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Glöm ej vårt Vårårsmöte som äger rum 
tisdagen den 21 mars kl. 19.00!

Årets motto:

en putt

 mindre

per hål!
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Ordföranden har ordet
I skrivande stund har snön fallit men det 
känns ändå som om vi har en ny härlig 
golfsäsong bakom nästa hörn. Våra aktiva 
på klubben är igång och planerar det nya 
golfåret för oss och tävlingskalendern 
släpps till vårt årsmöte i mars. 

Under 2017 fortsätter vi att spela  
en4s kåne, som numera består av 5 klub-
bar. Bedinge Golfklubb har valt att fort-
sätta som permanent medlem i en4skåne 
vilket vi är glada för. Under året arbetar vi 
vidare under varumärket en4skåne.

Våra revisorer har i dagarna granskat 
räkenskaperna för 2016 och vår slutliga 

resultaträkning kommer tyvärr att visa 
röda siffror längst ner på resultatet, när vi 
har tagit hänsyn till avskrivningar.  Sedan 
2012 har vi haft ett positivt resultat och 
klubbens ekonomi har ett starkt fokus i 
styrelsens arbete. Under 2016 har vi haft 
några kostnader som blivit lite högre än 
budgeterat, men klubbens likvida situation 
är fortsatt stabil. Glädjande under året 
som gick är att vi har hållit intäktssidan 
enligt budget och har även haft högre 
greenfeeintäkter än budgeterat. 

Vi fortsätter arbetet för att ha en 
ekonomiskt stabil klubb och en bana med 
god kvalitet. Det är viktigt att vi alla hjälps 
år i detta arbete och att vi alla gör reklam 
för vår klubb. Rekommendera medlem-
skap i klubben till vänner och bekanta. 
Bjud gärna in intresserade till våra prova 

på dagar i maj. 
Jag är övertygad om att en god 

utveckling hos en klubb kräver en 
positiv, engagerad och kunnig perso-
nal – något som vi har hos oss.  

Ett bra bemötande från personalen 
på en fullserviceanläggning är förutom 

en god bankvalitet viktigt för att attra-
hera nya golfare, sponsorer och 

greenfeegäster.

Jag vill hälsa våra nya krögare välkomna till 
klubben – Philip och Pierre Cornu – som 
redan har hunnit installera sig i köket och 
erbjuda oss på flera maträtter.  Vi som var 
med i klubben för 8 år sedan känner Philip 
o Pierre sedan tidigare, eftersom de var 
krögare hos oss då. 

Inför den nya säsongen hälsar jag ännu 
en resurs i vår personalstyrka välkommen 
till klubben – Daniel Lindgren, som är 
anställd av Agust. Daniel börjar den 1 april 
och kommer att ge lektioner samt arbeta 
i shopen.

Den 16 mars bjuder vi som vanligt in 
er som är nyblivna medlemmar i vår klubb 
till en informationskväll, där ni får träffa 
anställda och en del aktiva i vår klubb. 

Glöm inte att komma på vårt årsmöte 
den 21 mars – det vore roligt att se så 
många som möjligt av er där. Reservera 
även den 6 juni i er almanacka, både dagen 
och kvällen den dagen är reserverad i min 
kalender. Medlemskommittén planerar 
vår medlemsdag för fullt den dagen med 
massor av aktiviteter.

Jag önskar er en härlig och tidig uppstart 
på golfsäsongen 2017.
Christina

Årets nyheter i shopen och på tränarsidan 
är att jag, Agust tar över driften av shopen. 
I shopen blir det ett mindre utbud än de 
senaste åren, men det blir en fullsorti-
mentshop som ska tillfredsställa de flesta 
av er medlemmar. Mitt mål är att hålla ett 
sortiment som täcker vad ni medlemmar 
vill ha och behöver. Kom ihåg att vi också 
gärna tar hem på beställning. Att klubben 
har en fungerande shop borde vara en 
angelägenhet för alla oss medlemmar.

Jag kommer att jobba mer i shopen i 
år än tidigare och har därför anställt Daniel 
Lindgren, tidigare en framgångsrik tränare 
på Flommens Golfklubb. Daniel kommer 
i huvudsak att jobba med lektioner, men 
kommer även att arbeta i shopen. Detta 
innebär inte att jag slutar ge lektioner, bara 
att jag drar ner lite på mina timmar i ”Villa 

Shopen
Agust”. Välkomna in och boka lektioner 
med oss och se till att ni får en utvecklande 
golfsäsong. 

Det är kanske dags att ni ser över er 
utrustning? Eventuellt ska den bytas el-
ler så räcker det med att byta greppen. 
Allt detta kan vi hjälpa till med. Kom bara 
in i shopen och hör med oss vad vi kan 
erbjuda.

Shopen öppnar sista helgen i mars 
med ”Grand Opening” och erbjudanden. 
Vi finns på plats från mitten av mars och 
packar upp varor. Ser ni oss där ute är ni 
välkomna in att titta på nyheter och ladda 
era rangekort. 

För er som inte köpt ett laddat kort i 
rangen finns nu möjlighet ute på rangen. 
Det går nu även bra att betala med bank-
kort direkt i automaten, 20 kr per 36 bollar. 
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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
             Kansliet håller öppet vardagar  
 1 november – 29 februari  
        09:00-15:00
 1 mars – 31 oktober 08:00-16:00.

        
Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i juni 2017.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar våren 2017 

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
Den sista december var vi 1 325 medlemmar vilket innebär 45 färre än 
förra året. 
Som vanligt tappar vi ca. 100 medlemmar årligen men det brukar 
fyllas på ganska snabbt under månadsskiftet mars-april.

Information till nya medlemmar 
Medlemskommittén bjuder in alla nya medlemmar 2016-2017 till en 
informationskväll torsdag den 16 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. 

Nordea Masters 2017 på Barsebäck GCC
Europatouren kommer till Barsebäck 1-4 juni. Söderslätts GK kommer 
att vara värdar för hål 13 under dessa dagar. Anmälningslista kommer 
upp när jag fått klart med vilka uppgifter och hur många funktionärer 
som behövs. 

Bagskåp
Vi har kvar ett fåtal 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. 

Bingolotto
Vi har ca 10 medlemmar som är årsprenumeranter på 
bingolotto. Förra året fick klubben in 3 700 kronor från 
denna prenumeration. Målsättningen är att vi skall bli 
ca 50 medlemmar som prenumererar.  
Läs mer genom att gå in på vår hemsida.

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golfklubb genom att anmäla 
detta nästa gång du använder ditt spelkort. 50 miljoner kommer 
att delas ut till ungdomsidrotten under 2017. Förra året fick junior/
elitkommittén 8 000 kronor. Läs mer genom att gå in på vår hemsida.

Golfens dag
Svenska Golfförbundet utlyser för första gången en nationell Golfens 
dag lördag den 20 maj. Tanken är att klubbarna skall erbjuda en 
prova-på-dag. 

Prova-på-dagar
Årets prova-på-dagar genomförs 27-28 maj mellan kl. 12:00-15:00. 
Informera vänner och grannar som är intresserade att testa.

Söderslättsdagen
Genomförs tisdag den 6:e juni. 

Joao Guiomar
Klubbchef
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Medlemskommittén Medlemskommittén forts.

spel- och tävlingshandboken 

2012–2015

S I S U  I D R O T T S B Ö C K E R

 

En ny golfsäsong närmar sig!
Det är full storm utanför fönsterna – och 
här sitter vi i medlemskommittén och 
planerar årets aktiviteter!

Vi fick så mycket positiv feedback från 
er medlemmar i fjor så vi har beslutat oss 
för att hålla fast vid samma program i år. 
Till det lägger vi SÖDERSLÄTTSDAGEN 
den 6 juni, som vi fått den stora äran att 
arrangera och vara ansvariga för.

Välkomna ALLA - och kom gärna med 
ris och ros och egna idéer! Våra kontakt-
uppgifter finns på klubbens hemsida. 

Söderslättsdagen den 6 juni
Medlemskommittén har fått den stora 
äran att arrangera Söderslättsdagen 2017! 
Med hjälp av övriga kommittéer och andra 
frivilliga ska vi arrangera en trevlig dag för 
alla våra medlemmar med familjer och 
vänner.

Planeringen är i full gång och dagen 
börjar så smått ta form. Det kommer att 
bli en dag fylld med aktiviteter för alla 
åldrar och vi hoppas att våra medlemmar 
även tar med sig barn, barnbarn, föräldrar, 
vänner, arbetskamrater m fl.

Dagen kommer bl a att innehålla:
 9-hålstävling med kanonstart 
 putt- och chiptävling
 golfbils-race
 prova-på-golf för alla åldrar
 godisregn och andra barnaktiviteter
 lotterier
 demo av Hjärt- och Lungräddning
 utställning av sponsorer och andra före-
tag och mycket mer

Senare, på eftermiddagen startar vi ett 
Garden Party med gott grillat, dryck och 
underhållning. 

Vi kommer att behöva anmälan till 
9-hålstävlingen och till Garden Party. För 
övriga aktiviteter är alla våra medlem-
mar med familjer och vänner mycket 
välkomna!

Vi återkommer med mer informa-
tion. Håll utkik i mailen, på Facebook, på 
klubbens hemsida och på anslagstavlorna 
i klubbhuset. 

Nya medlemmar – välkomna!
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, Torsdagen den 16 mars, 
19.00!

Vår nya krögare, Philip Cornus, bjuder 
på något gott medan Joao, vår klubbchef, 
berättar om klubbens verksamhet. Agust, 

vår pro, informerar om golfkurser och om 
shopens verksamhet. Dessutom kommer 
representanter från klubbens kommittéer 
att finnas på plats.

Vi hoppas på mycket feedback och 
många goda idéer från er som är nya med-
lemmar. Det hjälper oss att bli ännu bättre. 
Anmäl dig på telefon eller på teckningslis-
tan på anslagstavlan i klubbhuset!

Sommartävlingen
Kom med i Sommartävlingen - Partäv-
lingen som startar den 13 maj och pågår 
hela sommaren! 

Bilda ett 2-mannalag med en golfkom-
pis och häng med! Sex lag bildar en grupp. 
Det innebär att varje lag möter fem andra 
lag under sommaren. Ni tar själv kontakt 
med era motståndare och bestämmer tid 
för när ni ska spela. 

Anmäl ditt lag senast den 1 maj an-
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Medlemskommittén forts.

spel- och tävlingshandboken 

2012–2015

S I S U  I D R O T T S B Ö C K E R

 

tingen på teckningslistan som kommer 
att sättas upp i klubbhuset eller via mail till 
gabbywa@icloud.com 

Vi återkommer med mer information 
om tävlingsregler och datum för final. 

Tävlingsavgiften är 200 kr per lag. 

Utbildning i golfregler
Även denna säsong kommer vi att 
arran-gera utbildning i golfregler. 
Nils-Göran, som kan alla golfreg-
ler utan och innan, kommer att 
fräscha upp våra kunskaper och 
svara på alla möjliga och omöj-
liga frågor om händelser ute på 
banan.
 
Håll utkik efter mer infor-
mation om datum och tid.  
Teckningslistor kommer 
att sättas upp på klubbens 
anslagstavla. Vi återkom-

mer via Facebook, klubbens 
hemsida och Joaos veckobrev.

Klubbvärdar och Marchals  
– skapar trivsel på banan
Under fjoråret gjorde våra fantastiska 
Klubbvärdar och Marchals ett fantastiskt 
jobb. Drygt 100 pass gjorde ni tillsammans!

Nu drar vi igång igen. En kväll i maj 
arrangerar vi en utbildning för klubbens 
Värdar och Marchals. Håll utkik efter an-
mälningslistan på klubbens anslagstavla, 
där även datum kommer att stå! Vi åter-

kommer med mer information via hemsi-
dan, Facebook och veckobreven. 

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi 
är desto bättre ordning kan vi hålla ute 
på banan. Teckna dig för utbildningskväl-
len och testa hur det fungerar under en 
säsong! Hjälper du till som klubbvärd eller 
Marchal gör du samtidigt din klubbtjänst, 
vilket motsvarar 500 kr.

Sunday Open – trevliga golf-
rundor 15.00 på söndagen. 
Ung eller gammal, högt eller lågt hcp, 
singel eller par – alla är välkomna!

Varje söndag kl 15.00 med start den  
7 maj träffas vi som vill på klubben och 
går en golfrunda tillsammans. Du behöver 
inte anmäla dig i förväg. Vi samlas utanför 
shopen och bestämmer vem som spela 
med vem och hur många hål vi ska gå. Du 
som är vardagsmedlem betalar reducerad 
greenfee, 200 kr. Regnar det så ställer vi in.

Arrangemang för 36+
På mångas begäran återinförde vi vårt 

arrangemang för klubbens medlemmar 
som har hcp 36 eller högre förra säsongen. 
Vi efterlyser nya roliga idéer från dig som 
medlem i klubben. Vad tycker du att vi ska 
hitta på för klubbens medlemmar som har 
hcp 36 eller högre? Hör av dig med nya 
roliga idéer! Våra kontaktuppgifter finns 
på klubbens hemsida.

Facebook
Läs Joaos veckomail, ”gilla” 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
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S Damkommittén

Herrkommittén

         eriespelet
Nytt för i år är att det är tre grupper. 
Grupp A, hcp 0 – 20,4, grupp B hcp 20,5 – 
26,4 och grupp C hcp 26,5 – 36,0. 

Till varje grupp behöver vi 4 spelare 
där tre av spelarnas resultat räknas. 

Första spelomgången för grupp A är 
den 18 maj på Bedinge GK, grupp B är på 
Söderslätt den 21 maj. Än har vi inte fått 
någon spelplats eller datum för grupp C. 

Vi är också anmälda till Foursome HCP 
division 2. Tävlingsdagarna är inte pla-
nerade ännu. Det som vi vet är att dessa 
tävlingsdagar ligger på söndagar. 

Inför tävlingarna kommer vi att ha 
träning för Agust. 

Så tjejer/damer som är intresserade 
anmäl er till Gabby Wahlström  
0703-409283,  gabbywa@icloud.com 
eller Anna-Lena Tuvesson 0730-494696, 
anna-lena61@ownit.nu 

Vårkul
Äntligen dags! Vårkul för damer söndagen 
9 april. Nu startar säsongen! Damkommit-

tén hälsar alla nya och gamla medlemmar, 
proffs och amatörer, tjejer och tanter väl-
komna till vårt populära Vårkul.

Lättsam lottad partävling över 9 hål, 
med gemensam lunch och modevisning. 

Avprickning senast kl 08.20 gäller! 
Kanonstart, kl. 09.00 , max 84 del-

tagare. Samling kl. 08.00 med kaffe och 
smörgås. Pris: 200 kr.

Anmälan: www.golf.se eller i termina-
len, alternativt 040-429683 senast 6/4 kl 
12.00 .

Damernas resa
Boka in helgen 19 – 20 augusti. Vart 
resan går meddelas söndagen den 9 april 
när vi spelar Vårkul.

Nya i DK
Damkommittén har fått 2 nya ledamöter, 
Agneta Bjuväng och Birgit Fredgardh se 
presentation nedan. Jag vill passa på att 
tacka Carina Johansson och Irene Wåhgen 
som avgår från damkommittén i år.

Agneta Bjuväng
Som nybliven pensionär kommer jag till-
baka till Damkommittén. Nu har jag mer 
tid för det ideella arbetet .Jag tycker det 
är  kul att arbeta i kommittén och med alla 
härliga golfande damer på klubben. Mitt 
golfspel har varit lite upp ,och mest ner de 
senaste åren, men då kan det ju bara bli 
bättre! Ser fram emot en ny golfsäsong 
tillsammans med er alla på klubben.

Mitt namn är Birgit Fredgardh och jag 
är ny i damkommittén. Jag är gift med 
Curt och bor i Kämpinge tillsammans med 
Berner Sennen tiken Diva. Med golf bör-
jade jag 2013, först på Maglarps GK och 
sedan 2015 är jag medlem på Söderslätt.

Inför 2017 ser jag fram emot att spela 
golf och samtidigt träffa andra glada golf-
spelare, ska även försöka utveckla mitt 
golfspel. Ser även fram emot att vara en 
del i damkommittén

Anna-Lena Tuvesson
Ordförande i damkommittén

Tävlingar
Våra veckotävlingar, herrarnas vecko-
tävling och veterangolfen startar mån-
dag 3 april respektive torsdag 6 april. 
Mer info om dessa tävlingar finns att läsa 
på herrarnas tavla i klubbhuset.

Vi kommer att ha 11 lag som del-
tager i årets seriespel. Till dessa tävlingar 
behöver vi starter. Detta kan vara ett bra 
sätt att utföra sin klubbtjänst. Mer info 
om detta kommer på klubbtjänstträffen.

Våra övriga tävlingar under året blir 
följande:
22/4  Serielagen kval   ( Lagledare kallar   
             och anmäler )
7/5     Order of Merit
10/7   Tre klubbor + en putter    
             ( Söderslättsveckan )
13/8   Ten and out, mer info kommer på  
              herrarnas tavla
21/9   Femkampen, utbytestävling inom  
             en4skåne
30/9  Final serielagen
1/10   Order of Merit

Resa 26-27 augusti
Söderslätts damer har, som torde vara 
bekant i många år, hyrt en buss och rest 
iväg en helg för att  bl a spela golf.

Nu har vi i Herrkommittén plankat 
konceptet men givetvis förädlat det 
avsevärt. Dock sänds ett stort tack till 
Damkommittén för alla goda förslag och 
idéer.

Av praktiska skäl, som t ex barn och 
hundpassning, åker vi helgen efter  
damernas resa. Det blir således avresa  
från klubben lör 26 augusti tidigt på 
morgonen med hemkomst dagen efter.

Vi åker max 40 personer till  
Äppelgårdens GK utanför Båstad, där vi 
bor och spelar på klubben.

Kostnaden för resa, två greenfee 
samt middag inkl ”Bjäredryckespaket” 
är 1 800 kr. Vi spelar lagtävlingar båda 
dagarna ( inkl ett singelpris) och lovar att 
bjuda på lite överraskningar. Efter mid-
dagen blir det ”frivillig” eftersits i matsa-
len, där det tillåts förtäring av medhavd 
dryck, t ex jordgubbssaft. När vi kommer 

hem räknar vi också med att kunna 
offentliggöra Söderslätts såväl roligaste 
som intelligentaste medlem (offentlig-
görs i tidningen)!

Anmälan görs på klubbens anslags-
tavla, enligt principen först till kvarn. Blir 
det platser lediga tar vi in icke medlem-
mar, som får köa på reservlista.

Fundera redan nu över ev önskemål 
om rumskamrat alt enkelrum mot tillägg 
samt ev behov av  golfbil (finns många).

Damernas resa ( i princip alltid full-
tecknad) anslås på deras ”Vårkul” sön 
9 april. Vi kommer att sätta upp vår 
anmälningslista samma dag. Absolut 
deadline för anmälan är 15 juli.
Roland Olsson & Staffan Waldemar
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Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2017 
tisdagen den 21 mars kl. 19:00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2017. 
 
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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Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
235 94 Vellinge

NÅGRA AV VÅRA SPONSORER

 

 
 

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 

 

 


