klippa upp mer än 

till tee 45.  

Vi har genomfört allt i egen regi med Bosse Engdahl som hjälp. Ett stort tack till 

vår fina personal med Thomas i spetsen för allt det arbete ni lagt ner i ombygg-

naden. Tack vare er insats kunde vi hålla kostnaderna nere till ett minimum och 

vi fick råd med att lägga färdiggräs överallt. Under vintern kommer vi att trycka 

nya teeskyltar, scorekort och banguide, så att allt skall vara på plats till  

säsongstarten 2014. De nya banorna är slopade, så allt sådant arbete är klart.  

Bertil Björk / Ordf. BK 

OMBYGGNAD AV RECEPTION, SHOP  
OCH PERSONALUTRYMMEN 

Nu har den planerade ombyggnaden av reception, shop och personalutrymme 

kommit igång. Arbetet fortskrider enligt planerna och visst har det dykt upp lite 

smärre saker som vi inte räknat med, men än så länge har vi löst det. 

I övrigt så förändrar vi toaletterna på utsidan av klubbhuset, genom att flytta ut 

handfaten från toaletterna till entrén utanför toaletterna.  

Bengt Olssson / Ordf. FK 


