TILL DIG SOM ÄR NY MEDLEM PÅ

BOKSKOGENS
GOLFKLUBB

VARMT VÄLKOMMEN TILL
BOKSKOGENS GOLFKLUBB
Kungsbanan

Gamla banan

Vi är glada för att du har blivit medlem i vår klubb och vill på detta sätt hälsa dig varmt
välkommen och se till att du kommer att trivas och utvecklas.
Med denna folder vill vi på ett enkelt och kortfattat sätt presentera klubbens olika
aktiviteter och förmåner som du som medlem kan ta del av. Du finner även dessa på vår
hemsida under Medlem/Medlemsvärden.
BANAN OCH ÖVNINGSOMRÅDET
Som medlem har du tillgång till två 18-håls banor i toppklass som du kan boka 360 dagar i
förväg, fri tillgång till vår övningsbana och övningsområde samt fria rangebollar.
Kontakta receptionen för köp av ditt rangekort.
TRÄNING
Om du vill delta i träning tar du kontakt med Bokskogen Golf Academy by Active Golf,
med sina PGA-instruktörer, Fredrik Tillgren, Johan Gullstrand eller Therese Nilsson.
Från hösten 2018 finns en toppmodern golfstudio för inomhusträning med Pro.

MEDLEMSVÄRDAR
På klubben har vi medlemsvärdarna Fredrik Bonde, Matte Jönsson och Maria Sandström, som
arrangerar olika medlemsaktiviteter. Tveka inte att kontakta medlemsvärdarna om du har
frågor, synpunkter eller förslag. Du finner deras kontaktuppgifter på sista sidan.
BARN OCH UNGDOMAR
På vardagskvällar är det aktivitet på övningsbanan med 47-orna, dvs golf under lekfulla former
för barn mellan 4–7 år. Övriga juniorer 8–21 år tränar också på vardagkvällar och helger under
vår och höst och har dagläger på klubben under sommarlovet. Juniorverksamheten har grupper
för 8–10, 11–13 och >14 år men har även aktiviteter över åldersgränserna. Särskild anmälan
krävs, se under Medlem/Juniorer/Träning på hemsidan.
KOMMITTÉER
Vi har aktiva dam- och herrkommittéer, som arrangerar program med utflykter, regelträffar,
träning samt spel med eller utan tävlingsmoment. Onsdagar är en återkommande tävlingsdag
och 11 måndagar under säsongen spelar damerna 9 hål på kvällstid, ”Golf i solnedgången”.
Herrarna har motsvarande spel på tisdagar, ”Afterwork”. Du anmäler dig till aktiviteterna via
Min Golf och på hemsidan och under resp. kommitté kan du ta del av säsongens program.
Är du intresserad av seriegolf ska du kontakta Dam- respektive Herrkommittéen.
TÄVLINGSSPEL
Om du är intresserad av att tävla gör du klokt i att hålla koll på tävlingskommitténs information
på hemsidan. Klubbtävlingar spelas företrädesvis på helgerna och du anmäler dig via Min Golf.
En uppskattad dag är den 6 juni, då vi spelar scramble klädda i gult och blått på Klubbens dag.
Du finner aktuellt tävlingsschema på vår hemsida under Golf/Tävlingar.
FÖRETAGSNÄTVERK
På Bokskogens Golfklubb har vi ett mycket uppskattat företagsnätverk med löpande aktiviteter
och arrangemang. Företagspoolen ansvarar för denna del av verksamheten och kan kontaktas
genom klubben för mer information.

GREENFEERABATT
Om du har vänner som du vill spela med på så erbjuder vi rabatt för dina vänner på båda
banorna i sällskap med dig. Se även “Finders Fee” erbjudandet nedan.
GOLFBIL
På Bokskogens Golfklubb har du som medlem alltid många riktigt bra medlemsförmåner. Bland
annat har medlemmar med läkarintyg alltid förmånliga rabatter på hyra av golfbilar.
RECEPTION OCH GOLFSHOP
Vår reception håller öppet 7 dagar i veckan och där möts du av Lars Andersson och Patrik
Feldt. Golfshopen briljeras av HeadPro Fredrik Tillgren och Bokskogen Golf Academy by
Active Golf som har ett mycket brett sortiment och konkurrenskraftiga priser.
GOLFRESTAURANGEN
Golfrestaurangen drivs av Maderiet, som blev utsedd till årets sydsvenska golfkrog 2013. Under
säsong håller restaurangen öppet mellan 8–19 och köket mellan 11–18 och erbjuder såväl lunch
som á la carte och catering. Du hittar veckomenyn på hemsidan under Restaurang.
Välkomna in och njut.
VÄNKLUBBAR
Bokskogens Golfklubb har vänklubbsutbyte med några utvalda golfklubbar i såväl Sverige
som utomlands. Detta utbyte ger ett fint utbytespris på greenfee, samt att vi även har en del
matcher mot respektive vänklubb med våra damer, herrar och juniorer. Gäller med fullvärdigt
medlemskap.
Vi ingår även i Top Nordic vilket är ett samarbete med 16 toppklubbar i norra Europa. Som
medlem får du spela på dessa banor utan kostnad. Vi uppmuntrar dig att använda detta tillfälle
till att besöka och uppleva dessa välansedda klubbar och spela några fantastiska golfbanor. Du
kan läsa mer om vänklubbarna och Top Nordic på vår hemsida under Medlem/Vänklubbar.

50/50 PROJEKTET
Vi arbetar aktivt med att modernisera golfen på klubben och i Sverige. Som pilotklubb i SGF:s
jämställdhetsinitiativ 50/50 har vi målsättningen att öka antalet kvinnor inom golfen och att göra
golfen tillgängligare och öka trivseln. Som ny medlem är dina åsikter extra värdefulla, eftersom
de kan hjälpa oss att utveckla klubblivet i rätt riktning. Bidra gärna med synpunkter kring detta
vid medlemsmöten, besvarande av enkäter m. m.
HEMSIDA, NYHETSBREV OCH FACEBOOK
Bokskogens Golfklubbs hemsida är www.bokskogen.com. Viktigt! Anmäl din e-postadress till
info@bokskogen.se, så får du löpande information om vad som händer på klubben genom
nyhetsbrevet Vecko-Nytt.
Klubben har också en Facebooksida som du gärna få gå in och gilla; Bokskogens Golfklubb.
Bokskogens damer har även en egen sluten Facebooksida. Där samlas alla tjejer och damer
som gillar att spela golf på Bokskogen. Forumet används som informationskanal om vad som
händer såsom möten, event, resor, träningar, tävlingar och annat kul. Det finns även möjlighet
att hitta nya golfvänner att spela med.
IDEELLT ARBETE
Om du vill engagera dig ideellt i klubben som någon typ av funktionär är du välkommen att
anmäla ditt intresse till klubbchefen Thomas Ahlberg.
FINDERS FEE
Sist, men inte minst, om du känner någon som du kan värva till Bokskogens Golfklubb som
medlem erbjuder vi en ”Finders Fee” i form av 1 000 kr rabatt på din årsavgift kommande år.
Behöver du hjälp med att beskriva vad man får som medlem rekommenderar vi att du hämtar
information på hemsidan (www.bokskogen.com/medlem/medlemvarden) eller tar hjälp av
kansliet.
Än en gång, varmt välkommen - vi hoppas att du ska trivas och utvecklas på klubben!
Personal och styrelse på Bokskogens Golfklubb

KONTAKTUPPGIFTER
Klubbchef

Tel

Mail

Thomas Ahlberg

0705-76 02 15

thomas.ahlberg@bokskogen.com

Lars Andersson

040-40 69 00

lars.andersson@bokskogen.com

Patrik Feldt

040-40 69 00

info@bokskogen.com

0708-30 51 28

bonde.fredrik@bredband.net
matte_jonsson@hotmail.com
e.maria.sandstrom@gmail.com

040-40 69 21
040-40 69 21
040-40 69 21

academy@bokskogen.com

040-630 88 09

kontakt@maderiet.se

0705-76 02 15

thomas.ahlberg@bokskogen.com

0704 26 77 02

damkommitten@bokskogen.com

0703 98 41 45

akessonhem@hotmail.com

Kansli/Reception

Medlemsvärdar
Fredrik Bonde
Matte Jönsson
Maria Sandström
PGA-tränare
Fredrik Tillgren
Johan Gullstrand
Therese Nilsson

academy@bokskogen.com
academy@bokskogen.com

Golfrestaurangen
Maderiet
Företagspoolen
Thomas Ahlberg
Damkommittéen
Britt Nilsson, Ordförande
Herrkommittéen
Åke Åkesson, Ordförande

Juniorkommittéen
Fredrik Tillgren

Tel
040-40 69 21

Mail

academy@bokskogen.com

Tävlingskommittéen
Johan Borglin

0705-53 33 55

cjborglin@gmail.com

0703-67 99 69

peter.kollert@hotmail.se

0730-87 59 39

maria.gardemyr@hotmail.com

0706-18 51 50

jorgen.johansson@sydvatten.se

Jonas Olsson

0706-23 56 56

jonas@jursla.com

Ledamot
Björn Candin

040-15 17 05

bjorn.candin@gmail.com

0703-34 49 36

ida.olsson@veberod.com

0706-76 72 65

peter@peterhanson.se

0705-76 02 15

thomas.ahlberg@bokskogen.com

Styrelsen
Peter Kollert
Ordförande
Maria Gårdemyr
Vice ordförande, sekreterare
Jörgen Johansson
Kassör

Ledamot
Ida Lombard
Suppleant
Peter Hanson
Suppleant
Thomas Ahlberg
Adjungerad

