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Sö  erslätts
Golfklubb

Glöm ej höstårsmötet
onsdagen 30 oktober kl. 19.00!

Läs om att
vi bryter med 

En4Skåne
på sidan 23!
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Ordföranden har ordet

E

Vision 50/50
Vision 50/50
Att arbeta med och ta ställning för jäm-
ställdhet blir allt viktigare när medveten-
heten om frågorna ökar i samhället. 

Inom ramen för Vision 50/50 har  
Söderslätts Golfklubb under 2019 påbör-
jat ett utbildningsprogram på området 
golf, idrott och jämställdhet. 

Är du intresserad av dessa frågor och 
skulle vilja vara med i klubbens referens-
grupp ta då kontakt med Joao på kansliet.

Ladda ner
broschyren
om detta
via knappen
till höger.

                 n sådan härlig golfsommar vi har 
haft och en sådan fin bana vi har.  

Jag spelar och njuter av både höstsol    
       och underlaget. Kvaliteten är ett resul-
tat av god planering och ett hårt och enga-
gerat arbete. Jag är tacksam att vi har ett 
sådant engagemang från vår banpersonal. 

För ett år sedan berättade jag att 
Bedinge GK valde att lämna samarbetet 
inom En4Skåne då de behövde skapa 
tillgänglighet på sin bana för både med-
lemmar och greenfee-gäster.  

Vi har själv under många år haft pro-
blem med att vår bana är mest populär att 

spela inom En4Skåne. Andelen En4Skåne 
ronder ökar stadigt hos oss och vi hör i 
princip dagligen kommentarer som ”Jag 
spelar bara hos er”, ”Jag trivs bäst här – jag 
är nästan bara här”. 

Samtidigt som detta sker så märker vi 
ett allt större intresse för vår bana bland 
greenfee-gäster. Där hör vi ”Jättetrevligt”, 
”Bland det bästa jag har spelat”, ”Vi kom-
mer tillbaka”, ”Tack för mottagandet här 
på Söderslätt”.

Har du sett vårt plakat på 
banan? – ”Skånes mest 
spelade bana” 
Under en längre tid har vi inom samarbe-
tet arbetat med budskapet: ”För att En-
4Skåne ska kunna bestå måste alla klubbar 
må bra av att vara med i samarbetet”. 

I vårt fall har vi fått allt mer spelande 
på vår bana och därmed allt svårare att 
skapa spelutrymme för er som har betalat 
årsavgiften till Söderslätt. 

Situationen blir orimlig och kräver en 
förändring antingen i form av att alla klub-
bar går med på någon form av begräns-
ning eller att samarbetet förändras. 

Då vi inte har lyckats få med alla klub-
bar på någon form av begränsning av 
spelande eller medlemsantal har vi valt att 
istället förändra samarbetet. 

Detta gör vi tillsammans med Tegel-
berga GK, som är den bana som haft mest 
En4Skåne spel näst efter oss. 

Söderslätts och Tegelbergas medlem-
mar är också de som spelat minst på de 
andra En4Skåne banorna, vilket gör att vi 
båda påverkats ännu mer av snedfördel-
ningen. 

Syftet med förändringen är helt enkelt 
att skapa tillgänglighet på våra banor för 
både medlemmar och betalande gäster.

Det ska bli roligt att utveckla vår verk-
samhet tillsammans med Tegelberga. Vi 
har banor av lite olika karaktär och väldigt 
hög kvalitet. 

Båda klubbarna har högt fokus på att 
arbeta med ständig banförbättring, för att 
utveckla banorna och din möjlighet till bra 
och tillgängligt golfspel. 

Vi har just nu en kampanj – blir man 
medlem i klubben nu inför 2020 så spelar 
man fritt resten av 2019. 

Ha klubben i ditt hjärta när du pratar 
med andra golfare eller blivande golfare - 
kom ihåg att berätta om detta. 

Glöm inte att berätta hur trevligt vi har 
på Söderslätt med alla aktiviteter, resor och 
inte minst Söderslättsdagen. Dagen blir allt 
större och har blivit en härlig familjedag. 
Ett stort tack till alla er som har varit med 
och gjort Söderslättsdagen till en succé!

Vi håller höstårsmöte den 30 oktober 
i klubbhuset klockan 19 – hoppas att vi 
ses då!

Spela väl!
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 vintertid
 1 oktober-29 februari  
        mellan 09:00-15:00.
 

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 1:a veckan i december 2019.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar

341 140
TRYCKSAK

Nu har vi haft två somrar i rad med temperaturer så man tror att 
man befinner sig i södra Europa. Bankillarna lägger som vanligt 
ett gigantisk arbete med att få banan i ett fantastisk skick.  
    Aldrig tidigare har lovorden på detta sätt haglat över vår bana 
från både gäster och medlemmar. Stort tack till Magnus och 
övriga bankillar.

•	 Solcellerna installerades och slutbesiktades i slutet av 
maj. Det energi som producerats hittills (t.o.m.16/9) är 
17 812 kW.

•	 Medlemmens dag den 6/6 blev åter en succé. 
Medlemskommittén med Thomas Göransson i spetsen, 
planerade och genomförde åter denna dag med bravur. 

•	 Tävlingskommittén ser över klubbens lokala 
bestämmelser och återkommer inför nästa golfsäsong.

•	 Klubbens tre laddstationer för elbilar kompletteras med 
ytterligare tre Tesla laddstationer. Montering sker under 
oktober månad.

•	 Sydkustens greenfee-samarbete med Trelleborgs GK 
upphör 2019. Inför 2020 införs ett greenfee-samarbete 
med Tegelberga GK. 

•	 Efter allt strul med icke fungerande email-adresser 
kommer nästa års fakturering att skickas via brev. 
Faktureringen sker i mitten på november.

•	 Låset i bagskåpet är åtgärdad så man slipper bli inlåst. 
Är du intresserad av ett bagskåp skicka mig en email så 
sätter jag dig på väntelistan.

Höstårsmötet
Höstårsmötet hålls onsdag den 30 oktober kl. 19:00 i 
klubbhuset. Årsmöteshandlingar finns tillgängligt på klubbhuset 
från den 22 oktober. 

Svenska Spel / Bingolotto
Stort tack till alla som stödjer klubben.

Julbazar 
Den 14-15 december håller vi vår 
traditionella julbazar i klubbhuset. Vi 
håller på mellan 10:00-14:00 båda dagarna. Vi bjuder på glögg, 
pepparkakor och härlig julstämning. Shopen kommer att hålla 
öppet med fina julklappserbjudande.

Joao Guiomar
Klubbchef



4  |  Rätt o Slätt nr 3 - 2019

Medlemskommittén
Vilken härlig 
golfsommar!
Vilket fantastiskt golfväder vi har haft 
den här sommaren! Varmt och skönt och, 
inemellan, en och annan regndag. En stor 
eloge till klubbens banpersonal som håller 
vår bana i så fint skick trots torka och 
många besökare!

Från Medlemskommitténs sida har vi 
haft aktiviteter hela sommaren. Vi hoppas 
du uppskattar dem och har du egna idéer 
så hör av dig. Våra kontaktuppgifter finns 
på hemsidan. Vi tar emot dina idéer och 
synpunkter med stor tacksamhet!

SUNDAY OPEN - trevliga golfrundor på söndagseftermiddagen
Du som vill spela en runda på söndagen 
men som inte har någon att spela med – 
det är precis dig som Sunday Open vänder 
sig till! Ålder, hcp, singel eller par spelar 
ingen roll – ALLA är välkomna!

Varje söndag under sommarmånader-
na har vi träffats utanför shopen och gått 

en runda tillsammans. Under sommaren 
har vi blivit fler och fler, vi har som mest 
fyllt fyra bollar på söndagseftermiddagen.

F o m september gör vi ett uppehåll 
under höst, vinter och vår. 

Välkommen tillbaka nästa säsong!
PS. Nedan tre damer med ös i klubban.

SÖDERSLÄTTSDAGEN  
– en succé i år igen! 
Även i år fick Medlemskommittén det 
stora förtroendet att, tillsammans med 
klubbens övriga kommittéer och andra 
frivilliga, arrangera Söderslättsdagen 2019. 

Liksom tidigare år blev det en dag fylld 
med aktiviteter för alla åldrar. Besökarna 
och de utställande företagen strålade 
i kapp med solen och dagen blev, som 
planerat, en riktigt trevlig familjedag på 
klubben. 

Läs gärna mer om dagen på annan 
plats i tidningen.

Karin Andersson Gun-Britt Maulin Britt-Marie Hallberg
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https://www.facebook.com/
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

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 Facebook 
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

SUNDAY OPEN - trevliga golfrundor på söndagseftermiddagen

36 PLUS  
- för dig som har hcp >36
Även denna sommaren har vi, varje tors-
dag kväll, haft en aktivitet som vänder sig 
till dig som har hcp > 36. 

Målet har varit en handicap-sänkning 
ner till 36 och därunder. Det är roligt att 
konstatera att flera av våra deltagare har 
nått sitt mål och fått officiellt handicap.

Grattis – Bra kämpat!

Välkomstmöte för  
nya medlemmar  
Under de senaste åren har vi, i början på 
säsongen, arrangerat ett välkomstmöte 
för nya medlemmar. Det har blivit mycket 
uppskattat och naturligtvis gjorde vi det i 
år igen.

Vår krögare bjöd på något gott medan 
Joao, vår klubbchef, berättade om klub-
bens verksamhet. Agust, vår pro, infor-
merade om golfkurser och om shopens 
verksamhet. Dessutom var representanter 
från klubbens kommittéer på plats för att 
informera om sin verksamhet.

Klubbvärdar och  
Marchals – skapar trivsel 
på banan
Under de gångna åren har våra Klubbvär-
dar och Marchals gjort ett fantastiskt jobb. 
Det har varit trevligt och välkomnande att 
mötas av en glad klubbvärd och mycket 
värdefullt att ha en Marchal som “hållit 
ordning” ute på banan. 

Vi planerade en utbildningskväll även 
i år men tyvärr tvingades vi konstatera att 
intresset för att ställa upp som klubbvärd 
och/eller marchal var lågt. 

Utbildningskvällen blev inställd och 
några klubbvärdar eller marchals har inte 
synts till på vår bana denna sommaren.

Tack alla ni som ställt upp tidigare om 
åren! Ni har betytt mycket för klubben och 
från Medlemskommitténs sida beklagar vi 
att vi inte kan fortsätta den här aktiviteten.

Klubbvärd Hans WahlströmBritt-Marie Hallberg
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Herrkommittén
”Vresige Allan” funderar: 
Citat från bokningen på en Skåneklubb 
mfl i GIT: ”Tänk på att du alltid ska an-
komstregistrera dig innan spel. 

Medlem som inte ankomstregistrerar 
sig före spel debiteras med 150 kr. 

Greenfeegäster debiteras med full 
ordinarie greenfee. Registrering kan göras 
i receptionen, terminalen eller via mobil-
app”. 

Fler och fler banor inför detta system, 
eftersom många slarvar. 

Det känns verkligen skönt att vi inte 
har behov av detta system på Söderslätt! 

För inte är det väl någon på vår bana 
som sticker ut och spelar, utan att an-
komstregistrera sig eller ha läst på om 

Lokala regler/bestämmelser??

Golfveckan:
På Söderslättsveckan ordnade Herrkom-
mittén  ”Tre klubbor och en putter” och 
som vanligt blev snittscoren strax över en 
vanlig singeltävling. 

Varför det blir så kan man ju bara  
spekulera i. Med begränsat antal klubbor 
blir ju problemet ofta bara ett: ska jag 
greppa ner och slå ett fullt slag eller ska 
jag slå ett löst slag, då jag har för mycket 
klubba? Hur gör du?

Resultat:
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Resultat: 

         A klassen:   B klassen: 
1. Richard Hallberg 69 1.      Marie Walldén 69 
2. Bo Mauritz 70 2.     Lars Mårtensson 70 
3. Jim Fransson 73 3.     Tony Hansson 73 

Foto segrarna. 

 

Herrarnas resa 

I år gick herrarnas resa till den förnämliga anläggningen Lydinge Golf Resort. Man bjöd på en 
omväxlande och trevlig bana samt ett nybyggt hotell med 80 bäddar! Anläggningen är 
familjeägd och drivs av familjen Gibrand. Banan är ritad av Åke Persson och sedan 
kompletterad av den kände golfaren Magnus Atlevi-Persson. 

På lördagen spelades en Texas Scramble i underbart väder och segrare blev: 

Joao Guoimar, Rikard Olin, Roger Sjöstrand och Per Lindskog, 61,6 netto 

Foto 

 

På kvällen blev det en trerätters middag och sedvanlig quiz. I år var ämnet ” Vilket år kom 
denna skånska låt” och efter en imponerande uppvisning vann följande musikproffs: 

Jan-Erik Folkestad, Lars Lasson, Rolf Walldén, Ulf Nordström. 

Foto 
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Marie Walldén Richard Hallberg

Herrarnas resa
I år gick herrarnas resa till den förnämliga 
anläggningen Lydinge Golf Resort. 

Man bjöd på en omväxlande och 
trevlig bana samt ett nybyggt hotell med 
80 bäddar!

Anläggningen är familjeägd och drivs 
av familjen Gibrand. 

Banan är ritad av Åke Persson och  
sedan kompletterad av den kände  
golfaren Magnus Atlevi-Persson.
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Herrkommittén forts.
Herrarnas resa forts.
På lördagen spelades en Texas Scramble  
i underbart väder och segrare blev:
Per Lindskog, Roger Sjöstrand, Rikard Olin 
och Joao Guoimar - 61,6 netto.

Texas Scramble vinnarna fr v:  
Per Lindskog, Roger Sjöstrand, Rikard Olin 

och Joao Guiomar.

På kvällen blev det en trerätters middag 
och sedvanlig quiz. I år var ämnet ” Vilket 
år kom denna skånska låt” och efter en 
imponerande uppvisning vann följande 

musikproffs:
Jan-Erik Folkestad, Lars Lasson, Rolf  
Walldén, prisutdelare Staffan, Ulf Nord-
ström. Se bild nedan.

Efter en lång kväll med många historier 
och glada skratt kom de flesta i säng i 
vettig tid. 

På söndagen skulle ju den ”prestige-
fyllda” singeltävlingen avgöras och här blev 
det följande resultat:
Joao Guoimar 71
Henning Laursen 73
Lars Lasson 74
Rolf Walldén 75
Göran Lindholm 77

Vad vi aldrig glömmer är Lars Lassons 
bedrift. På lördagen vann han närmast 
flagg på hål 7. En del blir ju aldrig nöjda, så 
på söndagen gjorde han om bedriften på 
samma hål. 

För att vara riktigt säker på segern 
gjorde han HIO!
Foto till höger.

Nästa resa
I nästa vecka börjar jakten på nästa års 
resmål, som måste bokas relativt snart. 

Vi ses väl då? Vart tycker du vi ska åka? 
Är du nyfiken på att se bilderna från resan 
kollar du bara på Söderslätts Facebook 
sida!

Hört på första tee: Kvinnor älskar 
segrare. Det är väl därför ni kvinnor så 
ofta låter oss män vinna golftävlingar.

Staffan Waldemar

Detta är ju rena 
skjutjärnsgänget!
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Stolt medlem
Jag är så otroligt stolt över hur min klubb 
har utvecklats under alla år som jag har 
varit medlem. 

Stort tack till alla ideella krafter som 
gör att våra kommittéer fungerar så bra 
och ordnar för de som ”bara” spelar och 
får ta del av deras arbete. 

Under En4Skåne tiden var vi ju på 
senare år den enda klubben med klubb-
tjänst, varför vi kände oss tvungna att ta 
bort den. 

Det är därför glädjande att notera att 
några grupperingar på klubben tagit ini-
tiativ att bilda nya frivilliga arbetsgrupper. 
Mer information är på väg.

Andra klubbar
När jag tar hit mina vänner från andra 
klubbar kan de inte nog berömma banan. 
En vanlig kommentar är att ”banan är 
bland det bästa vi spelat på”. Visst är 
det häftigt att vi nyss blev utnämnda till 
”Skånes mest besökta bana”!

Ta hand om banan
Tänk om vi alla kunde bli ännu bättre 
på att ta hand om banan, så att den 
blir ytterligare lite bättre. T ex att laga 
nedslagsmärken och torvor. Ta med en 
sandsäck och fylla i sina torvor. Eller en 
greenlagare i fickan och använda den på 
green. Gör ett märke och laga två! Ta med 
era vänner till klubben och visa upp vår 
bana, som du kan vara stolt över. 

Stolt medlem

Shop och restaurang
En klubb är så mycket mer än en golfbana. 
En klubb ska ha en väl fungerande shop 
och restaurang med bra sortiment, utbud 
och priser. Jag tycker att vi har detta. 
Är man medlem på en golfklubb med 
både shop och restaurang borde det vara 
en självklarhet att handla det man behöver 
i shopen och att äta/fika i restaurangen.  
Det är lika självklart som den där 
greenlagaren i fickan. 

Sö  erslätts
Golfklubb

Skulle vi alla vara trogna våra 
entreprenörer – handla i vår shop och äta 
i vår restaurang – skulle sortimentet bli 
ännu bättre och vi skulle bli ännu stoltare 
över vår klubb. 

För visst vill vi alla att det ska finnas en 
bra shop och bra restaurang på vår klubb?

Det kommer vi att ha om vi använder 
deras tjänster. 

Många klubbar har ju idag tvingats 
stänga sin shop p g a bristande lönsam-
het, trots att man haft ”lägsta pris garanti” 
(precis som vi). 

Det känns också angeläget att ha koll 
på vilka sponsorer vi har och anlita dom 
när det passar. Deras bidrag är ovärderliga 
för vår verksamhet.

Klubben
Klubben är inte bara en bra bana som vi 
åker ut och spelar på. En klubb är även 
en social förening där du lär känna nya 
människor, träffas och fikar eller bara 
umgås och kanske kollar på golf på tv.

Jag känner mig alltid välkommen när 
jag kommer till Söderslätts GK. Medlem-
marna hälsar och byter gärna några ord. 
Gäster förvånas över den gemytliga stäm-
ningen och avsaknaden av snobberi.

Jag tror att alla vill utveckla klubben 
lite till, och jag tror att det går om vi alla 
hjälper till. Det är ju upp till oss medlem-
mar att skapa den klubb vi vill ha. En klubb 
som är bra och en klubb som folk vill vara 
medlemmar i – nu och i framtiden.

Skånes mest spelade bana nu
Skånes mest attraktiva klubb 2030

Staffan Waldemar

Banan är bland det 
bästa vi spelat på.”
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Kallelse höstårsmöteStolt medlem
 

 
 

 
Söderslätts Golfklubb  

i Västra Grevie. 
Höstårsmöteshandlingar 

onsdagen den 30 oktober 2019 
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 2020. 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

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

Vinnare A-klassen 
 Lars-Göran Matthiessen / Stefan Kamper Johnson

Vinnare B-klassen 
Jerry Österlind / Elisabeth Österlind

Sommarslaget 2019
Vår tävling under golfveckan var full-
bokad, 108 deltagare. 

Scramble i två klasser, uppskattad 
spelform varje gång. 

Klass A hade ett spelhcp 0-14 slag och 
klass B 15-36 slag .Jämt fördelat med 27 lag 
i respektive A-klass, B-klass. 

Vi hade tur med vädret och tävlingen 
fungerade fint. Glad stämning vid lunchen 
innan det blev dags för vinstutdelning.

Vinnarna fick välja sina priser vilket är 
uppskattat.

Tvåa A-klassen 
Anette Sjölin / Gert Sjölin

Tvåa B-klassen 
Johan Bengtsson / Nils Rönnqvist

Fyra A-klassen 
Anonym / Carl Kamper Johnson 

Fyra B-klassen 
Kjell Åkesson / Agnetha Ohlsson

Femma A-klassen 
Lars Sten / Noa Rydberg

Femma B-klassen 
Ingvar Moberg / Ingrid Moberg

Trea A-klassen Alexander
Bertilsson / Tomas Oxelgren

Trea  B-klassen Alexander
Lars Bäckgren / Gunnar Brandt
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Vinnare B-klassen Ann Hellman
Malmö Burlöv Golfklubb, 71 p

Vinnare A-klassen Kirsten Lundquist
Vellinge Golfklubb, 67 p

Nationell damdag 25 juli
På en vacker dag med fint väder så spela-
des det Nationell damdag. Kanonstart och 
38 deltagare som gav sig ut på banan. 

God stämning bland deltagarna, vi 
Anita Å och jag Agneta åkte runt och 
pratade med alla bollarna, vilka  bara hade 
positivt att säga om banans skick. 

Efter en väl utförd tävling så blev det 
prisutdelning, med bl a bubbel, skärmar, 
strumpor, massagepresentkort mm. 

Krögaren bjöd på glasstårta som av-
njöts efter prisutdelningen, mums.
/Agneta

2 A-klassen Martina Olsson
Söderslätts Golfklubb, 69 p

2 B-klassen Åsa Almeklev
Vellinge Golfklubb, 74 p

4 A-klassen Susanne Falck
Söderslätts Golfklubb, 73 p

4 B-klassen Lola Kellheim
Söderslätts Golfklubb, 77 p

5 A-klassen Ingrid Persson
Söderslätts Golfklubb, 74 p

5 A-klassen Cecilia Bothén
Söderslätts Golfklubb, 78 p

3 A-klassen Terezia Lagerman
Hinton Golf Club, 72 p

3 B-klass Ingibjörg Benediktsdottir
Vellinge Golfklubb, 75 p

Damkommittén
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1 Dag två Christina, Mia.

Damkommittén forts.
Damernas augustiresa
I år gick resan till Sölvesborgs gk. 

Årets höjdpunkt 17–18/8, alla damer 
var taggade och förväntansfulla även om 
samlingen var 06.45. 

Vi startade dagen på bussen med en 
liten laxbit (se bild till höger) och lotterier! 

Information och spelordning lästes 
noga igenom, hann med lite sånger också 
så här på morgonkvisten. 

Efter en trivsam bussresa med chauf-
fören Oliver anlände vi till golfklubben.

Till vår STORA överraskning fick vi ett 
välkomnande som gladde oss, se bild ovan.

Första dagen med kanonstart och en 
Texas scramble spelades i ett lätt regn som 
inte störde oss nämnvärt. 

Efter rundan så fixade Mikael på 
golfklubben alla resultat i ett nafs, vilken 
service! 

Damerna hann också med nittonde 
hålet, golfmackan var populärast på golf-
krogen. Som vanligt var det fullt ös på 
skaran, mycket skratt.

Kvällen och natten tillbringades på 
Best Western hotell i Karlshamn, prisut-
delning av dag 1 och middag, maten var 
väl sisådär men bemötandet trevligt och 
restaurangen bjöd på glassdessert när 
de förstod att vi inte var helt nöjda med 
köttbitarna. 

Ett intressant inslag i hotellreceptionen 
var deras alkomätare, som användes flitigt. 
Glad stämning som blev gladare ju längre 
kvällen pågick.

Save the date 17 oktober!
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Superfrukost innan vi gav oss iväg igen 
tidigt på söndagsmorgon till Sölvesborgs 
gk, även denna dag trevligt välkomnande 
med bl a låten ”Don´t worry be happy”. 

Vi blev verkligen glada av Mikaels idé 
att försöka göra hålen större än gårdagens!

Greenkeepern undrade varför det låg 
en massa kastrullock vid banan och fat-
tade ingenting, blev så klart då den rätta 
storleken på hålen i a f (bild nedan)

Irish greensome och kanonstart kl 09.30.
En dam hade hoppat av resan sent och då 
hade vi ingen spelpartner till Christina.

Men åter igen fixade Mikael detta. Mia 
(bild nedan) som dessutom var styrelse-
ledamot, medlem i deras damkommitté, 
kunde medverka. Christina kunde inte få 
en bättre medspelare. Naturligtvis vann 
Christina och Mia dagens spel! 

Mikael fixade återigen alla resultat, pris-
utdelning på bussen. Lottringar även på 
hemresan och dragning på scorekort , 
innebar flera vinnare.

Nittonde hålet var även denna dag 
utmärkt, med mat, sallader och dryck.

Alla var överens om att denna golf-
klubbs bemötande, all service, reception, 
restaurang var utmärkt, dessutom en kul 
bana att spela, bra skick och lite knixiga hål 
emellanåt. 

Hit vill man verkligen åka igen.
Väl framme på Söderslätts gk så ösregna-
de det, snöplig avslutning på vädret, men 
stämningen bland damerna var på topp. 

Tack alla som gjorde resan till en höjd-
punkt i tillvaron. Nu börjar planeringen av 
nästa års resa!

Vi hade en lite fråga i vishäftet, vilken 
dryck innehåller mest kalorier, björksav, 
champagne eller lättmjölk? Svaret är 
champagne, men det är ju så gott så vi 
struntar väl i kalorierna!!

Det var Ann-Lis Lexryd  
som tillverkat scorekort- 
priserna (se bild höger).
/Agneta Bjuväng

1 Dag två Christina, Mia. 2 Dag två Monika, Anita. 3 Dag två Martina, Annette. 4 Dag två Pia, Ingrid. 5 Dag två Camilla, Anette.

1 Dag ett Ingrid, Agneta, Camillla. 2 Dag ett Barbro, Birgit, Britt,I nger. 3 Dag ett Hanna, Annette, Anna-Lena, 
Maureen.

4 Dag ett Mona, Gabriella, Carina, Gun.
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Söderslättsdagen 6 juni
Söderslättsdagen 6 juni 2019
Som vanligt hade vi vädergudarna med oss 
och den nu traditionella medlemsdagen 
kunde genomföras under bästa möjliga 
förhållande. Vi var ett stort gäng som 
samlades på plats redan tidigt på dagen för 
att förbereda allt, 9-hålstävling, sponsorut-
ställning, klubbdemo, putt/chipp-tävling, 
mm. Det var med andra ord ett ovanligt 
späckat program som väntade våra med-
lemmar, med familj och vänner. 

Ett stort tack till Medlemskommittén 
som varit sammanhållande och ansvariga 
för Söderslättsdagen. 

Tack också alla andra kommittéer, sty-
relse, klubbledning, anställda och frivilliga 
som mangrant ställt upp och gjort denna 
dag till en succé. 

Ett stort tack också till Josefin Malm 
och Tobias Falk för den goda grillbuffén.

Ett varmt tack också till er sponsorer 
och utställare som förgyllt den här dagen 
med er närvaro och bidragit med fina 
vinster till våra tävlingar.

Representanter från Medlemskommittén: 
Peter Wenell, Gabriella Wahlström,, Gun-Britt Maulin, Cecilia Bothén, Gertrud C ronqvist, 

Agneta Ohlsson och Thomas Göransson.

9-hålstävling
Söderslättsdagen inleddes med en 
9-hålstävling som var mycket populär och 
snabbt blev fullbokad. Precis som tidigare 
år var det ett imponerande vinstbord som 
skänkts av dagens utställande företag.

Arrangör var Tävlingskommittén och 
tävlingsformen Greensome.  

Vinnare blev Agneta Bjuväng och  
Staffan Waldemar med 33 slag. 
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Med hjälp av klubbens olika kommittéer 
genomfördes också flera andra tävlingar. 
Intresset var stort och följande vinnare tog 
del av fina priser skänkta av utställare och 
sponsorer.

Frågetävling:
1:a pris  Erik Malmgren
2:a pris  Max Lessman
3:e pris Leif Mårtensson
Samtliga vinnare hade alla rätt och täv-
lingen avgjordes genom utslagsfråga.

Putt-tävling 1
1:a pris  Matz Persson  9 puttar
2:a pris  Britt Rönngard  10 puttar
3:e pris  Hanna Mårtensson 10 puttar

Putt-tävling 2
1:a pris  Roland Olsson  25 poäng
2:a pris Leif Billing  15 poäng
3:e pris  Ronny Nordström 15 poäng

Prisutdelare Joao Guiomar.
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Söderslättsdagen forts.
Bland alla våra aktiviteter 
på Söderslättsdagen 2019
Intresset var stort för att testa klubbens 
golfbilar.  Vet du om att vi, i samarbete 
med klubbens sponsorer, har tillgång till 
hela 12 bilar! 

För många var det en ny upplevelse 
att köra en golfbil och det var en mycket 
uppskattad station. Vi fick också se och 
demonstrerat klubbens alla gräsklippare 
och andra maskiner.

Söderslättsdagen 
för barnen:
Det är inte ofta vi får se klubbens grönytor 
så fulla med livliga och lekfulla barn. Lika 
kul var det att se alla stolta mor- och far-
föräldrar.

För barnen innehöll dagen många 
olika aktiviteter såsom ponnyridning, 
väggmålning, prova golfbil, godisregn från 
Ångtvättbilen mm mm.

Ett alltid lika populärt inslag var ponny-
ridningen. I år kom vår ponny med skötare 
från Villie Gård.

På skylten: Spruttruck 500.000 SEKPå skylten:  TORO Fairwayklippare 3575. 625.000 SEK

Söderslättsdagen 6 juni

Representanter från Medlemskommittén: 
Peter Wenell, Gabriella Wahlström,, Gun-Britt Maulin, Cecilia Bothén, Gertrud C ronqvist, 

Agneta Ohlsson och Thomas Göransson.
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Det kan hända vem som helst 
och när som helst. köp en  
hjärtstartare och gå en HLR  
utbildning. Fram till 2019 har  

Kris & Hjärta ut-
bildat över 6000 människor!
På plats denna dag fick vi alla  
lära oss hur man hanterar en 
hjärtstartare och hur man går 
tillväga när det oförutsedda  
händer.

www.kris-hjarta.se

Tessans Skönhet & Detaljer
är det lilla företaget med  
den stora personligheten. 
Här fann vi allt från hand- 
gjorda inredningsdetaljer  
till praktiska väskor, som  
kombinerades med 
skönhets- och kosmetik- 
produkter för hela familjen. 

www.tessans.gynnstam.se

Ångtvättbilen 

Ångtvättbilen arbetar med ledande och  
miljöanpassade metoder, för golvunderhåll och 
golvrenoveringar. Ångtvättbilen stod under  
Söderslättsdagen för ett uppskattat godisregn!

www.angtvattbilen.se

Bland våra sponsorer och 
utställare:
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Vin och Smak 

Vin och Smak; erbjuder vinprovningar till privat-
personer, föreningar och företag.

Vi fick av Carina Johansson en fantastisk guidning 
bland viner och hur man kombinerar dessa med 
lämpliga maträtter.

www.vinochsmak.se

HÄLSA PÅ
Östergatan 3 i Vellinge fanns 
på plats och berättade om 
sina olika behandlingar och 
aktiviteter. Det var bl.a. mas-
sage, Bowenbehandling,  
Reiki/Healing, Magnet-
smycke/Hälsosmycke, Pre-
sentartiklar och Temakvällar.

www.hälsapå.com

Villie Gård 

står för hög kvalitet och förstklassig service. Du hit-
tar fina ridkläder och utrustning för både dig och din 
häst, men också snygg inredning och trendiga kläder.

På Söderslättsdagen var det Villie Gård som arrang-
erade ponnyridningen.

www.villiegard.se

VILLIE GÅRD
Välkommen till

Ridsport - Kläder - Inredning
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Söderslättsdagen forts.
Räddningstjänsten Östra Grevie 
Räddningstjänsten, vår trygghet i vardagen, fanns på plats för att  
berätta om sin verksamhet. Inte minst för barnen var detta ett nytt 
och mycket uppskattat inslag under Söderslättsdagen.  
Är du intresserad av att bli deltidsbrandman/kvinna, kom och prata 
med oss på den lokala stationen!

https://www.facebook.com/RaddningstjanstenOstraGrevie/

Prisvärda golfresor  
för golfälskare
Here We Go fanns på plats och berättade 
om golfresor till noggrant utvalda resmål. 
Det går att välja mellan ett färdigkompo-
nerat och komplett golfpaket eller skräd-
darsy en egen golfresa utifrån reslängd och 
önskemål. 

www.herewego.se
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HYREP 

På Söderlättsdagen visade Hyrep bl.a. 
robotklippare och automatiska bevatt-
ningssystem. 

HYREP finns på Truckvägen 6 i  
Trelleborg där man bl.a. säljer robotklip-
pare från Husqvarna och Gardena. 

 

www.hyrep.se

Sommaren 2018 gick det familjeägda 
mäklarbolaget Landgren samman 
med SkandiaMäklarna

– Den ledande kvalitetsmäklaren. 

Har du planer på att köpa, sälja eller 
byta bostad, är Skandiamäklarna en 
självklar partner. 

Du hittar Skandiamäklarna på deras 
kontor i Höllviken. 

 

www.skandiamaklarna.se

SkandiaMäklarna Landgren
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Solceller – lönar det sig?
Solenergi fortsätter att växa i Sverige. Förra året installerades 
över 10 000 anläggningar varav närmare hälften på villor.  
Sjunkande priser har gjort solceller till en av de bästa investe-
ringar fastighetsägare kan göra, både för ekonomin och miljön. 
Hur mycket kan du spara med solceller?

Frågorna var många, men svaren  
fick vi av Daniel på Solens Energi  
på dagens seminarium om  
investering i solceller. 

Även Söderslätts GK har med hjälp  
av Solens Energi och Daniel Edlund  
från Vellinge gjort en stor satsning  
på solceller. 

www.solensenergi.se

SolensEnergi

Certifierad solelinstallatör
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Solenergi fortsätter att växa i Sverige. 
Förra året installerades över 10 000 
solcellsanläggningar varav närmare 
hälften på villor. Sjunkande priser 
har gjort solceller till en av de bästa 
investeringar en fastighetsägare kan 
göra. Utöver den rent ekonomiska 
besparingen vill vi i klubben verka för 
en förbättrad miljö. För oss var instal-
lation av solceller därför ett enkelt 
och självklart beslut.
 
Efter analys av ett flertal offerter valde  
Söderslätts GK att ge förtroendet till  
Solens Energi i Vellinge.

Den anläggning vi nu fått installerat 
blir på 37,5 kW och beräknas ge ca 39 000 
KWh per år, vilket kan jämföras med för-
brukningen i 3-4 normalvillor.  

Anläggningen är fördelat på två tak 
där det har monterats 125 st helsvarta 
solpaneler som vardera ger 300W. 

Panelerna fästs på aluminiumskenor 
som, för tegeltaket, vilar på takkrokar. 

På plåttaket är skenorna fästa direkt 
mot plåten. De minskade koldioxidutsläpp 
som anläggningen bidrar till, motsvarar 
ett års utsläpp från den genomsnittliga 
svensken. 

En solpanel tillverkas av kisel och be-
står av 60 små celler som är sammankopp-
lade. Besparingen man gör, beror på vilket 
elpris man har och hur stor del av elen som 
man förväntas använda själv. Överskottsel 
kan säljas, men vi räknar med att klubben 
med samlingslokaler, kök och shop kom-

mer att behöva all producerad el själv.
Resultatmässigt för Söderslätts GK så 

lönar sig denna installation redan första 
året, detta genom förmånliga avskrivnings-
regler och en besparing på ca 43 000 kr 
per år. 

Råd till medlemmar som är intres-
serade av solceller:
Vi passade på att fråga vår leverantör, 
Solens Energi, vilka råd de kan ge oss villaä-
gare som också funderar på solceller:
  
"Läs på om grunderna - Energimyn-
digheten har en hemsida som heter 
solelportalen.Där man snabbt kan 
skaffa sig en bra överblick kring vad 
som gäller."

"Ta in offerter från certifierade solel-
installatörer -  då gör ni ett tryggt val 
eftersom anläggningen projekteras och 
installeras på rätt sätt."

"Välj en leverantör med bra referenser 
– stäm av vad andra kunder tycker om 
kvalitén på installationerna, bemö-
tande och pris."
 
"Fundera på hur stor din besparing 
blir och glöm inte miljöaspekten! Rent 
ekonomiskt når de flesta en återbetal-
ningstid på 7-9 år. Men detta är inte 
hela sanningen, ser man till att fastig-
hetens värde samtidigt ökar, sjunker 
återbetalningstiden dramatiskt."

Vill du lära mer om solceller eller få mer 
information om Solens Energi, besök deras 
hemsida

www.solensenergi.se

SolensEnergi forts.
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Vibrogym 

Vibrogym gör det möjligt att på endast 25 minuter 
träna hela kroppen med bättre resultat än traditionell 
träning. Vi fick på Söderslättsdagen prova på utrust-
ningen och fick många tips om hur man ska träna för 
att bevara rörlighet och balans och minska risken för 
skador. 
 
Vill du veta mer, finns Vibrogym på  
Polisvägen 2 i Höllviken. 
Facebook: Vibrogym Höllviken

På rangen:
Vi hade denna dag besök av både Ping 
och Callaway som båda hade laddat upp 
riktigt ordentligt med säsongens nyhe-
ter. Vi var många som uppskattade att 
få se och prova på hur en ny klubba kan 
förändra vår golf, och till och med ibland 
förbättra den!
Samtidigt var det många som tog tillfäl-
let i akt att för fösta gången prova på 
detta med golf!

Tack Agust, Ping och Callaway för ert 
deltagande!
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Vi bryter med En4Skåne...

Vi bryter med en4Skåne och tar nästa steg….

Bakgrunden till en4Skåne
Samarbetet ”en4Skåne” startade för 11 år sedan med syfte att göra ett medlemskap intressantare för både befintliga  
och nya medlemmar. Målet var också ett fördjupat ekonomiskt samarbete mellan klubbarna, vilket tyvärr inte varit  
praktiskt genomförbart. 
Nu är vi i ett annat läge och behöver gå vidare i vår utveckling mot att erbjuda en bra och tillgänglig anläggning för  
våra medlemmar. 

Problemen idag
Antalet ronder inom en4Skåne har ökat, men spelet är dessvärre ojämnt fördelat mellan banorna. Våra två banor,  
Söderslätt och Tegelberga, har varit de som haft mest spel inom samarbetet. Denna snedfördelning har tyvärr ökat  
markant under de senaste åren vilket fått till följd ett ökat tryck på våra två banor. Grundtanken, att man är medlem  
i den klubb där man spelar mest, tillämpas inte i praktiken av alla. 

Vårt arbete för att ständigt förbättra våra två banors kvalitet, service och bemötande har gett resultat. Vi ser en ökad  
attraktionskraft hos både greenfeegäster och egna medlemmar men vi ser också ett ökande antal spelare från övriga  
en4Skåne. Tillgängligheten för dig som medlem att komma ut och spela är oerhört viktig. Vi tar på största allvar till oss 
dina synpunkter på att du har svårt att få starttid på din hemmabana och detta vill vi göra något åt!
Klubbkänsla utgör grunden för en bra föreningsverksamhet och möjligheten för dig att använda din hemmabana är en 
viktig del i detta. 

Vi lämnar en4Skåne
Styrelsen i Söderslätts GK och styrelsen i Tegelberga GK har inför 2020 valt att gå ur en4Skåne och därmed avsluta 
samarbetet med Trelleborgs GK och Vellinge GK. 

Nytt förstärkt samarbete
Styrelserna i Söderslätts GK och Tegelberga GK har inför 2020 valt att behålla och förstärka samverkan mellan dessa  
klubbar. Som fullvärdig medlem spelar du fritt på båda klubbarna och du bokar starttider på vanligt sätt.  
Vi hoppas att vi på detta sätt skapar en ökad tillgänglighet till starttider för medlemmar i våra båda klubbar, men ser 
också en ökad möjlighet att välkomna mer greenfeespel på våra banor. 

Vad betyder detta för dig
Både Söderslätts GK och Tegelberga GK har som mål att erbjuda dig som medlem banor av ännu högre kvalitet. Vi ser 
också fram emot bättre tillgänglighet för dig och förväntade högre intäkter. Genom att samverka och välkomna varandras 
medlemmar till våra banor ger vi dig ett ytterligare mervärde genom spel på två banor med lite olika karaktär. 

I höst har vi en kampanj där den som redan nu blir fullvärdig medlem inför 2020, i någon av våra två klubbar, spelar fritt 
resten av 2019 och betalar för 2020. Stötta din klubb och berätta för dina vänner om erbjudandet!

Vi ser fram emot de möjligheter i våra verksamheter som 2020 kommer att ge och hoppas att du ser lika positivt som vi 
på vårt nya samarbete. 

Christina Arinbjarnarson   Tommy Hansson
Ordförande     Ordförande
Söderslätts Golfklubb    Tegelberga Golfklubb

Vi bryter med En4Skåne och tar nästa steg... 

Vårt samarbete inom En4Skåne började 
för 11 år sedan. Fyra klubbchefer med 
sina styrelser träffades med syfte att 
hitta ett långtgående samarbete för 
medlemmarnas bästa. Att fritt spela 
på varandras banor var det inledande 
steget som efterhand var tänkt att följas 
av ett allt mer djupgående samarbete 
när det gällde skötsel av banorna och 
gemensamma ekonomiska frågor.

Tittar vi i backspegeln ser vi ett kon-
cept som flertalet medlemmar gillat. 

Så varför denna brytning?
Klubbarna var för olika i sin konstruktion 
och till sin inriktning av verksamheten. 
Det har visat sig att gemensam skötsel 
inte fungerar varken praktiskt eller 
ekonomiskt så länge det inte finns en 
gemensam ägare.

Att fritt spela på varandras banor har 
i början fungerat bra, men har med åren 
blivit alltmer skevt fördelat där Söderslätt 
och Tegelberga generellt har varit de po-
puläraste banorna att spela på. 

Samtidigt gläder vi oss åt att se statisti-
ken där medlemmarna på Söderslätts GK 
tillhörde de som spelade minst på andra 
klubbar. Med andra ord ett gott betyg på 
hemmabanan.

För oss på Söderslätt har resultatet på 
gott och ont inneburit att vi kunnat titule-
ra oss ”Skånes mest spelade bana”. Positivt 
ja, om det inte vore för att våra egna med-
lemmar helt plötsligt flaggar upp problem 
med tillgängligheten på hemmabanan!

Vår klubbkänsla utgör grunden för en 
bra föreningsverksamhet och möjligheten 
för oss att använda hemmabanan är en 
viktig del i detta. 

Det intensiva bokningsläget har också 
påverkat bankvaliteten. 

Våra banarbetare har gjort ett enastå-
ende arbete och klubbens ekonomi har 
prioriterats för att förbättra kvaliteten på 
banan, men på längre sikt går det inte!

Rimligen borde klubbarna sinsemel-
lan betala för spelet i proportion till var 
klubbens medlemmar spelar och rimligen 
borde varje klubb själv inte ha fler med-
lemmar än att de skulle kunna spela på 
hemmabana., men dessa självklara önske-
mål har vi inte fått gehör för. 

Av dessa skäl har Söderslätts GK och 
Tegelberga GK därför valt att, inför golf-
säsongen 2020, säga upp samarbetet med 
En4Skåne.

Nu tittar vi framåt!
Söderslätts GK och Tegelberga GK har 
beslutat att inleda ett nära samarbete för 
våra medlemmars bästa. Konkret innebär 

detta att vi spelar fritt på varandras banor.
Våra två banor kompletterar varandra 

bra genom sina olika karaktärer och vi 
förväntar oss också en ökad tillgänglighet 
på respektive hemmabana. Detta är po-
sitivt för våra medlemmar, samtidigt som 
resurser kan frisläppas för att ytterligare 
höja kvaliteten på båda banorna. 

Vår bedömning är också att detta 
samarbete på sikt kan växa och ytterligare 
fördjupas. De båda klubbarnas struktur, 
både när det gäller ledning och skötsel, 
gör att vi kompletterar varandra bra och 
ser många möjligheter till framtida sam-
arbeten.

Hur ser respektive klubbledning på samarbetet?

Joao Guimar, Söderslätts GK
”Med den rådande situationen där allt 
fler av framför allt medlemmarna från 
Vellinge GK och Trelleborgs GK, väljer 
att spela på vår bana, måste det till 
en förändring. Jag ser därför mycket 
positivt på samarbetet med Tegelberga 
GK och alla de möjligheter detta kan 
ge oss.”

Tommy Hansson,  
Ordförande Tegelberga GK
”Samarbetet med En4Skåne har tyvärr 
visat sig vara ohållbart. Det är med 
stor glädje vi nu istället kan se fram 
emot att på flera plan kunna närma 
oss Söderslätts GK. Det är min över-
tygelse att båda våra klubbar nästa 
säsong kan se fram emot ett mer posi-
tivt bokningsläge och med helt andra 
förutsättningar att behålla eller till 
och med höja kvaliteten på våra båda 
banor.”
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Extra ordförandebrev angående En4Skåne 

”Har ni ett bagskåp ledigt?”  
Det är en helt vanlig fråga på en helt vanlig golfklubb. Det mer anmärkningsvärda i detta är att 
frågan ställs till oss av en medlem på en annan 4Skåneklubb. På frågan varför han skulle ha 
klubborna på Söderslätt och inte där han är medlem svarade han: ”Ja, men jag spelar ju bara 
här”. Grundtanken i En4Skåne att man är medlem där man spelar mest och trivs bäst har tyvärr 
urholkats. Vari ligger logiken att en klubb står för spelet medan en annan klubb får in 
medlemsintäkten på sitt konto? 

När En4Skåne startade ville vi ge medlemmarna ett mervärde och klubbarna en 
konkurrensfördel vid medlemsrekrytering. Tanken var att gemensamt kunna öka till fullt antal 
medlemmar på alla klubbarna.  

En normalstor klubb kan hantera 1200-1300 medlemmar och då möjliggöra spel för alla 
medlemmar på banan. Växer klubben utöver det börjar det bli trångt om starttiderna och 
klubben sätter medlemskö. Inom En4Skåne har inget incitament funnits att sätta kö – finns inte 
starttid på den egna banan finns det spelmöjlighet på de tre andra. Spelet har varit ojämnt 
fördelat mellan banorna där Söderslätts GK är den bana som under flera år haft mest spel från 
de andra klubbarna. Under januari-juli 2019 har 17 653 registrerade En4Skåne ronder spelats på 
våra 4 banor. Av dessa ronder spelas 31 % på Söderslätts GK.  

Antal Ronder inom En4skåne januari-juli 2019 

Söderslätt Tegelberga Trelleborg Vellinge Summa 

5509 4534 3195 4415 17653 

31% 26% 18% 25% 100% 

 

Vi spelar naturligtvis också på de andra En4Skåneklubbarna. Tabellen nedan visar fördelningen 
av spelade ronder januari-juli 2019 av de olika klubbarnas medlemmar. Av denna framgår att 
förmånen att spela fritt på de andra banorna utnyttjas klart mest av Trelleborg och Vellinge.  
Söderslätts och Tegelbergas medlemmar spelar betydligt mindre på de andra banorna vilket ökar 
på snedfördelningen mellan banorna ytterligare. 

Spelade ronder av de olika klubbarnas medlemmar januari-juli 2019 

 tom april tom maj tom juni tom juli Procent 

Söderslätt  760 1429 2281 3283 19% 

Tegelberga 1109 1968 2845 3755 21% 

Trelleborg 1587 2663 3865 5258 30% 

Vellinge 1514 2640 3986 5357 30% 

Summa 4970 8700 12977 17653 100% 
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Den ökande spelmängden på vår bana gör den mindre tillgänglig främst för egna medlemmar 
men även för greenfeegäster. Vi har fått mycket synpunkter och klagomål på tillgänglighet från 
våra egna medlemmar. Dessa synpunkter har vi i styrelsen tagit på största allvar. 

Vi har under några år fört en dialog kring begränsning i någon form av En4Skåne spelet för att 
fördela spelet jämnt över banorna. Flera alternativ har arbetats fram men i en förhandling krävs 
det att alla parter kan hitta en gemensam lösning. Då begräsningar inte har legat i alla 
klubbarnas intresse, har inget avtal som är rättvist och därmed långsiktigt bra för alla fyra 
klubbar blivit av. Det görs heller ingen ekonomisk utjämning mellan klubbarna. 

Tillgängligheten på vår bana är oerhört viktig så att medlemmar trivs hos oss och att vi kan ta 
emot gäster. Styrelsen tog därför beslutet att klubben behöver anpassa sig till nya förhållanden 
som inte fanns när En4Skåne bildades. Klubbarna börjar få fler medlemmar och man funderar 
allt mindre på om man är medlem i den klubb där man faktiskt vill spela mest. 

Klubbens styrelse beslutade att kontakta ledningen för Tegelberga för att informera om vår 
avsikt att inte skriva på En4Skåne avtalet för kommande år. Diskussionen som följde ledde till 
ett förslag om samverkan mellan Söderslätt och Tegelberga. Vi kan ge våra medlemmar ett 
mervärde genom att erbjuda två kvalitetsbanor med lite olika karaktär. Tegelberga beslutade att 
samverka med Söderslätt på ett extrainsatt styrelsemöte hos dem.  

Styrelsen på Söderslätts GK beslutade i extra styrelsemöte 2019-08-14 att inte skriva avtal med 
En4Skåne inför 2020 utan istället skriva ett avtal om samverkan med Tegelberga GK.  

2019-08-19 meddelade Söderslätt och Tegelberga de övriga En4Skåne klubbarna Trelleborg 
och Vellinge att vi inte avser att skriva på något En4Skåne avtal med alla 4 klubbar inför 2020. 
Avtalet med En4Skåne gäller tom 2019-12-31, därefter spelar du som medlem på Söderslätts 
GK även fritt på Tegelberga GK. 

Både Söderslätt och Tegelberga har valt att satsa på utvecklingen av våra banor för att kunna 
erbjuda en bra bankvalitet och en bana som ständigt utvecklas. Vi hoppas och tror på ett bra 
samarbete och konstaterar att beslutet tas för att skapa tillgänglighet för er och en fortsatt bra 
utveckling av våra anläggningar.  

I debatten kring händelserna i En4Skåne noterar jag följande: Det är behovet av tillgänglighet 
på våra banor i kombination med att vi inte fått in begränsningar i avtalet, som gör att vi ställer 
vår fråga till Tegelberga om fortsatt utveckling tillsammans. Vi har en ekonomiskt stabil klubb 
och inte det tuffa läge som var när En4Skåne bildades. Jag noterar även att Söderslätt äger all 
sin mark och är inte beroende av något arrende. 

Jag noterar även av debatten som pågår att så länge en klubb inte har kö så är en spelrätt/aktie 
inte värd ett öre. Den dagen klubben får kö kan vi börja diskutera eventuella värden.  

Jag hoppas att informationen ovan tydliggör skälen till styrelsens beslut. Om inte kommer jag 
att finnas på Söderslätts Golfklubb lördag 31 augusti kl 15 och söndag 1 september kl 15 för att 
besvara era frågor. Jag finns ju där vid andra tidpunkter också, så det går givetvis alltid bra att 
komma och prata med mig.  

Christina Arinbjarnarson 
Ordförande Söderslätts GK 
 

Vi bryter med En4Skåne...
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Kanske det även går att samarbeta med 
banvård? Vi har fått lite synpunkter från 
Magnus vår greenkeeper:

Hej Magnus, hur ser du på  
brytningen med En4Skåne?
”-Jag ser mycket positivt på det som 
hänt. Med den höga beläggning 
vi haft på banan har det inneburit 
mycket arbete att upprätthålla den 
kvalitet som vi strävar efter. Faktum 
är att vår organisation för banans 
skötsel bara är en bråkdel av stor-
klubbarnas i Skåne, men ändå har vi 
pga En4Skåne haft en högre belägg-
ning på banan! Går det inte att ta 
betalt för den ”överanvändning” vi 
haft, är samarbetet med Tegelberga 
GK att föredra.”

Men många har trots detta varit 
mycket nöjda med ert arbete och 
skicket på banan!
”- Ja, vi har givetvis lagt våra resur-
ser där det märks mest, och vi har en 

Vi bryter med En4Skåne...

Tegelberga GK - en presentation

välskött bana, men tyvärr finns det 
delar av banan vi inte hunnit med i 
den omfattning vi skulle önska.  
Att ha Skånes högsta beläggning 
på banan påverkar givetvis slitaget 
och ett mindre slitage innebär bättre 
kvalitet och mindre arbete.”

Vad har du själv på din önskelista 
om mer tid kan frisläppas?
”- Det finns många idéer som det 
kanske är bättre att prata med ban-
kommittén om, men jag hade gärna 
sett att det fanns mer resurser för 
det rent estetiska. T.ex sådant som 
att hålla välklippt runt träden, ha 
snygga rensade kanter till dammar 
och bäckar." 

Visst vore det också trevligt att kunna 
fräscha upp bunkrar och tee!

Vad har du för tankar kring övrigt 
samarbete med Tegelberga?
”- Det finns säkert mycket som vi 

kan hjälpa varandra med. Intentio-
nerna med En4Skåne var ju höga, 
men tydligen hade vi svårt att närma 
oss varandra. I alla fall inom det 
området där jag jobbar. Med Tegel-
berga tror jag det blir lättare. Vi är 
två klubbar som geografiskt ligger 
ganska nära varandra och en likar-
tad struktur. Personligen tror jag mer 
på ett samarbete här än med alla 
klubbarna inom En4Skåne.”

Tack Magnus och alla ni andra som  
sköter banan åt oss! 

Samarbetet med Tegelberga hoppas vi ska 
bli djupare än det vi haft med En4Skåne.

En naturskön hedbana med kvalitet och gemenskap,  
där golfen är till för alla!
Tegelberga Golfklubb ligger i Alstad 
socken i Trelleborgs kommun, precis 
norr om landsväg 101 och alldeles vid 
gränsen till Svedala kommun, 20 mi-
nuter från Malmö och 10 minuter från 
Sturups flygplats.

Tegelbergas golfbana har karaktären 
av en klassisk kuperad skotsk hedbana i 
skånsk miljö med intressanta naturinslag, 
såsom de så kallade dödissjöarna som 
utgör minnen från den senaste istiden.

Den ursprungliga 18-hålsbanan, Gamla 
banan, stod färdig 1990 och hade Peter 
Chamberlain som banarkitekt, för övrigt 
den första av de mer än 40 golfbanor han 
designat i sin karriär.

Medlemsantalet 2019 ligger på ca 

1200 medlemmar, alla kategorier inräk-
nade. Vårt mål är att behålla och gärna öka 
medlemsantalet genom att erbjuda en 
fulländad positiv golfupplevelse, gemen-
skap och ett rikt klubbliv. 

Vi har flera aktiva medlemmar som 
varje vecka jobbar på banan och i/utanför 
klubbhusområdet för att ständigt hålla en 
hög kvalitet på anläggningen. Ett mycket 
positivt och viktigt inslag i den dagliga 
verksamheten.

Det påbörjade samarbetet med 
Söderslätt GK ser vi som starten på en 
ny era. Vi får tillgänglighet till två banor 
med hög kvalitet och olika karaktär som 
vi kan erbjuda medlemmar och gäster.

Vi har inspirerande period framför 

oss där vi kan börja kreera  
kring olika typer av samarbeten,  
erbjudanden och intressanta  
event tillsammans. 
 
Tommy Hansson
Ordförande Tegelberga GK
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Vad innebär det för dig 
att vi är en Golfstore-
butik?
Vi erbjuder personlig service på plats där 
du spelar din golf – på klubben. Därför är 
vi det självklara valet för dig när du handlar 
golfutrustning.

Vi är proffs på din golf
Vi är ”Doktor Golf”. Vi kan golfprodukter 
och vad som är bäst för dig och din golf. 
När du behöver hjälp med utrustning, för-
brukningsartiklar eller träning finns vi nära 
till hands i anslutning till din golfrond.

Genom regelbunden utbildning och 
nära samarbete med våra leverantörer har 
vi koll på både kvalitet och ”det senaste”…

Har du frågor är shopen alltid det rätta 
stället att besöka.

Vi är proffs på att  
skräddarsy
En klubba som fungerar för din kompis, är 
kanske inte rätt för dig. Att göra en custom 
fitting är enda sättet att hitta klubbor som 
passar just dina förutsättningar. 

Vi anpassar klubborna till just din fysik, 
din sving och ditt spel – oavsett vilken 
handicap du har.

En vanlig kommentar är: ”Jag är inte 
tillräckligt bra för att köpa skräd-
darsydda klubbor” Det är ett av de 
vanligaste argumenten man hör hos dem 
som har köpt ett färdigt set utan att få 
hjälp med anpassning. 

Det är ett argument som inte håller. 
Varken nybörjaren eller medelgolfare har 
förmågan att anpassa sin sving efter klub-
borna (det kan däremot en bättre spelare 
göra!). 

Därför är det viktigt klubborna 
anpassas efter din sving istället.

Vi gör utprovningen utomhus så att 
du kan följa bollen inte bara i maskin utan 
även med blicken.  

När du kan följa bollen med blicken 
får du en mycket bättre känsla för hur du 
ska slå nästa slag. Ingen provkör en bil inne 
i en bilhall. 

Detsamma gäller för klubbutprovning.
Boka en ”Custom fitting” i shopen 
och ta hjälp av oss. Det kostar inget extra 
när du ska köpa dina klubbor.

Vi är proffs på utbildning.
Vi älskar att ge lektioner och drivs av att 
hjälpa dig förbättra din golf. Vi ger indivi-
duella lektioner men har även kurser och 
roliga träningsresor.  Vill du jobba lite mer 
med din träning så fråga oss om lektions-
paket. Kom in till oss i shopen så anpassar 
vi lektionerna efter dina behov.

Vår nybörjarutbildning ger vi alltid 
individuellt på tider som passar dig. 

Givetvis har vi även junior- och 
knatte-träning för de minsta.

Vi är proffs på priser
Visste du att vi har lägsta pris garanti?
Det finns en myt om att golfshopar vid 
golfbanan har högre priser än de stora 
varuhusen. Det gäller inte oss, vi är även 
proffs på priser. 

Eftersom Golfstore är Europas största 
fackhandelskedja inom golf kan vi genom 
stora gemensamma inköp hålla markna-
dens lägsta priser. Du behöver inte leta 
utan kan tryggt handla hos oss.

Vi vill att du skall veta att vi har  
”Prisgarantin - Garanterat Lågt 
Pris”* hos oss. Tillsammans med vårt 
fördelaktiga Bonusprogram garanterar 
vi dig att du gör en mycket bra affär och 
trygga inköp hos oss. 

Välkommen in till oss i shopen. 
Agust med personal 
 
*”Garanterat Lågt Pris” innebär att om 
du inom 14 dagar kan köpa en likadan 
produkt till ett lägre pris i en lokal butik 
(I samma kommun eller i angränsande 
kommuner. ej internet-handel.), ersät-
ter Dig för mellanskillnaden. Priset skall 
vara ordinarie pris och förutsättningen 
är att produkten har samma specifi-
kationer och kan köpas på lika villkor. 
Kom bara ihåg att ta med kvittot. 

Höstnytt har kommit 
in i shopen!
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