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Ordföranden har ordetOrdföranden har ordet Kansliet informerar
intern kom snabbt i år, hela banan är täckt 
med snö. Det är vackert men det är inte 
golfväder. Under året har vi haft en positiv 
trend i klubben vilket skapar en motivation 
för oss som arbetar med klubbaktiviteter.

Vi har haft möte i referensgruppen där 
det diskuterades problem och möjligheter 
i en öppen och positiv anda. Jag tycker det 
är viktigt att alla får vara med och påverka 

klubbens aktiviteter. I referensgruppen var 
det 14 personer som var med på mötet. 
Är Du intresserad att medverka kan Du 
anmäla Dig till mig. 

Vi har beslutat att inte använda mat-
tor i år för att testa om det fungerar men 
det är viktigt att vara försiktiga med att 
utnyttja lägesförbättring på banan.

Ekonomin ser ganska bra ut och 

vi har fått in ett antal nya medlemmar 
inför nästa år. Klubben har också fått nya 
sponsorer. Golfklubbar disponerar över 
sex nya golfbilar. Sponsorerna står för 
bilkostnaden och golfklubben behåller 
uthyrningsintäkten. 

Inom klubben är vi c:a 60 personer 
som arbetar i styrelsen och kommittéer. 
Dessa personer är viktiga och skapar 
kontakten mot våra medlemmar 
och kommer med många förslag till 
förbättringar och förändringar. 

Klubben har också en styrka i att 
restaurangen fungerar så bra. Påjje 
kommer att vara kvar hos oss tills vidare. 

Shopen fungerar också mycket bra 
vilket är ansiktet utåt mot medlemmar 
och greenfeegäster. 

Klubbens bästa reklam är trevliga 
medlemmar som sprider ryktet om vår 
bana, shop, restaurang, ekonomi och 
trevligt mottagande på kansliet. 

Jag vill tacka alla som hjälper till att 
skapa en trevlig golfklubb där alla trivs.

Jag önskar alla en 

God Jul och ett Gott Nytt År

Med vänliga hälsningar
Jan  

VV
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Gott Nytt År
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Ordföranden har ordet

   

   Rätt o Slätt
    Rätt o Slätt kommer ut 4 gånger
    per år och distribueras gratis
    till medlemmar, sponsorer och
    intressenter inom
    Söderslätts Golfklubb.
    
    Ansvarig utgivare:
    Jan Persson

    Redaktion:
    Mikael Andersson 
    Jan Persson 
    Joao Guiomar
    Agneta Bjuväng

    Redaktionen förbehåller sig
    rätten att redigera insänt
    material. Redaktionellt 
    material får citeras mot
    angivande av källa.

 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        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: 1/12-1/3 

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        09:00-15:00. Fr.o.m den 17/12-6/1
        håller kansliet stängt.
        

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2013.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB
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Kansliet informerarKansliet informerar

ge

Kansliet informerar  

341 140
TRYCKSAK

Veckomail
Som ni kanske har märkt så har jag slutat att skicka mina 
veckomail via Microsoft Outlook. Anledningen till detta är att fl ertalet 
medlemmar inte fi ck mina e-mail p.g.a. att de klassades som 
SPAM. Numera ligger senaste veckomail på vår hemsida www.
soderslattsgk.se under Klubbnyheter.

Ny tidbokningsintervall 2013
Vi har haft 7,5 minuter mellan varje boll så länge jag kan minnas. 
Under 2013 kommer vi att tillämpa 10 minuter mellan varje boll. Vi 
får på detta sätt bättre rytm i spelet och slipper förhoppningsvis stå i 
kö redan på hål 2 och 3. 
Min förhoppning är att alla skall ha en positivare känsla efter ronden. 
Vi kommer att utvärdera och jämföra med jämna mellanrum så vi 
inte tappar intäkter.
Statistiken visar att vi hade ca 30% beläggning på bokningsbara 
tider under 2012.

Golfsimulator
Pass på och boka golfsimulatorn. Utmana en kompis eller bättra på 
golfsvingen inför nästa säsong. Bokningen kan göras via nätet. Skall 
ni vara där under helgen eller när kansliet håller stängt så kontakta 
kansliet i god tid före så ni kommer åt nyckeln.

Bagsskåp
Vänligen städa undan i era skåp. För dig som inte längre är i behov 
av ett bagskåp eller inte använt det under året – tänk på att det fi nns 
ett antal medlemmar som står i kö för ett bagskåp.

Upphittade persedlar
Har du tappat bort en klubba, headcover eller dina glasögon så har 
vi det kanske inne på kansliet.  Det som inte hämtats före sista mars 
nästa år åker till tippen.

Adressändring
Glöm inte att meddela ändrad adress eller andra uppgifter till oss 
alt. registrera dina nya uppgifter eller kontrollera att dina uppgifter 
stämmer via www.golf.se  under Min Golf. Viktigt då allt utskick från 
kansliet och SGF går till den adress du uppgivit. 

Nyårsjakt
Banan är stängd under Nyårsafton för nyårsjakt mellan 00:00-12:00.

Personalen tackar alla medlemmar, sponsorer och 
golfgäster för det gångna året och hälsar alla välkomna till 

en ny spännande golfsäsong 2013.

God Jul och Gott Nytt År
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DamkommitténDamkommittén Damkommittén forts.TTvå evenemang avslutar 
Damkommitténs 
aktiviteter för året. 

Helan och Halvan finalen avslutar 
säsongen. 
Vinnare skall koras för säsongen, och 
ett flitpris skall delas ut till den dam som 
spelat mycket och med bra resultat. 
Till finalen tar man med sig det bästa 
resultatet på halvan (9 hål) och den bästa 
helan (18 hål) under säsongen. 

Finalen som var den 23 september 
samlade drygt 30 damer. Vädret var med 
oss, dock lite kallt, men ändå en bra golf-
dag med många bra resultat. 

Årets flitpris gick till Lisbeth Ridell, 
vandringspriset Helan och Halvan-gubben.

Vinnare i A klassen blev Gabriella 
Wahlström och i B klassen Irene Wåhgen 
som även blev totalvinnare av årets Helan 
och Halvan. 

Damkommittén är nu igång med 
att diskutera nästa års tävlingar, upplägg, 
tidpunkter osv.

Vi vill också rikta ett tack till alla damer 
som spelar våra tävlingar och gör dessa till 
en gemenskap för damerna!

Det absolut sista arrangemanget 
damkommittén står för är 

Hösttröst 
där vi träffas utan golfspel i höstmörkret 
och trivs tillsammans. 

Till årets sammankomst hade ca 
60 damer anmält sig. Programmet för 
kvällen var en föreläsning av Roger Gott-
fridsson  som talade på temat ”Idrottsliga 
anekdoter”. 

Kvällen innehöll också som vanligt 
lotterier och mingel, samt en god gulasch-
soppa som lagades av vår restauratör Påjje

Damkommittén önskar er alla en 

God Jul och Gott Nytt År 
Vi ses till våren då vi startar med Vårkul !

Tack och adjö , på återseende !
Detta blir mitt sista uppdrag för Dk 
som ordförande/ledamot. 

Jag har varit med i 7 år och haft 
mycket roligt med damkommittén 
och alla andra damer. 

Jag slutar inte spela golf och 
kommer säkert att sitta på tisdags-
lottningarna av Halvan och undra 
varför jag alltid har sådan otur i 
lottningen! 

Jag önskar den nya damkom-
mittén med ordförande Anna-Lena 
Tuvesson lycka till inför nya utma-
ningar.

För Dk,
Agneta Bjuväng

Lisbeth Ridell vann årets flitpris.

Gabriella Wahlström vann A klassen.
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Damkommittén Damkommittén forts.Damkommittén forts.

Irene Wåghen vann B klassen och passade samtidigt på att vinna totalen av Helan och Halvan.
Syns här till vänster om Agneta Bjuväng - avgående ordförande för damkommittén.
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MarknadskommitténMarknadskommittén Mobil-appar bra att ha... 

Hej!
Så var spelåret 2012 till ända. Vår målsätt-
ning med två serisegrare inför detta spelår 
uppfylldes inte. Det blev ingen serieseger i 
år. Vi får hoppas på bättre resultat 2013.

Vår tävling under sommaren ”Ryder 
Cup” var över förväntan, denna kör vi 
2013 också och då hoppas vi på ännu fler 
startande.

Soppgolfen kör på som vanligt, det var 
46 startande under lördagen den 17/11, 
JÄTTEBRA!
Om hösten/vintern är lika mild som nu så 
skall vi slå detta framöver.

I övrigt önskar jag alla en fin avslutning 
på spelåret 2012.

Herrkommittén
Roland Olsson
rolande.olsson@telia.com
0708-397948

HerrkommitténHerrkommittén

Årsskiftet närmar sig och arbetet med att 
knyta upp gamla och nya sponsorer är i 
full gång. 

I övrigt väntar vi på Ferie & Fritid 
mässan på Bella Center 18-20 januari, där 
vi ska försöka slå framgången från januari i 
år. Vår monter var en av de mest välbesök-
ta och genererade såväl nya medlemmar 
som flera green fee besökare. Boka helgen 
redan nu,  för ett besök!

Till sist ber jag att efter sju år i mark-
nadskommittén att få tacka för mig. 

Det är dags för nya idéer och har du 
sådana ber jag dig kontakta Joao. 

Kommittén står inför en generations-
växling och behöver nya medlemmar.
För att citera Arnold Schwarzenegger: ”Íll 
be back”.
Staffan Waldemar
Fd ordf Marknadskommittén
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Marknadskommittén Mobil-appar bra att ha... Mobil-appar bra att ha... 

Herrkommittén

Golf 3D Skanna av koden till vänster för att komma 
till hemsidan med 3D GOLF. Kul spel!

Har du ingen mjukvara för detta i din mobil?
Man rekommenderar dessa appar för att läsa 
QR-koder: ”Scan” för iPhone och ”Barcode 
Scanner” för Android

GameBook

Golf.se

Ett golfspel där man kan spela flera 
med varandra och  olika former av 
golfspel. Man kan ha turneringar 
och ha koll på hur ens vänner spelar. 
Etc.

Boka och avboka starttider med 
Golf.se applikationen direkt i 
din mobil. I denna uppdaterade 
version släpper Golf.se sin gratis 
applikation för att göra tidsbok-
ningen ännu mer tillgänglig. Du 
kan boka med de golfvänner och 
favoritklubbar som du angett 
i Min Golf, se starttider på säll-
skapsronder och tävlingar och 
avboka hela bollen  etc.



8  |  Rätt o Slätt nr 4 - 2012

Ny kassör - Mats Knöös!Ny kassör - Mats Knöös!

Junior o ElitkommitténJunior o Elitkommittén
Sommaren är över nu och våra juniorer är 
tillbaka i den inte så roliga höst och vinter 
säsongen med i stort sett inget annat än 
träning och åt träning och naturligtvis 
skolan och läxor. Men lite roliga saker 
händer i alla fall och det är kul att se att 
våra juniorer svetsats samman under året 
och hittar på saker som att åka och bowla 
tillsammans.

I tillägg skall nämnas att vi skickade tre 
av våra juniorer (Fanny Ejlertsson, Isak 
Knutsson och Fredrik Wessner) på SGF’s 
ledarutbildning steg 1 på Järavallen 17-18 
november. 

Vet inte vad deras intryck är från 

denna utbildning, vid tidpunkt när jag 
skriver detta inlägg, men hoppas de hade 
kul och att det gav dem något som de kan 
ha användning av i framtiden och att vi kan 
dra nytta av det inom klubben, vilket jag 
helt säkert tror vi får.

Junior & Elitkommiten håller som bäst på 
med planeringen för 2013 vilket vi hoppas 
skall bli bättre och roligare än detta året, 
det är i alla fall vår målsättning. Detta är 
några av de saker som vi arbetar med;

Handlingsplan : Junior & Elitkommittén 
dokument för hur verksamheten skall 
utvecklas och drivas.

Tävlingsplan : Planering av all tävlingsverk-
samhet för 2013, med några goda nyheter 
hoppas vi.
Träningsplan : Planering av all träningsverk-
samhet för 2013, med några goda nyheter 
säkerligen.
Säsongstart : Planering av ett Kick-Off 
möte inför starten av säsongen 2013 för 
föräldrar med ungdomar i träning.

Detta var något om vad som pågår och 
med detta önskar vi ett trevligt slut på 
2012 och ser fram emot ett roligt och 
intressant 2013.

Junior & Elitkommittén 

Hej golfare
 
Jag heter Mats Knöös och har precis tagit 
plats i klubbens styrelse. Jag kommer att 
fungera som kassör. Jag fyller 52 år nu till 
årskiftet och bor strax utanför Malmö i 
Bara.

Jag är verksam som affärsjurist på en 
advokatbyrå i Malmö och därifrån tar jag 
naturligtvis med mig erfarenheter och 
kontakter som jag tror kan vara till nytta 
för klubben.  

Den viktigaste uppgiften för mig på 
kort sikt är att bidra till styrelsens och 
Joaos viktiga arbete med att hålla räken-
skaperna i balans. 

På lite sikt måste vi dessutom öka 
våra intäkter, gärna genom att öka anta-
let medlemmar. Glöm då inte att alla Ni 
medlemmar är klubbens viktigaste ambas-
sadörer när det gäller nyrekrytering av 
medlemmar. Tala alltid väl om klubben och 
banan och visa gärna upp den för vänner 
och bekanta. 

Vår greenfee är billig! 
Jag skulle också gärna se att vi alla blir 

lite aktivare på vår facebooksida. 

Vi måste visa att vi är en modern 
klubb med mycket aktiviteter inte minst 
för de yngre medlemmarna.

Jag började spela golf via Jan Tilmanis 
på Malmö GK i mitten av nittiotalet. Jag 
spelade intensivt några år. Samtidigt gifte 
jag mig och fick en son och blev mer eller 
mindre tvungen att stuva undan golfklub-
borna eftersom tiden inte ville räcka till. 
Nu är sonen, Philip, 14 
år och till min stora 
glädje har han börjat 
spela golf. Han är 
också orsaken till att 
vi valde att gå med i 
Söderslätts GK. Jag 
ville helt enkelt att 
han skulle få en fin 
start på sitt golfspel 
under ledning av Jan 
och Agust! Både Phi-
lip och jag har blivit 
fantastiskt väl mot-
tagna på klubben 
och banan är finare 
än vad vi någonsin 
kunde tänka oss. 

Handicappet 
är viktigt har jag 
fått lära mig av vår 

ordförande. Jag försöker registrera de 
flesta rundor jag spelar så det flukturerar 
en aning. Just nu tror jag att det är 11,0. På 
tal om handicappet så frågade jag Agust 
häromdagen om han kunde göra en fem-
handicappare av mig. Agust som är en ärlig 
och rak golfpro tyckte att vi skulle sänka 
ambitionen till singelhandicap. 

Men jag ska visa honom!
Vi ses på banan !
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Herrkommittén

Ny kassör - Mats Knöös!

Junior o Elitkommittén
Konferenspaket

Söderslätts Golfklubb har alla förutsättningar att göra en konferens, kick off eller möte för 
kunder till ett givande och uppskattat event. 
Du får trevliga lokaler i en lugn och avslappnad miljö, god mat, kul ”koppla av” inslag och inte 
minst ett familjärt omhändertagande!

Efter dina önskemål:

Låt oss skräddarsy en konferens precis så som du önskar den.

På vårt ”smörgåsbord” finns mycket att välja på:

Vi erbjuder:
Två konferensrum på övre våningen. Det stora som rymmer 
minst 12 personer, har en härlig terrass med utsikt över banan. 
Det mindre passar utmärkt för grupper på ca 5-7 personer. 
Tillgång finns till Internet, OH, projektor (i det större) och  
kopiering i kansliet. 

Glada konferensdeltagare:
Gör din konferens till något man minns. Väv in ett varv på 
korthålsbanan. Eller varför inte en puttningstävling? Oavsett 
om deltagarna är golfare eller inte blir det uppskattat med ett 
träningspass med instruktör. Söderslätt har bättre tränings-
möjligheter än flertalet andra klubbar. Självklart ordnar vi allt, 
klubbor, bollar, driving range och instruktör.

Mer... En Clinic är alltid väldigt uppskattat.  
Ett golftrolleri som måste ses!

Här ovan det  lilla konferensrummet.

Här ovan det stora konferensrummet.

Viktigast av allt:
Förutsättningen för en lyckad konferens är faktiskt bra mat! Vi på 
Söderslätts GK är stolta över vår krögare Påjje som erbjuder vällagad 
och närodlad mat som serveras i lugn och vacker miljö.

Prisbild: 

Lokaler, fika förmiddag och eftermiddag samt lunch kostar 395:-/
person, exklusive moms.

Övriga aktiviteter enligt offert.

Nästa konferens:
Ring eller maila för ett attraktivt förslag på nästa konferens:

Klubbchef
Joao Guiomar      Tel. 040-42 96 83.       Mail: joao@sslgk.se 

Testa gärna också vår golfsimulator, som året om hjälper dig 
att justera svingen eller hitta den optimala bollflykten.
Simulatorn är alltid populär, även bland konferensdeltagare!
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Julbazaren var trevlig!Restaurangen önskar God Jul!Restaurangen önskar God Jul!

Vi på 

Söderslätts golfrestaurang 
vill tacka för det gångna året.

Vi stänger den 14:e december för jul och 
nyårsuppehåll och öppnar åter någon 
gång i februari. 

Återkommer med exakt datum längre 
fram. Hjärtligt välkomna åter. Till dess 
önskar Påjje, Linnéa o Becci

God Jul och Gott Nytt År
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Julbazaren var trevlig!Julbazaren var trevlig!Restaurangen önskar God Jul!

Inre Rum
Hälsa, massage och avslappning...

Stress och friskvårdsterapeut
Annika Larsson
0708-83 22 41
inre-rum@telia.com
www.inre-rum.se

CHOKLADHUSET i Limhamn
Här bjöds det på praliner och lakrits för smaken är viktig!
Olof Stamer
040 - 51 10 25
info@chokladhusetlimhamn.se
www.chokladhusetlimhamn.se/
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Julbazaren var trevlig! forts.Julbazaren var trevlig! forts.Julbazaren var trevlig! forts.

Karl G Utveckling
Specialitet Varmrökt Lax. Sillsorter också för den delen 
som är väldigt goda!
Kalle Jeppsson
070-559 88 08
kallejeppsson@hotmail.com

      Det är Christer Ask som kastar pil och puttar.

Lördagens 3-kamp vanns av 
Mona Melin på 380 poäng samt 
Joao Guiomar på 525 poäng

Söndagens 3-kamp vanns av 
Anna-Lena Tuvesson 380 poäng samt 
Per-Erik Larsson på 522 poäng.

Grattis! 
Priset en 3-pack Titleist bollar kan hämtas på 
kanliet.
Totalt fick Junior/Elitkommittén in 1 020 kro-
nor på denna aktivitet.
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Julbazaren var trevlig! forts.Julbazaren var trevlig! forts.Julbazaren var trevlig! forts.
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Tableline
Lyxigt, enkelt och bekvämt  för det dukade bordet!
Dukar, ljus, servetter, porslin, glas och andra produkter 
för din dukning.
Christina Arinbjarnarson
0708-393402
christina.arinbjarnarson@bredband.net
www.tableline.se

På bilden till vänster samtalar Urban Persson med 
Christina Wadhed Arinbjarnarson.
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JÄGERSRO AB


