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Välkomna till Höstårsmötet 
tisdagen den 26:e oktober klockan 19.00 

i klubbhuset.
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Ordföranden har ordetE  n sån golfsäsong vi fortfarande har och en 
sån bankvalitet vår personal levererar. Varje 
dag får vi beröm för banan av besökande 
gäster på klubben. Det är väldigt roligt att 
få höra – vi njuter varje gång. 

Det ökade spelet på vår bana medför 
också att vi måste prioritera att vårda den 
så att vi behåller samma goda kvalitet i 
framtiden. 

Vi har lagt ett par startförbud i veckan 
tidig morgon för att ge barnpersonalen 
möjlighet att arbeta fokuserat med banans 
vård under dessa tider. 

Vi lägger stort fokus på vilka resurser 
och prioriteringar vi behöver ge banan på 
både kort och lång sikt.

Förändrat samarbete med 
Tegelberga 
I vårt samarbete med Tegelberga har vi en 
obalans i spel på varandras banor, på så sätt 
att medlemmar i Tegelberga mer utnyttjar 
möjligheten till fritt spel på Söderslätt i 
betydligt högre omfattning än vad Söder-
slätts medlemmar spelar på Tegelberga.

Styrelserna i Söderslätts GK och  
Tegelberga GK har därför inför 2022 valt 
att förändra samverkan mellan våra klub-
bar. Som fullvärdig medlem på din hem-
maklubb betalar du en greenfee på 200 kr 
per rond på den andra klubben. 

Vi har haft mycket bra, öppna och 
konstruktiva diskussioner med Tegelberga 
kring problematiken med ojämnt spel och 
vi hoppas att denna lösning ska vara gynn-
sam för båda våra klubbar. 

Våra två klubbar fortsätter samverkan 
med tävlingsprogram, aktiviteter och 
erfarenhetsutbyte vilket vi är glada för. 

Arbetet under året är fokuserat på 
resultatet av den SWOT analys som gjor-
des förra hösten. Där lades fokus på att 
förbättra klubbhusmiljön som prioritet 1 
och toaletterna på banan som prioritet 2. 
Toaletterna är åtgärdade och serverings-
delen i restaurangen har renoverats. 

Vi fortsätter att fokusera vårt arbete 
enligt SWOT analysens prioriteringar.

Vår nya klubbchef Johnny 
Neldeborn börjar sitt nya arbete hos 

oss den 1 november. Han har redan startat 
sin introduktion genom att besöka våra 
kommittéer och diskutera deras tankar 
kring klubben. 

Varmt välkommen Johnny till din nya 
roll som klubbchef på Söderslätts GK.

I en värld som sakta återgår mot 
mer normalitet har vi äntligen kunnat hålla 
fysiska möten igen. Styrelsen har börjat 
träffas på klubben och kan sitta ner och 
diskutera framtidsfrågor.   

Den 26 oktober håller vi vårt 
höstårsmöte. För ett år sedan höll vi 
vårt höstårsmöte utomhus. Ännu en gång 
lärde vi oss att göra saker annorlunda än 
vi tidigare varit vana vid. Det gick bra det 
också även om vi fick ta varma tröjan med 
oss. Vårens årsmöte höll vi via video. 

Nu ser jag verkligen fram emot att vi 
ska ha ett årsmöte på riktigt i klubbhuset. 
Med de lättade restriktioner vi gå in i, kom-
mer det att vara möjligt. Jag ser fram emot 
att träffa er alla då.  

I väntan på detta fortsätter vi att njuta 
av vår bana och våra fina övningsområden. 
Vi har dessutom förmånen av att finnas i 
en region där det går att spela golf en stor 
del av året.

Ta hand om varandra!
Vi ses på klubben!
Christina

Klubben finns på Instagram!

Söderslätt finns nu också på Instagram. 
Följ oss på @soderslatts_golfklubb
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        e-post: soderslattsgk@sslgk.se

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

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar hösten 2021

341 140
TRYCKSAK

Medlemmar.
Vi är i skrivande stund i mitten på september 1342 medlemmar och i slutet av septem-
ber förra året var vi 1390 medlemmar. Noterbart är att vi påbörjade en kampanj i bör-
jan av augusti förra året vilket hade viss betydelse till att vi var något fler.

Nästa år.
Under 2022 har jag för avsikt att dra igång ett antal yngre pensionärer som skall jobba 
ideellt med allt möjligt för att få till det där lite extra som inte bankillarna hinner med 
under säsongen. Är du intresserad av att hjälpa till så slå mig gärna en signal. 
Detta sker i samverkan med Magnus, Johnny och aktuell kommitté. 

Medlemslotteri.
Passa på och köp en medlemslott för 100 kronor och vinn nästa årsavgift värt ca 7 000 
kronor. Du kan köpa den i kansliet eller i restaurangen när kansliet håller stängt. När den 
första 100 serie är såld påbörjas en ny serie på 100 nummer.
En vinnare per serie om 100 lotter.

Soppgolf.
Soppgolfen startar tidigare i höst. Första omgången går av stapeln lördagen den 23/10. 
Anmälningsavgiften höjs till 120 kronor. 80 kronor går till krögaren och 40 kronor till 
prisbordet. Nytt är att tävlingen läggs upp i Git:en där du kan anmäla dig till antingen  
9 eller 18 hål. Det går även bra att anmäla sig på plats som vanligt. Mer info hittar du på 
klubbens anslagstavla och på hemsidan. Tävlingsledare är Per-Erik Larsson.

Golfbilsgarage.
Vi börja bli trångbodda i den gamla golfbilsgaraget. Ett nytt golfbilsgarage håller på att 
ta form och är till huvuddel sponsrat av Kent Jönsson på Solsäter AB. 

Bag skåp.
Behöver du inte ditt bagskåp längre? Jag har en lång kölista till dessa åtråvärda skåp.

Svenska Spel.
Anmäl gärna Söderslätts Golfklubb när du tippar 
så kommer en del av förtjänsten klubben till godo. 
Man får maximalt ha tre föreningar.

Kansliets öppettider.
Under november-februari håller kansliet öppet  
mellan kl. 09:00-15:00.

Inför 2022.
Johnny Neldeborn (bild till höger) börjar på kansliet 
måndag den 1:a november för att gå vid sidan om mig 
och förberedda sig inför nästa år.
 
Joao Guiomar
Klubbchef
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Avgående klubbchef

Nu är det dags att pensionera mig efter  
16 fantastiska år på Söderslätts Golfklubb.

Jag blev medlem redan 1989 och har 
haft ett antal roller i kommittéer och i 
styrelsen sedan mitten av 90-talet.

2005 fick jag möjligheten av dåvaran-
de styrelseordförande Per Sundberg att ta 
över efter Jan Laaks som klubbchef. 

Innan dess hade jag varit anställd i 
Försvarsmakten (Lv4 i Ystad) under 15 år 
innan jag blev rekryterad till AB Bofors / 
Sabb Dynamics med försäljningsansvar i 
Sydamerika under 10 år. 

Det är många härliga minnen som man 
kommer att bära med sig av de dagliga 
möten och samtal med medlemmar, spon-
sorer och gäster. 

Krögare
Mitt tuffaste år som klubbchef var 2017 
när krögarna Pierre och Philip Cornu 
”slängde in kökshandduken” mitt under 
högsäsongen och jag blev tvungen att iklä 
mig rollen som ”krögare”. 

Det tog en vecka så hade vi anställt en 
kock och serveringspersonal så vi kunde 
öppna restaurangen i ny tappning. 

Vi har haft lite oflyt dom senaste åren 
med våra olika krögare men nu verkar det 
som vi har hittat rätt med nya krögaren  
Ulf Rejnefelt. Min förhoppning är att sam-
arbetet kan vara en längre period.

Personalen
är klubbens bästa resurs. Vi har otroligt 
engagerad och kunnig banpersonal, med 
greenkeepern Magnus Pehrsson och ban-
förmanen Martin Ask i spetsen, som ser till 
att vi har en kanonbana år efter år. 

All heder åt Er och alla våra duktiga 
säsongsarbetare som jobbar med målsätt-
ningen, kvalitet i varje del, varje dag. 

Stort tack till ett gott samarbete under 
alla dessa år och jag vet redan nu att jag 
kommer att sakna våra dagliga möten och 
diskussioner.

På kansliet 
har jag haft förmånen att arbeta med  
Bibbi Larsen, Camilla Väson, Anette Roth 
samt Carina Rubien som började i våras 
och börjar komma in i arbetet alltmer.

Vilka proffs vi har i shopen. 
Både Agust och Lars bidrar med sina 
kunskaper erfarenheter till att den dagliga 
verksamheten fungerar så smidigt som 
möjligt. 

En eloge till alla i styrelsen 
som lägger ner otaliga timmar år efter 
år och hela tiden har fokus på att ta rätt 
beslut för klubbens bästa. Information och 
transparens gör våra medlemmar delak-
tiga i viktiga frågor.    

Kommittéer
Stort tack till alla Er som arbetar ideellt i 
våra kommittéer eller i olika projekt. 

Alla timmar som ni lägger ner är ovär-
derliga för klubben. 

Jag har en förhoppning om att vi får 
tillbaka vår fina klubbtjänst i framtiden. 
Dom fyra timmar som medlemmarna 
tjänstgjorde ”frivilligt” höll anläggningen i 
betydligt bättre skick samtidigt som man 
hittade nya golfkompisar och stärkte 
klubbkänslan.

Pension
Beslutet att gå i pension vid 63-års ålder 
tog jag för ca 10 år sedan. Styrelsen har 
känt till mitt beslut i 2 år. 

Nu får jag mer tid till det viktigaste i 
livet, familjen och vänner. Förhoppningsvis 
kan jag resa lite oftare om inget virus eller 
sjukdom sätter käppar i hjulet. 

Nästa år lär jag få oceaner av ledig tid 
att tillbringa på golfklubben. Skall bli intres-
sant att spela Veterangolfen och slå ut från 
röd tee. 

Avslutningsvis 
vill jag gratulera min efterträdare, 
Johnny Neldeborn till ett fantastiskt och 
mångfacetterat arbete. 

Jag är övertygad att du med din erfa-
renhet och dina kontakter inom bl.a. fören-
ingslivet och kommunen kommer att vara 
av stort värde för Söderslätts Golfklubb.

Joao Guiomar
Klubbchef

Tack för 16 fantastiska år!



Rätt o Slätt nr 3 - 2021  |  5

GolfshopenAvgående klubbchef

Nya golfklubbor
Vi har en annorlunda situation med ma-
terialbrist och leveransproblem i världen 
som även drabbar golfbranschen – vi har i 
många fall haft långa väntetider på utrust-
ning under året. 

Vi står i ständig förbindelse med våra 
leverantörer för att såväl bevaka komman-
de nyheter bland golfklubbor som aktuella 
leveranstider för de olika modellerna. 

Rekommendationen vi får är att  
leveransproblemen beräknas kvarstå 
även under nästa säsong och att vi inte 
ska vänta till våren med att beställa 
skräddarsydda klubbor. 

Boka tid för din utprovning redan nu. 
Är det väntetid på dina klubbor har du 
dem i god tid inför nästa säsong - annars 
får vi väntetid till våren i stället. 

Shopen på din klubb – vi finns där du spelar.

Söderslättsloggat
Vi har ett flertal Söderslättsloggade  
produkter - perfekta presenter till din  
söderslättsälskande golfkompis. 

Ge bort ett par fina loggade vantar, 
en mössa eller en presentförpackning 
med loggade Titleist ProV1 bollar.

Snart reser vi igen!
Ett säkert tecken på att vi har börjat åka 
på golfresor igen är att vi har börjat sälja 
resefodral för golfbagar i shopen igen.

Under senaste året har vi saknat våra 
spel- och träningsresor som vi brukar 
ordna. Nu ser vi fram emot att kunna 
starta upp dessa igen. 

Att följa med på en resa är ett härligt 
sätt att förbättra sin golf samtidigt som 
vi har roligt och lär känna andra trevliga 

golfare. Vi tränar, spelar  
och umgås tillsammans  
under en vecka. 

En del tror att man måste  
vara duktig för att följa med på en  
golfresa – det är inte så. Var och en 
tränar efter sin nivå och fokus är på att 
utvecklas och ha trevligt. 

Är du nyfiken på vilka resor som är 
på gång så kontakta Agust. 

Träna på rangen 
Rangen kommer att vara öppen i höst 
och vinter, så långt väderleken tillåter.  
Du betalar med kort eller så laddar du 
ett SOLO kort med hinkar i shopen. 
SOLO kortet är billigast per boll för dig 
som tränar regelbundet – kontakta 
Agust om du behöver ladda ditt kort 
när vi har begränsat öppethållande. 

Öppet i höst 
Vi kommer att hålla öppet i shopen 

under hösten med justerade öppettider 
– vi kommunicerar förändringar i ny-
hetsbrev, på hemsida och på Facebook. 
Lektioner bokar du genom att kontakta 
shopen eller Agust.

Vi tycker att det är ett privilegium 
för en klubb att ha en fullsortiments-
butik. Vi strävar alltid efter att göra det 
bästa möjliga för dig.  Det lönar sig  
i längden att handla lokalt. 

 Vi vet vem du är och försäkrar oss 
om att vi har försett dig med rätt utrust-
ning. Det gör oss alla gladare när vi ses 
ute på klubben. Du ska ha en bra spel-
upplevelse och vi vet att vi har gett dig 
rätt förutsättningar.

Lars ”Laban” Johansson är på plats 
hos oss oktober ut och vi ser fram att 
hälsa honom välkommen tillbaka till oss 
på klubben när säsongen 2022  
drar igång.

Får du inte vårt nyhets-
brev? Du anmäler dig via  
www.soderslatt.golfstore.
se.
Välkommen att använda 
vår service i shopen. 
Agust med personal 
040–429685
0707–451313 
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Höstnyheter
Vi har haft en intensiv golfsäsong och 
fördelen med vårt geografiska läge är att 
vi spelar nästan året runt. 

I shopen har vi laddat för höst med 
praktiska kläder som håller oss varma på 
både golfbanan och höstens promena-
der. Vi har varma byxor för både damer 
och herrar – nytt för i år är även varm-
fodrade regnbyxor. 

Bland nyheterna finns även varma 
tröjor, jackor, underställ och andra 
”måste” plagg när kylan gör sig påmind. 
FootJoy har släppt nya regnjackor i 
Hydroknit – en regnjacka som ger dig 
komfort, stretch och känslan av ett  
mellanlager. Ren 4-vägs stretch när den 
är som bäst - kom in och prova den.

Vi har fått hem flera nyheter från 
FootJoy, Abacus, Puma och Lyle & Scott 
til herrarna. Till damerna har vi tagit hem 
höstnytt från Daily Sports, Röhnisch och 
Abacus.
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Medlemskommittén
Vilken härlig golfsäsong!

SUNDAY OPEN – trevliga 
golfrundor på söndags-
eftermiddagen
Även i år träffades vi som var golfsugna på 
söndagseftermiddagen för att gå en runda 
tillsammans. Högt eller lågt hcp, gammal 
eller ung, singel eller par spelade ingen roll. 
Det viktiga var att golfa tillsammans under 
trevliga former. 
 

Våren var lite trögstartad vädermässigt 
men när den väl visade sig så kom ju 
sommaren nästan med en gång. 

Vilken härlig golfsommar vi har haft! 
Det har varit många golfare på vår fina 
bana, både greenfee-gäster och medlem-
mar. Tidvis har det varit svårt att hitta 
lediga tider men med lite framförhållning 
så har nog vi alla lyckats komma ut på 
banan när vi önskade. 

Vi skickar en stor eloge till banpersona-
len, som sett till att vår bana har hållit en så 
hög kvalitet under hela sommaren!  
 

Tack för hjälpen - Du som 
ställt upp som Golfvärd!
Det är viktigt att golfmiljön här på 
Söderslätts GK är välkomnande för alla. 

Vi vet att golfvärdar på banan ger ett 
positivt intryck och en bra start på ronden. 
I början av sommaren sökte vi medlem-
mar som ville vara golfvärd några timmar 
under sommaren.

Sommarens helger 
Vi lyckades fylla samtliga lördag- och 
söndag-förmiddagar under juni, juli och 
augusti. Du som spelade då möttes av en 
golfvärd som troligen gav dig lite lokala tips 
men framförallt hälsade dig välkommen. 

Vattenpåfyllnad 
En del helger var väldigt varma. Många 
spelare uppskattade att golfvärdarna 
körde ut på banan med en vattentank för 
att fylla på vattenflaskorna. 

Tack för denna säsongen 
Nu tar vi en paus inför nästa golfsäsong. 
Tack alla ni som kom och spelade tillsam-
mans! Vi ser fram emot att arrangera 
SUNDAY OPEN nästa år igen. 
 

En lunch som tack för 
hjälpen 
Tack alla ni som ställde upp som golf-
värdar! Hoppas att lunchen smakade bra 
efter passet. Vi hoppas också att vi får 
se er och ytterligare medlemmar som 
golfvärdar nästa sommar. 
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https://www.facebook.com/ 
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

Välkomstmöte för nya 
medlemmar
Under de senaste åren har vi arrangerat 
ett välkomstmöte för nya medlemmar. 
Förra året tvingades vi ställa in mötet pga 
Corona-situationen. I år bestämde vi oss 
för att hålla mötet digitalt vid två olika 
tillfällen.  

Info om klubben 
Klubben representerades av Joao och 
Christina och vi fick mycket information 
om vår klubb och visioner framåt i tiden. 
Agust fanns på plats och berättade om 
shopens verksamhet och hur du kan 
utveckla ditt golfspel. Klubbens kommit-
téer var också representerade och vi fick 
mycket information om trevliga aktiviteter 
för alla åldrar.

Välkommen du som är 
ny medlem 
Vi hoppas att alla klubbens nya medlem-
mar ska känna sig välkomna och är du ny 
medlem och undrar över något så hugg 
tag i någon av oss andra i shopen, på klub-
ben eller på banan. Vi hjälper dig gärna och 
svarar gärna på dina frågor!

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

Förra året tvingades vi ställa in hela 
aktiviteten p g a Corona-restriktioner och 
samma beslut tog vi i år. 

Vi hade sett fram emot att få arrang-
era Söderslättsdagen i år men tyvärr, 
Corona-restriktionerna tillät inte så stora 
folksamlingar som det här arrangemanget 
medförde.

Vi håller tummarna för 2022 och 
hoppas kunna återkomma med en riktigt 
trevlig familjedag för alla klubbens med-
lemmar med familjer! 

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 och följ oss på Instagram. 

Vi sprider senaste nytt via Facebook 
och Instagram och varje fredag kommer 
information från klubben i din mail-box.

Dessutom håller vi naturligtvis vår flik 
på klubbens hemsida uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
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Damkommittén
Sommarslaget 2021
Damkommitténs tävling under golfveckan 
var fullbokad, 108 deltagare. Så mycket 
som möjligt skedde utomhus, incheckning 
mm. Scramble i två klasser, uppskattad 
spelform varje gång. 

Klass A hade ett spelhcp 0–14 slag och 
klass B 15–36 slag. Fördelat med 24 lag i 
A-klass, något fler, 30 lag i B-klass. 

Vi hade tur med vädret och tävlingen 
fungerade fint. Glad stämning vid lunchen 
som var en god laxrätt. Därefter blev det 
dags för vinstutdelning. Vinnarna fick 
priser såsom vin, choklad, ostar, kex mm. 
Krögaren och Ica sponsrade med 
presentkort till en del av vinsterna.
Tack!
 
Vid pennan 
Agneta Bjuväng

Vinnare A-klass, Jonas och Fredrik Vinnare B-klass, Yvonne och Jan-Erik

Presentbordet
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Damkommittén forts.

Augustiresa till Lilla Vik 
Österlens GK
Söderslätts GK´s härliga damresa 21-22 
augusti. Tidig lördagsmorgon träffades 38 
glada, pigga och förväntansfulla damer på 
Söderslätt GK´s parkering.

Bussen anlände i tid, inklusive SLÄP, 
och därefter var det raka spåret till Lilla Vik, 
Österlens gk.

Anna- Lena med övriga i damkom-
mittén hälsade samtliga damer hjärtligt 
välkomna till årets resa. 

Alltid lika spännande och roligt.  
Vi började med en presentation om hel-
gens agenda som inte bjöd på så mycket 
”egen tid”. 

Bussresan startade med fullt ös som 
bjöd på glada damer, Äpplevin från Kiviks 
musteri, och lotterier. Plötsligt var stäm-
ningen hög på bussen. Massor av vinster i 
lotteriet gladde vinnarna. 

Första dagen inleddes med fika på 
klubben och ett underbart väder, banan 
Lilla Vik är lite knixig och utmanande, flera 
hål har en underbar utsikt mot havet. 

Vinnare B-klass, Yvonne och Jan-Erik

Första dagen spelade vi Texas scramble, 
en uppskattad spelform som värnar om 
gemenskap och möjlighet att lära känna 
nya golfdamer. 

Efter nio hål så ingick det en supergod 
wrap med kycklingröra och dryck. 

Senare på eftermiddagen kom vi till hål 
19, där damerna samlades och berättade 
om dagens golfspelsbravader. 

Boendet på Lilla Vik är så trevligt med 
flera sovrum och vardagsrum, kök i varje 
hus. Det blev mycket uppskattat. 

Första golfdagen var avklarad och alla 
flyttade in i resp hus, där de snabbt bytte 
om till kvällens outfit. 

Därefter samlades vi i konferensrum-
met och korade dagens vinnare. 

Grattis till lördagens vinnare! 
Ingick också ett glas mousserande före 

middag. Kvällsmenyn bestod av god mat 
bl a en utsökt fiskrätt. Därtill en quis som 
inte var helt enkel. Det blev en härlig kvälls-
stämning och atmosfären mellan damerna 
var lyckad. 

Söndagsmorgonen bjöd på härlig 
frukost på golfklubbens mysiga restaurang.  

Dagen började redan med första start 
kl 09.00 spelformen för dagen var Rumble.

Söndagens väder var ännu bättre än 
lördagen och det var bara att njuta av 
tillvaron.

Efteråt samlades vi alla på golfklub-
bens uteplats och njöt av en god kyckling-
gryta! 

Hemresan startade och dagens vin-
nare fick pris, grattis till söndagens vinnare! 
Väl hemma igen, helnöjda, och trötta 
konstaterade vi återigen att vi haft en  
fantastisk golfhelg arrangerad av dam-
kommittén. 

Tack alla härliga damer som följde med 
oss och bidrog till god stämning på denna 
resa! Tack även till Ida Hornwall med perso-
nal på Österlens gk för trevligt bemötande 
och service.

/Agneta Bjuväng rapporterade
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Damkommittén forts.

Tvåorna dag 1:  Marie, Karin, Ann-Lis och Ulla.

Vinnarna dag 1:  Anne, Inger, Ann-Marie och Ewa.
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Damkommittén forts.
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Parkbanan Lilla Vik 
har seasidekänsla och löper delvis på 

Östersjöns strandbrink.
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Damkommittén forts.

Vinnarna dag 2: Anna-Lena, Agneta , blindboll Ingela och Ulla.
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Damkommittén forts.

Tvåorna dag 2:  Ann-Marie, Elise, Annette och Barbro.
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Damkommittén forts.

Hösttröst ! 
 

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS FÖR ÅRETS 
TREVLIGASTE KVÄLL I OKTOBER 

Torsdag den 14 oktober 2021, kl 18.30 
Susanne Neuhaus från Hälsa På kommer och pratar om 

Sömn och Stress 
 

Många av er känner säkert Susanne Neuhaus från HÄLSA PÅ i Vellinge och som 
sponsrat oss med presentkort på massage till våra tävlingar. 
På Hösttröst kommer hon dock att komma i rollen som föreläsare. Susanne kommer 
att hålla ett föredrag om stress och sömn. 
 
Till det facila priset av 250 kr får du: 
 Välkomst-drink o snacks och naturligtvis finns vår trevliga Lotteriförsäljning under 

minglet! 
 Middag och kaffe/kaka 
 
Kvällen avslutas cirka kl 21.30 
Anmälan senast 11 oktober 2021 via anmälningslista på DK’s 
anslagstavla på klubben. Max 50 personer. Anmälan är bindande. 
 

Välkommen önskar vi i Damkommittén 
 

Anna-Lena   Agneta   Ingela   Birgit   Anita   Anne   Mona   Camilla 
 

 

 
                                    

Damkommittén 
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Juniorkommittén

Kiosken har öppet på vardagar 9-17 

och på helgen 9-16.

Välkomna!

SUMMERING AV  
SÄSONGEN 2021
Tävlingssäsongen 2021 börjar närma sig 
slutet och det är hög tid att summera året.

Juniorserien
Årets juniorserie blev inte som tänkt utan 
Corona tvingade Skånes GF att göra en del 
förändringar.

Endast 5 spelare 
och alla omgångar som 
matchspel.

Vi hamnade i en 
svår grupp med lag 
som normalt tävlar på en högre nivå än 
Söderslätts GK just nu.

Trots dettas gör vi under sommaren 
ett par fantastiska tävlingar och tvingade 
fram fantastisk golf från våra motståndare.

Vi tar med oss dessa tävlingar inför 
framtiden som ser otroligt ljus ut för  
Söderslätts GK.

Lag SM
Under 2 dagar i juli var vi på  
Romeleåsens GK för att 
spela Lag SM division 1 
med ett otroligt ungt lag. 
2 dagar som spelades i 
32 graders värme varvat 
med regn och åska gav 
oss en 8:e plats bland 12 startande lag.
En fantastisk insats av detta lag som drogs 
runt av Axel och Henrik med sin rutin.

Dessa 2 dagar gav oss massvis av rutin 
inför framtiden som vi alla ser fram emot.

Samma helg var 
våra tjejer på Vellinge 
GK där man tappert 
kämpade till sig en 
plats i mitten av start-
fältet.

Nu laddar vi inför 
2022 som vi har stora förväntningar på.

KM
Vi vill även passa på att gratulera Albin 
Blom som vann årets KM för juniorerna 
och även slutade på 3:e plats i stora KM.

Scrambleligan
Söderslätts GK har under sommaren täv-
lat med våra alla yngsta i den nystartade 
Scrambleligan arrangerad av Skånes GF.
Ett antal tävlingsdagar har gett våra yngsta 
suget för framtida tävlingar.

Inför säsongen 2022
Vi går snart in i förberedelsen för nästa 
säsong och har nu dragit igång våra junior-
träningar under hösten och vintern. Gå in 
via vår hemsida och anmäl dig redan idag.
Med träning händer det som man säger 
och nu har du alla möjligheter i världen att 
göra just det under hösten och vintern.

Ny juniorkommitté
Vi håller nu på att skapa en ny juniorkom-
mitté som skall hjälpa till att skapa fram-
tidens golfare. Vill du vara en del av detta 
arbete kontakta Johnny Neldeborn på  
johnny@neldeborn.se 

Kiosken

mailto:johnny@neldeborn.se
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Herrkommittén

Herrarnas resa Ronneby
Som vanligt genomfördes herrarnas resa 
sista helgen i augusti. I år reste vi till Ronne-
by GK och bodde – enligt reklamen - ”ett 
stenkast bort” på Ronneby brunn. (vem 
kastar så j-a långt?). 

Resan bokades i september 2020, men 
trots detta hade klubben lyckats lägga 
sitt KM samma helg som vi var inbokade. 
Kollisionen ledde – milt uttryckt – till en 
ansträngd relation mellan klubbchef och 
Tävlingskommitté. 

Men, vi alla inblandade parter gav och 
tog och lyckades puzzla ihop båda dagar-
nas spelschema. Det är ju trots allt nitton 
hål det handlar om, eller hur?

Hela veckan före tävlingen hade mete-
rologernas samlade intelligensmaffia avi-
serat regn. Men, dessbättre fick vi inte en 
droppe (regn alltså), vilket givetvis bidrog 
till den goda stämningen!

Årets tävlingssäsong 
herrarna
Som alla vet blev även denna säsong för 
herrarnas serielagen förstörd pga Covid 19. 
Om det kan man tycka mycket och ibland 
kan det vara lugnast att inte tycka nåt alls.

 För herrarnas del har vi hittills hunnit 
avverka några tävlingar, nämligen vår Kick-
Off, Samling serielag och under golfveckan 
Två generationer samt Tre klubbor 
och en putter. Vinnare i förstnämnda 
blev Niklas & Jens Rasmusson på 61 slag 
och i Tre klubbor och en putter vann Jim 
Fransson A klassen på 73 och Torbjörn 
Ljungström vann B klassen på 69.

Vad som återstår för oss att arrangera 
för HK, förutom sedvanliga veckotävlingar, 
är:
7/10 Final Veterangolfen. Du hinner 
nog kvala in! Här umgås både herrar och 
damer och stämningen brukar vara väldigt 
avspänd. Alla har fyllt 60 år och går från 
röd tee.
10/10 Final herrarnas Måndagsgolf. 
Även här hinner du säkert kvala in.  
Tävlingen går över nio hål, men en del 
väljer att spela full runda. 

Vill du se mer bilder från resan el-
ler ha lite info om Herrkommittén?
Gå in på klubbens nya hemsida:

https://www.soderslattsgk.com/ 
kommitteer/herrkommitten/

Staffan Waldemar

 

   
 

 
LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR RONNEBY GOLFKLUBB 
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 
samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: 
  
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid SHOPEN och på hemsidan 
(www.ronnebygk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben 
såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. 
 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): 
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 
  
1. Out of bounds (Regel 18) 
1. Markeras med vita pinnar. Hål 1, 2, 4, 9-12, 16. 
  
2. Pliktområden (Regel 17) 
a. Röda pinnar med vit topp markerar rött pliktområde med extra lättnadsalternativ 
på motsatta sidan. (Röda pliktområdet mellan hål 4 och 6.) 
b. Dungen mellan hål 6 och 8 är rött pliktområde. 
c. Diket till höger på hål 3 är markerat bara på ena sidan, området höger därom är 
oändligt rött pliktområde 
d. Diket vid green hål 13 är markerat bara på ena sidan, området vänster därom är 
oändligt rött pliktområde. 
 
3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 
a) Spelaren måste ta lättnad utan plikt enligt R 16.1f för skydd av nyplanterade träd 
 
De unga träden identifierade av stödstolpar är spelförbudzoner. 
 
4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan 
a) Mark under arbete 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller vit sprayfärg. 
2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till 
djupa fåror genom sanden. 
3. Grävda planteringsgropar för träd, med eller utan bark, är MUA 
 
b) Oflyttbara tillverkade föremål 
1. Belagda vägar är Oflyttbara tillverkade föremål 
 
c) Organiska delar av banan 
1. Stenmurar är organisk del av banan. 
  
 
 
 
 

Det finns olika sätt att värma upp på.

På lördagen spelade vi sedvanlig  
Fyrmanna Texas Scramble,  
som synes vara den populäraste tävlings-
formen överhuvudtaget. I alla fall på denna 
typ av lustfyllda resor, men visst efterlyste 
flera deltagare tävlingen hemma på vår 
egen bana! Vi seedade spelarna i fyra 
grupper, varför alla bollar i stort sett hade 
lika många slag, d v s 9-11. Vinnare blev:
Ronny Persson, Roland Olsson, Joao Guoi-
mar, Lars Andersson. Foto nedan.
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Herrkommittén forts.

Efter kvällens goda två rätters 
middag körde undertecknad den 
traditionsenliga quizen
I  år blev det blandad allmänbildning, bl a 
att gissa vilket år vissa tv program dök upp, 
när olika golffenomen introducerades och 
när kända golfspelare föddes.

Till klubbens begåvningsreserv kan vi 
numera lägga till årets vinnare: Ulf Nord-
ström. Lars Sjöstedt, Inge Theander, Leif 
Bengtsson. Foto uppe till höger.

Därefter hade vi prisutdelning och 
dragning i lotteriet. 
I år hade vi för övrigt det mest digra pris-
bordet någonsin, delvis beroende på våra 
sponsorer Ica Kvantum, Vellinge  och Rolf 
Walldén. Stort tack!

På söndagen avslutade vi med en 
singeltävling.  
Högst sensationellt såg prispallen ut så här:
Inge Theander foto
Stefan Nilsson
Leif Billing
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Herrkommittén forts.

Under middagen saknade vi vår tro-
tjänare Åke Hanssons alla roliga vitsar, men 
några stycken drogs i alla fall. 

Efter en mindre enkät utsågs Roland 
Olsson till årets vitsmakare, bild nere till 
höger, efter att ha dragit följande historia:

Föräldrarna låg i skilsmässa och domaren 
frågade lille Kalle vem han ville bo hos.
Vill du bo hos mor?
Nej, sa Kalle, hon bara slår mig.
Vill du bo hos far?
Nej, sa Kalle, han bara slår mig.
Var vill du bo då?
Hos Östers fotbollsförening, 
dom har inte slagit nån på länge!

Ett gäng ganska trötta ”gubbar” 
drog sig hemåt på sena eftermiddagen: 
MFF spelade, så det blev prisutdelning och 
lite streamad fotboll på bussen. Nästa år 
åker vi igen, planeringen är i full gång!

Hört på Söderslätts GK:
”På Söderslätt blåser det jämnt, säkert 300 
dagar om året. De andra 65 dagarna är det 
storm.”

Staffan Waldemar

 Ronny Persson, Joao Guoimar, Lars Andersson, 
Roland Olsson. 

Göran Lindholm och leif Billing skötte 
lotter och prisutdelning 

Bengt Carlsson , Göran Boman, Staffan Waldemar,  
Janne Folkestad.
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Herrkommittén forts.

Peter Johansson, Håkan Wirén, Leif Billing, Bengt-Göran Carlsson.

Frank Andersson, Inge Theander, Henning Laursen, Gert Persson.

Lars-Åke Hellblad, Stefan Johansson, Kent Giselmo, Göran Lindholm.

Håkan Evald, Leif Bengtsson, Per-Erik Larsson, Ronny Regmyr.

Stefan Nilsson, Jan Lexryd, Ulf Nordström, Lars Sjöstedt.

Per Kronkvist, Rolf Palmqvist, Rolf Walldén, Kaj Nilsson.
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Rolf Palmkvist ansvarade för färdkost på första tee. Janne Folkestad tackade och tog emot.

Överlägsen vinnare i söndagens singeltävling: Inge Theander.

Herrkommittén forts.

Bestraffningsärende 
prövat i Juridiska 
nämnden. 
Nämnden prövade nyligen ett fall, både 
vad gäller åsidosättande av säkerhet samt 
allvarlig kränkning (1-2021 samt 2-2021).

Tre personer var inbokade i samma 
boll, men YL kom tidigare och valde då att 
gå ut själv. 

På hål 7, 8 och 9 slog GS, trots att per-
sonen framför –YL-  var i ”riskområdet. 
Han hamnade nära, men träffade ej YL.

Nämnden ansåg att GS vid hål 8 och 9 
skulle dömas för farligt spel, varav hål 9 var 
att bedöma som ”grov förseelse”.

Man noterade vidare att det faktum 
att YL spelat långsamt och därmed riskera-
de att träffas av en boll och att han påstods 
agerat ”ojuste” genom att gå ut i egen boll 
i stället för att spela i den inbokade bollen 
med GS och CS saknade relevans vid be-
dömningen av de anmälda förseelserna.

Vidare ansågs det utrett att GS efter 
incidenten på hål 9 vid ett meningsutbyte 
strax efter hål 9 använt uttrycket ”jävla ki-
nes” mot YL (som är adopterad från Kina).

Detta beslutades medföra bestraff-
ning pga ”allvarlig kränkning med anspel-
ning på etniskt ursprung”.

Beslut Juridiska Nämnden: GS döm-
des för två fall av förseelse avseende farligt 
spel samt ett fall av allvarlig kränkning till 
avstängning i 15 månader.

Man kommer osökt att tänka på skå-
despelaren Walter Matthaus ord: ”Det är 
klokt att hålla munnen stängd, när man är 
ute på djupt vatten”. Eller som vissa säger: 
”det gäller att hålla tungan i rätt mun”.
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Herrkommittén forts. Restaurang Oet's

GÅS MED SÅS 

 
 

O:ET steker och trancherar gåsen 

samt tillagar såsen 

Övriga tillbehör fixar ni själv 

Instruktioner medföljer 

Endast för avhämtning, 4 dagars förbehåll 

Serveras 5 – 21 november 

       179 kr per kuvert 

   Hjärtligt välkomna till 

                                Söderslätts Golfkrog 

 

 

 

 

Bästa gäster! 

Min första säsong på Söderslätts Golfkrog börjar gå mot sitt slut. 

Varmt tack till alla er som besökt mig under året. 

Hoppas ni varit nöjda med utbud och service som har erbjudits. 

Min ambition är att hålla öppet för lunch fram till mitten av december. 

Januari tänker jag vila upp mig för att i februari åter slå upp portarna för en ny potentiell 
säsong med nya upptåg och erbjudanden. 

Sista helgen i februari blir det återigen korvgrillning med möjlighet att sätta in pengar till 
en viss procent i rabatt, gäller ALLA, inte bara medlemmar. 

Nu i november mellan den 5–21 kommer jag att erbjuda GÅS med SÅS, se separat annons. 

Väl mött och känn er varmt välkomna in! 

Ulf ”Oet” med personal. 

Besök gärna vår hemsida soderslattsgk.com 

Gilla oss på Facebook och Instagram  

FB: O:et´s Restaurang 

Insta: oetsrestaurang 
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Klubbens nya golfbilsgarage

Klubbens senaste bygg-
projekt sponsras av Kent 
Jönsson SOLSÄTER. 
Kent har även varit 
sponsor för hål 9 under 
många år.

Kent tog initiativ till att sponsra ett nytt 
golfbilsgarage som beräknas att stå färdigt 
i mitten av oktober. Efterfrågan på golfbilar 
har ökat lavinartat dom senaste åren. 

Ett antal eldsjälarna hjälper till med bygg-
nationen varav en är Börje Nerheden 
som syns tillhöger på bilden bredvid Kent.
För allas vår trivsel och samhållning i sann 
Söderslättsanda är detta en gott exempel 
på en sponsring som kommer alla med-

lemmar och gäster tillgodo.  

Efterhand som bilarna blir äldre behöver 
klubben förnya sin golfbilspark. 2019 köpte 
Kent ytterligare en golfbil som han skänkte 
till golfklubben. I dagsläget disponerar 
klubben över 13 golfbilar till uthyrning.

2019 hade vi en fantastisk Oktoberfest ute 
på SOLSÄTER med en riktig ”Umpabum-
pa-band”. Målsättningen var att upprepa 
festen även under 2020 men där satte 
pandemin stopp.

Av Kent har vi även fått hjälp med att 
komplettera upp viss köksutrustning un-
der åren.  

Söderslätt har blivit för många en klubb 
där alla känner sig välkomna.

Klubben tackar för dessa fina initiativ och 
hoppas på att fler följer i samma 
Söderslättsanda.
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Söderslätts Golfklubb  
i Västra Grevie. 

Höstårsmöteshandlingar 
tisdagen den 26 oktober 2021 

kl. 19:00 i klubbhuset. 

  Föredragningslista 

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

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

  tid av 1 år. 
12. Val av ledamöter i styrelsen, för en tid av 2 år. 
13. Fastställande an medlemsavgifter och övriga avgifter 2022. 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

  motioner. 
15. Övriga frågor. 
16. Mötet avslutas. 
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