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V
Ordföranden har ordet

Per Sundberg, 
ordförande

Vi vill med detta kort tacka för året som gått och samtidigt 
passa på att önska klubbens alla medlemmar

God jul och gott nytt år!
Styrelsen Söderslätts GK 2009

Per, Glenn, Christina, Kerstin, Håkan, Malin, Tommy, och Hans

Liksom förra året lottar vi ut fina nyårsgåvor till de som betalar 2010 årsavgift, 

så att den är klubben tillhanda senast 22/12-2009

Vi vill med detta kort tacka för året som gått och samtidigt 
passa på att önska klubbens alla medlemmar

God jul och gott nytt år!
Styrelsen Söderslätts GK 2009

Per, Glenn, Christina, Kerstin, Håkan, Malin, Tommy, och Hans

Liksom förra året lottar vi ut fina nyårsgåvor till de som betalar 2010 årsavgift, 

så att den är klubben tillhanda senast 22/12-2009

Vi vill med detta kort tacka för året som gått och samtidigt 
passa på att önska klubbens alla medlemmar

God jul och gott nytt år!
Styrelsen Söderslätts GK 2009

Per, Glenn, Christina, Kerstin, Håkan, Malin, Tommy, och Hans

Liksom förra året lottar vi ut fina nyårsgåvor till de som betalar 2010 årsavgift, 

så att den är klubben tillhanda senast 22/12-2009

Vid årsmötet den 24 november blev jag 
omvald som ordförande för vår klubb, och 
jag vill passa på att tacka för förtroendet.

Även om jag suttit som ordförande i 
klubben sedan år 2000, så har jag fortfa-
rande kraften kvar, och många idéer, om 
hur vi skall utveckla klubben.

En del säger att man inte skall vara 
kvar som ideell ledare i för många år, 
men så länge man känner utmaningen 
att kunna förändra och utveckla, samt 
har drivkraften, så är det bara att köra på.

 Ibland måste vi i styrelsen ta snabba 
beslut för att komma vidare och vi har 
ibland fått kritik för att vi tagit beslut 
som enligt vissa uppfattningar skall tas 
vid ett årsmöte.

Balansgången är svår, vad en styrelse 
har befogenheter till och inte, men 
beslut av stor ekonomisk betydelse för 
klubben hänskjuter vi alltid till våra års-
möten. Övriga stora frågor informerar 
vi om i de styrelseprotokoll som alla har 
tillgång till. 

Idag är vi cirka 60 st som arbetar 
idéellt för klubben (knappt 5%) , och vi 
är många som lägger ett antal oavlönade 
timmar i veckan för att  ni resterande 
95% skall ha en fungerande klubb att 
åka till. Visserligen har vi en mycket duk-
tig anställd personal, men hade inte det 
ideella arbetet fungerat, så hade vi varit 
tvungna att minst fördubbla vår perso-
nalstyrka. 

Det är svårt att idag rekvirera ideella 
ledare, men tänk på vad det ger tillbaka 

i form av kamratskap, nya bekantskaper 
samt social samvaro, och att få vara med 
och påverka något som man har intresse 
av. Ni måste finnas, som vill göra en in-
sats för vår klubb, ni behövs ännu mer i 
framtiden !!! 

I både marknads, tävlings, samt med-
lemskommittén behövs förstärkningar, 
och inte minst som tävlingsledare kom-
mande säsong. 

Du som är intresserad, tag  kontakt 
med kansliet och anmäl dig.

Att vår klubb är populär märks av 
antalet medlemmar, som i skrivande 
stund är 1295 st. Det är fler än vi var vid 
förra årsskiftet, och med de nya spel-
rättsbevisen, som ni medlemmar har att 
sälja, så måste vi alla hjälpas åt att få in 
nya medlemmar till vår klubb. 

Totalt har golfen under senaste året 
tappat 17 000 medlemmar, varav c:a 
6 000 st är juniorer.

Skåne har tappat drygt 700 juniorer, 
viket är oroande, men på seniorsidan 

kan vi notera en ökning med drygt 800 
st. Det betyder att det fortfarande finns 
en stor potential även för oss att bli fler. 
Vi har ju verkligen en fin anläggning att 
erbjuda och vara stolta över !!

Svenska Golfförbundet kommer på 
vårårsmötet att föreslå att alla medlem-
mar skall bidra med 20 kr för att driva 
ett antal projekt som bl.a. går ut på att få 
tillbaka våra juniorer till sporten, samt att 
göra sporten mer populär och känd hos 
allmänheten. Detta innefattas i ett antal 
projekt som SvGF måste driva för att 
få arrangera Ryder Cup 2018. Om mo-
tionen går igenom eller ej är i skrivande 
stund ganska osäkert, men jag återkom-
mer med mer info i ämnet. 

Den nya styrelsen med två nya med-
lemmar, kommer direkt efter helgerna 
att sätt igång sitt arbete med att förvalta 
och utveckla vår anläggning, bl.a. med 
den nya medlemsformen, samt samar-
betet inom en4skåne finns det mycket 
att utveckla. På vårt vårårsmöte den 
9:e mars kommer vi att presentera våra 
planer, samt den ekonomiska budget 
som vi arbetar fram under vintern.

Till sist vill jag från styrelsens sida 
tacka alla sponsorer, medlemmar, gäster 
och anställda för det gångna året och så 
ser vi fram emot nästa år som rivstartar 
med soppgolfen i mitten av januari, om 
vädret är med oss. 

God Jul och Gott Nytt År !
Per Sundberg - ordförande
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 Söderslätts
 Golfklubb
        V. Grevie 19, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post:  info@soderslattsgk.golf.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 från 1 november 2009  
till 28 mars 2010:
Kansli
Mån - Fre ................ 09.00-15.00

Fr.o.m. den 21 dec 2009 t.o.m. 
den 8 januari 2010 är kansliet             

        helt stängt.

Nästa nummer beräknas komma ut
i februari 2010.

Kansliet informerar
Årsfakturan som bifogas i denna tidning...
På höstårsmötet den 24 november bestämdes 2010 års avgifter.  
Vänligen använd OCR-nummer vid medlemsfakturan då ni betalar via internet.   
OBS! Endast en (familje) faktura med hela beloppet skickas ut.

Detta gäller för inbetalning av årsavgiften inför nästa år:

1. 
Om hela årsavgiften inbetalas före den 22 december är du med i utlottningen av fina ny-
årspriser plus att man får möjlighet att köpa ett bollkort för halva priset d.v.s. för 600 kr.
2.
Minst 2 500 kr av årsavgiften (helvecko o. vardagsmedlem) måste vara inbetald senast 31 
januari 2010. Resterande belopp inbetalas senast den 31 mars 2010.
3.
Minst halva avgiften för juniorer måste vara inbetald senast den 31 januari och resterande 
del senaste den 31 mars 2010. 

Bollkort
Nu har du åter möjlighet att köpa ditt bollkort för endast 600 kronor om du betalar din 
årsfaktura före den 22 dec. Skicka oss ett mail på info@soderslattsgk.golf.se om du är 
intresserad. Kortet gäller för obegränsat med bollar under hela 2010. Kortet är personligt 
och får nästa år en annan färgmärkning med innehavarens namn.

Bagskåp
Vänligen städa undan i era skåp. För dig som inte är i behov av ett bagskåp längre och 
kanske inte använt det under året – tänk på att det finns en hel del intresserade medlem-
mar som står i kö för ett bagskåp.

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

Tidsbokning
Tidsbokningen är öppen måndag-fredag 09:00-14:30 t.o.m. den 18 december.
Därefter gäller bokning via nätet, Git-terminalen samt skriven bollränna.

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.
Håll dig uppdaterad genom att gå in på klubbens 
hemsida www.soderslattsgk.se
Personalen tackar alla medlemmar och sponsorer för 
det gångna året och hälsar alla välkomna till en 
spännande golfsäsong 2010.

God Jul och Gott Nytt År!

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar



4  |  Rätt o Slätt nr 4 - 2009

Toppengallerian

T

Peter o Lotta Blomgren på 65 slag blev 5:a.

Per-Åke Greko vann på lotten en korg!

Torbjörn Jartelius och Jan-Östen Nilsson på 64 slag blev 3:a.

Premiärvinnarna av Toppengallerian blev Eva Granelli och Per-Erik Larsson på 63 slag netto (foursome, slaggolf)

Toppengallerian spelades av 54 par 
(kanonstart).

Detta var premiärstarten för 
Toppengallerian med ett vandrings-
pris i form av en mäktig prisbuckla!

Längst ner syns det digra pris-
bordet som lockade ett flertal till 
tävlingen.

En lycklig huvudsponsor - Jens 
Bertilzon syns gratulera de olika 
vinnarna!
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Whiskyprovarna Susanna Grahed, Lola Kellheim, Monica Welin och Monica Törnblad som njuter av livets goda!

T
Damkommittén
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             Tre  evenemang avslutade        
               Damkommitténs aktiviteter för    
            detta året. 

Damernas Augustiresa gick i år till 
Äppelgårdens gk nära Båstad, det var 
fullt i bussen med 48 glada golfare. Spel i 
två dagar på denna bana blev lyckat och 
kvällens evenemang med sång, show av 
deltagarna, inramade en rolig helg.  

Teater med hjältinna och cowboy-bov 
blev en lyckad föreställning som avslu-
tade lördagskvällen. Ett gott betyg var 

att busschauffören gärna ville köra oss 
nästa år, han hade aldrig haft så roligt på 
en bussutflykt med golfare. Vi fortsätter 
att leta upp en ny resa till augusti 2010.

Helan och Halvan finalen avslutar golf-
säsongen. En vinnare skall koras för  
säsongen, och ett flitpris skall delas ut till 
den dam som spelat mycket. 

Finalen som var den 20 september 
samlade ett fyrtiotal damer. En bra golf-
dag med många bra resultat, och till slut 
kunde vi kora vinnaren av årets Helan 
och Halvan, Eva Granelli, på bild nedan.

Årets flitpris ,vandringspriset Helan och 
Halvan-gubben gick till Lillemor Anders-
son, på bild nedan.

Huvudpersonerna i 
teatern Anna-Greta 

Andersson och 
Ulla Alverstrand

Carina Johansson, 
Lisbeth Ridell och 
Susanne Bergqvist

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, i år 
var det 185 fler starter (08-587/09-772) 
än förra året och det uppskattar vi!

Hösttröst
Det sista arrangemanget damkommittén 
stod för var Hösttröst, där vi träffas utan 
golfspel i höstmörkret och trivs tillsam-
mans. Till årets sammankomst hade ca 50 
damer anmält sig. 
Programmet för kvällen 
var tema Skottland och 
överraskning var musik, säck-
pipeblåsare och whisky-
provning. Tre sorters 
whisky provades 
och vi fick tips 
på olika sorters 
karaktärer.

Kvällen 
innehöll också 
som vanligt 
lotterier  
(huvudsponsor 
Skoglunds) och 
mingel, samt en 
god köttgryta 
som krögaren Sylvia 
fixat.

Damkommittén 
önskar er alla en 
God Jul och ett 
Gott Nytt År !

Vi ses till våren, då vi startar med 
Vårkul !

För Dk, Agneta Bjuväng
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Höstårsmötet den 24 nov.
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Tävlingskommittén
Ett positivt tävlingsår

2009 visade sig bli ett bra år ur tävlings-
synpunkt. Det var 125 fler tävlande i år än 
förra året, mer pengar satsades på priser 
och våra sponsorer visade en stor gene-
rositet gällande både prisbord och aktivt 
deltagande under tävlingarna.

Inför 2009 gjordes en del föränd-
ringar. Order of Merit instiftades, en del 
tävlingar plockades bort och nya tillkom. 
Vi skiftade också spelformer på vissa 

av tävlingarna. Vi i tävlingskommittén 
kommer noga att analysera året som 
gått och förhoppningsvis komma med 
ytterliggare förbättringar till tävlingssä-
songen 2010.

Sist men inte minst måste tävlings-
ledarna premieras för sina goda insatser 
under året. En del nya har tillkommit och 
vi hoppas att Ni tyckte detta var så pass 
inspirerande att Ni kommer tillbaka till 

Incident under tävling
Olle Ridell har i en anmälan till Skånes 
Golfförbund anmält Ronny Nordström för 
fysisk övergrepp i samband med tävlingen 
Äggaröran den 13 april.

Vid den muntliga förhandlingen, på 

Skånes Golfförbunds lokaler på Barse-
bäck den 14 oktober, vidhöll parterna 
sina inställningar och hänförde sig hu-
vudsakligen till vad de tidigare anfört. 

Efter förhandlingen men innan slut-

ligt beslut meddelats har Olle Ridell 
muntligen och därefter också skriftligen 
återkallat sin anmälan. Skånes Golf-
förbund avskriver ärendet från vidare 
handläggning.

162 av klubbens medlemmar hade samlats 
till Klubbens höstårsmöte den 24 novem-
ber på Sundsgymnasiet i Vellinge.

Att det var ett av de viktigaste årsmö-
tena för klubbens medlemmar märktes på 
förväntningarna.

Ordförande hälsade alla välkomna, 
och därefter delade Krister Ask från täv-
lingskommittén ut priser till årets klubb-
mästare;
 Herrar och juniorer pojkar : 
 Henrik Persson. 
 H 35 : Jörgen Rydberg.  
 H 45 : Peter Heyden. 
 H 55 : Lars Sten. 
 H65 : Tord Anderson. 
 H 75 : Sven-Åke Kronvall. 
 Match-KM Singel: Joao Guiomar. 
 Match-KM lag: Peter Mårtensson och  
 Mikael Franzén.
Ordförande informerade därefter om 
läget vad gäller ”en 4 skåne” där man kom-
mer att tillsätt en opartisk utredning för 
ett underlag för samgående.

Vår kassör Christina Arinbjarnarson 
informerade därefter om ekonomin i klub-
ben och redovisade en resultatprognos för 
året på + 100 000 kr.

Därefter startade själva årsmötet och 
till mötesordförande valdes Bertil Nilsson, 
ordförande i Tegelberga GK.

Han svingade klubban med bravur 
och under Styrelsens motion angående 

övergång från medlemslån till Spelrät-
ter  informerade Vice ordförande Glenn 
Gundmark om att vi fått in 92% av  
svaren och att 90 % av dessa svarat ja.

Vid omröstningen blev det ett enhäl-
ligt ja och därmed har vi från och med nu 
spelrätter på vår klubb.

Efter information om Shopens utveck-
ling under de två prövoåren blev årsmö-
tets beslut att vi skall driva den vidare. 
Åsikter kom fram om att flytta in den i 
nuvarande kansli och det får nu styrelsen 
ta ställning till som en punkt bland övriga  
i verksamheten för shop och range.  
Direkta kostnaden för flytten ligger om-
kring 70 – 100 000 kr.

Därefter valdes Ernst Gunnarsson 
till hedersmedlem i klubben, för sina fina 
insatser under många år. GRATTIS !

Under punkten avgifter, var styrelsens 
förslag att höja greenfee avgifterna med 
30 kr, samt att ha billigare greenfee efter 
klockan 14.00. Detta röstades emot? Det 
innebär att årets greenfee avgifter gäller 
även för nästa år. Här tappar vår klubb 
intäkter på 80 – 100 000 kr om vi nästa år 
får samma antal gäster!

Samtidigt konstaterade styrelsen att 
vår klubb ej följer övriga klubbar inom  
”en 4 skåne” avseende greenfee avgifter.

Styrelsens förslag att vardagsmedlem-
mar skulle betala en tävlingsavgift på 100 
kr (helger), såsom brukligt är i de flesta 

klubbar och framförallt närbelägna klub-
bar, röstades också ner, och det innebär att 
klubbens vardagsmedlemmar får betala 
250/ 300 kr för en sällskapsrunda på hel-
gerna, medan en tävlingsrunda ej kostar 
något. Det diskuterades huruvida detta är 
det rättvist mot övriga medlemmar eller 
ej och finns det någon logik i detta? Enligt 
årsmötet beslut är det tydligen så.

Då övriga avgifter röstades igenom 
enligt styrelsens förslag, är slutsatsen att 
vi gjort det billigare för våra gäster, men 
dyrare för våra medlemmar att spela på 
vår bana. Kommentaren ”nu vill man både 
äta kakan och ha den kvar” hördes.

Nu är det upp till styrelsen att hitta 
intäktsökningar och besparingar tillsam-
mans med kommittéerna i den budget 
som skall presenteras till vårårsmötet.   

Under punkten val, omvaldes ordfö-
rande Per Sundberg

Ledamöter för 2 år:
Tommy Mårtensson (omval)
Hans G Johansson             (nyval)
Jan Persson                     (nyval)
Ulf Eilertsson                 (nyval)

Därefter avtackades de avgående styrelse-
ledamöterna Håkan Rafstedt, Malin Stef-
fensen och HansWahlström.   

Som avslutning på ett långt och inten-
sivt årsmöte tackade ordförande alla när-
varande för visat intresse och hälsade alla 
välkomna till Vårårsmötet den 9 Mars.          

nästa tävlingssäsong. Ni behövs! 
Hoppas vädrets makter gör att vi får 

många fina golfrundor under vinter och 
vårsäsongen.

Tävlingsledningen önskar Er alla ett 
gott slut och ett gott nytt golfår med 
många roliga tävlingar.

     
Vid pennan Bo Knutsson
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Byggkommittén

Marknadskommittén
Vi söker NY medarbetare!
Marknadskommittén söker en ny medar-
betare då Bertil Larsson tackar för sig. 

Vi i marknadskommittén arbetar med 
frågor gällande sponsorer.

Kontakterna med sponsorerna ut-
vecklas, så att dessa känner sig väl omhän-
dertagna och upplever att sponsringen är 
väl använd. Exempel på detta är byggande 
av nätverk via träffar, gemensam golfresa, 
sponsorgolfmästerskap etc.

Är du pusselbiten vi saknar?
Känner du dig manad eller kanske kän-
ner någon annan som verkar intresserad? 
Tveka då inte att kontakta undertecknad!

Staffan Waldemar ordf MK
070-534 9814
Staffan@waldemars.se

Vi passar också på att meddela att det är 
viktigt att alla skickar in sina e-mail adres-
ser då vi under 2010 även kommer att 
skicka ut tidskriften Rätt o Slätt via e-mail.

Hus T: 

Sponsor: Höllviksnäs Förvaltnings AB

www.floridavacation.se

Hus W: 

Härliga golfbanor - vackert väder!

Florida HOLLYWOOD / FT LAUDERDALE

Hyra egen poolvilla?

fr. 1850kr/dag, 250 kvm, 8 pers
fr. 1350kr/dag, 120 kvm, 6 pers

#.   Vi i byggkommittén vill skapa en 
fond där medlemmar eller andra kan 
skänka små som stora belopp , från 50:- 
och uppåt, för att ytterligare försköna 
klubbens byggnader och närområden.

#.   Du kan även skänka plantor och 
buskar, du kan även skänka till exempel 
krukor och verktyg m.m.

      Men tag då först kontakt med 
Ernst G.

#.   Vi vill att vårt klubbhus och när-
området skall vara vackert och välskött.

      Det skall kännas välkomnande att 
komma till Söderslätts Golfklubb !

#.   Vi kommer att för maj – juni – juli 
– augusti  2010 upprätta ett veckopro-
gram där medlemmar kan veckovis svara 

Utsmyckning och blomsterfond!
för vattning , utvändig städning och 
ansning av rabatter. 

      Arbetet skall vara som klubb-
tjänst, uppskattad tid 4 – 5 timmar per 
vecka.

#.   Fonden skall administreras av 
byggkommittén och klubbchefen.

#.   Bidragen kan betalas i kuvert 
genom greenfeeluckan eller direkt till 
kansliet och klubbchefen, glöm ej ditt 
namn.

      Alla bidragsgivare registreras 
officiellt eller får bli anonyma.

#.  Hjälp oss att skapa den vackraste 
golfanläggningen!

Byggkommittén  Ernst Gunnarsson.   
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