
Bosjökloster GK Klubbnytt 

nr 4—2014  

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Golfsäsongen 2014 går mot sitt slut 

Jag och vi i styrelsen hoppas ni haft ett roligt golfår, där ni känt att det har gått åt 

rätt håll med verksamheten, spelet och att ni tillsammans med våra gäster känner 

glädje och skillnaden när ni är på Bosjökloster GK. 

Det var trevligt att så många kom på klubbens höstmöte den 9 november och tack 

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

Vi har påbörjat sökandet efter ny restauratör och känner ni någon som vill fylla 

tomrummet efter årets duktiga team så kontakta mig. 

Denna vintern har vår Pro träningsmöjlighet för er som känner att ni vill vara 

bättre förberedda för nästa års golfsäsong. Ni har även möjlighet att använda vår 

träningslokal Klosterhallen för att bibehålla eller utveckla golfformen. 

I sittande stund har vi i styrelsen intensivt arbete med att tillsammans med vår 

personal planera för kommande år. Av naturliga skäl kan vi inte investera lika 

mycket de närmaste åren som vi gjort 2013-2014.  

Jag hoppas att ni alla bidrar till att även vi i Bosjökloster bidrar med golftillväxten 

i Sverige. 2014 tyder allt på att den nedåtgående trenden är bruten. Våra nya 

stjärnor i svensk golf gör skillnad. 

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. 

Jag önskar er alla God Jul och Gott Nytt år 

Håkan Asmoarp 

Ett gäng glada juniorer—klubbens framtid! 



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  

E-post: info@bosjoklostergk.se 

www.bosjoklostergk.se 

KANSLIET INFORMERAR 

Banans öppethållande 

Banan är normalt öppen med ordinarie greener och tees. Vid frost eller snö 

stängs banan. Vid förändring lämnas meddelande på telefonsvararen  

0413-258 96 senast kl 8.00 och på klubbens hemsida.  

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.  

Receptionens öppethållande 

Receptionen är stängd fr.o.m måndag 1 dec 2014 t.o.m 1 feb 2015. Post och mail 

kan skickas till adressen i spalten bredvid. Hämtas och läses även under tider då  

receptionen är stängd. 

Måndagen den 2 februari öppnar golfklubbens reception efter jul-uppehållet.  

Vi finns på plats vardagar mellan kl. 09.00-13.00. Fr.o.m 2 mars ökar öppettiden 

till 09.00-15.00. I mitten av februari skickas kallelsen till årsmötet ut via  

Klubbnytt 1-2015. 

Magnus och Anette 
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DISTRIBUTION AV 

KLUBBNYTT  
Under 2013 beslutades att produ-

cera klubbnytt med två nummer 

per post och 2 nummer per mail 

jämfört med tidigare år. Utöver 

det har klubbnytt 3 och 4 som 

skickas per mail ett reducerat 

antal sidor. För Er som saknar 

mailadress i GIT (Golfens IT-

system) skickas klubbnytt 3 och 4 

med post. Vår förhoppning är att 

detta ligger i tiden och att infor-

mationen fungerar på ett tillfreds-

ställande sätt. Även detta nummer 

av klubbnytt kommer som brukligt 

att ligga på klubbens hemsida, 

www.bosjoklostergk.se och de 

färskaste nyheterna kommer alltid 

först där. 

 

BANGUIDE MED FILM 
Det finns videofilmer på nio av 

banans hål inlagda på hemsidan. 

Titta under Klubben/Banan/

Banguide och välj  ett av hålen  

2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 eller 18. 

Filmningen är gjord av Göran 

Åsgot tillsammans med Bertil 

Björk. 

 

ÅRSMÖTET 
Klubbens årsmöte äger rum  

söndagen den 1 mars. kl.14.00  i 

klubbhuset, då beslut fattas om 

avgifter, styrelsen väljs osv.  

I mitten av februari skickas 

kallelsen till årsmötet ut via 

Klubbnytt  nr 1-2015. 

 

REDAKTION 
Ansvarig utgivare:  

Håkan Asmoarp 

Produktion och layout: 

Berry Pahmp 

Foton: Bertil Björk m fl 

KLUBBENS NYA MEDLEMSKOMMITTÉ 

I somras beslöt styrelsen att starta en medlemskommitté, för att öka den sociala 

samvaron bland medlemmarna. Ansvarig för gruppen blev Eva Grubbström 

tillsammans med Camilla Hedberg, Thomas Andersson och Barbro Pettersson. 

Målsättningen för kommittén är att arrangera olika former av aktiviteter och 

träffar som i första hand inte är golftävlingar. Detta kan vara ett sätt för 

medlemmar och intresserade att träffas under lättsamma former och kanske 

göra helt andra saker tillsammans än att spela golf. 

Premiär under hösten 

Tillsammans med restaurangen arrangerades under hösten två After Golf-

träffar. En mycket uppskattad buffé serverades och närmare 50 medlemmar, 

plus några utanför golfen, kom för att träffas, äta gott (till en mycket låg peng) 

och koppla av en stund tillsammans. 

Fortsättning blir det till nästa säsong 

Planerna för 2015 är fem träffar med olika teman. After Golf blir namnet och 

samarbetet med restaurangen fortsätter. En träff i månaden är planerad under 

maj – september.  

Första kvällen i höst fick de närvarande komma med egna önskemål på 

tematräffar. Av dessa blir det nu en Shopkväll med Tina och Micke 

(mannekänguppvisning, presentation av utrustning, tips på träning etc), KM i 

pilkastning, minigolf, musikquiz mm. 

En gemensam utflykt till Nordea Masters med buss planeras och en temakväll 

om kost och hälsa. Vi kommer också att arrangera nybörjargolf för nya 

medlemmar på söndagseftermiddagarna, för att dessa ska få någon att spela 

med. Samling sker kl 15 vid klubbhuset och då ordnas spelsällskap till rundan, 

som kan vara 4, 9 eller 18 hål. Ingen föranmälan eller avgift.  

Programmet och träffarna kommer att annonseras på hemsidan, via affischer 

och mailutskick till alla i klubben. Så vill du få lite mer social gemenskap och 

har du idéer och tankar på vad du tycker kommittén skall arrangera, 

välkommen med dina synpunkter och med dig själv. 

Eva Grubbström/medlemskommittén 
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HERRARNAS  

SERIESPEL 2015 
Det blir enbart ett H-65 lag, men 

däremot två lag i H-70. 

En H-80 serie kommer att starta 

2015, men Bosjökloster kommer 

inte att ha något lag i den serien 

under 2015. 

Under vintern/våren kommer 

varje serielag att få fyra 

träningstillfällen tillsammans med 

Micke. 

 

RINGSJÖFISK  

SENIORCUP 
I denna tävling räknas snittet från 

de 10 bästa tävlingarna som 

seniorerna spelar på tisdagar.  

Förstaplatsen delades av Agneta 

Johansson och Kenneth 

Truedsson båda på 73,8 i snitt. 

Trea blev Agneta Lindqvist 74,1. 

 

SENIORERNAS 

UTBYTESTÄVLINGAR 
Seniorerna vann både Triangel-

matchen mot Ljungbyhed och 

Perstorp samt utbytestävlingarna 

mot Lund. Däremot blev 

Bosjökloster sist i Fyrväpplingen 

mot Hesslegården, Eslöv och 

Skepparslöv. 

 

REGELTRÄFFAR 
Under våren kommer det att bli 

regelträffar för alla medlemmar, 

precis som tidigare. 

Dessa träffar har varit välbesökta 

och mycket givande. Vår ”egen” 

domare Bertil Björk är den som 

håller i dessa träffar och försöker 

lära oss sådant som vi inte kan och 

även sådant som vi trodde att vi 

redan kunde. 

JUNIORERNA GÅR FRAMÅT PÅ BOSJÖ GK 

Som du säkert märkt har det varit betydligt fler juniorer på banan i år än under 

de senaste åren. Det är på flera sätt otroligt glädjande och dessutom viktigt för 

klubben.  

Vi i juniorkommittén har tillsammans med Micke lagt om träningsupplägget 

och aktiviteterna till i år för att ge juniorerna glädje i golfen och börja bygga 

upp en gemenskap. Vi har förutom Mickes erfarenhet bland annat inspirerats 

av andra idrotter som fotboll och ishockey. Responsen har varit över förväntan 

och vi har gått från att ha ungefär 35 stycken juniorer i träning till över 60. Det 

har varit träning nästan varje vecka under hela sommarhalvåret med 

organiserat spel på banan en gång i veckan. Flera av juniorerna har kommit till 

klubben och spelat två gånger i veckan. Inte undra på att de utvecklats 

fantastiskt och har haft kul tillsammans. Dessutom har många kommit till 

banan för att spela även när det inte varit träning, precis som det skall vara. 

Titta gärna in på hemsidan om du är nyfiken på vad vi gjort under året. 

Planeringen inför 2015 pågår för fullt. Vi kommer att starta både träning och 

spelträning för de större juniorerna i mars och hålla på varje vecka fram till 

oktober. Under sommaren kommer vi att ha både träningsläger och speldagar 

samt eventuellt åka till andra banor och spela. Vår förhoppning är att vi också 

skall få ihop ett lag som kan ställa upp i seriespel. Självklart kommer vi att åka 

till Nordea Masters för att se världseliten spela. Det är en härlig inspiration och 

vi som var där i år minns fortfarande hur Stensson sänkte bollen från 147 

meter.  

Vi vill göra väldigt mycket och juniorernas idéer och förslag är en ständig 

inspirationskälla. Målet är inte att vi skall vara en golfskola utan att vi ska ge 

barn och ungdomar en meningsfull fritid och en härlig gemenskap. För att vi 

skall lyckas behövs engagemang från föräldrar! Precis som i andra 

idrottsklubbar behövs föräldrar som kan skjutsa till tävlingar och träningsläger. 

Det kommer att behövas ”assisterande tränare” framförallt vid spelträningarna 

då det behövs vuxna som kan följa med på banan. Tro mig, det är riktigt skoj, 

men också nödvändigt, om vi skall kunna utveckla juniorverksamheten vid 

Bosjökloster GK till att bli något riktigt bra.  

Henrik Lindahl/juniorkommittén 
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B Föreningsbrev 

Bosjökloster Golfklubb 

243 95  Höör 

OLYMPIAGOLFEN 2014 

Tävlingsperioden för olympiagolfen var 2014 mellan 1 maj – 17 augusti och 

spelades i fem handicapklasser för herrar, fyra för damer och fem för juniorer. 

Alla registrerade handicapronder får räknas och det är de fem bästa ronderna 

som summeras och räknas som kvalificering för Sverigefinalen. I år var det 

totalt 2489 herrar, 887 damer och 293 juniorer. 24 spelare deltog från 

Bosjökloster.  

Sverigefinalen spelades på Öijareds Golfklubb för herrar, Alingsås Golfklubb för 

damer och Partille Golfklubb för juniorer. Bosjökloster hade 4 spelare med i 

Sverigefinalen, Magnus Johansson och Emil Malm i herrklasserna och Yvonne 

Nilsson och Britt-Marie Abrahamsson i damklasserna. 20 st av ca 300 finalister 

skulle få packa golfbagarna och ge sig av till Jebel Ali Beach Hotel i Dubai 7-12 

december. Efter söndagens sista rond var Magnus Johansson från Bosjökloster 

en av dessa, då han kom tvåa i sin klass på 74 respektive 72 netto. Finalen 

spelas 7-12 december och vi önskar Magnus Johansson lycka till! 

Gordon gratuleras av Håkan Asmoarp 

NY KRÖGARE 
Som bekant står vi just nu utan 

restauratör. Under december 

annonserar vi ett par gånger i 

Skånska Dagbladet om detta. Har 

du egna tips idéer eller kontakter, 

så hör av dig till Magnus Andrén 

eller Håkan Asmoarp, 

hakan.asmoarp@telia.com. 

 

MEDLEMSMATRIKELN 

OCH STYRELSE-

PROTOKOLL PÅ  

HEMSIDAN 
Medlemsmatrikeln och protokoll 

från styrelsens sammanträden 

finns på klubbens hemsida. Du 

hittar dom under Medlem/

Medlemsinfo. Sidorna är 

skyddade av lösenord så att bara 

medlemmar kommer in. 

Lösenordet 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. 

 

BANPERSONALEN 
Alla kommittéer tackar unisont för 

den fantastiska bana som banper-

sonalen åstadkommer under 

Thomas Nilssons ledning. Flera 

gäster har kommenterat att det är 

den bästa banan de spelat på 

under året och definitivt de 

snabbaste greenerna! 

SVENSK MÄSTARE I H75-KLASSEN 

 

Gordon Santesson från 

Bosjökloster GK vann klassen 

H75, som spelades på 

Öresunds GK.  

Gordon uppvaktades på 

höstmötet 9 november. 

HÖSTMÖTET 

Söndagen den 9 november höll styrelsen ett informations- och höstmöte. 

Kommittéerna berättade om året som gått och sina verksamhetsplaner och 

verksamhetsinriktning för 2015. Till sist avslutade Max Munther med ett 

föredrag om spel på touren.  

En förväntansfull skara i avvaktan på att höstmötet ska börja 


