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Ordföranden har ordet
      et nya golfåret har sakta kommit i gång 
men vädret är tyvärr inte det bästa. Enligt 
bondepraktikan skall våren komma tidigt 
om påsken är tidig men vi får se om det 

slår in. 
Många golfklubbar runt om oss har 

problem och vi kämpar på och tror på 
framtiden. Vi har fått nya medlemmar bl.a. 

genom medlemmars rekommendationer 
om vår klubb. 

Under våren kommer vi att bjuda in 
alla nya medlemmar för information om 
klubben. Medlemskommittéen  planerar 
en heldag för alla medlemmar , förslaget 
kommer från referensgruppen. Detaljerad 
information finns längre in i tidningen . Vi 
kommer att ha möte i vår referensgrupp  
och är Du intresserad är Du välkommen 
att anmäla Dig till mig. Det är många ak-
tiviteter på gång i kommittéerna och ett 
stort intresse från alla.I juni månad kom-
mer vi att ha SPF:s distriktsmästerskap 
med c:a 100 deltagare från hela Skåne. 

Vi arbetar med budgeten för 2013 
som presenteras på vårårsmötet. 

Påjje kommer att driva restaurangen 
även 2013 och det tycker vi fungerar 
mycket bra. Shoppen är också klara för 
att fortsätta i år.

Med vänliga hälsningar
Jan  

D
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Herrkommittén

Tävlingskommittén

Nu är snart 2013 års säsong igång.
Våra veckotävlingar startar onsdagen 3 
april. Dagen efter, torsdagen 4 april startar 
Veterangolfen. Måndagstävlingen startar 
8 april. Starttider på måndagar och onsda-

För att vi skall kunna ha lika många täv-
lingar framöver måste fler medlemmar 
ställa upp som tävlingsledare. Vi är ett fåtal 
som får ta ett allt för stort ansvar. Tidsbrist 
och andra saker gör att 2013 ser prekärt 
ut. Den yttersta konsekvensen blir att vi 
får ställa in några tävlingar. 

Många av våra tävlingar är spons-
rade, har vi då inga tävlingsledare som 

gar är 17.30, dessutom 08.52 på måndagar 
också.

Seriespelet startar 25 april. Vår första 
hemmamatch är torsdagen 23 maj.
Glöm inte vår tävling Ryder Cup som äger 

rum fredagen 26 juli.

Herrkommittén
Roland

kan ställa upp, vad gör vi då? 
Från och med 2013 införs begreppet 

EGA exakt tävlingshandicap och EGA 
exakt handicap. För att läsa mer om detta 
så gå in på Golf.se, logga in på min golf. På 
första sidan finns en PDF-fil där det bland 
annat står om exakt tävlingshadicap.

Startavgiften kommer i år också att 
vara 80 kronor förutom de tävlingar där 

mat ingår. Likaså fortsätter vi även i år med 
att lotta ut priser i varje tävling och klass.

Årets första tävling, Äggaröran, går av 
stapeln den 1 april om vädrets makter är 
med oss. Hoppas vi ses då!

Slutligen önskar vi från tävlingskomi-
tén Er välkomna till årets tävlingar.

Vid pennan Bo Knutsson

Vi behöver hjälp till våra tävlingar.
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 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: 1/3-31/10 

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        08:00-16:00. 
        

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

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

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 flertalet 
medlemmar inte fick 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
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.

Bagskåp
Vi har kvar ett fåtal överskåp till uthyrning. Ring Rune Bengtsson på 
kansliet om du är intresserad.

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 Min Golf. 

Bingolotto
Vi har ca 20 medlemmar som är årsprenumeranter på bingolotto. 
Under förra året fick klubben in 10 000 kronor från denna 
prenumeration. Målsättning är att vi skall bli ca 100 medlemmar som 
prenumererar. 

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golfklubb genom att anmäla 
detta nästa gång du använder ditt spelkort. 50 miljoner kommer att 
delas ut till ungdomsidrotten under 2013. Läs mer genom att gå in 
på vår hemsida under fiken medlem.

Spela Olympiagolf
En tävling för alla - vinn resor till OS i Rio de Janeiro och stöd 
samtidigt din klubb.
Olympiagolfen genomförs av SGF tillsammans med SOK. 

Prova-på-dagar
I samarbete med Sydsvenskan genomförs årets prova-på-dagar 
18-19 maj mellan 12:00-16:00. Du får givetvis ta med en kompis 
även om de inte har Sydsvenskans Stjärnkort.

Joao Guiomar
Klubbchef

Herrkommittén

Tävlingskommittén
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Medlemskommittén

Vi på medlemskommittén 
hälsar dig välkommen till 
säsongens arrangemang!
Medlemskommitténs 
främsta uppgift är att få 
dig som är medlem i  
Söderslätts GK att trivas  
i klubben. Under fjoråret 
arrangerade vi flera upp-
skattade aktiviteter och i 
januari träffades vi på ett 
snöigt klubbhus för att 
spika alla aktiviteter inför 
2013. 

Snart är golfsäsongen 
i full gång!

Utbildning för  
klubbvärdar
Förra säsongen slog vi återigen rekord i 
antal klubbvärdspass - fler än 100 med-
lemmar medverkade som Klubbvärdar 
eller Marshals. Vi hoppas att vi skall bli 
minst lika många i år. Vi behövs - både 
för att ge goda råd vid starten, hålla 
ordning på banan och inte minst för att 
medverka till en positiv upplevelse av 
golfrundan både för våra medlemmar 
och greenfeegäster.

Boka in tisdagen den 14 maj kl 18.30 
i din almanacka! Då håller Lillemor, 
Nils-Göran och Michael den årliga ut-
bildningen för nya och gamla värdar. Vi 
bjuder på fika i restaurangen, går igenom 
erfarenheter från förra säsongen och 
informerar om klubbvärdens uppgifter 
och ansvar.
Glöm inte att skriva upp dig på anmäl-
ningslistorna som sätts upp på anslags-
tavlan i början på mars!

Medlemsförmåner
Vi har flera företag som gärna lämnar 
specialerbjudande dig som är medlem i 
klubben. Alla företagen är presenterade i 
tidningen. De finns också i en folder, som 
du kan hämta på klubben. Du kan också 
ladda ner erbjudandena på vår hemsida.

Som av en tillfällighet kommer 
denna broschyren att 
vara med i just detta 
numret av Rätt o 
Slätt också. 

Trevlig läsning!  
Genom att använ-
da dig av rabat-
terna gynnar du 
både din egen 
och klubbens 
ekonomi!
 

NYHET! 
Välkommen till vår egen 
medlemsdag –  

36-dagen
med spel för våra medlemmar som har 
hcp 36 och högre, har varit ett populärt 
arrangemang och det ska vi naturligtvis 
arrangera i år igen. På mångas begäran 
startar vi med ”kanon-start”, vilket inne-
bär att alla deltagare startar samtidigt på 
olika hål. Reservera eftermiddagen, sön-
dagen den 5 maj! Anmälningslistor kom-
mer så småningom på anslagstavlan.

60+ dagen
för dig som är 60 år och äldre och kan-
ske söker efter nya och fler spelkompisar. 

Vi träffas, spelar och har trevligt 
tillsammans. Skriv in eftermiddagen 
söndagen den 12 maj i din almanacka 
och håll utkik efter anmälningslistorna i 
klubbhuset!

spel- och tävlingshandboken 

2012–2015

S I S U  I D R O T T S B Ö C K E R

 

Utbildning i regelkunskap
Vår genomgång av golfregler är populär. 
I år kan du välja mellan två kvällar, den 
10:e eller 11:e april kl 18.30. Rune och 
Nils-Göran kommer då att gå igenom 
de viktigaste reglerna, svara på alla dina 
frågor och diskutera de regelproblem 
som vi råkat ut för under förra sä-
songen.

Skriv upp dig på anmälningslistorna 
som sätts upp på anslagstavlan i början 
på mars! Men skynda! Listorna brukar 
snabbt bli fulltecknade!

Klicka för att 
hämta ner 
regelboken.

Förmånserbjudandentill dig som är medlem i
Söderslätts Golfklubb

Varsågod!

I foldern finns flera olika företag som har tagit fram speciella erbjudanden, 

enbart för dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb!

Genom att vända dig till våra förmånsgivare bidrar du både till klubbens och 

din egen ekonomi. Förutom de speciella erbjudande du finner i denna folder 

hittar du en lista med klubbens sponsorer på folderns baksida.

Rabatter och erbjudanden gäller för 2013.

SÖDERSLÄTTSDAGEN! 
På Söderslättsdagen ska vi ha roligt till-
sammans – gammal som ung. 

Tillsammans med övriga kommit-
téer i klubben arrangerar vi en massa 
roligheter.
Torsdagen den 6 juni, 
Sveriges nationaldag, 
kommer det att sjuda 
av liv på klubben. 

Vi har många  
vilda idéer som  
t ex hopptorn, ansikts- 
målning, godisregn,  
putt- och longdrive- 
tävlingar, demonstration av klubbor, 
basar, lotterier, grillning och mycket mer.  
På kvällen hoppas vi kunna arrangera en 
trevlig fest med mat, musik och dans.

Har du egna idéer eller kan bidra 
med något? Hör gärna av dig till någon 
av kommittéerna eller till Joao! 

Reservera dagen i din almanacka och 
glöm inte att hålla utkik efter mer infor-
mation längre fram! 
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Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2013 
tisdagen den 19 mars kl. 19:00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2013. 
 
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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Junior o Elitkommittén

Hej och välkommen till 
2013!
Då har vi kommit in i 2013 fortfarande 
med snön på backen så är aktiviteterna 
inte på högtryck men trots det så fortsät-
ter vi med träningen för vår Elit grupp 
(utomhus om väder tillåter men annars 
bakom simulatorn). Våra framtidslöften 
vet att det krävas mycket förberedelse 
och träning för att förbättra sitt golfspel 
och då gäller det att hålla upp träningen 
även under vinterhalvåret för att inte ligga 
efter när väl säsongen sparkar igång igen 
till våren.

Juniorkommittéen kommer att 
sparka igång planeringen för 2013 
den 26 februari då vi håller vårt första 
planeringsmöte. Det kommer att bli 
en hektisk första 3 månader på året för 
att säkerställa att vi får ut information i 
god tid innan träningen för junior och 
knatte sparkar igång till våren. Vi hop-
pas naturligtvis på att vi kan attrahera 
fler juniorer och knattar detta år och 
därmed utöka vår verksamhet - det är 
helt klart ett av våra viktigaste huvud-
mål för året. Hur det kommer att ske 

har vi inte riktigt spikat än men i o m 
att vi nu har vår handlingsplan klar så 
räknar vi med att det skall vara klart i 
god tid.

Olympiagolfen
Vi vill gärna slå ett slag för Olympiagol-
fen. Juniorkommittéen kommer att 
hålla i och arrangera Olympiagolfen 
tillsammans med vår Klubbchef Joao. 
Läs gärna mer om detta på http://
www.golf.se/Tavla/Olympiagolfen/  

Kom ihåg att för varje medlem 
som anmäler sig till Olympiagolf så 
går 100 kr (för vuxna) och 50 kr (för 
juniorer) tillbaka till klubben och juni-
orverksamheten.  Ett bra sätt att stödja 
verksamheten på samtidigt som man 
har kul 

JUNIORKOMMITTÈEN SÖKER 
ENGAGERADE FÖRÄLDRAR/MED-
LEMMAR!

Vi är idag sju stycken engagerade 
i juniorkommittéen men vill gärna 
utöka kommittéen med ytterligare 2-3 
medlemmar. 

Anmälan kan göras till mig själv 
(piongatan4@telia.com), till Joao 
(joao@sslgk.se) eller Agust (shopen@
golfinsweden.se).  

I tillägg så söker vi engagerade för-
äldrar/medlemmar som kan ställa upp 
lite då och då. Hjälp behövs alltid un-
der knatte- och juniorträningen, kör-
ningar till och från tävlingar, osv. Om 
Ni känner för att hjälpa till med något 
så välkomna att anmäla Ert intresse till 
någon av oss. 

Juniorkommittén
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Spela Olympiagolfen

Spela Olympiagolfen 
En tävling för alla - vinn resor till OS i Rio och stöd samtidigt din klubb
Olympiagolfen genomförs av SGF tillsammans med SOK. Tävlingsperiod är 1 maj till och med 31 augusti, 
det vill säga en Olympiagolf per år. 

Nytt för 2013
Anmälningsavgiften 350 kronor för seniorer (21 år eller yngre) och 175 kr för juniorer (22 år eller äldre). f 
o m 2013 så får klubbarna 100 kr tillbaka för seniormedlem som anmäler sig och för varje juniormedlem 50 
kronor. 

Den som vill spela Olympiagolfen kan göra det under en vanlig sällskapsrond.

Alla handicappåverkande ronder kan bli en olympiagolfrond, som du själv lägger in i Min Golf. Då har vi 
kommit till essensen: Spela när du vill, var du vill, med vem du vill och hur ofta du vill. 

Olympiagolfen spelas i fem olika klasser 2013 beroende på handicap. 

Klass 1: -4,4 
Klass 2: 4,5 till 11,4
Klass 3: 11,5 till 18,4
Klass 4: 18,5 till 26,4
Klass 5: 26,5 till 36,0

Klubbens mål för 2013 är minst 250 spelare anmälda. 
Så gör slag i saken och stöd de Svenska olympierna i deras förberedelser inför Rio 2016 och stöd därmed 
samtidigt din egen klubb. 

För mer information besök http://www.olympiagolfen.se eller kontakta din Olympiagolf Ambassadör Urban 
Persson via e-mejl piongatan4@telia.com 
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Damkommittén

Hej!
Jag heter Anna-Lena Tuvesson och har ta-
git över ordförandeskapet i damkommit-
tén. Det är mitt tredje år i damkommittén 
och tillsammans med de andra damerna 
kommer vi att fortsätta med olika aktivi-
teter på och utanför klubben. Så titta efter 
de olika aktiviteterna på anslagstavlan.

Det är mitt 5:e år som golfspelare och 
jag tycker det är lika roligt att spela golf 
varje gång. Kanske inte när det stormar 
och regnar...

Jag vill passa på att tacka Agneta Bjuv-
äng, Annette Bengtsson och Ingrid Lind-
holm som avgått från damkommittén.

Nästa aktivitet från damerna är Vårkul !
Den äger rum den 14 april och som vanligt 
är det kanonstart 09.00. Vi spelar över 9 
hål. Pris 160:- inkl lunch. Se inbjudan på 
anslagstavlan och anmäl dig genom ter-
minalen.

Anna-Lena
Ordförande 
Damkommittén
 

Nya i damkommittén:
Jag heter Carina Herbst, medlem i klubben 
sedan den startade, bor i Höllviken med 
mina två ungdomar. 

På fritiden blir det en hel del golf, men 
även andra fritidssysselsättningar såsom 
gym och promenader vid stranden är 
uppskattade. 

Det är först de senaste 5 åren som jag 
brukat allvar med golfen, när det gäller 
hcp:et så har det så sakteliga också sjunkit 
lite på dessa år, man blir så glad för de små 
förändringarna. 

Nyttjar gärna alla en4Skåne banorna, 
beroende på väder och vind. En och annan 
golftävling blir det också under året, spelar 
gärna de tävlingar där man ställer upp som 
lag, som jag tycker är en trevlig spelform.
Sedan en del år tillbaka har jag även delta-
git i den årliga augusti resan för klubbens 
damer, som alltid varit väldigt uppskattad.

Till vardags arbetar jag med revision 
och redovisning. Ser framemot att vara 
en del av damkommittén och kommande 
utmaningar med detta.

  

Jag heter Inger Björkqvist och är ny i dam-
kommittén. Jag bor i Höllviken och är 
gift med Sonny. Har två utflyttade söner, 
Marcus och Jonas, och två barnbarn. Kvar 
i hemmet bor Portos, vår Lagottohund, 
som ni kanske både har sett och hört på 
golfbanan! 

Hela familjen började spela golf samti-
digt på Söderslätts GK och vi tog alla grönt 
kort för August för drygt 20 år sedan. 

Som lägst har jag varit nere i 19,3 i hcp 
men numera går det bara uppför. Har i 
dag 22,1. 

Då jag nu har slutat mitt arbete som 
stadsdelschef i Limhamn-Bunkeflo i 
Malmö har jag tid och ser fram emot att 
förhoppningsvis kunna göra nytta i dam-
kommittén!

 
Carina Johansson heter jag och har tidi-
gare varit i Medlemskommittén där jag bl a 
har haft min hand över 36-dagen.

Är en glad golfare som njuter av fina 
banor, trevliga medspelare och roligt snack 
i bollen. Gift med Peter, som ni ser för 
jämnan på banan.

Sjunger med i Gospel Glory på all övrig 
tid. Våra barn Fredrik och Lotta är utflugna 
från hemmet men tidigare var de också 
med i SSGK.

Bakre raden vänster till höger:
Hanna Mårtensson, Anna-Lena Tuvesson, Eva Granelli, Gabriella Wahlström, Inger Björkqvist

Nedre raden vänster till höger:
Stina Albér, Kerstin Svensson, Annette Bengtsson (tyvärr ej längre med i damkommittén),  

Carina Herbst, Carina Johansson.
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Marknadskommittén

Det är nu andra året som SslGK ställer ut 
på Fritidsmässan på Bella Center i Köpen-
hamn. Det är en välbesökt mässa där vi 
bland annat delar utrymme med ett 10-tal 
andra svenska klubbar.

Ansvarig för vårt deltagande är Mark-
nadskommittén och Joao. För att hålla 
kostnaden nere har vi lånat monterinred-
ning och förlitar oss på ideellt arbete från 
våra medlemmar.

Mässan varade från fredag till söndag. 
Speciellt över helgen var det ett stort 
antal besökande som strömmade förbi 
montern. Vi upptäckte snabbt att bästa 
taktik var att ställa sig mitt i gången och 
tilltala alla som passerade. Då fick vi in-
tresse! Nyfikenheten var stor, både var vi 
fanns och våra speciella erbjudanden för 
danska spelare. Vi berättade också om 
övernattningsmöjligheter och vår klubbs 
fantastiska träningsmöjligheter. 

Stort intresse var det också för den 
maskin vi hade med oss som mäter reak-
tionshastighet. Resultatet bland alla som 
ville testa, varierade kraftigt, och munter-
heten blev ofta stor när herrn i huset inte 
nådde upp till övriga familjemedlemmars 
hastighet! 

Bland deltagarna, där de noterade 
e-postadresser så pennan glödde, lottade 
vi ut greenfee-biljetter. Givetvis ger dessa 
adresser ytterligare möjligheter att göra 
reklam för SslGK och våra erbjudanden.

Summerat var det en helg som med all 
säkerhet kommer att ge en positiv feed-
back för klubbens ekonomi. 

Hör ni till våren danska röster på ba-
nan är det inte helt otroligt att vårt mäss-
deltagande ligger bakom deras närvaro.

Stort tack till Inger Asklöf Tilmanis, 
Gert Maulin, Mikael Anderson, Rune 
Bengtsson, Bengt Carlsson. Och givetvis 
Joao.

Prova-på-dagar 18-19 maj
Ett effektivt och bra sätt att få nya med-
lemmar till klubben, har visat sig vara 
Prova-på-dagarna där vi i samarbete med 
Sydsvenskan lyckats väl med att locka 
intressenter. 

Målsättningen vi har är att ytterligare vässa 
arrangemanget och framför allt att få en 
rekordhög anstormning av intresserade 
nybörjare. Vi vet av erfarenhet att flera går 
vidare i klubben. En del som nya medlem-
mar och en del skapar intäkter för shop-
pen genom kurser för grönt kort.

Till dig som redan är medlem:
Tag tillfället i akt och bjud in alla dina golf-
intresserade vänner, arbetskamrater, släk-
tingar m.fl. Det är ett uppskattat och trev-
ligt arrangemang där vi under 3-4 timmar 
visar grunderna i chipping, putting och slag 

på drivingrangen. Allt är kostnadsfritt och 
SslGK bjuder på fika. 
Klubbor och annan utrustning finns på 
plats.

På klubbens hemsida kommer du framö-
ver att kunna hitta en formell inbjudan 
som PDF. Skriv gärna ut denna och sätt 
upp den på din arbetsplats och på alla 
andra lämpliga ställen. Med din hjälp gör vi 
detta till ett riktigt välbesökt arrangemang 
som hjälper oss att fortsätta den positiva 
medlemstrend vi faktiskt kommit in i.

Vid frågor kring Prova-på-dagarna kon-
takta Marknadskommittén eller Joao. 

Marknadskommittén
Gert Persson 

Golfmässa i Danmark

Söderslätts GK deltog i mässan Ferie & Fritid i Bella Center i Köpenhamn under en helg i januari.

Vår klubb - Söderslätts GK - är ansluten till 
www.teetime.dk vilket gör att fler danskar 
är intresserade av att spela på vår bana då 
de då endast betalar halv greenfee...
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