Herrkommittén – Verksamhetsplan 2018
Herrkommittén fortsätter arbetet med att inspirera manliga seniorer att umgås och spela mer golf. Vår
verksamhet utgår ifrån ett ideellt förhållningssätt där så många som möjligt både bidrar och deltar. Golfens
bidrag till ett friskare och rörligare liv som berör människors välbefinnande är centralt i verksamheten. Vår
klubbkultur – Bokskogenandan – är viktig att bevara och utveckla för att öka sammanhållningen och
därmed trivseln i klubben, ett uppdrag där vi alla har ett ansvar att bidraga. Detta arbete är inte minst
viktigt att omfatta nya medlemmar för att bidra till att de får möjlighet att skapa kontakter och lära känna
nya spelpartners.
HK ser som en viktig uppgift att arrangemang och aktiviteter utformas på ett sätt som bidrar till att
samvaron och golfen blir roligare.
• Onsdagsgolfen - Basen i vår verksamhet, spelas onsdagar från 4 april med ”Äggagolfen” som avslutar
säsongen den 10 oktober. Onsdagsgolfen är öppen för alla herrseniorer, d.v.s. herrar över 22 år.
Onsdagsgolfen beskrivs under en egen rubrik på hemsidan.
• Vintertouren spelas varje onsdag från slutet av oktober till början av april. Vintertouren är öppen för alla
herr- och damseniorer. Spontangolf när vädret tillåter med samling kl 08:30 för lottning.
• After-Work ger möjlighet att spela tävling även för de medlemmar som är förhindrade att deltaga på
dagtid och spelas över 9 hål på tisdagar med början 15 maj och avslutas 14 augusti. Öppen för alla herrar
över 22 år. Första start kl 17:00. Läs mer i annan ”ruta”
• I höst, närmare bestämt den 12 september, ordnas en 1-dagsutflykt för de som deltagit i onsdagsgolfen.
Mer info kommer under rutan Aktiviteter.
• Golfvärdar på helgerna. Denna aktivitet var mycket uppskattad under 2017 inte bara av golfspelare utan
också av golfvärdarna som fick många trevliga kontakter. Aktiviteten med golfvärdar ska fortsätta under
2018, då ambitionen är att utöka verksamheteten, därför är det önskvärt att fler anmäler sig som
golfvärdar. Ansvarig för golfvärdarna är Fredrik Bonde.
Gemensamma aktiviteter med Damkommittén
• Två Texas scramble den 30 maj och 29 augusti med shot gun start kl 09.00.
 Solskensgolf 9 hål den 28 maj, 25 juni och 30 juli. Måndagar kl 17.45
• Kickoff 15 april för serielagen
 Hemlig utflykt 16 maj
• Ladies & Gents 13 juni
• Bokslaget 22 augusti. En inbjudningstävling för dam- och herrseniorer 22+
Utbytesgolf
• Flommens GK. Spelas vår och höst i Ryder Cup format över 27 hål. Lagen består av herrar 65+.
• Vasatorps GK. Spelas vår och höst. Inbjudna är kommittéledamöter i HK och DK, 10 spelare från var klubb.
 Kävlinge.
 Seriegolf. Bokskogens herrar deltar med 9 lag i olika klasser. Se specifik ruta för ytterligare information.

