
       Nyhetsbrev – Bosjökloster GK         

 
 

 
”PROVA PÅ GOLF” 

Nu är det dags igen för ”prova på golf” söndag 12/6 kl 13-15.  
Efter passet bjuder vi på fika och i klubbhuset. Alla är välkomna och vi ser gärna att man föranmäler sig 
men det går även bra att komma spontant. Man kan låna klubbor och arrangemanget är gratis.  
Du som medlem, bjud gärna in vänner, grannar, kollegor eller någon du tycker borde prova på. 
Anmälan kan du göra på 0413-258 58 eller info@bosjoklostergk.se 
 
 

”NYA MEDLEMMAR” 
Som ytterligare i ledet av att hitta medlemmar till vår fantastiska klubb erbjuder vi: 
Den 14 juni och 22 juni kl 19.00 (samling 18.20) kan du som medlem bjuda med dig vänner som utan 

kostnad får prova stora banan fyra hål och visa hur kul du har det och hur fin vår bana är.                       

Anmäl ert deltagande på info@bosjoklostergk.se eller 0413-258 58 – Välkomna  

Var och en av er som värvar en medlem (senior, se nedan) innan 1 augusti, erhåller ett presentkort i 

shopen eller restaurang på 300 kr (gäller vid ordinarie medlemskap). 

Var och en av er som värvar fem senior medlemmar som väljer medlemskap med eller utan lån, innan den 

1 september, får ett gratis medlemskap 2017. 

Utan din medverkan i medlemsvärvningen så blir vår framtid en tuffare utmaning. 

Ditt engagemang utvecklar den positiva känslan, lycka till med golfvärvningen. 
 
Med bästa hälsningar från din ordförande Håkan Asmoarp 
 
 

”KLUBBENS KIOSK” 
Kiosken är i full gång och vi håller öppet ca 09.30-15.30 alla dagar över hela sommarlovet, i övrigt är det 
samma tider fast bara på helger. När kiosken inte är öppen så hänvisar vi till ”Palle” och restaurangens 
öppettider. Restaurangen har samma kiosksortiment som vi har.  
 
Tänk på att det är kontanter som gäller i kiosken och man kan inte använda sitt konto i restaurangen. 
Nyhet – fr o m i år kan vi däremot erbjuda SWISH betalning i kiosken. 
 
 

 
Vi ses på banan 

 
Hjärtligt välkomna – Bosjökloster GK 
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Missa inte heller: 

Skånes Djurpark 2016 –  

ett äventyr för alla tillfällen 
 

För alla medlemmar på Bosjökloster GK har vi ett extra förmånligt pris på säsongskort.Ni får 20% rabatt på 

ordinarie pris. Erbjudandet gäller fram till 30 juni så passa på att köpa redan nu! 

http://kampanj2.skanesdjurpark.se/sv/se-gora/a1190472/säsongskort-för-bosjöklosters-golfklubb-

20/detaljer  

Säsong 2016 kommer inte bli någon tidigare säsong lik i Skånes Djurpark. Med stora investeringar för djur, 

natur och lek har vi även premiär för nya kiosker i parken. Vattenlek med vattenrusch och gruvbolaget har 

öppet i sommar samt att det är den efterlängtade premiären av första Fåret Shaun-Land.  

Fåret Shaun till Skånes Djurpark 

Den 18 juni kommer Fåret Shaun och hans flock till Skånes Djurpark och då är det äntligen premiär för 

världens första Fåret Shaun Land! Barnens favorit Fåret Shaun flyttar in på 20.000 kvm. Här kan ni träda in i 

en unik värld som är uppbyggd kring historien och karaktärerna ni känner igen från tv-serien och filmen. 

Fåret Shaun Land är en stor lantbruksmarknad full av aktiviteter, för både små och stora. Träffa Fåret 

Shaun, hans flock och deras vänner, lär dig mer bondgårdens alla djur och åk traktor på en 250 meter lång 

traktorbana.  

Var först med att välkomna Fåret Shaun! 

Besök www.skanesdjurpark.se eller följ oss på www.facebook.com/skanesdjurpark för mer information. 

Välkommen till vildmarken!

 


