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Söderslätts Golfklubb 
önskar alla medlemmar 

en God Jul och ett Gott Nytt År!
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Ordföranden har ordet

J

En God Jul och 
Ett Gott Nytt 2022

Christina

Tack för alla insatser Joao
Vi har i dagarna tackat av Joao efter 
många år som klubbchef hos oss. Tack 
Joao för dina många insatser, ditt ständiga 
engagemang och ditt stora hjärta för 
Söderslätts Golfklubb. Jag önskar dig ett 
varmt lycka till med alla nya föresatser. Det 
känns trevligt att veta att du är kvar på 
klubben både som golfspelare och med 
ett ideellt engagemang. Det innebär att vi 
även i fortsättningen får träffas där ute. 

Ett spännande 2022 är 
på ingång
2022 närmar sig och det ska bli spännande 
med ett nytt år på klubben. Vi har även 
fått vår nya klubbchef Johnny på plats 
som har kommit väl in i arbetet. Varmt 
välkommen till din nya roll Johnny – det 
känns tryggt att ha dig på kansliet. 

Höstårsmötet
Tisdag 26 oktober höll vi höstårsmöte på 
golfklubben. Det var för första gången 
på länge ett traditionellt möte inomhus i 
klubbhuset. Det känns bra att vi äntligen 
kunde ha ett fysiskt möte igen. Tekniken 

har fungerat förhållandevis bra vid digitala 
möten, men för dialogen är det bra att vi 
får träffas. 

Vi valde styrelse för ny period. Jan-Erik 
Folkestad som satt på ett 1-årigt fyllnadsval 
valde att inte stå till förfogande för omval. 
Stort tack till dig Janne för dina insatser 
under året, jag vet att du kämpat många 
timmar med bland annat vår nya hemsida. 
Håkan Wirén valdes till ny styrelseledamot 
– varmt välkommen till styrelsearbetet 
Håkan.

Vad kostar det att sköta 
en golfbana?
Vi har många spelade ronder på vår bana 
vilket ger en hård belastning. När banper-
sonalen inte får möjlighet att vårda banan 
för att säkra kvaliteten och skapar förut-
sättningar för att hantera mycket spel går 
det ut över bankvaliteten. 

Vi har under året använt startförbud 
tidig måndag och fredag för att ge per-
sonalen möjlighet att ge banan lite extra 
skötsel för att stärka dess kvalitet. 

Hårt belastade och stressade greener 
kan ställa till det om ett par år, om vi inte 
unnar dem extra skötsel, så det är viktigt 
att vi avsätter tid inte bara för spel på  
banan utan även för skötsel av den. 

Vi har en annorlunda tid med brist på 
många varor och ökade kostnader. 

Tyvärr ser vi att priserna för diesel, 
gräsfrön och gödsel går upp, men vi har 
även ökade personalkostnader både för 
ökad skötsel och för årliga löneökningar.

2022 blir ett år med fortsatt fokus på 
banans kvalitet men med bevakning på 
ovan nämnda kostnader. Vi konstaterar 
också att det kostar fortfarande det sam-
ma att sköta banan även om vi förändrar 
våra samarbetsformer med andra klubbar. 

Vad gjorde vi utan er alla?
Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla er som 
gör verksamheten möjlig ute på klubben. 
Det gäller alla anställda som ser till att vi 
har en bra bana och en bra service på klub-
ben. Ett varmt tack till er för att ni gör ert 
jobb med ett leende varje dag.

Tack till alla våra sponsorer som på 
alla möjliga och omöjliga sätt bidrar till 
vår verksamhet. Det är så roligt att träffa 
er där ute och höra om vad ni tycker och 
tänker. 

Också har vi alla härliga kommittée- 
aktiva ideellt engagerade människor. 

Vad gjorde vi utan er? Jag vill på klub-
bens och alla medlemmars vägnar tacka 
er för alla roliga aktiviteter ni ordnar åt oss 
alla under säsongerna.  
Ett sådant härligt engagemang!

Osäkert läge
Vi har en annorlunda värld just nu och jag 
hoppas precis som många andra att vi sett 
ett slut på restriktioner. 

Vi på klubben bevakar och följer de 
restriktioner som eventuellt kommer från 
Folkhälsomyndigheten och golfförbundet. 
Varje individ har dock ytterst ett eget 
ansvar att följa de rekommendationer som 
ges och detta ansvar kan inte läggas över 
på klubben. 

Klubben kan endast skapa förutsätt-
ningar. I väntan på ett förbättrat läge tar vi 
hand om varandra.

Christina
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        Hemsida:  soderslattsgk.com      
        e-post: soderslattsgk@sslgk.se

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
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Klubbchef................ 040 42 96 83
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Kansliet håller under lågsäsongen 
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nyår mellan 23/12—4/1. 
Personalen önskar alla medlem- 
mar, sponsorer, gäster och 
samarbetspartners en GOD JUL  
och GOTT NYTT ÅR.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2022.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar december 2021

341 140
TRYCKSAK

Nu är det tid och summera inte bara 2021 utan även tid att tacka av Joao som 
nu slutar efter en lång och trogen tjänst på klubben.

2021 har på många sätt varit ett lika annorlunda år som 2020 men ett år då 
vi hoppades på att Corona skulle vara över.

Tyvärr har detta inte varit fallet och vi har under året fått anpassa oss på 
flera olika sätt.

Ett stort tack till alla er medlemmar som hjälpt till med detta arbete.
Vi skall även passa på att framföra ett stort tack till Joao för ditt fantastiska 
arbete för klubben under många år.

Det är en ära för mig att få ta över och föra denna stafettpinne vidare, det 
kommer inte bli ett lätt uppdrag, men jag är övertygad om att jag kommer att 
lyckas tillsammans med alla våra fantastiska medlemmar och kommittéer.

Spelet på banan har varit högt under året och vår banpersonal har gjort ett 
utmärkt arbete och bör hyllas varje gång ni ser dem.
Under 2022 kommer det ske en hel del roliga saker på klubben:

•	 Ett nytt upplägg på samarbete med Tegelberga som vi tror kommer 
gynna våra medlemmar

•	 Glöm inte vårt samarbete med Romeleåsen och Dragör

•	 Vårt visionsarbete skall ta ny fart

•	 Vi startar upp våra träffar med alla ordförande från våra kommittéer

•	 Joao drar i gång sitt onsdagsgäng som kommer hjälpa oss att hålla 
fint runt vårt klubbhus och vår bana. Har ni inte anmält er gör det 
omgående, lapp finns i klubbhuset

•	 Ombyggnaden av vårt klubbhus skall sjösättas

•	 Belysningen på vår Range kommer skapa massor av nya tränings-
möjligheter

•	 Nya GIT skall sjösättas vilket kommer ge nya möjligheter men även 
under övergången skapa en del omställningar som vi tillsammans får 
hjälpas åt med

Detta är bara en del av det vi vill jobba med under 2022 och tillsammans skall vi 
skapa ännu bättre förutsättningar och miljö på vår fina klubb.

Det skall bli otroligt roligt och få jobba tillsammans och för er medlemmar 
och jag ser fram emot att träffa och prata med er alla ute på klubben.

Kom gärna in och hälsa på jag lovar ta mig tid 
till er alla.

Svenska Spel / Bingolotto
I år fick vi 7573 kronor från Svenska Spel.  
Stort tack till alla som stödjer klubben.

Jag passar på att önska er 
alla en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt golfår.

Med vänliga golfhälsningar
Johnny Neldeborn
Klubbchef
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Joao Guiomar

Joao, vår klubbchef, nu dags att sig pensionera. 
I många år har du valt att Söderslätts Golfklubb profilera. 

Hur ska vi då dagens huvudperson rubricera? 
Ja, utan att alltför mycket briljera 
så finns det en rad superlativ att addera. 

Han är en person, van att prestera 
vars långa förtjänstlista skarpt imponera 
En person i sitt engagemang att beundra och respektera 
fast, mot allt för mycket beröm, brukar han både opponera och 
protestera. 
Dock - faktum kvarstår – han är en fena på att entusiasmera 
och engagera.  

Klubbchef är ett jobb som kräver tåga
Lätt, med din alltid brinnande låga.
Med engagemang har du fått allt att smidigt fungera. 
En sådan prestation kan vi bara applådera! 

För att summera Söderslätts Joao-era,,, 
Vi är många som stor beundran formulera
och en fin insats gratulera! 

Nu önskar vi dig fortsatt lycka, välgång och mycket mera 
och lite välförtjänt vila med tid att fundera 
Vi hoppas att du som ideell fortsatt dig vill engagera 
och nya medlemmar till Söderslätt attrahera. 

TACK Joao för din stora insats på Söderslätts Golfklubb 
och ett varmt lycka till med alla nya föresatser.
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Ordförande Christina rimmar länge och väl!
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Golfshopen

Att säkra golfutrustning
Situationen för varuleveranser av golfut-
rustning har präglats av materialbrist och 
leveransproblem. 

Kombinationen av en annorlunda 
situation i världen och en ökad efterfrågan 
på golfartiklar har skapat långa väntetider 
på golfutrustning under året som gått.

Vi har arbetat intensivt under året för 
att säkerställa att vi har haft varor i butiken 
och kunnat erbjuda en fullsortimentsbutik.

Världsläget för leveranser är osäkert 
men vi har under höstens mässor gjort vad 
vi kan för att säkra att vi har ett riktigt bra 
sortiment även till våren. 

Vi har valt ut många riktigt bra pro-
dukter bland vårens nyheter.

Shopen på din klubb – lokal service – året runt.

I shopen har vi fått hem bra nybörjarset 
från Olyo. Perfekt för den som precis 
börjat spela – består av bag, driver, trä-5, 
hybrid, järn 7,8,9, pitch, sandwedge och 
putter för 3 999 kr.

Vi tycker att det är ett privilegium för 
en klubb att ha en fullsortimentsbutik. 
Vi strävar alltid efter att göra det bästa 
möjliga för dig. Det lönar sig i längden att 
handla lokalt. Vi vet vem du är och försäk-
rar oss om att vi har försett dig med rätt 
utrustning. Det gör oss alla gladare när vi 
ses ute på klubben.

Kom in i kön - Gör din ut-
provning av klubbor så 
snart som möjligt
Hela året har branschen lidit av långa 
leveranstider på bland annat utprovade 
golfklubbor. 

Vi har inte en aning om hur det kom-
mer att bli 2022, men vi har en ständig 
dialog med våra leverantörer, och allt 
tyder på att vi även nästa år kommer att 
ha materialbrist och långa väntetider på 
utprovade golfklubbor.

Agust har redan börjat boka in mycket 
klubbutprovningar till kunder som vill vara 
säkra på att få sina nya klubbor till våren. 
Något du bör tänka på om du tänkt dig 
nya klubbor till våren. Väntetiderna är 
långa och beställer vi nu kommer klub-
borna till våren. Efterhand som Agust gör 
utprovningar lägger han order på seten 
– det gör att setet ”får sin plats i kön” och 
produktion sker i tur och ordning.

Så vänta inte och tänk att du gör 
utprovningen till våren om du vill ha dina 
klubbor till säsongsstart – kontakta Agust 
och boka in en utprovning. Agust har 
kontakt med leverantörerna och koll på 
vilka nyheter som kommer.

Vinter på rangen
Rangen kommer att vara öppen i vinter så 
långt väderleken tillåter. Vi gör vårt yt-
tersta för att samla in bollarna så länge  
väderleken medger. Skulle vi behöva 
stänga rangen informerar vi om det på 
hemsidan – är du osäker är du välkommen 
att ringa och fråga Agust. Vi har också 
installerat belysning på rangen. Tryck på 
timern så lyser lampan i 30 minuter och du 
kan följa dina bollar i luften även om det 
hunnit bli mörkt ute. Inne i Villa Agust har 
vi satt upp en lampa med rörelsedeckare 
som lyser upp när du kommer in i skjulet.

Du betalar med betalkort eller så lad-
dar du ett SOLO kort med hinkar i shopen. 
SOLO kortet är billigast per boll för dig 
som tränar regelbundet – kontakta Agust 
om du behöver ladda ditt kort när vi har 
begränsat öppethållande. 

Varma plagg för  
utevistelse
I shopen har vi varma plagg för din utevis-
telse – klä dig rätt så klarar du både kyla 

och nederbörd. Vi 
har allt från varma 
tröjor och byxor till 
underställ och möss-
sor. Kontakta oss och 
boka en alldeles egen 
tid i shopen.

Golfabstinens? 
Alla golfare borde ha en egen puttmatta 
hemma. Perfekt i reklampauserna på TV 
eller om snön vräker ner utanför. Bara att 
putta och träna sikte i väntan på våren. 
Vi har tagit hem puttmattor till shopen – 
kom in och skaffa dig en alldeles egen.

2 platser kvar till  
Spanien i mars!
Vår resa till härliga Montecastillo i Spanien 
bokades snabbt. Vi har 2 platser kvar – 
kontakta Agust för frågor och anmälan. 
Du hittar mer info om resan här i tidning-
en. Att följa med på en resa är ett härligt 
sätt att förbättra sin golf samtidigt som 
vi har roligt och lär känna andra trevliga 
golfare. Vi tränar, spelar och umgås tillsam-
mans under en vecka. En del tror att man 
måste vara duktig för att följa med på en 
golfresa – det är inte så. Var och en tränar 
efter sin nivå och fokus är på att utvecklas 
och ha trevligt.

Öppet i vinter
Shopen har inga fasta öppettider under 
vintern. Vi är på plats beroende på väder 
och arbetsmängd. Kontakta Agust och be-
stäm en tid när han är på plats. Lektioner i 
vinter bokar du genom att kontakta Agust. 

Vi kommunicerar öppethållande och 
aktiviteter i shopen via vårt nyhetsbrev.  
Får du inte vårt nyhetsbrev?  
– du anmäler dig via vår hemsida  
www.soderslatt.golfstore.se.
Välkommen att använda vår service i 
shopen. 
Agust med personal 
040–429685
0707–451313 
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NYÅRSSUPÉ 2021 

 
Årets nyårssupé 2021 finns för avhämtning hos O:et på 

Söderslätts Golfkrog. 

Förrätt: 

Hummersoppa med kräftstjärtar 

Varmrätt: 

Oxfilé Proven Cale med råstekt potatis, 

rödvinssky och vitlökssmör 

Dessert: 

Vit- & mörk chokladmousse smaksatt med 

Drambuie och färska bär 

329 kr / kuvert 

Instruktioner medföljer 

Sista beställningsdag 28 december 

Avhämtning 31 december mellan kl. 12-14 

För beställning ring  

Ulf  0707-70 23 30 

  Tina  0705-41 67 27 

Restaurang Oet's
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En rond i Golfsimulatorn?
Det är kanske lite kallt ute och då passar 
det ju bra att ha några banor att välja på 
inne i värmen!

Få klubbar har en bättre golfsimulator 
att erbjuda. Denna anläggning är dock 
endast för högerspelare.

Den positiva och verklighetstrogna 
upplevelsen ska för kunden grunda sig i 
enkel hantering, en inbjudande spelmiljö 
och en förstklassig visuell upplevelse till en 
rimlig kostnad. Swedish sim erbjuder möj-

ligheten att uppleva en fantastisk visuell 
upplevelse på världskända golfbanor som 
bl.a. Pebble Beach, S:t Andrews och Black 
Montain.

Vi erbjuder även svenska banor som 
exempelvis Barsebäck GCC Master Course 
och Halmstad GK Norra bana.

Här under lite bilder som visar att man 
ställer in golfsimulatorn enligt eget önske-
mål. Man får resultat på sina slag för analys. 
Man får på köpet en väldigt trevlig upple-

velse om banan man spelar! Bokar tid gör 
du på www.golf.se och väljer golfsimulator 
istället för den riktiga banan.
Priser:
30 minuter = 25 minuter kostar 100 SEK.
60 minuter = 55 minuter kostar 200 SEK.

Betalning kan ske via swish eller kon-
tant i ett kuvert läggs i greefeeinkastet i 
klubbhuset.

Ring klubbchefen i god tid före så får ni 
koden för att komma in.

Restaurang Oet's
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Damkommittén
Nu är det december och 
golfvädret är inte det bäs-
ta!  Är det kanske snart 
dags att sätta in klubbor-
na för säsongen? Då är det 
trevligt att se tillbaka på 
trivsamheter som varit. 

Helan och Halvan finalen 
avslutar tävlingssäsongen. 
Efter 20 veckor var det dags att få till den 
bästa totalscoren.

Totalvinnare skall koras i A/ B-klass för 
säsongen.

Till finalen tar man med sig det bästa 
resultatet på halvan (9 hål) och den bästa 
helan (18 hål) under säsongen. 

Till niohålstävlingen räcker enbart 
bästa resultat på halvan rundor. 

Finalen som var den 19 september, 
samlade 40 damer, rekordantal. 

Vädret var med oss spelet gick som 
det brukar, bra för en del och uselt för 
andra. Således en bra golfdag, med många 
varierande resultat, och till slut kunde vi 
kora vinnarna av årets Helan och Halvan, 
bästa netto oavsett klass.  

Bästa netto hade Cecilia Bothén som  
därmed är Årets H o H mästare!  

Tvåa blev Agneta Bjuväng, trea Inger Pe-
tersson, fyra Gisela Hansen,femma Anne 
Bing Tingström och Rose-Marie Levi blev 
sexa (se bilden ovan).  

B-klassen 18 hål vanns av Eva-Christin 
Schori(se bild ovan)

Nio håls tävlingen som engagerade 6 spe-
lare vanns av Suzanne Robach och Camilla 
Lindqvist på andra plats (se bild ovan), en 
del lyckliga vinnare vann på scorekorten.  

Eclecticvinnare  blev  Jenny Aurell,  
tvåa Anna-Lena Tuvesson och trea blev 
Marie Walldén.
Vi vill också rikta ett TACK till alla damer 
som spelar våra tävlingar och gör dessa till 
en gemenskap för damerna! 
Damkommittén är nu i gång med att 
diskutera nästa års tävlingar, upplägg, 
tidpunkter osv. (Se även hemsidan där det 
finns många bilder.)

/ Agneta Bjuväng, ansvarig för Helan och 
Halvan 
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Damkommittén forts
Hösttröst 2021
Så var det dags igen, HÖSTTRÖST, avslut-
ning på damernas golfsäsong.

Känns inte så länge sedan vi samlades 
för Vårkul med en härlig vår- och sommar-
golf framför oss.

Är säker på att alla har många glada 
minnen av allt roligt som golfen tillför, inte 
minst gemenskapen.

Vi var 40 damer från Söderslätts golf-
klubb som samlades denna oktoberkväll.

Alla var på gott humör vilket märktes 
på den höga stämningen och alla glada 
skratt under minglet som inledde kvällen.

Efter en stund med diverse drycker 
med tilltugg var det dags för middag på 
golfrestaurangen. Det serverades torsk-
rygg med potatismos och en härlig sås, 
vackert upplagt med dekorationer.
Sedan var det kaffe med morotskaka.

Innan vår gäst, Petra Ekman, bör-
jade sin föreläsning om Mindfulness var 
det dragning på kvällens lotteri. Många 
fina vinster till de lyckliga som tagit ”rätt” 
nummer. På bild nedan Petra och Mona.

Petra Ekman, dipl Stressterapeut, Mindful-
nessinstruktör och Massageterapeut, är 
verksam i Vellinge.

Med fokus på Mindfulness fick Petra oss 
att slappna av, landa i nuet och lyssna på 
kroppen. Det blev så stilla, nästan andligt, i 
restaurangen.

Vi fick också ett kompendium med en 
övning ANDRUM, en beskrivning av enkla 
vardagsövningar, för kropp och själ.
Kopplingen till golfspel - vi vet alla att det 
är viktigt att vara i nuet och i psykisk balans 

inför en golfrunda, tävling eller inte. Ikväll 
fick vi ett verktyg.

Tack till Petra för en avslappnad avslut-
ning på kvällen och tack till alla Söderslätts 
damer som var med och gjorde Hösttröst 
till en trevlig kväll.
Snart är det VÅR!

Mona Melin för Damkommittén.
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Damkommittén forts
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JuniorkommitténDamkommittén forts

Vi kan nu summera ännu 
ett konstigt golfår för våra 
juniorer.
Tävlingar kom i gång men inte 
riktigt på det sättet som vi 
hoppades och trodde.
Våra juniorer har varit ute och tävlat 
en del med blandade framgångar.
Nu hoppas vi att 2022 skall bli ett 
normalt år och att vi på ett ännu 
större sätt skall sätta Söderslätts GK 
på juniorkartan i Skåne och Sverige.
Vår vinterträning är i gång för fullt 
och vill ni bli en del av denna titta in på 
hemsidan för mer information.
Under vår sista tävling på hemmaplan 
lyckades Erik Malmgren (nedan) göra 
HIO på hål 2!. Vi säger grattis till Erik!

SÖDERSLÄTT TAR OMTAG MED SIN JUNIORVERKSAMHET
Grupperna ser ut  
enligt följande;
Knatteträning 5 – 6 år, med fokus på 
lek och golfens grunder.
Knatteträning 7 – 8 år, med fokus på 
golfens teknik, regler, golfvett och målet 
att få grönt kort.
Knatteträningen bedrivs under 10 veckor 
fördelat på våren och hösten, lördagar 
09:00 – 10:00.
Vårtermin vecka 19 – 24
Hösttermin vecka 33 – 37

För äldre ungdomar  
9 – 21 år erbjuder vi  
följande grupper;
Träningsgrupp 9 – 12 år, med fokus på 
att bli en bättre golfare och få en roligare 
upplevelse på banan.
Träningsgrupp 13 – 21 år, med fokus 
på att bli en bättre golfare och få en roli-
gare upplevelse på banan.
Tävlingsgrupp 9 – 21 år, med fokus på 
att komma ut och spela tävlingar på olika 
tourer. Här har man en tydligare målbild 
och vill träna mer. Denna gruppen får även 
en del fördelar via satsning från klubben.
Elitgruppen, denna grupps spelare 
plockas ut av vårt PRO. 
Alla spelare i gruppen skriver på en över-
enskommelse som skall följas. Här har vi 
spelare som spelar många tävlingar under 
året och som har golfen som nummer 1.

VILL DU BLI EN DEL AV FRAMTIDEN?
Passar något av följande in på dig?

Älskar du att vara en del av ungdomarnas framtid?
Älskar du att se barn och ungdomar må bra och skratta?

Älskar du att känna dig behövd?
Älskar du att få andra att må bra? 
Älskar du att ses som en förebild?

Vi behöver bli fler. 
Vill du vara med och påverka framtiden hör av dig. 
Skicka ett mail till vår klubbchef Johnny Neldeborn 

med din intresseanmälan. 
Har du några frågor så tveka inte att ta kontakt med Johnny.

johnny@sslgk.se
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Medlemskommittén

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

Julen närmar sig med stormsteg och även 
denna jul kommer troligen, precis som förra, 
bli lite annorlunda än ”normalt” då COVID 
fortfarande håller ett grepp om oss alla.

Sunday Open
Även i år träffades vi som var golfsugna 
varje söndag eftermiddag från maj till 
september utanför shopen för att spela en 
runda tillsammans. Vi hade 4 bollar förbo-
kade och vissa valde att gå 18 hål medan 
anda nöjde sig med en 9-hålsrunda. 

De första tre söndagarna erbjöd vi 
även tillsammans med vår Pro Agust en 
inledande träning på 30 minuter.

Golfvärd
Varje helg, lördag- och söndag förmiddag, 
under juni, juli och augusti mötte många av 
er en golfvärd ute på banan. En golfvärds 
främsta uppgift är att skapa trivsel, ge tips 
och tricks och glada tillrop. Under vissa 
helger när det var riktigt varmt körde de 
ut på banan med en vattentank så alla 
som ville kunde fylla på sina vattenflaskor. 
Våra Golfvärdar var mycket uppskattade 
av både medlemmar och green-fee gäster 
och vi hoppas kunna fylla även nästa som-
mars helger med en golfvärd.

Gilla oss på Facebook
Vi sprider senaste nytt via Facebook och 
klubbchefens veckomail, så kontroller att 
Johnny har en aktuell mail-adress till dig 
och glöm inte att ”gilla” klubben på Face-
book och följ oss på Instagram.

Vi från Medlemskommittén vill passa på 
att önska dig en riktigt skön och avkopp-
lande julhelg. 

En stor virtuell julkram till er alla från  
Medlemskommittén
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Herrkommittén

Vinnare Veterangolfen 
18 hål Jan-Erik Nilsson och 9 hål Pelle.

HK vill tacka för den gångna säsongen som 
dessvärre blev utan seriegolf även i år.

Många är ni som ställt upp på våra 
interna tävlingar, måndagsgolfen och  
veterangolfen på torsdagar men det finns 
plats för fler.

HK ansvarar för serielagen och klubb-
tävlingar för alla herrar från 22 år och 
uppåt så ni är välkomna till vår måndags-
golf och nu under vintern soppgolfen.

Veterangolfen spelas på torsdagar och 
är öppen för damer och herrar som under 
året fyller 60 och äldre.

Läs mer om herrkommittens arrange-
mang på vår hemsida och på anslagstavlan.

Måndagsgolfen
Under tjugofem veckor kämpades det i 
denna tävling.  

I A-klassen var det 35 deltagare och den 
vanns av Otto Hansen (se bild ovan som  
är från ett annat tillfälle), tvåa blev Åke 
Mårtensson och på tredje plats kom Ulf 
Nordström.  

I B-klassen har femtio golfare varit med 
och vår nestor i HK Per-Erik Larsson vann 
(se bild ovan som är från ett annat tillfälle), 
på andra plats kom Stefan Wendel och 
trea blev Ulf Söderlund.

Veterangolfen
Torsdagar spelar  damer och herrar denna 
tävling där de bästa tio resultaten under 
året räknas, finalens resultat ger dubbla 
poäng. Deltagarna kan välja om de vill 
spela nio eller 18 hål. 

Resultatet blev följande:

18-hålsklassen
1.   Jan-Erik Nilsson      121 p
2 .   Mikael Falk              120 p
3.   Ronny Regmyr        117 p 

9-hålsklassen
1.   Per-Erik Larsson     160 p
2.   Kent Alfons             141 p
3.   Gunilla Anebratt   133 p

Seriegolf
Det blev inget seriespel i år heller men i 
skrivande stund pekar allt på att det blir 
seriegolf nästa år. 

Söderslätts GK kommer att anmäla 
elva herrlag till 2022, vi har utökat med ett 
lag i H-75. 

Då de budgeterade anmälningsavgif-
terna inte har använts så har vi investerat 
i klubbtröjor till alla som blir uttagna till 
seriespel nästa år.

Soppgolf
Spelas lördagar under vintern om vädret 
medger. Denna tävling är öppen för alla 
(damer, herrar, juniorer och greenfeegäs-
ter). Nästa soppgolf är den 5 feb, möt upp, 
spela 9 eller 18 hål för att sedan avnjuta en 
soppa och lite gemenskap.

”Semesterplanering”
För att underlätta er planering för nästa år 
så är här några ”save the day” för 2022.

Söndagen den 27 mars spelar vi  
herrarnas kick-off, lördagen den 9 april 
är det samling för serielagen och helgen 
27-28 augusti är det dags för vår årliga 
herrutflykt. 

Sedvanligt kommer resmål och anmäl-
ningslistorna att publiceras i samband med 
vår kick-off.

Kommittémedlemmar
Under året har vi varit nio medlemmar 
som administrerat HK uppdrag. 

Tre st har valt att sluta; 
Gert Rosengren pensionerade sig efter 
att ha varit engagerad i olika kommittéer 
sedan klubben bildades. 
Staffan Waldemar vill satsa all sin  
energi på styrelseuppdraget (huga). 
Kenneth Nittberg avgick av personliga 
skäl.  
Herrkommittén tackar för allt arbete 
de lagt ner under åren!

Vi har lyckats värva en ny medlem, Inge 
Theander (Se bild ovan. Närmare pre-
sentation i nästa nummer av Rätt o Slätt).
Det finns alltså plats för fler, så är ni intres-
serade av att hjälpa till med Söderslätts 
herrgolf, så ta kontakt med vår ordförande 
Roland Olsson. (Kontaktuppgifter finns på 
hemsidan).
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Golfklubb bötfälld 
I samband med en klubbtävling i  
Stockholm, öppen för såväl juniorer som 
seniorer,  hade man bl a champagne på 
prisbordet. 

Olyckligtvis råkade två ungdomar på 
15 resp 16 år vinna dessa. 

Icke oväntat väckte detta irritation och 
ärendet anmäldes av en annan deltagare 
tävlingen,  för prövning i Juridiska kom-
mittén.

Klubben försvarade sig med att man 
enligt gällande tävlingsregler aldrig har 
alkohol över 15 % på prisbordet och att 
man normalt aldrig har alkohol som pris, 

Golfklubb bötfälld

när juniorer tävlar. Detta handlade om ett 
ursäktligt misstag och juniorerna lämnade 
också tillbaka flaskorna.  
Man menade därför  
att det borde räcka  
med en varning  
som bestraffning.

Beslut i Juridiska kommittén: Straffet blir 
25 000 kr i böter. Golfklubben accepterade 
och valde således att inte överklaga.

Staffan Waldemar

EFTERLYSNING!
Vi skall starta en ny arrangemangsgrupp 
på klubben som har till uppdrag att ge-
nomföra 5-6 tävlingar på klubben under 
2022.

Gruppens uppdrag är att genomföra 
själva tävlingen medan all planering innan 

Diverse
"Designed by Katemangostar / Freepik"

och efter tävlingsdagen sköts av klubben.
Vi söker 4–6 personer som vill vara 

med i denna grupp.
För mer information kontakta vår 

Klubbchef Johnny Neldeborn via mail 
johnny@sslgk.se 

Golfbilsgaraget är nu färdigställt!

Ulf Möller passar på att testa en Ping järn 
7a med grafitskaft så här inför julen och är 
lyrisk över materialet.
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Golfklubb bötfälld Vänklubb - Tegelberga GK
Det som gäller från 2022 är 200:- greenfee på Tegelberga GK. 

För helveckomedlem alla dagar i veckan. 

För vardagsmedlem på vardagar. 

Gäller från 1 januari.
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Vänklubb - Dragör GK

Vår vänklubb i Danmark heter Dragör GK.

Vi medlemmar har 100 DKR i rabatt på deras greenfee.
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Vänklubb - Romeleåsens GK
En vänklubb på denna sidan sundet heter Romeleåsens GK!

Vi medlemmar betalar 250 kr på vardagar 
och vi betalar 350 kr på helger.
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Julbasar 18-19 december

Leif Billing
Har skänkt veden till klubben och 
varje säck kostar 100 kr.
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Julbasar 18-19 december forts

Vävkatten 
Under söndagen så hade Vävkatten kommit till  
klubben. De säjer bland annat snickeri, sömnader, väskor 
och vävnader. Presenter och ting för användning och 
nytta. Vävkatten ligger vid Flyinge - se karta nedan.  
Ingela och Emma ser glada ut vid fönstret.

TEXTIL & HANTVERK

Byggkommittén
avtackade Joao.

Klubben
avtackade Joao.
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