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Ordföranden har ordet

H

Säsongen 2017 börjar lida mot sitt slut 
och med 10 lag i seriespelet och med 1-2 
omgångar kvar att spela så finns det chans 
till serieseger för vissa av våra lag. H 22 och 
H 50 lag 1 leder sina respektive serier så i 
dessa båda fall lutar det åt serieseger.

Alla andra lag har även de gjort en 
hedersvärd insats.

Tyvärr så blev det inget av med vår 
tävling Ten and Out som skulle ha spelats 
söndag 13 augusti. Det blev för få anmälda 

till denna tävling.
Den sista tävlingen för året 

blir serielag final med kanonstart 
lördag 30 september. Till denna 
tävling är det endast lagledarna 
som anmäler sitt respektive lag.

Om herrarnas höstresa till 
Äppelgården finns att läsa i sepa-
rat artikel.

Roland Olsson Herrkommittén

Herrkommittén

                                                   östen är obön- 
                                             hörligen här fast 
                         jag försöker göra  
                                   motstånd. Även om  
                          sommaren inte har varit  
                      den varmaste vi minns, så har 
det varit en bra golfsommar och vi har 
haft en hög beläggning på vår bana. 

Vi har haft mycket gäster på klubben 
i sommar och det är roligt att höra hur 
nöjda de är med banans kvalitet och lay-
out. Greenfee-intäkterna har varit goda 
och trots att september började med 
lite väl mycket regn hoppas vi på många 
soliga höstdagar framöver.

Under hösten kommer vi på klubben 

att arbeta vidare med 50/50 projektet. 
Projektet drivs av Svenska Golfförbun-
det och syftar till att attrahera fler kvin-
nor till golfen. Flera av er har svarat på 
den enkät som skickades ut och det är 
till stor nytta av oss att gå igenom dessa 
svar och se hur vi på olika sätt kan för-
bättra verksamheten. 

Vår tanke med projektet är att skapa 
en förbättrad verksamhet och anlägg-
ning, för att på så sätt få fler medlemmar 
såväl kvinnor som män. 

Första helgen i september genom-
förde vi på Söderslätts Golfklubb elittäv-
lingen: ”Söderslätts Open sponsrad av 
Glaspågarna” som tillhör Nordea Tour 
Future Series (en undertour till Nordea 

Tour). 
Tävlingen genomfördes för andra 

året i rad och började på fredagen med 
en Pro-am för klubbens sponsorer och 
deras kunder. 

Det var roligt att följa framtidens 
elitspelare under helgen och se hur de 
hanterade vår bana. Inför tävlingen hade 
banpersonalen lagt ner extra arbete 
för att få banan i ett skick som vi under 
tävlingarna fick mycket beröm för. Täv-
lingen har gett oss god reklam för både 
banan och vår klubb och jag vill rikta ett 
stort tack till sponsorn Glaspågarna som 
gjorde tävlingen möjlig. 

Utan alla er som ställde upp och  
arbetade under denna helg hade täv-
lingen inte heller varit möjlig att  
genomföra – tack till er alla: banperso-
nal, arbetsgruppen för tävlingen och alla 
funktionärer. 

Ambitionen är nu att kunna fortsät-
ta med tävlingen som ett årligt återkom-
mande evenemang.

Vi håller höstårsmöte den 17 okto-
ber i klubbhuset klockan 19:00 – jag ser 
fram emot att träffa er då!

Jag önskar er en härlig höst med för-
hoppningsvis flera golfronder!

Christina
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341 140
TRYCKSAK

Dags att börja summera det gångna året trots att vi är i början av september.
Som vanligt har vi haft ett händelserikt golfår med många angenäma minnen men också en 
del tråkigheter.

Håkan Rafstedt har tagit över som ordförande i Tävlingskommittén.  Är du intresserad av 
att hjälpa till som funktionär under klubbens tävlingar hör av dig.

Klubbens hemsida har fått både ris och ros och vi ser över möjligheten att göra en del 
förändringar under början på nästa år. 

Medlemmens dag den 6/6 blev en succé. Medlemskommittén med Thomas Göransson i 
spetsen, planerade och genomförde denna dag. 
Nästa år fyller Söderslätts Golfklubb 25 år.  Styrelsen har ”bollen”.

Klubbens sponsor resa mellan 17-19 maj gick i år till Tyskland. Nästa år planerar vi att åka 
till Danmark så vi slipper långa och tråkiga båtöverfarter.

Nästa år går vi över från 8,5 minuter till 10 minuters startidsschema. 
Jag och personalen i shopen kommer att slå ihop 2-bollar till 4-bollar för att ge möjligheten för 
fler medlemmar och gäster att komma ut på banan. 

Restaurangen 
Krögare Philip Cornu blev långtidssjuk under juli och klubben tvingas ta över restaurangverk-
samheten.

Klubben anställer Robin Winberg Holmqvist som kock under augusti-september med 
option på ytterligare en månad i taget.

Nordea Tour Future Series 
Klubbens andra proffstävling, Söderslätts Open 
sponsrad av Glaspågarna med en prispott på 
80 000 kronor genomförs med bravur första 
helgen i september. 71 spelare kom till start och 
Jesper Billing vinner med 11 slag under banans 
par. Drygt 30 tävlingsfunktionärer var igång dessa 
dagar. Stort tack till er alla för dom fina insatserna 
under dessa tävlingsdagar. 
Fredagens ProAm lockar 12 sponsorer och vinns av 
lag Bjurfors Lund.

Höstårsmötet
Höstårsmötet hålls den 17 oktober kl. 19:00 i klubbhuset. Årsmöteshandlingar finns tillgängligt 
på klubbhuset från den 10:e oktober. 

Svenska Spel / Bingolotto
Stort tack till alla som stödjer klubben.

Julbazar 
Den 2-3 december håller vi vår traditionella julbazar 
i klubbhuset. Vi håller på mellan 10:00-14:00 båda 
dagarna. Vi bjuder på glögg, pepparkakor och härlig 
julstämning.

Joao Guiomar
Klubbchef
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Medlemskommittén Medlemskommittén forts.
Vilken härlig golfsäsong!
Vilken rolig golfsäsong vi haft. Så många 
aktiviteter vi har genomfört och så mycket 
positiv feedback vi fått. Tack alla ni som 
deltagit och delat med er av era syn-
punkter. Det betyder så mycket för oss i 
Medlemskommittén och det hjälper oss 
att bli ännu bättre till nästa år.

Söderslättsdagen 
den 6 juni
Medlemskommittén fick den stora äran 
att arrangera Söderslättsdagen 2017! 

Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga arrangerade vi en rolig 
familjedag för alla våra medlemmar med 
familjer och vänner.

Trots blåst och ett hotande regnväder 
räknade vi till cirka 300-400 personer som 
gästade klubben den här dagen. Läs mer 
på annan plats i tidningen om alla roliga 
aktiviteter som genomfördes!

Sommartävlingen 2017
I år var det 14 lag som anmälde sig till 
Sommartävlingen. Det blev två grupper 
om sju lag vardera. Precis som förra året 
hade en del lag svårt att hinna spela sina 
matcher. Något finalspel blev det inte på 
grund av liknande skäl.

I stället bestämde vi att de två bästa 
lagen i respektive grupp blev vinnarna. 

I A-gruppen hade Agnetha och Kaj 
respektive Gabby och Hans fyra vinster 
vardera men inbördes möte vanns av  
Agnetha och Kaj. 

I B-gruppen hade Ulla och Jan respek-
tive Sven-Olof och Robert fem vinster 
vardera men inbördes möte vanns av Ulla 
och Jan.

Resultat A-gruppen 
1:a plats Agnetha och Kaj 
2:a plats Gabby och Hans

Resultat B-gruppen 
1:a plats Ulla och Jan
2:a plats Sven-Olof och Robert

Sommartävlingen - ett  trevligt sätt att 
träffa andra på golfbanan.

På bilden Jan och Ulla Alverstrand, 
ElseMarie Göransson, fotograf Thomas 

Göransson.

Under Söderslättsdagen kunde man testa Segway Öresunds trevliga maskiner. 
De finns för golfbanan också med bredare däck och upphängning för bagen!

Utbildning i golfregler
I början på säsongen arrangerade vi två 
utbildningskvällar i golfregler. Nils-Göran, 
som kan alla golfregler utan och innan, 
fräschade upp våra kunskaper och svarade 
på alla möjliga och omöjliga frågor om 
händelser ute på banan.
 
Tack Nils-Göran för ditt engagemang! Vi 
behöver alla bli bättre på vad man får och 
inte får göra ute på banan. 



Rätt o Slätt nr 3 - 2017  |  5

Medlemskommittén forts.

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

Nya medlemmar 
– välkomna!
Även detta år arrangerade vi ett välkomst-
möte i början på säsongen för klubbens 
nya medlemmar. Vår krögare bjöd på en 
mustig soppa och sen stod Joao, Agust 
och alla kommittéerna för informationen. 
Det blev mycket uppskattat och vi fick en 
hel del feedback och nya idéer från våra 
nya medlemmar. Tack alla ni som kom, era 
synpunkter är mycket värdefulla för oss! 

Sunday Open – trevliga 
golfrundor på söndags-
eftermiddagen
Ung eller gammal, högt eller lågt hcp, 
singel eller par – alla är välkomna!

Varje söndag kl 15.00 under som-
maren har vi som vill, träffats och gått en 
golfrunda tillsammans. 

Vissa söndagar har vi inte varit så 
många men rekordet slogs en söndag i 
augusti då mer än 20 medlemmar kom till 
Sunday Open. 

Jätteroligt! Välkomna alla nästa år igen!

Klubbvärdar och 
Marchals – skapar trivsel 
på banan
Tänk så trevligt det är att mötas av en 
Klubbvärd när vi ska ut och spela och så 
bra att det finns Marchals som styr upp 
spelet ute på banan.

Tack alla ni som ställer upp och gör er 
klubbtjänst som Värd eller Marchals! Ni 
gör ett fantastiskt jobb!

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är 
desto bättre ordning kan vi hålla ute på ba-
nan. Håll ögonen öppna inför nästa säsong 
och kom med på utbildningskvällen som vi 
kommer att arrangera! 

Hjälper du till som Klubbvärd eller 
Marchal gör du samtidigt din klubbtjänst, 
vilket motsvarar 500 kr.

Arrangemang för 36+
Vi vill gärna genomföra ett arrangemang 
för klubbens medlemmar som har hcp 36 
eller högre. Vi har bjudit in till några olika 
aktiviteter men intresset har varit svalt.

Därför efterlyser vi nya roliga idéer 
från dig som medlem i klubben. Vad tycker 
du att vi ska hitta på för klubbens medlem-
mar som har hcp 36 eller högre? Hör av 
dig med dina synpunkter! Våra kontakt-
uppgifter finns på klubbens hemsida.

Läs Joaos veckomail, ”gil-
la” klubben på Facebook 
och checka hemsidan!
Se till så att Joao har en aktuell mail-adress 
till dig och glöm inte att ”gilla” klubben på 
Facebook. Vi sprider mycket information 

via Facebook och varje fredag kommer 
information från klubben i din mail-box. 
Dessutom håller vi naturligtvis vår flik på 
klubbens hemsida uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén
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Söderslättsdagen 6 juni

Söderslättsdagen 6 juni
Det var en typisk svensk nationaldag där 
vädret skiftade från sol och sommarvärme 
till 12 sekundmeters blåst med vertikala 
regnstänk. Uppskattningsvis 400-500 
medlemmar med familj och vänner kom 
till Söderslätt Golfklubb för att ta del av 
ett späckat programpaket, förberett sedan 
lång tid tillbaka. 

Ett stort tack till Medlemskommittén 
som varit sammanhållande och ansvariga 
för denna dag. 

Vi tackar också alla andra kommit-
téer, styrelse, klubbledning, anställda och 
frivilliga som mangrant ställt upp och gjort 
denna dag till en succé, som vi hoppas ska 
bli en tradition framöver. 

Ett varmt tack också till er sponsorer 
och utställare som förgyllt den här dagen 
med er närvaro och bidragit med fina 
vinster till våra tävlingar.

Medlemmarna i Söderslätts GK

9-hålstävling
Dagen inleddes med en snabbt fullbokad 
9-hålstävling, där vädergudarna verkligen 
var med oss och bjöd på ett strålande golf-
väder. Arrangör var Tävlingskommittén 
och tävlingsformen Greensome.  Vinnare 
av resecheckar hos HereWeGo blev Birgit 
och Lars Johnsson.  

En eloge till vår banpersonal! Banan var i 
fantastiskt skick!

Andra glada tävlingsdeltagare som kämpade i blåsten var Britt, Anne-Lise och Cecilia.
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Söderslättsdagen forts.

Putt- och chiptävlingen drog många intres-
serade. De flesta kunde snabbt konstatera 
att det var betydligt svårare än det såg ut! 
Men roligt hade vi! 

Söderslättsdagen avslutades med ett 
Garden Party med god mat och mingel. 
Stämningen gick snabbt i topp när Simon 
& Rickard inledde underhållningen. 
Vädrets makter fick oss att flytta inomhus 
under senare delen av partyt, men vad 
gjorde väl det när musikerna bara gjorde 
en 180 graders vändning och spelade 
vidare!
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Söderslättsdagen forts.

Värmepumpscenter ROTEK AB valdes 
som entreprenör när det gällde golf-
klubbens installation av värmepump för 3 
år sedan. Söderslätts GK har med hjälp av 
Rotek AB från Vellinge lyckats att kraftigt 
sänka värmekostnaden genom installation 
av en jordvärmeanläggning. 

Under Söderslättsdagen hade vi för-
månen att få träffa representanter från 
företaget och fick rekommendationer om 
hur vi medlemmar på motsvarande sätt 
ska kunna minska värmekostnaden i våra 
hem. Tack Rotek för ett fint pris, som vi 
sparar till Söderslättsveckan!
Läs mer på www.rotek.se 

Here We Go, en av klubbens sponsorer, 
ställde upp med ett flertal fina priser. 

Dessutom med personlig närvaro, 
information om sina resor och tävlingen 
”Gissa antal peggar”. 

Kerem Tekin blev utsedd till vinnare 
i tävlingen. Hans gissning på 555 var när-
mast. Rätt svar: 561

Here We Go återkommer med ett 
intressant erbjudande på en golfresa till 
klubbens alla medlemmar.  Håll utkik efter 
rabattkoden i kommande nyhetsbrev!

Besök gärna www.herewego.se

Ännu en intressant utställare var 
Formtoppen som informerade om pla-
nerade träningspass, både mentala och 
fysiska som är riktade direkt emot golfare.

Speciellt under vinterhalvåret är det 
viktigt att hålla både kropp och själ i form.

Även Formtoppen bidrog med fina 
priser till våra tävlingar. 

Tack Åsa Pihlsgård (svart tröja)  och 
Tomas Olsson (orange tröja)! 

Vi återkommer med information om 
Formtoppens träningsprogram senare 
på säsongen. 

Det vanliga programmet hos  
Formtoppen hittar du på 
www.formtoppen.nu
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Söderslättsdagen forts.
Våra barn och barnbarn – 
Nästa generation golfare 
För alla barn bjöds det på godis, väggmål-
ning, ponnyridning, godispåsar m m.

Godispåsarna, som både barn och 
vuxna mumsade på, skänktes av  
Ångtvättbilen. 
Allt var mycket uppskattat och hästarna 
fick gå många rundor med glada barn. 

Ett stort tack till Vellinge Ridcenter 
för utlåning av ponny och fantastiskt  
trevlig personal!
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Söderslättsdagen forts.

Klubbens maskiner visades upp av  Bankommittén. Vem kunde tro att några gräsklippare kan kosta över 1 miljon! Ett stort tack för visningen som uppskattades!

Från Vellinge kom företa-
gen Lisa J Design & Hant-
verk med sitt trevliga utbud 
av hantverksprodukter 
samt Hälsa På med magnet-
smycken, Bowenterapi och 
andra behandlingar. Även 
från Hälsa På fick vi fina pri-
ser till tävlingarna i form av 

presentkort på 
sköna massage-
behandlingar. 

Vill du veta 
mer om företa-
gen och deras 
produkter, hit-
tar du detta på 

www.lisajhantverkdesign.se 
och på "Hälsa På" på Facebook.

Tack för er hjälp att förgylla dagen!

Shopen var ytterst välbesökt och Agust 
hade stor hjälp av sin Christina för att hålla 
ställningarna.
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Söderslättsdagen forts.
Vad kan väl vara viktigare än att få lära sig 
mer om Hjärt- och Lungräddning. På 
Söderslättsdagen hade vi förmånen att ha 
Agnetha Olsson, som med sin golfklädda 
docka, visade hur man gör om det som 
inte får hända ändå händer! På bilden är 
det Christina Månsson som får en demon-
stration på dockan.

Vi skall passa på att nämna att klubben 
har en hjärtstartare - defibrellator - vid an-
slagstavlan om olyckan skulle vara framme.

Många detaljer är viktiga i golfens värld. 
Inte minst krävs det en bra syn! 

Från en av klubbens sponsorer,  
Optiker Månsson, fick vi hjälp att testa 
eventuella synfel och en mängd tips kring 
vår syn. 

Tack Christina och Jens för tjusiga Ray 
Ban solglasögon som pris till tävlingen! 
I vanliga fall hittar du dem på Jägersro-
vägen i Malmö. Läs mer på 
www.optikermansson.se

OPTIKER
MÅNSSON

JÄGERSRO AB
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Söderslättsdagen forts.
Att lyckas med sin golf underlättas om 
man är frisk både till kropp och själ. En som 
gärna hjälper oss med detta är företaget 
Level you Up. Tack Jessica, vi uppskat-
tade mycket din närvaro!

Läs gärna mer på deras facebook-sida 
eller på  www.levelyouup.se

DEN VIKTIGASTE 
GOLFUTRUSTNINGEN 
ÄR DIN EGEN KROPP!
Som golfare är det viktigt att du tränar 
upp såväl styrka, rörlighet som koordina-
tion och koncentration för att prestera bra 
på golfbanan. Det blir dessutom roligare 
när vi orkar mer.

Att vila sig i form är inget alternativ - 
golfsäsongen 2018 startar NU!

Håll utkik i klubbens nyhetsbrev och 

anslagstavlor för mer information om 
kommande aktiviteter tillsammans med 
Formtoppen.

Ge dig själv förutsättningarna att bli en 
bättre golfare.
Ps! Du vet väl om att Formtoppen har gym 
i Västra Ingelstad, Höllviken och Skanör. 
www.formtoppen.nu 

Varmt välkomna!
Ett samarbete mellan Söderslätts GK och 
Formtoppen.

Ett stort tack till Segway Öresund som 
såg till att vi fick testa dessa fantastiska ma-
skiner. Lovorden var många - så kul det var! 
Dessutom fick vi veta att det finns speciella 
Segways som är anpassade till golfbanan 
med bredare däck och upphängning för 

Bland många av Söderslättsdagens aktivi-
teter fanns att testa klubbens golfbilar. Här 
är det Vilma, nästa generations golfare, 
som föredömligt tidigt tar ett provåk!

bagen. Tack Segway Öresund också för 
fina priser till våra tävlingar!

För dig som inte fick testat att köra 
Segway, hittar du bl.a. Turer på Näset på 
deras hemsida.

Läs mer på www.segwayoresund.se
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Damkommittén

Damkommittén består av dessa sköna ladies: Camilla Lundh, Carina Herbst, Britt Rönngard, Agneta Bjuväng, Kristina Hage-Hansson, 
Anna-Lena Tuvesson, Birgit Fredgardh, Kerstin Kranz och Anita Åkesson. Hemsidan administreras av Carina Johansson (ej på bild)

Sommarslaget
Sommarslaget var den andra tävlingen 
under Söderslättsveckan, och startade 
med kanonstart kl 09:00 den 11 juli.

Damkommittén anordnade denna 
tävling där 54 2-mannalag hade anmält 
sig. Som alltid hade Damkommittén 
piffat till toaletterna med fräscha som-
marblommor.  

Vi hade tur med vädret denna dag 
inget paraply eller regnkläder behövdes.

När spelarna kom in till klubbhuset 
efter 18 hål bjöds de på supergoda  
nektariner och körsbär.

I tävlingen ingick också en lunch med 
goda färsbiffar, tzatziki och grönsaker 
samt ugnsstekt småpotatis.

Dagens vinnare i Sommarslaget var 
Agneta Annadotter och Magnus  
Hedgran på fantastiskt resultat hela 54 .
Stort GRATTIS till er båda som fick välja 
fritt från Damkommitténs superba 
prisbord.

Vid pennan Britt

Vinnare Agneta Annadotter och 
Magnus Hedgran Söderslätts GK

Andra plats Anders Nyberg Söderslätts 
GK och Peter Jönsson Vellinge GK

Tredje plats Mariana och Per-Gunnar 
Hansson Söderslätts GK

Fjärde plats Jan och Christina Persson 
Söderslätts GK
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Damkommittén forts.
KM 5-6 augusti 2017
Vi var ett gäng damer som för ett år sedan 
ville ta tag i denna tävling igen, som haft 
uppehåll i 9 år, och kunna kora en dam-
KM-mästare liksom herrarna gör. 

Anmälda var Kristina Hage-Hansson, 
Martina Olsson, Anna-Lena Tuvesson, 
Gabriella Wahlström, Christina Wadhed-
Arinbjarnarson, Christina Månsson, 
Monika Olin, Isabell Friberg och Carolina 
Malmberg.

Var och en har under året spelat/trä-
nat själv för att komma i så bra form som 
möjligt, några blev ”tvingade/tillfrågade” 
dagen innan att spela.

Tävlingshelgen välkomnade oss med 
stark blåst så vi fick kämpa ordentligt. 

Vi blev lottade i 3 bollar och tävlingen 
spelades från blå tee, slagtävling scratch. 
Lördagens spel gick upp och ner och när 
det för min egen del gick som sämst fick 
jag kommentarendagen efter från någon 
utanför bollen att ”varför bröt du inte..?” 
Men se det skulle jag aldrig göra – har jag 
gett mig in i tävlingar så avslutar jag dom. 

Vi hade väldigt roligt i bollen och skrat-
tade gott åt mina fadäser denna dag.  
Golfen är verkligen knasigt kul – det vän-
der ju oftast kvickt igen. Bäst denna dag 
gick det för Isabell som kändes stadig.

Ny dag – nya utmaningar. Söndagen 
var lika blåsig men banan var i väldigt bra 
skick, vilket gjorde det roligt. Banarbetarna 
gör verkligen ett riktigt bra jobb och ska ha 
en stor eloge! Tack!

Denna dag förbättrade jag mitt spel 
med ca 20%, övriga ca 1% och jag hade 
inte sämst resultat denna dag - då är golf 
kul igen! Bollarna hade samma indelning 
och vi hade åter en trevlig dag tillsammans. 

Vad var då utmaningarna förutom 
blåsten? Jo, herrarna slår ut från vit tee, då 
är det som mest 28 m bak medan damer-
na slår ut från blå tee och då är det 3 hål 
som är 90 m bak, några till mellan 38-53 m 
bak osv. Det gör att vi damer givetvis har 
givna extra slag på flera hål. 

Vinnaren på herrsidan blev Simon 
Malmberg och på damsidan Isabell Friberg!

Stort grattis till er båda, starkt spelat! 
Tack till klubben som ordnade en trevlig 
tävling! 
 
Ser fram emot nästa års KM!
/Anna-Lena Tuvesson, ordf DK
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Damkommittén forts.

Årets roligaste resa 
- Augustiresan gick 
i år till Karlshamns GK 
19-20 augusti!
Morgontidigt samlades 48 damer från 
Söderslätts GK för gemenskap och golf-
spel i dagarna 2. En något annorlunda start 
då bussen hade glömt släpet och vi fick 
stuva in allt bagage på minst sagt finurligt 
sätt. Vi fick helt enkelt köra inom City-
terminalen i Malmö för att hämta ett släp 
och packa rätt och säkert.

På bussen blev vi snabbt aktiverade 
med sånghäfte, lotteri, info om lagindel-
ningen och inte minst – en liten Carls-
hamns Punsch såklart! Mycket uppskattat 
och skratten hördes glatt!

Vi möttes av en mycket trevlig per-
sonal och vi fick t om två starters som 
uppmuntrade oss till vår första dags spel 
i perfekt väder. Hela klubbstugan stod till 
vårt förfogande och vi kunde förvara alla 
våra tillhörigheter säkert och bra.

Dag 1 spelades Rumble (po ängbogey, 
lagspel med 4 spelare/lag). Trevlig form av 
tävling som inbjuder till uppmuntran och 
gemenskap. Banan var i perfekt skick och 
ringlade sig runt i väldigt vacker miljö!

Vi njöt av After Golf vid hål 19, alltef-
tersom de spelande lagen kom in. Mycket 
uppskattat och vi snackade av oss efter 
dagens spel.
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Damkommittén forts.
Bussen tog oss sedan till vårt hotell Best 
Western där snabb incheckning löstes och 
vi fick fina rum. 

En god middag med tillhörande dryck 
och trevlig gemenskap runt borden satte 
snabbt kvällens härliga stämning. 

Det blev dags för prisutdelning och  
dagens tävling vanns av Helena, Inger, 

Hanna och Carina. Priset blev en start i 
kommande Öst/Väst-tävling!

Dag 2. Vilken frukost – en dröm för en 
golfspelare! Riktigt bra med frukt, grön-
saker, smoothies och annat fyllde våra 
tallrikar. Detta stod vi oss bra på!

Dagens spel var Irish Greensome (slag-
golf, lagspel med 2 spelare/lag). 

Något labilare väder skulle det visa sig! 
Någon grad svalare och några fler mörka 
moln i starten men sen gisses! På ingen tid 
hällde stora stora regndroppar över oss! 
Så kraftigt att de sista lagen inte alls kunde 
spela upp på green! Otroligt!

Vi fick räkna tävlingen fram tills hål 13 på 
samtliga score-kort – resten fick strykas.
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Damkommittén forts.

En ny After Golf med god mat på golfklub-
ben avslutade helgen och vi packade bus-
sen för hemfärd.

På nytt aktiverades vi med lotteri, info 
om kommande aktiviteter och prisutdel-
ning av dagens tävling. Den vanns av  
Annelise och Eva! Grattis!

Som alltid är detta ett riktigt glatt gäng 
och no worries gäller i alla lägen. 

Tack i mängder från oss alla till hela 
Damkommittén (Anna-Lena, Kristina, 
Carina R, Birgit, Agneta, Camilla, Kerstin, 
Anita, Britt) som återigen har gjort ett 
stort och strålande jobb! 

 
Längtar till nästa års resa!
/Carina Johansson
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 ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS FÖR 
HÖSTENS TREVLIGASTE KVÄLL: 

         
  HÖSTTRÖST Torsdagen den 19 oktober kl 18.30 
Denna kväll förtrollas vi av vinets och chokladens förföriska smaker! 
Vi har bjudit in vår egna golfare Carina Johansson från Vin & Smak, som 
kommer att leda oss i en  
 

     Vin- och choklad-provning! 
Vi provar vita och röda viner (4 sorter) till olika typer av choklad från olika länder i 
världen. Vi tar reda på vad som händer med vinet när man smakar ihop med choklad 
som är sött, salt, beskt, kryddigt osv.  
Provningen innehåller också en lättsam information om vinerna och chokladen samt 
om kakao. 
 

     Kvällen kostar 350 kr och då ingår: 
 Vin- och chokladprovning i stället för välkomstdrink 
 Middag och kaffe (ej kaka) (Dryck till maten köper man själv i baren 

       Lotter kommer att finnas till försäljning under kvällen. 

   Kvällen avslutas ca 21.30 
 
Anmälan senast 5 oktober 2017 via anmälningslista på DK’s anslagstavla 
på klubben. Anmälan är bindande. 
 

Välkommen önskar vi i Damkommitéen: 
Anna-Lena, Kristina, Carina, Britt, Agneta, Birgit, Kerstin, Anita och 
Camilla 
 
 
                                  För mer info om Vin & Smak  sök på Facebook eller  
Instagram 
 

Damkommittén  
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Juniorkommittén
Juniorresan 
Det var veckan innan skolan började och 
klockan var 8.23. Jag hade 17 förväntans-
fulla juniorer utspridda i bussen, en hel del 
långt fram, några i mitten och tuffingarna 
såklart längst bak, precis som det ska vara. 
Vår destination var ett besök hos de goda 
grannarna i söder, Bedinge GK. 

Det skulle bli en förmiddag med fokus 
på träning, där jag på förhand hade delat 
hela gänget i 5 jämna grupper. Ett av mina 
syften med resan är att skapa en ännu 
bättre gemenskap bland våra juniorer, så 
när man kommer till Söderslätts GK så 
finns det 40 olika spelkamrater och  
kompisar att hänga på klubben med.

Grupperna fick uppgifter som skulle 
genomföras tillsammans där vi utnyttjade 
delar av Bedinges träningsområden som 
är mest olikt det var vi har hemma för att 
utveckla oss. De fick även gnugga igång 
de viktiga geniknölarna som leget i solstol 
under sommarlivet och svara på otroligt 
viktiga frågor om undertecknad.

Efter timmars intensiv träning så av-
njöts en klassiskt juniorlunch där spagetti 
och köttfärssås stod på menyn som skör-
dade flera ljusa pikéer, och den fick ett gott 
betyg av vår vassa spelare Marcus med 
sina utsökta italienska smaklökar.  

Moder natur och sommaren visade 
sig på gott humör och bjöd på ett härligt 
golfväder under eftermiddagen då det 
skulle spelas bästboll i grupperna. 

Tjejerna var först ut med lagkapten 
Hannah och satte ett högt tempo både 
i spel och poängjakt vilket resulterade i 
delad vinst på 46 poäng tillsammans med 
Felix lag som efter en hel del räknande 
på bussen hem kom fram till att de också 
hade 46 poäng. 

Alla lag och spelare gjorde en otroligt fin 
insats då de fick uppleva det tuffa livet 
som golfproffs, dvs upp tidigt för att träna 
i många timmar, äta och sen spela fram till 
sen kväll.  

”Med träning så händer det!”
En otroligt rolig resa att vara att vara 

med på, få se våra juniorer på träning och 
sen i skarp läge på banan är ovärderligt för 
mig som tränare. Få uppleva en härlig, god 
stämning bland våra juniorer gör att man 
direkt vill åka på fler resor med dem. Att få 
uppleva vår grannbana Bedinge GK i bra 
skick och deras gästfrihet gjorde detta till 
en toppendag för oss alla. Det brukar bli 
bra när man är iväg med ett sådant härligt 
gäng som jag gjorde. 

Stort tack till alla alla lagledare(spelare 
med lågt hcp) i grupperna som tog hand 
om de lite nyare golfarna på ett strålande 
och värmande sätt.  
 
Vi ser alla framemot fler resor. 
Signerat  
Coach Daniel 
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Herrkommittén
Herrarnas resa 2017
Daggen glänser i gräset, solen lyser på en 
klarblå himmel, de nyputsade klubborna 
skimrar likt en sagolik ängel. Ja, så hade det 
kanske låtit om Björn Ranelid varit med.

Men, nu var han inte det, utan istället 
var vi 39 ”herrar” från Söderslätts GK. Så 
istället lät det ”finns det toa på bussen", 
"förbaskat jag har glömt whiskyn hemma", 
"räcker det verkligen med tio golfbollar?”

På bussen serverades ”svingolja” och 
deltagarna fick detaljerad information 
om helgens program. Förväntningarna 
på Herrkommitténs första resa var stora. 
Vad var det för utlovade överraskningar 
på gång?

Efter en tidig morgon landade vi på 
Äppelgårdens GK strax utan för Båstad. 
Bollarna var efter seedning lottade redan 
på hemmaplan och första dagen blev det 
singel inkl ”Jokerboll”. Detta innebär att 
det lag som hade bäst nettoresultat och 
hade Jokerbollen med sig hem efter 18 hål 
vann. Man turas om att använda Jokerbol-
len ett hål i taget. Fyra av tio lag fick bollen 
med sig hem och ett lag drog iväg bollen 
redan på första hålet (sekretess). 

Vinnare i lördagens Jokerboll blev 
följande lag: Thomas Kimrin, Åke Mår-
tensson, Roger Sjöstrand, Christer Måns-
son (kom ej med på denna bilden).
Se bild till höger.

Singeltävlingen vanns av Inge Theander 
(se bild nedan), följt av Staffan Waldemar 
och Peter Nilsson..

Andra dagen körde vi Scramble i fyra-
mannalag. Resultatet var nog inte så himla 
viktigt, men visst ville vi väl alla vinna.  Så 
det blev en del vilda chansningar, men 
efter stundtals bländande spel kunde 
följande segrarlag koras:
Per Kronkvist, Peter Nilsson, Peter Johans-
son, Roger Sjöstrand (som åkt hem när 
bilden togs). Se bild till höger.
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Herrkommittén forts.
Efter golfen inmundigades dagens – hit-
tills – godaste pilsner, varefter det blev 
dusch och den obligatoriska försitsen på 
balkongen, följt av försitsen i restaurangen. 
Sen följde en god middag inkl ”Bjäre 
dryckespaket”, d v s det mesta handlade 
om lokala råvaror. Till kaffet följde fråge-
sport, där vi nu kan meddela att lag Hasse 
Wahlström högst sensationellt vann. Det 
handlade om att gissa födelseåret på 15 
kända personer. Se bild till höger.

Under middagen berättades en del 
roliga historier och vi hade redan innan 
bestämt oss för att premiera den roligaste 
historien och då kora klubbens roligaste 
medlem. Icke helt oväntat blev det allas 
vår populäre Åke Hansson som vann. Se 
bild nedan.

Med tanke på årets laguppställning 
kan läsaren förstå att många av historierna 
inte lämpar sig för tryck eller att berättas 
i damers närvaro.  Åkes bästa historia var 
rumsren och skulle refererats här, men 
ingen kommer ihåg den.

Efter en sen lunch vände bussen hem med 
ett gäng trötta, men förvånansvärt pigga 
Söderslättare. 
Vi ses väl på resan nästa år?

Staffan Waldemar, en av reseledarna.
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Söderslätts Golfklubb  

i Västra Grevie. 
Höstårsmöteshandlingar 

tisdagen den 17 oktober 2017 
kl. 19:00 i klubbhuset. 

 
 
 

Föredragningslista 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om mötet behörigt utlysts. 
4. Fastställande av föredragningslistan. 
5. Information avseende referensgruppens arbete m.m. 
6. Val av ordförande för höstårsmötet. 
7. Val av sekreterare. 
8. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte 

ordföranden skall justera dagens protokoll. 
9. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret.  
10. Fastställande av antalet ledamöter kommande mandatperiod. 
11. Val av klubbordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en 

tid av 1 år. 
12. Val av ledamöter i styrelsen, för en tid av 2 år. 
13. Fastställande an medlemsavgifter och övriga avgifter 2018. 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

motioner. 
15. Övriga frågor. 
16. Mötet avslutas. 
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En av klubbens uppskattade sponsorer är 
researrangören Here We Go, som många av 
oss träffade på Söderslättsdagen. 

Here We Go Golf har på kort tid seglat 
upp som en av de största arrangörerna av 
golfresor – och sannolikt är det ingen rese-
arrangör som har så hög andel stamkunder.

Proffsiga säljare, noga utvalda destina-
tioner, stor flexibilitet och ett stort personlig 
engagemang, är förklaringen.  

Here We Go har tagit fram ett special-
erbjudande endast för medlemmarna i 
Söderslätts GK! 

Gynna klubbens sponsorer!
NJUT AV SOL EN HEL MÅNAD 
I VINTER!
I vinter erbjuder vi avgångar från slasket 
här hemma till värmande och stärkande 
sol i solkustens kanske mest gemytliga ort, 
Estepona.

Här bor ni centralt och på kort prome-
nadavstånd till både den långa sandstran-
den och det idylliska torget. I Estepona 
känner men sig snabbt som hemma och 
här är det lätt att trivas.

29 dagar. Flyg tur och retur. Resväska 
och golfbag på flyget. Hyrbil. Fullt utrustad 
lägenhet och massor av golf. Och sol!

Ordinarie pris för hela paketet: 19 975:-

Söderslätts medlemmar får 500 kr i 
rabatt per bokning.  

För mer info;
www.herewego.se/golfresor

MvH
Camilla Jonsson
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Söderslätts Open 2017
En Nordea Tour 

Future Series-tävling

Lördagen den 2-3 september var det åter dags att  
arrangera klubbens årliga NTFS-proffstävling,  
Söderslätts Open sponsrad av Glaspågarna.  
71 spelare kom till start och bäst spelade  
Jesper Billing som gick 11 slag under banans par. 
För bedriften fick han en segercheck på 22 400 kr. 

Klubben hade 8 spelare till start och bäst med en 
delad fjärdeplats blev Filip Brattse med 4 slag  
under banans par. Banan lovordades av spelarna 
och greenerna höll europatour klass. 

Stort tack till banpersonalen för allt arbete inför 
och under tävlingen samt alla funktionärer för era 
insatser under tävlingen.

Glaspågarna i Malmö 

Allt inom glas

Vi erbjuder:
- Energiglas
- Ljudrutor
- Isolerglas
- Brandskyddsglas
- Butiksglas
- Uterum

- Inredningsglas
- Säkerhetsglas
- Specialglas
- Glasräcke
- Säkerhetsglas
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Söderslätts Open 2017 forts.Söderslätts Open 2017
Fredagens Pro-AM
Före tävlingen, fredag den 1 september, 
arrangerade vi en Pro-Am med kanon-
start 09:00. Man kunde bjuda med 
två kompisar och se morgondagens 
golfstjärnor på nära håll 
Man träffades ca 07:30 för en gemensam 
frukost, 08:00 lottades proffsspelarna in 
i de olika lagen (4-manna lag) och lagen 
fick möjlighet att lägga upp spelstrategin. 
Efter spelet serverades lunch med efter-
följande prisutdelning. En Pro-Am boll 
kostade 5 000 kronor inkl. moms.
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Söderslätts Open 2017 forts.
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Söderslätts Open 2017 forts. Söderslätts Open 2017 forts.
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Söderslätts Open 2017 forts.
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Från vänster  
Sponsorn Kjell Björkman från Glaspågarna,  
Jesper Billing Bokskogens GK, Fredrik From Barsebäcks 
GCC samt Mattias Bergsteinsson, Barsebäcks GCC
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Söderslätts Open 2017 forts. Söderslätts Open 2017 forts.
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Söderslätts Open 2017 forts.
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Söderslätts Open 2017 forts. Söderslätts Open 2017 forts.
Vinnare Söderslätts Open sponsrad av Glaspågarna.

På bilden fr vänster syns 

Fredrik From - Barsebäcks GCC - resultat 2:a Pro totalt 136.

Anton Guedra - Emmaboda GK - resultat 3:a Pro totalt 139.

Kjell Björkman - stolt sponsor - Glaspågarna.se

Jesper Billing - Bokskogens GK - resultat 1:a Pro totalt 133.

Hampus Ridderfelt - Hinton GC - resultat 2:a amatör totalt 148.

Ludvig Åberg - Eslövs GK - resultat 1:a amatör totalt 143.

Carlo Jr Rhodin - Hinton GC - resultat 3:a amatör totalt 148.
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