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Glöm ej klubbens Vårårsmöte
tisdagen 24 mars kl. 19:00 i klubbhuset!
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Ordföranden har ordetI

Herrkommittén

Nu är våren snart här och kanske är det 
dags att börja träna? Vi kan ju tom stå 
inomhus på Söderslätt!

Enligt önskemål har HK delat ut priser 
i form av presentkort, som kan utnyttjas 
både i golfshopen och i restaurangen.  

Som tidigare påtalats måste dessa utnytt-
jas innevarande år, vilket också står tryckt 
på presentkorten. Likväl är vi många som 
ibland lyckas hitta dylika kort i bagen, gi-
vetvis till viss irritation.

Anledningen till aktuell deadline är att 
vi måste göra bokslut 31/12 och att vi då 
måste veta vilka krav som finns mot HK 
från shop respektive restaurang. 

Som min synnerlige gode vän Rolf sa:  
”Det lättaste slaget  

är ju den fjärde putten”. 

Dessutom har vi ju viss erfarenhet av 
att krögare kommer och går, med eller 
utan konkurs...

Några viktiga datum att 
notera:
5/4  Herrarnas Kick off med bl a tävling 
slaggolf, genomgång vad som händer 
under året samt första anmälan herrar-
nas resa. Vi har gemensam måltid efter 
tävlingen. Samtidigt spelas serielagens 
upptaktstävling. Detta  pga utrymmesbrist 
i tävlingskalendern.
6/4  Start Veckotävlingen.
16/4  Start Veterangolfen.
29-30/8  Herrarnas resa

Vi har således på mångas begäran förlängt 
tävlingssäsongen!
Avslutningsvis några visdomsord:
”Vad golfen behöver är fler ödmjuka 
genier. Det finns ju så få kvar av oss nuför-
tiden.”

Staffan Waldemar

          almanackan står det vinter, men ute 
på klubben känns det mer som vår. Våra 
banarbetare i full färd med att förbereda 
vår bana inför säsongen och de har fullt 
fokus på banans goda kvalitet. Nu hoppas 

vi att vi inte får några vädermässiga bakslag 
utan att vi också får en tidig säsongsstart. 

Med vårt geografiska läge i södra 
Skåne har vi fördelen att kunna spela en 
stor del av året men det är något visst när 
man känner att även solen värmer och att 
våren är på gång. 

Flyttfåglarna har redan återvänt från 
södern hörde jag – och jag funderar myck-
et på hur de kan veta att vi har vårvärme 
här? Någon som vet får gärna berätta för 
mig. Hur som helst så hoppas jag redan 
nu på en lång och härlig golfsäsong för oss 
alla.

Vi får ett nytt världshandicap i år och 
det är nog inte bara jag som är lite nyfiken 
på att se vilket handicap jag får den 1 mars.

Beräkningen av handicapet är kompli-
cerad, men som väl är sköts beräkningen 
av ett datorprogram, så vi slipper huvud-
räkning. 

Det viktiga är att se till att registrera 
sina ronder så ska det bli så rätt som det 
bara är möjligt. 

Oavsett handicap ser vi fram emot 
2020 och alla de aktiviteter som ska  

genomföras på klubben. Inför säsongen 
planeras det för fullt i alla kommittéer. 

Vi är så tacksamma för allt ideellt 
engagemang som finns för att ordna trev-
ligheter för oss alla. Ta chansen och delta i 
dessa, lär känna andra medlemmar och ha 
trevligt.

Tillsammans med Tegelberga genom-
för vi lite nya roliga tävlingar så håll utkik 
när tävlingsprogrammet släpps. 

Den 17 mars bjuder vi traditionsenligt 
in er som är nyblivna medlemmar i klub-
ben till en informationskväll. 

Välkomna att träffa våra anställda och 
en del av alla de som på olika sätt ideellt 
engagerar sig i att skapa en bra verksam-
het för oss alla.

Glöm inte att komma på vårt årsmöte 
den 24 mars – kallelse finns med i detta 
nummer av Rätt och Slätt.  För oss som ska 
planera in sommarsemestern - Tänk på 
att vår tävlingsvecka ”Söderslättsveckan” 
infaller vecka 29 i år.

Vi ses på klubben!
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 09:00-15:00
 

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i juni 2020.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar våren 2020

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
Den sista december var vi 1 360 medlemmar vilket var 3 färre än föra 
året. 

Krögare 2020
Vi har i dagsläget ingen krögare. Arbetet pågår och min förhoppning är 
att kunna presentera en ny krögare senast i slutet på februari.

Information till nya medlemmar 
Medlemskommittén bjuder in alla nya medlemmar 2019-2020 till en 
informationskväll tisdag den 17 mars med start 19:00. Ett utmärkt 
tillfälle att lära sig mer om golfklubben, ställa frågor, samt träffa styrelse 
och klubbfunktionärer. Klubben bjuder på enklare förtäring och vi räknar 
med att vara klara senast 21:00. 

Vårårsmötet
Vårårsmötet hålls tisdag den 24 mars kl. 19:00. Årsmöteshandlingar 
finns tillgängligt på golfklubben måndag den 16 mars efter kl. 12:00.

Äggaröran 2020
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 att få ut ditt friskvårdsbidrag så skicka mig ett 
email.

Bagförråd / Bagskåp
En ny tag-läsare har installerats. Du behöver byta ut din blåa tag för 
att komma in i bagsförrådet. Vi har kvar ett fåtal bagskåp (överskåp) till 
uthyrning. Ring 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. 

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 2020. Förra året 
fick junior/elitkommittén 8 635 kronor.

Ny Golfterminal
En ny golfterminal har installerats på samma plats som den förra.

Söderslättsdagen
Genomförs lördag den 6:e juni. 

Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.golf.se
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Damkommittén
Seriespelet
 I år är att det fyra grupper. 
Skånes Golfförbund har inte  
ändrat hcp-grupperna efter  
det nya systemet som kommer att införas 
i år. 

De har fortfarande kvar förra årets 
indelningar som är:  
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 Foursome HCP 
division 2 och Foursome Open. 

Tävlingsdagarna ser ni nedan  
i schemat.

Inför säsongen kommer vi att ha  
träning för Agust och Daniel.

Så ni tjejer/damer som är intresserade 
anmäl er till respektive nedan: 

Seriespelet 

 I år är att det fyra grupper. Skånes Golfförbund har inte ändrat hcp-grupperna efter det nya 
systemet som kommer att införas i år. De har fortfarande kvar förra årets indelningar som är: 
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 och Foursome Open. Tävlingsdagarna ser ni nedan i 
schemat. 

 Inför säsongen kommer vi att ha träning för Agust och Daniel. 

 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.  
Carolina Malmberg D22 0000-000000, carolinamalmberg@gmail.com  
 
ZON SYD 
Grupp 1  hcp 0 – 20,4  Grupp 2 hcp 20,5 – 26,4  Grupp 3 hcp 26,5 – 36,0 
14 maj Bedinge  19 maj Abbekås 19 maj Tegelberga 
8 juni Vellinge  10 juni Falsterbo 10 juni Ystad 
5 augusti  Flommen 11 augusti Ljunghusen 5 augusti Söderslätt  
26 augusti Tomelilla 25 augusti Bokskogen 25 augusti Malmö Burlöv 
 
D22  Foursome HCP Foursome Open 
17 maj Söderslätt 17 maj Höganäs 10 maj Falsterbo 
14 juni Hässlegården 14 juni Lunds Akademiska 7 juni vakant 
23 augusti Allerum 30 augusti Romeleåsen 23 augusti PGA National 
 

 Nya i DK  
Damkommittén har fått 2 nya ledamöter, Ingela Strandborg och Mona Melin se presentation nedan. 
Jag vill passa på att tacka Carina Rubien och Britt Rönngard som avgår från damkommittén i år.  

Jag heter Ingela Strandborg och är 55 år. Uppvuxen i Skanör men bor numera i Höllviken. 
Mitt golfintresse dök upp för 5 år sen när jag tyckte att jag behövde en fritidssysselsättning. Tog mitt 
gröna kort på Söderslätts golfklubb, och efter det var jag fast! Fick en förfrågan i höstas om jag kunde 
tänka mig att delta i damkommittén, detta tyckte jag lätt spännande och valde att tacka ja. Jag ser 
fram emot detta och hoppas att jag kan tillföra både tankar och idéer till damkommittén och 
klubben. 
 
Med vänlig hälsning, Ingela Strandborg 
 

Jag heter Mona Melin och är ny medlem i damkommittén från 2020. Jag har varit medlem i 
golfklubben i ca 8 år och spelat golf lika länge. Jag är en nöjd pensionär boende i Höllviken 

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 

Carolina Malmberg D22 0708-171042 carolinamalmberg@gmail.com 

Spelschema:

Nya i DK 
Damkommittén har fått 2 nya ledamö-
ter, Ingela Strandborg och Mona Melin 
se presentation nedan. Jag vill passa på 
att tacka Carina Rubien och Britt Rönn-
gard som avgår från damkommittén i år. 

Jag heter Ingela Strandborg och är  
55 år. Uppvuxen i Skanör men bor  
numera i Höllviken.

Mitt golfintresse dök upp för 5 år sen 
när jag tyckte att jag behövde en fritids-
sysselsättning. 

Tog mitt gröna kort på Söderslätts 
golfklubb, och efter det var jag fast! 

Fick en förfrågan i höstas om jag 
kunde tänka mig att delta i damkommit-
tén, detta tyckte jag lätt spännande och 
valde att tacka ja. 

Jag ser fram emot detta och hop-
pas att jag kan tillföra både tankar och 
idéer till damkommittén och klubben. 
 
Med vänlig hälsning, Ingela 

Jag heter Mona Melin och är ny med-
lem i damkommittén från 2020. 

Jag har varit medlem i golfklubben  
i ca 8 år och spelat golf lika länge. 

Jag är en nöjd pensionär boende i 
Höllviken tillsammans med Rolf, som 
också är medlem i klubben. Förutom 
golf ägnar vi oss bl a åt segling. Har båt i 
Falsterbokanalen.

Jag ser framemot att få delta i 
Söderslätts damkommitté med dessa 
härliga och entusiastiska golfdamer, som 
enligt mig har gjort och gör en jätteinsats 
för  damgolfen och vår gemensamma 
trivsel i klubben.

Med vänlig hälsning, Mona

/Anna-Lena Tuvesson 
Ordförande i damkommittén



Rätt o Slätt nr 1 - 2020  |  5

Damkommittén forts

Vårkul
Oj vad tiden går fort, ljuset kommer till-
baka och vintergäcken blommar!

Nu kan vi bara se framåt mot en ny 
golfsäsong, alla längtar säkert redan till 
Vårkul som i år går av stapeln den 18 april. 

Vi startar som vanligt med en niohåls 
tävling Greensome, modevisning och icke 
minst informerar vi om årets aktiviteter.

Vår utflyktsresa är den 22–23/8 och 
vi ser alla fram emot att åter igen samla 
alla trevliga damer på klubben, som vanligt 
har vi 48 platser och vi informerar mera 
på Vårkul. 

Helan och halvan 
startar den 20 april med första tisdagsgolf 
den 21 april. 

Vi kommer att reservera de första 
tiderna på förmiddagen till 18 hålsspelare 
och resten till nio hål. 

Tisdag kväll blir som vanligt lottade 
niohålsbollar. 

Utbytesgolf 
Nytt för i år är att vi också ska gå med i 
Utbytesgolf med ca 10 klubbar i vår region, 
en stor möjlighet att spela på olika banor 
med starkt reducerad avgift, 150 kr!

Varmt välkomna till årets Kickoff - Vårkul 
den 18 april, vi ses då!

/Dk Agneta Bjuväng

Bild: Susann Enqvist.
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Medlemskommittén
Nu närmar sig en ny härlig golfsäsong!
I mitten på januari träffades vi i Medlems-
kommittén för att planera årets aktiviteter. 
Det var regnigt, blåsigt och mörkt men 
snart vänder det – årets golfsäsong är i 
antågande!

Välkomna ALLA medlemmar till årets  
aktiviteter! Hör gärna av dig med egna 
idéer och synpunkter! Våra kontaktupp-
gifter finns på klubbens hemsida. 

Vi söker DIG som är kreativ och kan bolla 
idéer kring hur vi ska göra Söderslätts GK 
ännu mer trivsam och attraktiv för alla 
medlemmar. Vi träffas cirka 4 ggr/år och 
våra möten är korta och konstruktiva.

Medlemskommittén - fr v: Peter Wenell, Gabriella Wahlström, Gun-Britt Maulin (delvis skymd),  
Cecilia Bothén, Gertrud Cronquist, Agnetha Olsson och Thomas Göransson. Annelise Schäfer saknas på bilden.

Under de senaste åren har vi arrangerat ett 
välkomstmöte för nya medlemmar. Det har 
blivit mycket uppskattat och naturligtvis  
gör vi det i år igen.

Välkomna alla nya medlemmar till vår 
informationsträff, tisdagen den 17 mars,  
kl. 18:00!

Vi bjuder på något smått att äta medan 
Joao, vår klubbchef, berättar om klubbens 
verksamhet. Agust, vår pro, informerar om 

Vi vill bli fler i Medlemskommittén
Utöver mötena så hjälps vi också åt att  
genomföra våra aktiviteter. 

Hör av dig till Thomas Göransson på 
thomas.goransson49@gmail.com

Nya medlemmar – välkomna!
golfkurser och om shopens verksamhet. 
Dessutom kommer representanter från 
klubbens kommittéer att finnas på  
plats för att informera om sin verksamhet.

Vi hoppas på mycket feedback och 
många goda idéer från dig som är ny i klub-
ben. 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!

Klubbvärdar – skapar  
trivsel inför golfrundan
Förra säsongen var det tyvärr så få som 
anmälde sitt intresse för att vara klubbvärd 
att vi tvingades ställa in hela arrangemanget.  
Nu tar vi nya tag! Vårt mål är att det ska 
finnas en klubbvärd vid hål nr 1 varje lördag 
eller söndag under juni, juli och augusti. 
För visst är det trevligt att mötas av en 
klubbvärd när du ska ut och spela. Det ska-
par trivsel både för oss som medlemmar 
och framförallt för våra greenfee-gäster.

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 och checka så att spelarna har green-
lagare med sig. Ett trevligt och välkomnande 
sätt underlättar och varför inte önska lycka 
till när spelarna går mot första hålet.

Hur blir jag klubbvärd?
Håll utkik efter anmälningslistan på klubben! 
Den kommer upp lite senare på våren. An-
teckna dig där så återkommer vi med mer 
information.
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https://www.facebook.com/
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

Medlemskommittén har, även i år, fått den 
stora äran att arrangera Söderslättsdagen 
2020! Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga ska vi arrangera 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.

Vi ligger i startgroparna för plane-
ringen av dagen. Se till så att Joao har en 
uppdaterad e-postadress till dig och gilla 
klubben på Facebook för det är framförallt 
här vi återkommer med mer information.
 
Tills dess... boka den 6 juni i din almanacka!

Söderslättsdagen 
den 6 juni!

36 PLUS
Under några säsonger har vi som har 
högre handicap än 36 träffats på torsdag-
kvällarna och gått en golfrunda tillsam-
mans. I år förändras handicap-systemet, 
vilket medför att det här arrangemanget 
inte längre blir aktuellt. 

Tack alla ni som deltagit under de 
gångna åren och varmt välkomna allihopa 
till Sunday Open-gänget i stället!

Sunday Open – för dig som vill ha nya spelkompisar
Succén från tidigare år upprepas men i år 
kommer vi att lägga in några trevliga nyhe-
ter i arrangemanget. 

Vi vänder oss till dig som söker nya 
och fler spelkompisar och som är pigg på 
att gå en golfrunda på söndagseftermid-

dagen. Ålder och handicap spelar ingen roll 
- ALLA är mycket välkomna!  

Vi är inte klara med planeringen ännu. 
Vi startar i början på maj så håll utkik i 
Joaos veckomail eller på facebook så åter-
kommer vi med mer information.

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.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén.

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

 

 
 

 
Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2020 
tisdagen den 24 mars kl. 19:00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2020. 
 
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. 

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller 
Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora 
handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen. 

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången 
att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än din 
nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf från och med 1 mars 2020. 
 
Grunderna i världshandicapsystemet 

• Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast 
registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).  

• Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma 
förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. 

• Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och 
ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån 
handicap.) 

• Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogeyscore i 
Min Golf. 

• Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en 
handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf. 

• Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna 
för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf). 

• Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du 
se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat. 

 
Några av fördelarna 

• Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella 
spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa 
förmåga. 

• Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig 
som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.  

• Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du 
spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land. 

 
Utbildning 
Vill du lära dig mer om världshandicapsystemet är du välkommen på vår utbildning för alla medlemmar i 
det nya världshandicapsystemet.  

Datum, tid och plats kommer att genomföras mars/april månad, anmälningslista kommer att sättas upp på 
anslagstavlan. 
 

Mer information och kontakt 
Handicapansvarig: Har du frågor gällande din handicap, nu eller efter övergången, kontakta klubbens 
handicapansvarig: Hans Wahlström hassewa@hotmail.com  

Golf.se: Mer information, utbildningsmaterial samt svar på de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska 
Golfförbundet: https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/.  
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DamkommitténTävlingskommittén
 

 

 
 

 
Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2020 
tisdagen den 24 mars kl. 19:00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2020. 
 
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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Juniorkommittén
Vintertour
Söderslätt kör tillsammans med Malmö/
Burlöv en liten vintertour för juniorerna så 
vi kan hålla igång vår fina ungdomsverk-
samhet.
Idag spelade 10 juniorer en runda på 
Söderslätt.

Juniorstolpen 2020 och 
premiär för nya tävlingen 
Stolpskottet!

Kära medlemmar och sponsorer,

Många av er har stöttat våra fina juniorer 
genom åren och det har gjort att vi bl.a. 
har kunnat öka antalet träningspass. 

Juniorerna har utvecklats mycket bra 
och det är en fin sammanhållning i grup-
pen. De försöker ge tillbaka bland annat 
genom inomhushallen som de slet med 
förra våren. Ja i ärlighetens namn så slet 
kanske vi i kommittén mer, men vi blev 
nöjda med resultatet. 

Förhoppningsvis kan ni träna golf i hal-
len med skydd från vind och regn under 
kallare tider.

Vi hoppas givetvis på ert stöd även 
under 2020. Vi kommer också passa på att 
inventera och uppdatera stolpen så att alla 
namn är med.

Som en kul grej kommer vi lansera en 
ny tävling detta år - Stolpskottet. Det är 
först och främst för er stolpskott, eller jag 
menar supporters men givetvis är andra 
medlemmar välkomna. 

Juniorerna kommer vara en del av 
tävlingen men bara som resurser/hjälp till 
er som tävlar. Ni kommer kunna köpa en 
extra drive, ett extra slag på korthål, mm 
och lite smått och gott kommer också 
finnas på banan. 

Förhoppningsvis blir detta en tävling 
som vi alla vill ska återkomma samtidigt 
som vi svetsar samman medlemmar från 
alla åldrar. Mer info kommer längre fram.

Än en gång, STORT tack för ert stöd till 
Juniorverksamheten på Söderslätt.

Mvh
Juniorkommittén



Golfshopen
En liten shop med ett fullt sortiment
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En viktig del i en välmående golfklubb är 
en väl fungerande shop med bra sorti-
ment. Som medlem i en klubb där det 
finns en shop är det viktigt att du använ-
der denna resurs. 

Det finns en myt om att golfshopar vid 
golfbanan har högre priser, men genom 
Golfstores prisgaranti håller vi inte 
högre priser än t ex Dormy. 

Se också till så att du listar dig till vårt 
fördelaktiga bonusprogram.

Fullsortiment på utrustning
Vi har ett brett sortiment med klubbor 
för alla typer av spelare och hos oss är det 
en självklarhet att det ingår en personlig 
utprovning vid varje klubbköp. 

Kom bara in och prata med oss så 
bokar vi in en tid då vi kan testa klubbor 
i lugn och ro. Vi har testklubbor som du 
gärna får låna med dig ut på rangen eller 
på banan om du vill prova själv.

Golfmarknaden är en stor tillbehörs-
djungel – vi har med stor noggrannhet 
valt ut bra produkter med hög kvalitet så 
att du tryggt kan handla vagnar, bagar och 
andra tillbehör av oss.

Vi är en fullsortimentsshop för hand-
skar – vi har handskar för alla väder: 
skinn, allväder, regn och vinterhandskar 
samt även den populära solhandsken till 
damerna. 

En riktig golfshop har naturligtvis ock-
så golfbollar. Vi har golfbollar av alla ledan-
de märken och för olika typer av spelare. 
Visste du att det är viktigt för din 
golfutveckling att du spelar samma 
typ av boll? I shopen är det viktigt för 
oss att du får hjälp att hitta vilken bolltyp 
som passar dig bäst – kom in och utnyttja 
vår kompetens. Garanterat inte dyrare 
men en garanterat bättre golfupplevelse.

Fullsortiment på kläder
För din klädsel har vi allt du behöver från 
piké och byxa/kjol till strumpor och skor. 
Tyvärr säljer vi inte kalsonger än... 

Naturligtvis är vi även ditt självklara 
val vid köp av varma tröjor, vindstoppers, 
vindjackor och regnplagg. Oavsett om du 
ska ha kläder för golf, fritid eller arbete 
så har vi ett bra och brett sortiment.  Vi 
arbetar med märken som erbjuder bra 
funktion och kvalitet. 

Tänk på att vi har huvudbonader som 
inte bara skyddar mot sol utan vi har även 
regnhattar och mössor. 

Skor
Som ambassadörer för Footjoy  
har shopen ett brett sortiment av  
Footjoy skor hemma. Finns inte din  
storlek får vi hem den på några dagar.  
Som service ordnar vi regelbundet sko- 
dagar då vi har ännu fler läster som du kan 
testa. Vi hjälper dig också att mäta din fot så 
att du får rätt längd och bredd. Många  
golfare går omkring med fel storlek på sina 
golfskor – det vill vi inte att du ska göra.

Det självklara valet
Vi är din egen ”Doktor golf” – redo att  
hjälpa dig med allt som rör din golf. 
Vi vill att du ska ha rätt utrustning för ditt  
spel och dina ambitioner. 
Vi vill hjälpa dig att få roligare på banan. 
Vi väljer noga ut det bästa på marknaden  
– hela tiden. 
Vi erbjuder ett fullständigt sortiment 
och med Golfstore prisgaranti.
Därför är vi det självklara valet för dig när du 
handlar golfutrustning och kläder.

Avrostningskurser
En perfekt start på din säsong är att gå vår 
populära avrostningskurs. Du får en bra  
genomgång av dina grunder i spelets olika 
delar och tips hur du ska förbättra dem.

Slagträning på range med järnklubbor, 
hybrider och utslagsklubbor.

Närspelsträning med pitchning,  
chippning, bunkerslag och puttning.

Träningen är uppdelad på två tillfällen  
à 2 timmar - totalt 4 timmars träning.

Håll utkik efter info från oss – snart  
kommer vi ut med tider för bokning av  
avrostningskurser.

Snart säsongsstart 2020 
Nu på vintern har vi mer begränsat öppethål-
lande. Vi kommunicerar vårt öppethållande 
via nyhetsbrev alternativt kontakta Agust och 
bestäm med honom när han är på klubben. 
Från mitten på mars har vi ordinarie öppetti-
der i shopen igen. Vi packar upp nyheter men 
håller öppet samtidigt. Kom gärna in och var 
först med allt som kommer upp ur lådorna. 
Agust har varit på nyhetsutbildning på klub-
bor och bollar – han ser fram emot att få  
visa er allt det nya.

Välkommen in till oss i shopen. 
Agust med personal 
0707-451313 
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Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
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E&S VENTILATION AB 
 
 
 
 
Times New Roman kursiv OBS olika höjder på bokstäverna 

OPTIKER
MÅNSSON

JÄGERSRO AB

VELLINGE UR & GULD
STORTORGET 17 - 235 31 VELLINGE

TEL 040-42 02 31
www.vug.se

I S Plåt & Bearbetning AB 
din partner i rostfritt

www.isplat.se     040-424645  

Richard Hallberg Consulting 
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