
Rätt oSlätt                     
Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb.                                          Nr. 1. 2022 
    

Glöm ej klubbens Vårårsmöte
tisdagen 29 mars kl. 19.00 i klubbhuset!

Foto: Viggo Jacobsen.



2  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2022

Ordföranden har ordetOrdföranden har ordet
Vi är många nu som står i start- 
groparna inför en ny golfsäsong. Det blev 
en mycket blöt vinter och banan har fått 
hållas stängd i mycket större utsträckning 
än vad vi är vana vid och nu är vi sugna på 
att komma i gång!

Ni som har besökt klubben nu 
i februari ser att vi har en ombyggnad 
som pågår. För 16 år sedan gjorde Ernst 
Gunnarsson en ritning för att kunna få 
ett klubbhus med shop och reception i 
en öppen planlösning. Först nu har vi fått 
möjligheten att genomföra detta.

Ombyggnaden faller väl ut med 
att vi tidigare i en SWOT analys fick 
ett entydigt resultat som innebar att vi 
måste utveckla och modernisera vår 
klubbhusmiljö. 
 Klubbhusets nedervåning var i denna 
undersökning det minst attraktiva vi har 
på klubben och man önskade ett mer 
levande klubbhus. 
 Vi påbörjade en uppfräschning av 
serveringsdelen av restaurangen förra 
vintern och denna vinter tar vi då steget 
vidare mot en modern klubbhusmiljö. 

 Att vi nu har möjlighet att genom-
föra ombyggnaden är tack vare alla enga-
gerade medlemmar och sponsorer vi har 
på klubben. 
 Tack till alla som engagerat sig i 
detta med tid, kunskap och resurser. Det 
är fantastiskt vad vi kan uppnå när vi 
samverkar. 
 Nu arbetar alla hårt för att vi ska 
kunna ha det mesta på plats innan påsk. 

Alla medlemmar måste hjälpas 
åt för att skapa trivsel på en golfklubb. 
Historiskt har vi på Söderslätt varit duktiga 
på att få nya medlemmar att känna sig 
välkomna. Under pandemin har många 
börjat spela golf eller återupptagit sin golf. 
Vi måste nu hitta bra sätt att behålla våra 
nya golfare, rekrytera nya till klubben och 
på så sätt förstärka vårt medlemsantal.

Vi levererar en bana av hög 
kvalitet och en jättefin träningsanläggning 
inklusive korthålsbana. Vi har ypperliga 
möjligheter för nya att utvecklas, men 
vi behöver alla hjälpas åt att få ut det 
budskapet. 

Är du ny i klubben? 
Ett bra sätt att lära känna andra 
medlemmar är att delta i klubbens 
aktiviteter eller engagera sig i någon 
kommittée. Är du nyfiken på detta så 
kontakta någon av oss på klubben så 
berättar vi mer. 

Vi håller vårt årsmöte den 29 mars 
– kallelse finns med i detta nummer av 
Rätt och Slätt.  Jag ser fram emot att 
träffas på ett årsmöte i verkliga livet.

Christina

KorthålsbananKorthålsbanan
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Vår Pay & Play korthålsbana är öppen för alla.
Spelavgiften (greenfee) är 100 kr senior och 60 kr junior. 
Ungdomar under 12 år spelar gratis vid spel tillsammans 
med senior. 
Pay & Play korthålsbana har par 27 och längd 990 meter.

 
Behöver du hyra golfutrustning? Personalen i shopen 
hjälper dig.
Är du intresserad av ha event med kompisar eller 
arbetskamrater. Kontakta klubbchefen på 0733-
497380 för prisuppgift.
Varmt välkommen!

Hål 1:  par 3 hcp 2             120 meter
Hål 2:  par 3 hcp 3             110 meter
Hål 3:  par 3 hcp 1             150 meter
Hål 4:  par 3 hcp 9               70 meter
Hål 5:  par 3 hcp 7               90 meter
Hål 6:  par 3 hcp 5             130 meter
Hål 7:  par 3 hcp 4             140 meter
Hål 8:  par 3 hcp 8               80 meter
Hål 9:  par 3 hcp 6             100 meter
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    material. Redaktionellt 
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    angivande av källa.

 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  soderslattsgk.com      
        e-post: soderslattsgk@sslgk.se

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
Tävlingsledning ...... 040 42 96 81
Kansli ...................... 040 42 96 82
Klubbchef................ 040 42 96 83
Shop/Instruktör ....... 040 42 96 85
Restaurang ............. 040 42 96 86
Fax  ......................... 040 42 96 84

Öppettider: 

Kansliet håller under lågsäsongen 
öppet vardagar mellan 09.00-15.00. 
Under högsäsongen är öppettiderna 
08.00-16.00.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i juni 2022.

Tryck: exakta i Malmö.

Kansliet informerarKansliet informerar
Kansliet informerar våren 2022
Klubbhuset
Just nu pågår ombyggnaden av klubbhuset vilket medför lite störningar i verksamheten. 
Ombyggnaden beräknas vara helt klar innan påsk.

Information till nya medlemmar:
Vi kommer under våren att bjuda in våra nya medlemmar till ett informationsmöte för 
att berätta om vår fantastiska klubb. 
Datum kommer att kommuniceras ut till berörda medlemmar via mail under våren.

Vårårsmöte
Vårårsmötet sker den 29 mars 19.00 på klubben. 
Om restriktionerna inte tillåter ett fysiskt möte återkommer vi via veckobrevet inom 
kort.

Äggaröran 2022
Årets första klubbtävling, Äggaröran, en 2-manna scramble spelas måndagen den  
18 april med kanonstart 09.00. 
Tävlingen ligger uppe i GIT och det går bra att anmäla sig redan nu.

Söderslättsveckan
Vecka 29 är det åter dags för vår tävlingsvecka Söderslättsveckan. 
Redan nu bör ni blockera denna i er kalender och snarast anmäla er till våra tävlingar. 
Detta är en fantastisk möjlighet att umgås och lära känna fler spelare på klubben!

Nyhetsbrev
Vi har gått över till ett nytt nyhetsbrev som skickas ut genom Min Golf. 
Det är därför viktigt att ni har era uppdaterade uppgifter i Min Golf. 
2023 kommer även era avgifter att betalas genom Min Golf så viktigt att detta är rätt. 
Logga in redan idag och uppdatera era uppgifter.

Söderslättsdagen
Den 6 juni är det tid för Söderslättsdagen. 
Boka upp i er kalender redan idag. 
Vill du hjälpa till att skapa denna fantastiska dag ta kontakt med vår medlemskommitté.

Johnny Neldeborn 
Klubbchef

Ordföranden har ordetOrdföranden har ordet

Trycksak
3041 0417

SVANENMÄRKT
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En ny härlig golfsäsong närmar sig med stormsteg!

Årets aktiviteter är i skrivande stund ännu 
på planeringsstadiet men förhoppningen 
är att vi ska kunna genomföra både 
träff med nya medlemmar och 
Söderslättsdagen utan restriktioner.
Välkomna ALLA medlemmar, nya som 
gamla, unga som äldre, till årets aktiviteter!

MedlemskommittenMedlemskommitten

Nya medlemmar – 
välkomna!
Förra årets träff med nya medlemmar 
blev helt och hållet digitalt via Teams och 
det planerade välkomstmötet 2020 blev 
inställt p.g.a. COVID pandemin. Men i år 
bjuder vi åter in till ett informationsmöte 
lite längre fram i vår när ombyggnaden 
av klubbhuset är klart. Datum meddelas 
senare så håll koll på anslagstavlan i 
klubbhuset och Johnnys vecko-mail.

https://www.facebook.com/ 
SoderslattsGK/

Håll dig uppdaterad 
på vad som händer genom att ha koll 
på klubbens anslagstavla, kontrollera så 
Johnny har en aktuell mailadress till dig 
så du får klubbchefens veckomail med 
senaste nytt, och glöm inte att ”gilla” 
klubben på Facebook och följ oss på 
Instagram.

Vi ser fram emot att få träffa er alla ute på 
banan och i klubbhuset.
Hälsningar från Medlemskommittén

Sunday Open – 
härliga golfrundor på 
söndagseftermiddagen
Sommarens upplaga av Sunday Open 
startar i mitten av maj och håller på 
fram till början av september. Just nu är 
vi inte helt klara med planeringen men 
återkommer under våren med mer 
information via Facebook, Johnnys vecko-
mail och på klubbens anslagstavla.
Du som är spelsugen på söndagen, oavsett 
ålder eller handicap är VÄLKOMMEN. 

Golfvärdar – skapar 
trivsel på banan
Visst är det trevlig att träffa på en Golfvärd 
ute på banan!

Förra sommarens Golfvärdar var  
mycket uppskattade av både medlemmar 
och greenfee gäster. 

Vår ambition är att även i år kunna ha 
golfvärdar ute på banan varje lördag- och 
söndag förmiddag under juni, juli och 
augusti. 

En golfvärds främsta uppgift är att ska-
pa trivsel ute på banan, ge tips och råd och 
samtidigt hålla ett öga på speltempot. 

För att kunna täcka sommarens helger 
behöver vi din hjälp. Anmäl ditt intresse 
redan nu till Johnny eller håll utkik efter 
anmälningslistan på klubben. 

Som tack för att du ställer upp bjuder vi 
dig på en lunch efter ditt pass. 

Söderslättsdagen 6 juni 
Efter att de senaste två årens 
Söderslättsdag blivit inställd på grund av 
pandemin håller vi tummarna för att årets 
Söderslättsdag den 6 juni kan genomföras.

Liksom tidigare år kommer det att 
bli en dag fylld med aktiviteter för alla 
åldrar och vi hoppas våra medlemmar tar 
med sig barn, barnbarn, föräldrar, vänner, 
arbetskamrater, grannar till en trevlig 
familjedag på klubben. 

Mer information om dagen kommer 
när det närmar sig, men boka redan nu 
den 6 juni i din almanacka!

Följ oss på 
@soderslatts_golfklubb
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MedlemskommittenMedlemskommitten HerrkommittenHerrkommitten

Nya medlemmar i 
herrkommittén är
Inge Theander, Rolf Walldén och Håkan 
Evald som vi välkomnar.

Så var det dags med en ny golfsäsong som 
förhoppningsvis blir utan restriktioner.

Kiosken har under säsongen 
öppet på vardagar 9-17 
och på helgen 9-16.
Välkomna då!

KioskenKiosken

Herrkommitténs 
tävlingar och 
arrangemang
I år har Skånes Golfförbund lämnat 
klartecken till seriespel. 
 Söderslätt deltager i år med elva (11) lag.
Våra egna tävlingar kommer att 
genomföras som vanligt enligt nedan:

27/3 Herrarnas Kick-off
9/4 Samling serielagen
11/4 Start måndagstävlingen
14/4 Start veterangolfen
15/5 Två generationer
18/7 Tre klubbor + putter
27-28/8 Herrarnas resa
24/9 Serielagen final
6/10 Final veterangolfen
9/10 Final måndagsgolfen

Glöm inte anmäla dig till herrarnas Kick-
off via Golf.se. Höstresan går denna gång 
till..., ja just det, resmålet får ni reda på vid 
herrarnas Kick-off där anmälningslistorna 
också kommer att sättas upp.

Svinga lugnt
Herrkommittén

Foto: Viggo Jacobsen.

Håkan Evald

Rolf Walldén

Inge Theander
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Golfshopen forts.Golfshopen forts.GolfshopenGolfshopen

I shopen börjar vi få in vårens nyheter
Agust har varit på nyhetsutbildning och 
testat säsongens nyheter. Golf-året 2022 
bjuder på spännande nyheter och stora 
produktlanseringar. Nu börjar vi får hem 
dem till shopen så att ni kan komma ut 
och testa dem också. 

Prova nya Callaway Rouge drivern – en 
driver med mycket bra prestanda som 
dessutom är vacker. 

Nya järnsetet från Ping 
heter i525 och är otroligt 
vackra, går långt och väldigt 
lättspelade – dessa måste du 
absolut prova. 

Säsongsöppning 
i ny lokal
Inför säsongsstarten flyttar shop och 
reception in i nya lokaler i klubbhuset. 
Shopen kommer att få ett internatio-
nellt stuk med receptionsdisken mer 
mitt i lokalen. 

Detta ska skapa en lokal som är be-
hagligare och rymligare vid incheckning 
också så att du kan prova i lugn och ro.

Vi planerar för att ha flyttat in till 1 april 
och just nu pågår ett intensivt arbete 
med planering och logistik. 

Vi gör allt för att vår klubb ska ha en 
bra fullsortimentsbutik. 

Kom gärna ut, hälsa på oss och titta 
vad vi håller på med.

Skodag
I februari packar vi också upp säsongens 
nyheter på golfskor från FootJoy. Vi pla-
nerar för att starta upp säsongen med 
vår populära skodag i mars eller början 
av april. Hampus, som är skospecialist på 
FootJoy, kommer och hjälper dig att pro-
va ut dina perfekta skor. Många av er har 
träffat Hampus redan, han är proffs på 
skor och känner oss väl vid det här laget. 
Håll utkik efter datum via vårt nyhets-
brev eller kom in och fråga oss vilken tid 
som bestämts. Boka gärna din egen tid 
så vet du när det är din tur att prova. 
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Golfshopen forts.Golfshopen forts.

Logobollar
Det är dags för dig som är företagare 
att beställa logobollar. Just nu har vi 
kampanjer på de flesta märken när du 
beställer med logo. 

Kontakta Agust så hjälper han dig att 
välja bollar och beställa. 

Situationen i världen och den ökade 
efterfrågan ställde till det förra året avse-
ende leveranstider. Mycket tyder på att 
vi kan känna av motsvarande problem i 
år. Beställ logobollar redan nu för att vi 
ska vara säkra på att kunna leverera dem 
inför säsongen.

Grönt kort erbjudande
Vår succé med grönt kort och med-
lemskap på Söderslätts GK för 2950 kr 
fortsätter även under 2022. 

Det är ett fantastiskt bra erbjudande 
och våra grönt kort utbildningar skräd-
darsys efter kundens behov och förut-
sättningar. 

Vi vill inte bara utfärda ett grönt 
kort utan vi vill göra dig till golfare också. 
Klubbor har vi för utlåning i början, så 
ser vi efterhand vilken typ av klubbor 
som är bäst för varje elev.

Rangen – träna ute 
i friska luften 
Vi håller rangen öppen så mycket det 
bara är möjligt och gör allt vi kan för att 
kunna plocka rangen och fylla bollma-
skinen. 

Är du osäker så ring Agust och fråga 
– vi informerar också på vår hemsida om 
rangen skulle vara stängd. 

Vill du ladda ditt solokort så kontak-
ta Agust 

Avgående klubbchef

Tänk lokalt
Tänk gärna lokalt och stötta din lokala 
butik. Vi är Din lokala Golfstore butik på 
plats på Din klubb. Vi sätter stort värde 
på vår relation med Dig och vi är gärna 
generösa med vår tid och vår kunskap. 

Vi er fram emot en rolig säsong 2022 i 
nya lokaler! 
Agust med personal 
0707-451313 
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Bästa medlemmar, 

Först och främst vill jag tacka för det fina välkomnande och bemötande jag fick under säsongen 2021. 

Tack o lov o äntligen så har restriktionerna nu släppts så vi kan se fram emot en fullskalig 
tävlingssäsong med nya utmaningar för att tillgodose era behov under uppladdning, utförande och 
den spännande väntan på prisutdelningen.  

Kontoinsättning går att göra till och med den 31 mars. 

Insatt belopp  0 – 5 999 5% 
Insatt belopp  6 000 - < 10% 
 
Dagens lunch kommer att serveras måndag – fredag 
Helgmiddag lördag – söndag 
A la carte startar upp den 1 maj 
 
Denna säsongen tänker jag lägga mer fokus på smårätter, olika smörgåsar och lite trevliga desserter 
och bakverk. 
Gå gärna in på hemsidan och klicka på O:ets Glimt, där vet man aldrig vad som händer…          😉😉😉😉 
 
Slutna tillställningar eller catering är hjärtligt välkomna med förfrågan, vi löser det mesta. 
På hemsidan finns färdiga menyförslag att begrunda. 
Min önskan och förhoppning denna säsongen är dessutom att kunna genomföra en räkafton, 
grillafton, kräftskiva eller något annat kul med spel o dans till live musik! 
 
Väl bekom och låt oss se fram emot en fantastisk säsong 2022, hälsar O:et  
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Restaurang Oet's
Bästa medlemmar!
Jag vill tacka för ett gott mottagande och 
välkomnande till er klubb, det känns gott 
att vara på plats och igång trots lite Coro-
namotgångar under våren. 

Låt oss hoppas att dessa nu luckras 
upp.
Fredag den 4 juni hade vi en väldigt upp-
skattad räkfrossa med gäster både inne 
och ute i den sköna kvällen, något som 
jag verkligen hoppas kunna utveckla och 
genomföra igen.

Vi fortsätter servera vår lunch på var-
dagar för 99 kronor samt helgmeny lörda-
gar o söndagar för 139 kronor inklusive 
lättdryck, sallad, bröd, smör och kaffe.

I kiosken utökar vi utbudet med HOF 
non alcoholic på fat! 

Vi erbjuder catering till stora evenemang 
och till mindre sällskap. 

Vi försöker i möjligaste mån tillmö-
tesgå dina önskemål och tillsammans 
kommer vi överens om ett upplägg som 
passar er.

Golfveckan vecka 29 ser jag spänt 
fram emot och hoppas att få träffa på er 
alla, antingen inne i restaurangen, på banan 
eller nere i kiosken.

Väl mött, O:et

Missa inte att 
kolla O:et´s Glimt

Restaurang Oet’sRestaurang Oet’s
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Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2022 
tisdagen den 29 mars kl. 19:00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2022. 
 
1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av föredragningslistan. 
5. Val av ordförande för årsmötet. 
6. Val av sekreterare för årsmötet. 
7. Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
b. Styrelsens årsredovisning (balans och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 
underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande året. 
12. Val av: 

- Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 
- Val av en till två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej 
deltaga. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötet avslutas. 
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Restaurang Oet’sRestaurang Oet’s
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OnsdagsgruppenOnsdagsgruppen DamkommitténDamkommittén

Vill du vara med och göra skillnad för klub-
ben så anmäl dig till vårt onsdagsgäng som 
leds av Joao och Leif.

Anmälan görs via anslag på klubben 
eller via mail till johnny@sslgk.se

Onsdagsgruppen kommer att träffas 
1-2 gånger i månaden och lyfta klubbens 
miljö.

Första sträffen var onsdagen den  
2 februari och vi var ca 10 st som kom dit 
till samlingen.

Onsdagsgruppen är på g!
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DamkommitténDamkommittén
Damkommittén har fått 
en ny medlem.
Jag heter Carina Rex och är 64 år.  
Är ny i klubben sedan 2021. 

Tidigare var jag medlem i Landskro-
na gk (Borstahusen), sedan 2008. Det 
var också året då jag började spela golf.

Jag flyttade till Höllviken 2020 och 
efter lite provspelande på banorna i 
närområdet, landade valet på Söder-
slätts gk.

 
 
 
 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu startar säsongen! Damkommittén hälsar alla 
nya och gamla medlemmar, proffs och amatörer, 
tjejer och tanter välkomna till vårt populära Vårkul. 
 
 

Lättsam lottad partävling över 9 hål, med 
gemensam lunch och modevisning.  
 
Kanonstart, kl. 09.00, max 54 deltagare 
 
Pris: 200 kr  
Anmälan: www.golf.se eller i terminalen, alternativt  
040-429683 senast torsdagen 7/4 kl. 12.00  
 
Anna-Lena, Agneta, Camilla, Carina, Anne, Ingela, Birgit 
och Mona 

SSööddeerrsslläättttss  GGKK  
ÄÄnnttlliiggeenn  ddaaggss!!  
VVåårrkkuull  fföörr  ddaammeerr  
SSöönnddaaggeenn  
1100  aapprriill,,  22002222                                                    

Damkommittén  
 
 

Mottagandet här var fantastiskt, med 
rundvisning av dåvarande klubbchefen 
Joao.

Jag bestämde mig tidigt för att delta 
i så många aktiviteter som möjligt, för 
att lära känna klubben och människorna 
som spelar här. 

Detta resulterade bland annat i en 
helt fantastisk weekend med damerna i 
Lilla Vik, ”augustiresan”.

Så när jag fick frågan ifall jag kunde tän-
ka mig att bli medlem i damkommittén, 
var det ganska lätt att tacka ja.

Väl mött både på och utanför banan!

/Carina Rex

 
 
 
 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu startar säsongen! Damkommittén hälsar alla 
nya och gamla medlemmar, proffs och amatörer, 
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Nu startar säsongen! Damkommittén hälsar alla 
nya och gamla medlemmar, proffs och amatörer, 
tjejer och tanter välkomna till vårt populära Vårkul. 
 
 

Lättsam lottad partävling över 9 hål, med 
gemensam lunch och modevisning.  
 
Kanonstart, kl. 09.00, max 54 deltagare 
 
Pris: 200 kr  
Anmälan: www.golf.se eller i terminalen, alternativt  
040-429683 senast torsdagen 7/4 kl. 12.00  
 
Anna-Lena, Agneta, Camilla, Carina, Anne, Ingela, Birgit 
och Mona 

SSööddeerrsslläättttss  GGKK  
ÄÄnnttlliiggeenn  ddaaggss!!  
VVåårrkkuull  fföörr  ddaammeerr  
SSöönnddaaggeenn  
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Times New Roman kursiv OBS olika höjder på bokstäverna 

OPTIKER
MÅNSSON

JÄGERSRO AB

VELLINGE UR & GULD
STORTORGET 17 - 235 31 VELLINGE

TEL 040-42 02 31
www.vug.se

EL & DATA
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