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Ordföranden har ordetE   fter en annorlunda och 
tuff vinter ser vi fram 
emot en ny golfsäsong. 
2020 var det märkligaste år jag hittills upp-
levt. Vi fick göra saker på annorlunda sätt 
och ställdes inför helt nya situationer.

Det spelades golf nästan alla dygnets 
ljusa timmar och vi fick både nybörjare 
och ”återvändare” till klubben. 

Mitt i alla tråkigheter fick vi en gemen-
skap och många positiva upplevelser ute 
på banan. Antalet besökare på vår klubb 
var många, vilket medförde både utma-
ningar och intäkter. 

Året som började så tufft avslutades 
med ökat antal medlemmar och ökade 
greenfee intäkter.

I skrivande stund 
är vår bana stängd och 
vit av snö. 
Jag ser fram emot det nya golf-året och 
klubbens fortsatta utveckling.

Vi jobbar vidare med banans kvalitet 
för att behålla och vidareutveckla vårt 
goda rykte. 

Våra nya golfare behöver utvecklas 
och komma in i klubben. 

Ett bra sätt att lära känna andra med-
lemmar är att delta i klubbens aktiviteter 
eller engagera sig i något kommittée. 

Är du nyfiken på detta så kontakta 
någon av oss på klubben så berättar vi mer. 

Nytt för i år är att vi 
har blivit vänklubb med 
Romeleåsens GK. 
Vi spelar för reducerad greenfee på 
varandras banor alla dagar i veckan. 

Ett besök på Romeleåsen är en trevlig 
dagsutflykt och naturen är så vacker där. 

Avtalet med Tegelberga 
fortsätter 
och vi spelar fritt på varandras 18 håls- 
banor. I år hoppas vi även kunna genom-
föra ett par gemensamma tävlingar som 
fick ställas in förra året p.g.a. restriktioner. 

På klubben 
planerar vi för aktiviteter och tävlingar 
med fokus på att vi ska kunna genomföra 
säsongen så likt en vanlig säsong som 
möjligt. 

Vi följer de rekommendationer vi får 
från Folkhälsomyndig-
heten och Svenska golf-
förbundet och anpassar 
våra aktiviteter efter de 
restriktioner som finns 
vid det aktuella tillfället. 

Varje medlem har ytterst ett eget 
ansvar att också följa dessa rekommen-
dationer, så hoppas vi på att snart börja 
återvända mot ett normalläge.

Styrelsen 
har under ett antal år arbetat intensivt 
med utveckling och förbättring av vår 
bana. På så sätt har vi skapat förutsätt-
ningar för banpersonalen att åstadkomma 
en högkvalitativ produkt. 

Under hösten gjordes en SWOT analys på 
klubben. Resultatet var entydigt och inne-
bär att vi måste utveckla och modernisera 
klubbhusmiljön. 

SWOT gruppen hade inga större 
anmärkningar på banans utformning och 
kvalitet. 

Styrelsen inser därmed att det priori-
terade arbetet ligger på klubbhusområdet, 
utan att vi gör avkall på våra utvecklings-
projekt på spelområdena. 

Marknadskommittén har fått i upp-
drag att ta fram en plan för hur klubbhus-
miljön ska förbättras.

Vi håller vårt årsmöte 
den 30 mars – kallelsen finns med i detta 
nummer av Rätt och Slätt. 

På tal om utmaningar så kommer 
årsmötet för första gången i Söderslätts 
historia att hållas digitalt. 

Välkomna med er anmälan – Joao 
kommer att informera i sitt veckobrev hur 
man anmäler sig. 

Restaurangen
Inför säsongen har vi en ny krögare på 
plats. Jag vill hälsa Ulf Rejnefelt och hans 
laguppställning välkommen till klubben. 

Ulf är rutinerad och har en gedigen 
meritförteckning i matlagningens ädla 
konst. 

Dessutom har han lång erfarenhet av 
att driva egen krog. Det är glädjande att ha 
Ulf på plats hos oss för att erbjuda både 
golfare och lunchgäster en spännande 
meny. 

Jag ser fram emot att snart kunna 
njuta av god mat och dryck på klubben – 
kanske medan vårsolen kämpar sig fram. 

Kom ihåg att besöka Ulf på hans invig-
ning – han bjuder på grillad korv i trädgår-
den den 28 februari kl 12-14. Vi ses där.

Christina
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 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: 

Kansli
             Kansliets öppettider  
        vardagar 08:00-16:00
 

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i juni 2021.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar våren 2021

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
Den sista december var vi 1 420 medlemmar vilket var 60 fler än förra 
året. 

Restaurangen
Restaurangen får en ”ansiktslyftning” under våren.

Information till nya medlemmar 
Av kända skäl kunde vi inte genomföra planerade informationsdagar 
under mars månad förra året. I dagsläget planerar vi att hålla ett antal 
informationsdagar via nätet. Jag återkommer med mer information om 
detta i mina infomail.

Vårårsmötet
Vårårsmötet sker digitalt via Teams-möte tisdag den 30 mars kl. 19:00. 
Årsmöteshandlingar finns tillgängligt på golfklubben måndag den  
22 mars efter kl. 12:00. 

Äggaröran 2021
Årets första klubbtävling, Äggaröran, en 2-manna scramble spelas 
måndag den 13 april med kanonstart 09:00. Tävlingen ligger ute på 
nätet så det går bra att anmäla sig redan nu.

Friskvårdsbidrag
Behöver du hjälp med ett intyg om betald årsavgift 
för att få ut ditt friskvårdsbidrag så skicka mig ett 
email.

Bagförråd / Bagskåp
Vi har kvar ett fåtal bagskåp (överskåp) till uthyrning.

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. 

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts 
Golfklubb genom att anmäla detta nästa 
gång du använder ditt spelkort. Ca. 50 
miljoner delas ut till ungdomsidrotten 
under 2021. Förra året fick junior/
elitkommittén 4 573 kronor.

Söderslättsdagen
Genomförs söndag den 6:e juni. 

Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.golf.se
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Golfshopen
I shopen börjar vi  
få in vårens nyheter
I en annorlunda tid är mycket annorlunda.  
I år har Agust gått utbildning på årets 
nyheter framför datorn via videokameran  
istället för att vara iväg på utbildnings-
vecka. Nu börjar nyheterna i alla fall 
komma hem till shopen och vi kan testa 
dem i verkligheten. 

Golf-året 2021 bjuder på riktigt många 
nyheter och stora produktlanseringar.

Nytt klubbmärke för i år i shopen är 
Srixon’s järnklubbor, som av experterna 
har höjts till skyarna. Klubborna har valts 
av många spelare på touren, bland annat 
Brooks Koepka. 

PING G425’s träklubbor har blivit ännu 
mer lättspelade och förlåtande än deras 
tidigare modeller. 

TaylorMade, Cobra och Callaway släp-
per också fantastiska klubbnyheter inför 
säsongsstarten. 

Custom fitting
Alla våra klubbleverantörer erbjuder 
fantastiska produkter men de blir inte 
helt perfekta förrän de har skräddarsytts 
till dig. För att dina klubbor ska fungera 
perfekt för dig behöver du rätt skaft, rätt 
längd, rätt grepp och rätt lie. 

I din personliga golfshop har vi 
kunskapen och expertisen för att göra 
denna utprovning, så kallad custom fitting.

Vi vill sälja de perfekta klubborna till 
just dig. Viktigt för oss är att vi är stolta 
över att ha servat dig med rätt klubbor, när 
vi träffas på klubben. 

Kontakta oss i shopen och boka en 
tid för din egen custom fitting – den 
ingår när du köper klubbor hos oss. 

Du vet väl att det är extra viktigt att 
spela med rätt klubbor om du har högt 
handicap. En spelare med högt handicap 
kan inte anpassa sin sving efter sina klub-
bor. Klubborna måste anpassas för dig så 
att förutsättningarna att spela blir så goda 
som möjligt. 

Kurser och lektioner
Våra populära avrostningskurser kommer 
att vara klara för anmälan i slutet av mars. 
Ta tillfället i akt att få en perfekt start på 
golfsäsongen. Håll utkik i shopen, på vår 
hemsida och i våra nyhetsbrev. Individuella 
lektioner och våra lektionspaket (3, 5 eller 
10 lektioner) går att boka redan från och 
med nu – kontakta Agust. 

Säsongsöppning
Fram till säsongen drar igång har vi öppet 
lördag-söndag kl 10-14 men vi är på klubben 
mer än dessa tider så kontakta Agust och 
boka annan tid med honom. Från mitten 
av mars är vi på plats betydligt mer och då 
börjar många vårnyheter packas upp. 

Grönt kort erbjudande
Fjolårets succé med grönt kort och medlem-
skap på Söderslätts GK för 2950 kr fortsät-
ter även under 2021. Det är ett fantastiskt 
bra erbjudande och våra grönt kort utbild-
ningar skräddarsys efter kundens behov 
och förutsättningar. Har ni vänner, grannar, 
arbetskamrater som funderar på golf?  
Hänvisa dem till oss på Söderslätt så ska vi 
göra dem till golfare.

Rangen – träna ute  
i friska luften 
Kontakta Agust om du behöver ladda ett 
rangekort (billigast) men det går även att 
betala med kreditkort i automaten.  

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 generösa  
med vår tid och vår kunskap. 

Vi er fram emot en rolig säsong 2021! 
Agust med personal 
0707-451313 

Börja spela golf
Grönt kort och medlemskap under 2021
på Söderslätts Golfklubb för 2.950:-
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Golfshopen forts.

GOLFSTORE SÖDERSLÄTT
”Vi hjälper dig att bli en bättre golfare.”

• Passionerade – Vi brinner för golfen och 
vill öka din upplevelse på golfbanan.

• Kunniga – Vi har en unik expertkunskap, 
är välutbildade och samarbetar med de 
främsta leverantörerna. 

• Generösa – Vi delar med oss av vår 
kunskap och den lilla extra servicen. 

• Trygga – Vi har stor ansvarskänsla och 
vi värdesätter en nära relation med dig. 
Du kan alltid lita på oss.

• Lyhörda – Vi lyssnar av trender och 
nyheter, som kan gynna din utveckling 
som golfare men också dina behov och 
önskemål. 

• Kunskapsdrivna – Vi ger dig som kund 
riktigt bra råd och tips baserat på vår 
kunskap och inte på en ren lust att 
sälja.

• Din lokala fullsortimentsbutik med de 
bästa produkterna i varje prisklass. 

VÅRT FOKUS ÄR:
• Ta hand om, utveckla och utrusta alla nya golfare.

• Förbättra och utveckla befintliga golfare.

• Tillhandahålla perfekt anpassad utrustning till alla golfare.

• Hälpa dig öka din glädje i golfen.

VI ÄR: 

Agust Arinbjarnarson med personal.
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Damkommittén
Damkommittén  
rapporterar 
Seriespelet 2021, Skånes Golfförbund har 
hcp-grupperna som tidigare år. 
kategori 1, hcp 0 – 20,4, 
kategori 2 hcp 20,5 – 26,4 
kategori 3 hcp 26,5 – 36,0. 
Till varje speldag behöver vi 4 spelare där 
tre av spelarnas resultat räknas. 
Se spelschema nedan. Vi har även ett lag 
anmält i D22. Vi är också anmälda till Four-
some HCP division 2 . Tävlingsdagarna ser 
ni nedan i schemat. Inför säsongen kom-
mer vi att ha träning för Agust och Lars.
 Så tjejer/damer som är intresserade  
anmäl er till: 

Christina Wadhed-Arinbjarnarson kategori 1,  0708-393402, christina@agustgolf.se  
Anna-Lena Tuvesson kategori 2, 0730-494696, anna-lena61@ownit.nu 
Agneta Bjuväng kategori 3, 0702-308287, agnetabj@gmail.com. 
Fanny Ejlertsson D22, 0768–260062, fanny.ejlertsson@gmail.com

Damkommittén rapporterar  

Seriespelet 2021, Skånes Golfförbund har hcp-grupperna som tidigare år. - Kategori 1, hcp 0 – 20,4, 
kategori 2 hcp 20,5 – 26,4 och kategori 3 hcp 26,5 – 36,0. Till varje speldag behöver vi 4 spelare där 
tre av spelarnas resultat räknas. Se spelschema nedan. Vi har även ett lag anmält i D22. Vi är också 
anmälda till Foursome HCP division 2 . Tävlingsdagarna ser ni nedan i schemat. Inför säsongen 
kommer vi att ha träning för Agust och Lars. 

 Så tjejer/damer som är intresserade anmäl er till:  
Christina Wadhed-Arinbjarnarson kategori 1,  0708-393402, christina@agustgolf.se   
 Anna-Lena Tuvesson kategori 2, 0730-494696, anna-lena61@ownit.nu  
Agneta Bjuväng kategori 3, 0702-308287, agnetabj@gmail.com.  
Fanny Ejlertsson D22, 0768–260062, fanny.ejlertsson@gmail.com 
 
Zon Syd Kategori 1 Datum Alt datum Arrangörsklubb Starttid 
Hcp 0 - 20,4         
Omgång 1 11 maj   PGA National   
Omgång 2 07 juni   Vellinge   
Omgång 3 11 augusti   Flommen   
Omgång 4 25 augusti   Tomelilla   
Totalt 12 lag per spelomgång         
          
Zon Syd Kategori 2 Datum Alt datum Arrangörsklubb Starttid 
Hcp 20,5 - 26,4         
Omgång 1 11 maj   Österlen   
Omgång 2 09 juni   Falsterbo   
Omgång 3 03 augusti   Ljunghusen   
Omgång 4 26 augusti   Bokskogen   
Totalt 12 lag per spelomgång         
          
Zon Syd Kategori 3 Datum Alt datum Arrangörsklubb Starttid 
Hcp 26,5 - 36         
Omgång 1 11 maj   Tegelberga   
Omgång 2 15 juni   Abbekås   
Omgång 3 10 augusti   Söderslätt 11:00 
Omgång 4 31 augusti   Malmö Burlöv 10:00 
Totalt 10 lag per spelomgång         
   

D22 Datum Datum Arrangörsklubb   
Omgång 1 23 maj   Söderslätt   
Omgång 2 20 juni   Hässlegården 13:00 
Omgång 3 22 augusti   Tegelberga   
  
Foursome Hcp div 2 Datum Datum Arrangörsklubb   
Omgång 1 16 maj   Lunds Akademiska   
Omgång 2 13 juni   Hinton Golf   
Omgång 3 29 augusti   Romeleåsen  
 

Ny i DK 
Damkommittén har fått 1 ny ledamot, 
Anne Bing Tingström se presentation 
nedan. Vi vill också passa på att tacka 
Kerstin Kranz och Ulla Thell som avgår 
från damkommittén i år. 
Anne Bing Tingström; Jag började 
spela golf för drygt tio år sedan i Assar-
torps GK. Efter flytt till Malmö ville 
jag vara med i en klubb med en aktiv 
damkommitté mest utifrån ett socialt 
perspektiv. På en golfresa till Tunisien 
träffade jag Anna-Lena som gjorde bra 
reklam för klubben och damkommittén. 
Nu är jag här och hoppas kunna bidra till 
bra aktiviteter för alla damer i klubben.

Vårens aktiviteter börjar 
med Vårkul 17/4!
Vi hoppas att vi får se er då och veckan 
därpå börjar Helan o Halvan. 

På tisdagar fm så spelar vi 18 hål 
och 9 hål lottning kl 09.00, första start 
09.20 med 18 håls rundor och därpå 9 
hålsrundor. 

På tisdagar em lottning kl 17.00 och 
första start 17.20, 9 hålsrundor, men 
under den ljusa årstiden finns det ju 
möjlighet för 18 hål om det finns minst 2 
intresserade. På tisdagar fm kommer vi 
att ha två priser till 9 hålsresultat och ett 
pris till 18 hålsresultat, samt ett pris på 
em (minst 6 spelare som deltar).

Resan 2021 presenteras på Vårkul 
och i år hoppas vi verkligen att vi kan 
genomföra den som vanligt .
Vi ses på banan!
/ Agneta o Anna-Lena

mailto:christina@agustgolf.se
mailto:anna-lena61@ownit.nu
mailto:agnetabj@gmail.com
mailto:fanny.ejlertsson@gmail.com
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Damkommittén forts.

                                                                     

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.  

V v respektera avprickning senast kl 08.20  

Kanonstart, kl. 09.00, max 54 deltagare 

Pris: 200 kr  
Anmälan: www.golf.se eller i terminalen, alternativt  
040-429683 senast 14/4 kl. 12.00  

Anna-Lena, Agneta, Anita, Camilla, Birgit, Ingela, Mona 
och Anne 

Söderslätts GK 
Äntligen dags! 
Vårkul för damer 
Lördagen 
17 april, 2021                         

Damkommittén  



8  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2021

Restaurang Oet's
Bästa medlemmar på 
Söderslätt!
Jag ser mycket fram emot att lära känna er 
och erbjuda er mina tjänster och inte minst 
min mat.

Namnet Restaurang Oet´s kommer 
från mitt smeknamn som jag fick vid 10 års 
ålder då jag spelade hockey i Malmö IF och 
sedan vidare i Skäret Limhamn, ett namn 
som jag fortfarande svarar till.

Jag har för avsikt att erbjuda er en  
dagens lunchmeny med klassisk 
husmanskost varierad med det moder-
na köket influerat med olika smaker från 
runt om i världen. Detta i kombination 
med en veckans fisk och till helgen 
en trevlig Helgmeny.

A la cartemenyn består i 
nuläget av Stekt fläsk med lök-
sås, Hamburger tallrik och Tem-
purafritterad Fish and Chips. 

Menyn lever dock under ständig 
möjlig förändring allt efter mina idéer och 
tankar.

Smårätter, smörgåsar och snacks kom-
mer jag ha ett ständigt varierat utbud på.

Kiosken kommer att vara öppen i form 
av Förtroendekiosk under lågsäsong med 
möjlighet till swish eller kontantbetalning. 
Min förhoppning är att detta kommer att 
fungera.

Klubbkänslan i en golfklubb är viktig 
tycker jag så kom gärna in och berätta hur 
rundan gick oavsett bra eller ”sämre”, alltid 
kul att ventilera sig kanske över en kopp 
kaffe.

Hoppas även på gott deltagande och 
närvaro vid tävlingsverksamheten, kanske 
en återuppväckt Gökottegolf!? 

Jag är full av idéer och brinner för er 
och för detta och hoppas verkligen på er 
respons, alltid roligare med ert deltagande 
och närvaro.

Vi kanske kan ställa till med en räk-
afton, en grillbuffé eller en - ja, låt era 
tankar och idéer flöda, jag är öppen för 
det mesta!

På hemsidan kan ni framledes se 
dagens meny, utbud på catering-menyer 
och även en liten men god flik med Oet´s 
Glimt, missa inte den...

Söndagen den 28 februari hoppas 
jag få träffa en god del av er då jag på 
klubben bjuder på grillad korv med 
lättdryck och kaffe. Då har ni även 
möjlighet att sätta in en slant inför 
säsongen med fina 10% i rabatt, min-

sta belopp 1000 kronor. 
Nu hoppas vi väl alla dels att Covid-19 
drar sig tillbaka och samtidigt att 
vädrets makter följer våra önskemål 
för om så, kommer vi att få en HELL 
OF A SEASON!!!
Väl mött, Oet 

Linnea, Niclas och hunden Sammi. Sofie och hunden Bella.

Sandra, Max och Emilia.

Nya ägaren Tina och Ulf Rejnefelt.
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Juniorkommittén
Söderslätts GKs juniorer 
är redan igång med sin 
verksamhet 2021.
Tveka in utan anmäl dig till vår verksamhet 
redan idag. Vi erbjuder verksamhet på alla 
nivåer för juniorer. Vill du bara ha roligare 
på banan eller vill du satsa på tävling?
Hos oss hittar du allt.

Anmälan 
sker via SportAdmin på adress:  
Ny medlem i Söderslätts GK I V:a Grevie 
(sportadmin.se) 

Grupperna ser ut  
enligt följande;
Knatteträning 5 – 6 år, med fokus på 
lek och golfens grunder.
Knatteträning 7 – 8 år, med fokus på 
golfens teknik, regler, golfvett och målet 
att få grönt kort.
Knatteträningen bedrivs under 10 veckor 
fördelat på våren och hösten, lördagar 
09:00 – 10:00.
Vårtermin vecka 19 – 24, pris 600: -
Hösttermin vecka 33 – 37, pris 600: -

För äldre ungdomar 
9 – 21 år erbjuder vi 
följande grupper;
Träningsgrupp 9 – 12 år, med fokus på 
att bli en bättre golfare och få en roligare 
upplevelse på banan.

Söderslätts juniorer + 
Golfgymnasium = 100%
Det är med en otrolig stolthet vi vill infor-
mera alla våra läsare att under hösten 2021 
börjar hela 4 av våra duktiga juniorer på 
golfgymnasium i Vellinge & Malmö.

Söderslätts GK har under många år 
producerat otroligt många duktiga golf-
spelare genom träning av allas vår Agust.

2021 är inget undantag och till hösten 
börjar alltså 4 av våra juniorer på golfgym-
nasium i Vellinge och Malmö.

Att vi får med 4 juniorer är otroligt 
bra och när vi då adderar att det är alla 
sökande som får plats blir det ännu större. 
100% är svårt att slå.
Det skall bli spännande att följa juniorernas 
fortsatta utveckling framöver.

Förutom våra juniorer som kom in på 
gymnasium med inriktning golf har vi en 
hel hög hungriga och duktiga tjejer och 

VILL DU BLI EN DEL AV FRAMTIDEN?
Passar något av följande in på dig?

Älskar du att vara en del av ungdomarnas framtid?
Älskar du att se barn och ungdomar må bra och skratta?

Älskar du att känna dig behövd?
Älskar du att få andra att må bra? 
Älskar du att ses som en förebild?

Vi behöver bli fler. 
Vill du vara med och påverka framtiden hör av dig. 

Skicka ett mail till vår ordförande Johnny Neldeborn 
med din intresseanmälan. 

Har du några frågor så tveka inte att ta kontakt med Johnny.

johnny@neldeborn.se

Träningsgrupp 13 – 21 år, med fokus 
på att bli en bättre golfare och få en roli-
gare upplevelse på banan.
Tävlingsgrupp 9 – 21 år, med fokus på 
att komma ut och spela tävlingar på olika 
tourer, här har man en tydligare målbild 
och vill träna mer. Denna grupp får även 
en del fördelar via satsning från klubben.

Elitgruppen
Denna grupps spelare plockas ut av vårt 
PRO. Alla spelare i gruppen skriver på en 
överenskommelse som skall följas. 

Här har vi spelare som spelar många 
tävlingar under året och som har golfen 

som nummer 1.
Träningsperioder 2021:
Försäsongstermin vecka 3 – 13, pris 600: -
Vårtermin vecka 14 – 22, pris 900: -
Sommartermin vecka 26 – 32, pris 700: -
Hösttermin vecka 33 – 43, pris 1000: -
Vintertermin vecka 45 – 13 (2022)

Under 2021 anordnar 
vi självklart även våra 
uppskattade läger:
Påskläger 29 – 31 mars
Sommarläger 21 – 23 juni

killar som fortsätter sin utveckling under 
Agust vingar.

Vill du bli en del av denna resa kon-
takta Junior & Elitkommittén för mer 
information.

Vi önskar våra junior all lycka i sin 
fortsatta utveckling inom golfen och deras 
utbildning.

Carl Kamper Johnson – Sundsgymnasiet
Hampus Neldeborn – Malmö Idrottsgymnasium
Erik Malmgren – Malmö Idrottsgymnasium
Albin Blom – Malmö Idrottsgymnasium

https://sportadmin.se/newmember/?a=Ydmmnj
https://sportadmin.se/newmember/?a=Ydmmnj
mailto:johnny@neldeborn.se
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Medlemskommittén
Snart drar vi igång en ny 
golfsäsong!
I mitten på januari träffades vi i Medlem-
skommittén i ett digitalt möte för att 
planera årets aktiviteter. Många nya idéer 
diskuterades och slutligen bestämde vi oss 
för årets agenda med förhoppning att vi 
ska kunna genomföra allt med hänsyn till 
Corona-läget och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

Välkomna ALLA medlemmar till årets 
aktiviteter! Liksom tidigare gäller - håll av-
stånd, tvätta/sprita händerna och stanna 
hemma om du inte känner dig helt frisk!

Söderslättsdagen  
den 6 juni
Medlemskommittén har, även i år, fått den 
stora äran att arrangera Söderslättsdagen 
2021! Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga är det vårt mål att arrang-
era en trevlig dag för alla våra medlemmar 
med familjer och vänner.

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

Förra året var vi tvungna att ställa in 
hela aktiviteten p g a Corona-restriktioner. 
Vi hoppas vi kan genomföra Söderslätts-
dagen i år. Beroende på situationen med 
Corona kan det bli att vi längre fram behö-
ver ställa in alternativt skjuta fram aktivite-
ten beroende på Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Vi ligger redan i startgroparna för pla-
neringen av dagen. Se till så att Joao har en 
uppdaterad e-postadress till dig och gilla 
klubben på Facebook så går du inte miste 
om någon information. 

Tills dess... boka den 6 juni i din alma-
nacka!

Välkomstmöte för nya 
medlemmar
Under de senaste åren har vi arrangerat 
ett välkomstmöte för nya medlemmar. 
Det har blivit mycket uppskattat men även 
detta tvingades vi förra året ställa in p g a 
Corona-situtationen.

I år planerar vi för ett (eller flera) väl-
komstmöte utomhus under senare delen 
av mars. Du som är ny medlem i klubben, 
håll utkik efter mer information på face-
book, i Joaos vecko-mail och på anslags-

tavlan i klubbhuset! 
Vi kommer att bjuda på något smått 

att äta medan Joao, vår klubbchef, berät-
tar om klubbens verksamhet. 

Agust, vår pro, kommer att informera 
om golfkurser och om shopens verksam-
het. Dessutom kommer representanter 
från klubbens kommittéer att finnas på 
plats för att berätta om sin verksamhet.

Beroende på Corona-situationen och 
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kan vi 
tvingas ställa in aktiviteten med kort varsel.

Vi hoppas på mycket feedback och många 
goda idéer från dig som är ny i klubben. 
Det hjälper oss att bli ännu bättre. Anmäl 
dig på telefon eller mail till Joao eller på 
teckningslistan, som kommer att sättas 
upp på anslagstavlan i klubbhuset!

Intervju:

Nyfiken Jenny peggar upp

Faktaruta 
Namn: Jenny Aurell 
Favoritklubba: pitchingwedge 
Favorittee på Söderslätt: Hål nr 14 
Tidigare idrotter: bland annat  
löpning och krav maga (kampsport) 
Arbetar med: digitalisering i  
Malmö stad
 

 
Hur länge har du spelat golf? 
- Jag är ganska ny och den här säsongen 
blir min tredje.

 
Vad fick dig att börja? 
- Det var olika delar som sammanföll. Men 
redan för 20 år sen var jag nyfiken på golf.

Senare i livet träffade jag en man som 
är väldigt golfintresserad och följde med 

honom ut på banan. 
Därefter avvecklade jag mitt bolag. Att 

driva eget företag är tidskrävande så med 
avvecklingen fick jag tid över.

Men den mest avgörande faktorn var 
att jag hade haft cancer. Där gav golfen mig 
stunder då jag kunde lägga jobbiga tankar 
och känslor åt sidan. Eftersom jag fick det 
andrummet blev golfen också otroligt  
betydelsefullt för mig. 

Vad tycker du är roligast med golf? 
- Det finns så många olika saker!  
Förutom den personliga utvecklingen så 
är det kul att träffa människor och få lära 
känna nya vänner – seniorer till juniorer. 
Sen är det roligt att spela med personer 
med skilda spelstilar och varierat handicap.

Man lär sig mycket av att spela med 
olika människor, och ibland kan man själv  
till och med få till slag som kan imponera. 
Då känner jag mig extra stolt. 

Du ställde upp i KM förra året med 
30 i handicap, hur gick dina tankar 
runt det? 
- Haha ja det var mycket min man. Han 
började spela golf som barn och han sa hela 
tiden att klubbmästerskap ska inkludera 
alla och att alla borde delta, för det är alla 
medlemmars folkfest. Så jag tog fasta på 
det och anmälde mig. Sen såg jag de andra 
anmälda kvinnornas handicap och insåg att 
mitt handicap var lika mycket som vad två 
anmälda hade tillsammans. Det skrattade 
jag mest åt och tänkte ja men nån ska ju 
komma sist och det gjorde jag också. 

Du var prao under en tävling i  
somras, hur hamnade du där? 
- Jag hade själv tävlat några gånger och 
undrade vad som skedde runt om som 
tävlingsdeltagare aldrig får se. Så jag frågade 
om jag fick hänga med. Det var väldigt roligt 
att få kika in bakom kulisserna och jag lärde 
mig en del. Jag insåg hur stor apparat det är 
att få det att fungera så smidigt som möjligt 
för nästan 100 personer under några få 
timmar. Så all respekt och stort tack till alla 
som väljer att avstå att tävla så vi andra kan.
 
Inför kommande säsong är det nå-
got du planerar att slipa extra på? 
- Tänkte ta någon lektion, för det gjorde jag 
förra året och det gav mig otroligt mycket. 
Jag kommer fortsätta att lägga min fokus 
på grundslagen. Och att jobba bort slicen 
haha. 
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https://www.facebook.com/ 
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

Golfvärdar – skapar 
trivsel inför golfrundan
Visst är det trevligt att mötas av en klubb-
värd när du ska ut och spela! Det skapar 
trivsel både för oss som medlemmar men 
framförallt för våra greenfee-gäster. 
Vi fick mycket positiv feedback förra som-
maren både från våra greenfee-gäster och 
medlemmar. Så naturligtvis ska vi göra allt 
vi kan för att du ska få träffa en klubbvärd 
vid hål nr 1 varje lördag eller söndag under 
juni, juli och augusti. 

Vad gör en klubbvärd?
En klubbvärd tar emot spelarna vid hål nr 
1, hälsar välkommen och prickar av mot en 
anmälningslista. Klubbvärden kan också 
informera om de lokala regler som finns på 
banan, checka så att spelarna har greenla-
gare med sig och, såklart, önska ”lycka till” 
när spelarna går mot hål nr 1. 

Skapa trivsel!
I år kommer golfvärdarna, om det är 
möjligt, att få tillgång till en golfbil för att 
kunna röra sig på banan. Vår tanke är att 
golfvärden ska vara ”social” med spelarna 
ute på banan, prata lite allmänt och samti-
digt hålla ett öga på speltempot.  

Vi behöver bli fler!
För att kunna täcka hela sommaren behö-
ver vi bli fler golfvärdar! Som tack för att 
du ställer upp så bjuder vi dig på en lunch 
efter ditt pass. Håll utkik efter anmälnings-
listan på klubben! Den kommer upp lite 
senare på våren. Anteckna dig där så åter-
kommer vi med mer information.

Sunday Open – trevliga 
golfrundor på söndags-
eftermiddagen
Succén från tidigare år upprepas – du som 
är spelsugen på söndagen, oavsett ålder 
eller handicap – VÄLKOMMEN!  

Vi startar i början på maj. Just nu är 
vi inte helt klara med planeringen inför 
årets Sunday Open så vi återkommer med 
mer information längre fram. Håll utkik på 
facebook, i Joaos vecko-mail och på klub-
bens anslagstavla!

Erik – ny medlem  
i Medlemskommittén

Faktaruta 
Namn: Erik Malmgren 
Favoritklubba: järn 8:a 
Favorittee på Söderslätt: Hål nr 3, 
ett utmanande utslag som kräver 
en viss längd och en bra precision. 
Tidigare idrotter: Jag har tidigare 
spelat fotboll och tennis. 
Vill utbilda mig till: Såklart vill jag 
satsa på golfen och se hur långt det 
håller men jag har även en dröm 
om att bli advokat.

Vem är du? 
Mitt namn är Erik Malmgren och jag är 15 

år gammal och jag är en ny medlem i med-
lemskommittén  

Hur länge har du spelat golf på 
Söderslätt? 
Jag har spelat golf på Söderslätt i drygt nio 
år och de senaste tre åren har jag varit med 
i framtidsgruppen som är en grupp på 
Söderslätt som har lite fler träningar och 
spelar ett flertal tävlingar om året. 

Varför valde du att gå med  
i medlemskommittén?
Jag valde att gå med i medlemskommittén 
eftersom jag har en önskan att fler med-
lemmar ska få upp ögonen för oss juniorer 
och att vi genom denna kommitté kan 
göra vår röst hörd och kanske skapa en 
bättre relation med andra medlemmar. 

Vad är ditt bästa golfminne? 
Mina bästa golfminnen är från de gånger 
som vi juniorer har åkt iväg på en miniresa 
och spelat på andra golfbanor.

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 senaste nytt via Face-
book och varje fredag kommer informa-
tion från klubben i din mail-box. Dessutom 
håller vi naturligtvis vår flik på klubbens 
hemsida uppdaterad.

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

 

 
 

 
Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2021 
tisdagen den 30 mars kl. 19:00 
sker digitalt via Teams-möte. 

 
 
Föredragningslista Vårårsmöte 2021. 
 
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. 



Rätt o Slätt nr 1 - 2021  |  13

Herrkommittén Friskvårdspaket

Rätt o Slätt nr 4 - 2020  |  13

Paket 1.  Årskort på 9-håls korthålsbana. 1.000:-

Paket 2 .  Årskort på 9-håls korthålsbana.

 2 golflektioner à 25 min.

 30 hinkar på drivingrange. 2.000:-

Paket 3.  Årskort på 9-håls korthålsbana.

 4 golflektioner à 25 min.

 40 hinkar på drivingrange. 3.000:-

Paket 4. Årskort på 9-håls korthålsbana.

 Grönt kort utbildning.

 40 hinkar på drivingrange. 3.500:-

Paket 5.  Årskort på 9-håls korthålsbana.

 Grönt kort utbildning.

 100 hinkar på drivingrange. 4.500:-

Golf är friskvård!
Våra friskvårdspaket under 2021 är:

Intresserad?
Tag kontakt med klubbchefen Joao Guiomar på mobilnummer 

0733-497380 eller via email:  soderslattsgk@sslgk.se
Titta gärna på vår hemsida: www.soderslattsgk.com

Kanske känner ni någon som inte spelar golf men som funderar på det. 
Vänligen berätta för hen om våra erbjudanden och att golf numera går under 
kategorin friskvård! Vår klubbchef kan berätta mer om hur detta fungerar! 

Ni som behöver ett intyg på betald årsavgift för att få ut friskvårdsbidraget 
skickar ett mail till klubbchefen så kommer det med returnerande mail.
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Herrkommittén
”Mamma, hur länge sen är det 

pappa försvann? 
– Lilla gumman, pappa är inte för-

svunnen, men det är tre år sen han 
började spela golf.” 

Just det, nu är det dags! 
Dock är det kanske läge att träna lite först? 
Några pass på rangen, ute eller inne? Testa 
golfsimulatorn, vilket är en verklig upple-
velse eller kanske rentav boka en lektion? 

Bör rimligen vara en god investering 
för bättre spel, vilket innebär en angenä-
mare upplevelse, såväl för dig som dina 
golfvänner!

Vad händer med Herr-
kommitténs tävlingar 
och arrangemang 2021? 
Tja, mycket beror på utvecklingen av 
Covid 19. I skrivande stund har vi beslutat 
att försöka genomföra 
tävlingsprogrammet på 
ett så säkert sätt det går. 

Vi följer Folkhälso-
myndighetens och 
Golfförbundets rekom-

mendationer, för att få tips om hur vi ska 
arrangera tävlingarna. Det finns mängder 
av synpunkter och det kryllar av lesserwis-
sers. 

Här kommer jag osökt att tänka på 
skådespelaren Walter Matthaus kloka ord: 
” När man är ute på djupt vatten, är det 
klokt att hålla munnen stängd ”. Det är ju 
dessutom frivilligt att delta!

Skånes Golfförbund
I skrivande stund har inte Skånes Golf-
förbund lämnat definitivt besked om 
seriespelet blir av i år eller inställt som förra 
året. 

Ni som är berörda 
kan följa utvecklingen på 
förbundets hemsida, där 
lottningen är publicerad. 
Lagledarna hör av sig, så 
fort vi fått veta något.

HK:s tävlingar 2021 
I avvaktan på att allt lugnat ner sig planerar 
vi att genomföra våra vanliga tävlingar 
enligt nedan. Vi kommer att köra så säkert 
det går, med samlingar utomhus, man skri-
ver åt sig själv, inga gemensamma måltider 

inomhus etc.

Sön 28/3 Herrarnas Kick-off 
Lör 10/4 Samling serielagen 
Mån 12/4 Start Herrarnas  
 veckotävling.
Tor 15/4 Start Veterangolfen 
Mån 19/7 Två generationer 
Mån 19/7 Tre klubbor + putter 
Lö/Sö 28-29/8 Herrarnas resa
Lör 25/9 Serielag final 
Tor 7/10 Veterangolfen final 
Sön 10/10 Herrarnas veckotävling 
 final

Staffan Waldemar (delvis högst personliga 
reflektioner)

Fotnot: lesserwisser = person som är min-
dre vetande, men som trots detta förklarar 
ett fenomen för någon som vet mer.

TIPS! 
Missa inte: vi kan ju träna inomhus på vår träningsanläggning också! 
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Romeleåsens GK ny vänklubb!

En ny vänklubb för 2021 heter Romeleåsens GK!

Vi medlemmar betalar 250 kr på vardagar 
och vi betalar 350 kr på helger.
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