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Glöm ej Jubileumsfesten lördagen  
den 29 september i klubbhuset!

Vår klubb är 25 år!
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Ordföranden har ordet

Tävlingskommittén

För att bli ännu bättre behövs fler funktio-
närer till våra tävlingar och vi kommer där-
för att, om intresse finns, tillsammans med 
Skånes GF anordna en Tävlingsledarutbild-
ning på Söderslätts GK.

Internt kommer vi dessutom också i 
början av nästa år att genomföra utbildning 
i golfregler och i golfens IT-system.

Om du är intresserad av att engagera 
dig, träffa trevliga medlemmar och lära dig 

Här nedan kan ni fritt hämta material att fördjupa er i 
gällande golfregler;

http://www.randa.org/TheRandA/About-
TheRandA/DownloadsAndPublications

Vill ni bli funktionär 
till våra tävlingar?

lite ytterligare om golfspel och golftäv-
lingar så kontakta mig!

Håkan Rafstedt
Ordförande TK
Mail: hakan.r.rafstedt@gmail.com
Tel. 070-5896498

Att sommaren har varit både ovanligt 
varm och ovanligt torr har vi alla hört 
många gånger redan. Ni som har spelat 
Söderslätt under denna varma period vet 
att banan hållit en fantastisk kvalitet hela 
sommaren trots allt torka. 

Det har krävts en oerhört stor arbets-
insats och ett stort engagemang från vår 
banpersonal för att hålla banan i så gott 
skick utan naturligt regnande. Arbetet 
med bevattning och pumpning av vatten 
kräver många arbetstimmar och klippning 
måste också göras trots begränsad växt på 
gräset. Jag vill särskilt tacka vår banperso-
nal som gjort arbetet med stort hjärta. 

Den 6 juni var det åter dags för Söder-
slättsdagen. Dagen blir allt större och har 
hunnit bli en tradition. Vi hade många 
besökare och det är roligt med aktiviteter 
för alla åldrar. Många passade på att ta 
med barn o barnbarn ut till klubben för en 
familjedag – jättetrevligt!  

Även här krävs det stort engagemang 
och stort hjärta för att genomföra dagen. 
Ett stort tack till alla er som bidrog till att 
göra Söderslättsdagen till den succé den 
blev! 

Klubben fyller 25 år i år. Vi har redan 
haft en rolig och annorlunda jubileums-
tävling där ett glatt gäng gjorde sitt bästa 
för att hitta på nya utmaningar till oss. Jag 
hade en jättetrevlig dag - återigen tack för 
stort engagemang för att roa oss övriga.

Den 29 september blir det medlems-
fest för att fira klubbens första 25 år – håll 
utkik efter mer info och anmäl er – jag ser 
redan fram emot denna kväll. 

Vi har en kampanj som startar 1 
september – blir man medlem i klubben 
inför 2019 så spelar man resten av 2018 

fritt. Kampanjen gäller även spel inom 
anslutna En4Skåne klubbar. 

Ha klubben i ditt hjärta när du pratar 
med vänner, kollegor, grannar, 

släktingar etc. och kom ihåg att 
berätta om detta. 

När det kommer till 
medlemsvärvning be-

höver vi samma hjärta 
och engagemang 

som vi har i alla andra aktiviteter på klub-
ben. Vår personal hinner inte träffa alla i 
södra Skåne utan behöver hjälp med att 
förmedla hur fin bana vi har och hur trev-
ligt vi har.

På klubben har vi även många arbets-
uppgifter vi behöver hjälp med. Vi år så 
glada när medlemmar väljer att komma 
och göra klubbtjänst hos oss med hjärta 
för klubben – stort tack till alla er som i år 
valt att hjälpa till. 

Det är roligt med den gemenskap det 
ger att tillsammans arbeta med att göra 
fint i klubbhusområdet eller på banan, att 
rensa diken eller vara klubbvärdar. 

Många har lärt känna nya vänner och 
hittat spelkamrater dessa dagar.  

Berätta gärna för andra medlemmar 
att ni väljer att göra klubbtjänst och hur 
trevligt det är att engagera sig. Tack!

Jag har i skrivande stund fått det 
tråkiga beskedet från Bedinge GK att de 
lämnar vårt samarbete inom En4Skåne 
inför 2019. Orsaken är att de vill hålla sin 
bana mer tillgänglig för egna medlemmar 
samt för greenfee gäster. 

Jag vill tacka Bedinge GK för ett trev-
ligt samarbete inom En4Skåne de gångna 
åren.

Vi håller höstårsmöte den 23 oktober 
i klubbhuset klockan 19 – hoppas att vi 
ses då!

Spela väl!
Christina
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341 140
TRYCKSAK

En sommar med temperaturer som slagits på löpande band har satt 
sina spår även på golfbanan och golfspelet. En eloge till våra bankillar 
som har lagt ett stort arbete med att få banan i ett speldugligt skick. 
Aldrig har vi slagit så långa drivar som i år. 
     Det är något som är galet när ”stimpen” har varit högre på vissa 
fairways än på greenen. Stimpmeter är en metod som används för att 
mäta hur snabbt en golfboll rullar på geenen. Under dessa förhållande 
med mycket rull på fairways har många medlemmar sänkt sitt spelhcp 
med flera tiondelar eller hela slag. 

•	 Klubbens 25 års jubileum har genomsyrat verksamhetsåret. 
Jubileumsfesten hålls lördag den 29 september. 

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

•	 Övergången till 10 minuters intervall mellan varje boll har 
mottagits positivt av både nedlemmar och gäster. Shopen 
har mandat att para ihop tvåbollar så att fler får möjlighet att 
komma ut på banan. 

•	 Det finns tendenser att vissa par bokar in en eller två 
”spelkompisar” i bollen som sen får ”förhinder” strax före 
starttiden. Vi kommer att vara extra uppmärksamma på dessa 
tråkiga tendenser samt vidta nödvändiga åtgärder under 2019.

•	 I höst kommer vi att ha olika budskap/kampanjer på en golfbil 
som parkeras bakom vit tee på hål 16.

•	 Under 2019 kommer det att framgå på fakturan vad som 
är Medlemsavgiften respektive Spelavgiften. Detta för att 
underlätta när ni söker Friskvårdsbidraget hos arbetsgivaren.

Höstårsmötet
Höstårsmötet hålls den 23 oktober kl. 19:00 i klubbhuset. 
Årsmöteshandlingar finns tillgängligt på klubbhuset från den  
16 oktober. 

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

Julbazar 
Den 15-16 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
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Medlemskommittén Herrkommittén
Vilken härlig golfsommar!

Sunday Open – trevliga golfrundor på söndagseftermiddagen

Klubbvärdar och  
Marchals – skapar trivsel 
på banan

Vilket fantastiskt golf-väder vi har haft den 
här sommaren! Det är imponerande att se 
hur banpersonalen kan hålla liv i fairways, 
green och tee trots den ihållande torkan. 
En stor eloge till dem!

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!

Så trevligt det är att mötas av en klubbvärd 
vid Tee 1 och så värdefullt det är att ha 
en Marchal som “håller ordning” ute på 
banan!

Våra Klubbvärdar och Marchals har 
gjort många pass den här sommaren. I 
början på säsongen höll Lillemor och Inger 
en utbildning för er och sen har ni ställt 
upp och välkomnat oss och våra gäster vid 
Tee 1 på vardagar såväl som på helger. Vi i 
Medlemskommittén är så tacksamma för 
att ni finns!

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är 
desto bättre ordning kan vi hålla ute på 
banan. Hör av dig till någon av oss i Med-
lemskommittén! Våra kontaktuppgifter 
finns på hemsidan.

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!

Varje söndag kl 15.00 träffas vi utanför 
shopen och går en runda tillsammans. Ung 
eller gammal, högt eller lågt hcp, singel 
eller par – alla är välkomna! Du behöver 

36 PLUS
I början på sommaren drog vi igång en ny 
aktivitet som vänder sig till dig som har  
hcp 36 och däröver. 

Varje torsdag kväll kl 18, fram t o m den 
16 augusti, träffas vi utanför shopen och  
går en runda tillsammans. Du bestämmer 
själv om du vill gå korthålsbanan eller den 
stora banan och hur många hål du vill gå.

Det är roligt att se att vi blivit fler och 
fler och ännu roligare att en del av deltagar-
na kommit ner till hcp 36 under sommaren. 
Bra kämpat!

Läs Joaos veckomail, ”gil-
la” klubben på Facebook 
och checka hemsidan!
Se till så att Joao har en aktuell mail-adress 
till dig och glöm inte att ”gilla” klubben på 
Facebook. Vi sprider senaste nytt via Face-
book och varje fredag kommer informa-
tion från klubben i din mail-box. Dessutom 
håller vi naturligtvis vår flik på klubbens 
hemsida uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén

inte anmäla dig i förväg – det är bara att 
komma. Är du vardagsmedlem så betalar 
du reducerad greenfee.

Sunday Open har blivit en succé!
Vi blir fler och fler! Välkommen du också! 
Vi håller på hela augusti ut.
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Herrkommittén

Herrarnas resa till 
Ringenäs 25-26 augusti.
”Kineserna byggde en mur och dom har 
ju inga mexikanare” sa en ”trumpen pre-
sident” för ett tag sen. Nåväl, nu åkte vi ju 
inte till Kina, utan årets resa gick till Ringe-
näs utanför Halmstad.

I år blev det således Ringenäs, vilken 
var den golfanläggning som fick flest rös-
ter, bland dem som hört av sig. Nästa år 
satsar vi nog på en billigare och mer närlig-
gande bana. Hör gärna av er med tips!

Ringenäs är en relativt ny bana, byggd 
1986. Arkitekt var den flitigt anlitade Sune 
Linde, som också ritat Söderslätt. Banan 
förbättrades 2005 av Pierre Fulke och 
brukar räknas som kombinerad park- och 
skogsbana. Den har f ö tre niohålsslingor.

Efter avfärd kl 08.00 på lördagsmorgo-
nen drog vi igång med en fyrmannascram-
ble kl 11.00. Sen blev det en välförtjänt öl 
och lite härligt efterhandssnack, som ju är 
halva nöjet. Det var ju en och en annan 
”pilsnerboll” som skulle städas av.

Hört i baren mellan ett par äkta makar, där 
hon precis börjat spela golf: Hon frågar: 
”Vad tycker du egentligen om mitt spel?”  
Han svarar: ”Tja, det är väl ett bra spel, 
men personligen föredrar jag golf!”

Middagen på kvällen blev en relativt lugn 
tillställning. God mat och dryck och som 
traditionen påbjuder drogs det en hel del 
vitsar. Ständig segrare blev givetvis den 
omåttligt populäre Åke Hansson. Han på-
talade nog så rätt att ”jag kan dra samma 
vitsar som förra året, för ni är så gamla att 
ni glömt dom”. 

Under kvällen testade jag också gäng-
ets kunskaper i en musikquiz. Det visade 
sig att kunskaperna var relativt goda. 

På söndagen gick vi ut 09.00 i en singel 
bästboll. Därefter lunch och hemfärd på 
eftermiddagen. Tack alla ni som bidrog till 
den goda stämningen. 

På förekommen anledning påminns 
om vikten av att dricka före, under och 
efter en golfrunda, framför allt vid hög 
värme. 

Åsikterna är många om vad man ska 
dricka, men alla är nog överens om vikten 
av att socker och salt ska ingå. Man kan  
t ex köpa Dextrosol, Resorb eller vätske-

ersättning, som är mycket billigare och har 
i princip samma innehåll. 

Givetvis handlar du detta hos våra 
sponsorer på ICA Kvantum Vellinge eller 
Toppengallerian Höllviken!

Hört på nionde hålet: ”Du som är lite reli-
giös, tycker du det är en synd att spela golf 
på en söndag? Nja, som du spelar är det en 
synd alla dagar”.

Deadline för manus till denna tidning var 
satt före resan. Således fick jag skriva ar-
tikeln innan vi åkte iväg, vilket innebär att 
jag inte kan redovisa vinnarna. Men, foto 
och resultat har du givetvis redan sett på 
klubbens Facebook sida. Därför vill jag nu 
uppriktigt be om ursäkt om det blev regn 
och åska, vi brände ner hotellet eller någon 
av deltagarna bröt benet eller fick fylledille. 
Ibland måste man ju chansa.

Staffan Waldemar

Foto: Per Nilsson

Foto: Jacob Sjöman
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Damkommittén
Seriespelet
Med det underbara golfvädret som vi har 
haft under sommaren har det varit stora 
förändringar i våra olika lag med många 
sänkningar bland oss damer. Några av 
damerna har gjort många bra resultat när 
de varit ute och representerat Söderslätt 
medan några har gjort lite sämre. 

Bra resultat på rundor i år ligger på 67 
och 68 slag. En av tävlingarna i Ystad blev 
inställd på grund av åskväder.  

Vi har blandade resultat i de olika 
grupperna. Däremot ligger vi för tillfället 
1:a i foursomen och denna placering hop-
pas vi behålla efter sista omgången. 
Se nedan.
Anna-Lena, Agneta och Gabby Sommarslaget 

var som vanligt en av klubbens tävlingar
under golfveckan. Även i år blev vår 
tävling fulltecknad med 54 lag. Dels av våra 
egna medlemmar och medlemmar från 
andra klubbar. Nytt för i år var att vi hade 
A- och B-klass. Spelformen var tvåmanna 
scramble. Solen sken och banan var i 
toppskick.

Dk bjöd på melon efter spelet, även en 
god lunch ingick. 

Vid pennan Anna-Lena Tuvesson

Seriespelet 

Med det underbara golfvädret som vi har haft under sommaren har det varit stora förändringar i våra 
olika lag med många sänkningar bland oss damer. Några av damerna har gjort många bra resultat när 
de varit ute och representerat Söderslätt några har gjort lite sämre. Bra resultat rundor i år ligger på 
67 och 68 slag. En av tävlingarna i Ystad blev inställd på grund av åskväder.  Vi har blandade resultat i 
de olika grupperna. Däremot ligger vi för tillfället 1:a i foursomen och denna placering hoppas vi 
behålla efter sista omgången. Se nedan. 

Anna-Lena, Agneta och Gabby 

Grupp 1 

Lagresultat Slag Slag Slag   
  Före idag Total Plac. 
Bedinge 464 214 678 1 
Flommen 469 216 685 2 
Söderslätt 469 218 687 3 
Abbekås 463 227 690 4 
PGA 472 225 697 5 
Ystad 472 227 699 6 
Österlen 479 224 703 7 
Bokskogen 474 231 705 8 
Trelleborg 474 232 706 9 
Vellinge 481 226 707 10 
Tegelberga 494 237 731 11 
Ljunghusen 499 238 737 12 

 

 

Grupp 2 

Lagresultat Slag Slag Slag   
  Före idag Total Plac. 
Bedinge 443 230 673 1 
Abbekås 464 220 684 2 
Trelleborg 452 238 690 3 
Tegelberga 456 236 692 4 
Ystad 465 231 696 5 
Österlen 464 237 701 6 
Bokskogen 456 245 701 7 
Flommen 462 240 702 8 
Söderslätt 461 243 704 9 
Falsterbo 478 229 707 10 
Vellinge 467 247 714 11 

 

Grupp 3 

Lagresultat Slag Slag Slag   
  Före idag Total Plac. 
Bedinge 232 221 453 1 
Abbekås 234 232 466 2 
Bokskogen 221 254 475 3 
Trelleborg 245 234 479 4 
Söderslätt 239 245 484 5 
Ystad 243 246 489 6 

 

Foursome HCP 

Tabellställning Slag Slag Slag 
  Före i dag Total 
Söderslätt 145,0 151,0 296,0 
Bosjökloster 144,0 154,0 298,0 
Falsterbo 154,0 150,0 304,0 
Bedinge 164,0 145,0 309,0 
Lund 157,0 160,0 317,0 
Barsebäck 155,0 163,0 318,0 
Degeberga 165,0 155,0 320,0 
Romeleåsen 152,0 169,0 321,0 
Skyrup 157,0 169,0 326,0 
Hinton 160,0 167,0 327,0 
Kävlinge 168,0 161,0 329,0 
Abbekås 154,0 180,0 334,0 
Höganäs 158,0 177,0 335,0 
Kristianstad 204,0 216,0 420,0 

 

KM 4-5 augusti 2018  

Även i år var det ett gäng damer som anmälde sig till KM i år, dock några färre än 2017. Anmälda var 
Anna-Lena Tuvesson, Gabriella Wahlström, Christina Wadhed-Arinbjarnarson, Christina Månsson och 
Carolina Malmberg. Var och en har under året spelat/tränat själv för att komma i så bra form som 
möjligt. Tävlingshelgen välkomnade oss med sol och ingen vind på lördagen på söndagen hade 
vinden tilltagit lite men det var fortfarande varmt. Vi blev lottade i 2 bollar och tävlingen spelades 
från blå tee, slagtävling scratch. I år var spelfältet ganska jämt och det skilde inte många slag mellan 
oss. Vinnare och klubbmästare av oss damer blev Gabriella Wahlström ett STORT GRATTIS. Passar 
även på att gratta herrarnas klubbmästare Filip Brattse. Nästa år ser vi framemot att fler damer 
anmäler sig till KM. Det är riktigt roligt att spela från blå tee och en stor utmaning. 

Anna-Lena Tuvesson, ordf DK 
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Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Foursome HCP

A-klassen vanns av Anders Nyberg 
Söderslätts GK och Michael Andersson 

Ljunghusens GK på 60 slag.

2. Anders Vigre/Bengt Håkansson

3. Anders Gudmundsson/Mats Nilsson

B-klassen vanns av 
Gunnar Brandt Söderslätts GK och Lars 

Bäckgren Söderslätts GK

2. Ulla Alverstrand/Jan Alverstrand

3. Jesper Axelsson/Jakob Åström
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Damkommittén Damkommittén forts.

Anna-Lena Tuvesson, Christina Månsson, Gabby Wahlström, Carolina Malmberg, 
Christina Wadhed-Arinbjarnarson

KM 4-5 augusti 2018 
Även i år var det ett gäng damer som 
anmälde sig till KM i år, dock några färre än 
2017. Anmälda var Anna-Lena Tuvesson, 
Gabriella Wahlström, Christina Wadhed-
Arinbjarnarson, Christina Månsson och 
Carolina Malmberg. 

Var och en har under året spelat/trä-
nat själv för att komma i så bra form som 
möjligt. Tävlingshelgen välkomnade oss 
med sol och ingen vind på lördagen. Under 
söndagen hade vinden tilltagit lite men det 
var fortfarande varmt.

Vi blev lottade i 2 bollar och tävlingen 
spelades från blå tee, slagtävling scratch. I 
år var spelfältet ganska jämt och det skilde 
inte många slag mellan oss. Vinnare och 
klubbmästare av oss damer blev Gabriella 
Wahlström - ett STORT GRATTIS. 

Passar även på att gratulera herrarnas 
klubbmästare Filip Brattse. Nästa år ser vi 
framemot att fler damer anmäler sig till 
KM. Det är riktigt roligt att spela från blå 
tee och en stor utmaning.

Anna-Lena Tuvesson, ordf DK

Damernas resa 
18-19 augusti
Vår resa som i år gick till Perstorps gk och 
Tyringe kurhotell fick ett ovanligt trevligt 
inslag
Mona Melin gjorde Hole in one på  hål 14 !
I nästa nummer kommer det mer om 
resan 
Hälsningar Agneta

Vinnare Gabby Wahlström

Anna-Lena Tuvesson och Christina 
Wadhed-Arinbjarnarson 
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Junior och elit

Junior- och elit aktivite-
ter under 2018.  
Under året som gått har vi haft ca 40-50 
juniorer med i olika aktiviteter på klubben.

Från påskläger till vår/sommarträning, 
sommarläger, knattegolf. Vi har deltagit 
och deltar framgångsrikt i många tävlingar 
där våra juniorer gör härliga insatser. 

Träningen för juniorerna och knattarna 
sker på våra fina träningsområden, där 
fokus ligger på att skapa en bra grund för 
dem att stå på vare sig de vill ta sitt gröna 
kort eller göra en elitsatsning. 

För dem som har valt att lägga mer tid 
och energi på sin golf har vi framtidsgrup-
pen. Där har juniorer med mer ambition 
valts ut och får mer träning varje vecka för 
att de ska utvecklas i högre takt, en otroligt 
kul grupp att jobba med. 

Vårt juniorserie-lag har kämpat väl 
under 4 omgångar på Falsterbo, Lands-
krona, Malmö-Burlöv och Örestad. Vi är i 
en övergångsperiod där vi lotsar in yngre 
i truppen för att lära sig och bli den fram-
tida stommen i laget. Ett härligt tillfälle 
för mig som coach att vara med på banan 
och vara delaktig i beslut som hur de ska 
spela och se hur spelarna agerar. Stort tack 
till alla som har varit med, tagit ledigt från 
jobb och gjort helhjärtade insatser. 

Matchliga-laget har en vana att pre-
stera och även detta året där många olika 
spelare har hjälp laget att komma vidare till 
slutspel där matchspel vankas. Här har de 
föräldrar som engagerar sig, coachar, stor 
del av den framgång som laget har. Stort 
lycka till i matchspelet. 

På Teen-cup som är SM för juniorer 
hade vi Hampus Neldeborn och Hannah 
Malmgren vid regionskval, steget före den 
stora Sverige-finalen. Mot sina motstån-
dare med lägre hcp och slagspel brutto 
blev det efter bra insatser med sänkningar 
tyvärr stopp för våra deltagare, vi får  
erövra Sverige nästa år. 

På rookietouren har vi flera som är 
ute och representerar klubben och gör bra 
insatser. 

Herrlaget 2018 - Falsterbo 
Under 2 dagar i juli avgjordes herrarnas 
SM-klubblag på unika Falsterbo Gk. Banan 
som under de senaste året genomgått 
små förändringar, där fairways har höjts, 
bunkrar byggs om med torvade kanter, 
förändrade klipplinjer, verkligen har befäst 
sin plats som Sveriges linksparadis. Par 71 
banan som under sommarens heta strålar 
fått brända, snabba och studsiga fairways 
som i bästa Brittisk open anda. 

Det kräver en stor fantasi i sitt spel och 
en hel del underliga klubbval från utslagen.

Att vandra runt Falsterbo Gk i dessa 
förhållanden och med den unika miljö som 
banan ligger i och prestera golf i högsta 
klass är verkligen ett privilegium. 

Det lag som fick detta ärofyllda upp-
drag var Axel Arinbjarnason, Filip Brattse, 
Malkolm Sten, Fredrik Wessner, Henrik 
Moden och Daniel Lindgren. Det skulle av-
verkas 4 foursomes, 2 bästbollar och fyra 
singlar under dessa 48 timmar, i varma, 
heta och tuffa förhållanden. Med sig till 
Falsterbo hade laget med sig stora delar 
av framtidsgruppen som är våra lovande 
och ambitiösa juniorer som gjorde ett jät-
tejobb med att vara caddies. Tanken är att 
de ska vara kärnan i framtidens elitlag så 
erfarenheten av tävlingen är viktig.

Runt 8 tiden på fredag morgon så slog 
lag Axel/Filip ut på Falsterbos tuffa hål 1 i 
lagets första foursome. Laget spelade här-
lig golf och kom in på fina 72 slag. I bollen 
bakom så matchades debutanten Malkolm 
tillsammans med erfarna Fredrik. Båda 
lagen spelade fin golf men de sistnämnda 
fick slita då studsarna på Falsterbos hårda 
bana inte var i vårt lags favör. Efter mor-
gonens resultat så låg laget på en 2:a plats 
efter spelkamraterna Falsterbo som hade 
tagit vara  på hemmaplanens fördelar. Den 

stora snackisen efter morgonens runda var 
en blivande legendarisk dropp som våra 
killar fick till när bollen hamnade utmed 
stängslet till fyren. Där visade det erfa-
rande paret Axel/Filip att kunna sina regler 
ger fördelar. Vilket medförde en helt ny 
out-gräns inför eftermiddagens spel. 

Efter lunchen så vankades det bästboll 
och lagen var något förändrade. Axel/Filip 
fick fortsätta men i den andra bollen spe-
lade Henrik/Daniel där den senare gjorde 
debut för klubben. Axel/Filip spelade 
stabil golf och kom in på fina 68 slag som 
var eftermiddagens näst bästa resultat 
efter Falsterbos fantastiska 62 slag där 
Europatour-spelaren och hemmasonen 
Christoffer Blomstrand visade golfspel av 
hög klass. Lag Henrik/Daniel hade en tuff 
dag på banan där de mer såg ut som vilsna 
fågelskådare och slet inte på Falsterbos 
snabba fairways. Efter ett vilt kämpande så 
kom de in på 73 slag. En delad 3 plats inför 
lördagens spännande och avgörande four-
some och singel var lagets placering. Bara 
de två första lagen flyttas upp så siktet var 
inställt. 

På lördagens morgon spelade Axel/
Filip den första av två foursomes och där 
Malkolm/Fredrik spelade den andra. Efter 
fredagen i 30 + graders värme och ett 
Falsterbo som bjöd på mer vind spelades 
den andra rundan tuffare och det märktes 
på alla resultat som var mycket högre. Efter 
morgonens resultat så halkade vi ned en 
plats.

Inför singlarna så var Axel, Filip, Fredrik 
och Daniel taggade till tänderna att jaga 
ikapp lagen framför dem och knipa andra 
platsen efter Falsterbo som var tävlingens 
suveräner. Axel avslutade otroligt starkt 
och kom in på eftermiddagens bästa resul-
tat i tävlingen på 68 slag. Filip spelade stabil 
golf och kom in på 72 slag, avgörandet om 
den sista platsen avgjordes i de sista sing-
larna där varken Fredrik eller Daniel rådde 
på ett för dagen starkt spelande Flommen 
GK som med några ynka slag knep andra 
platsen före oss. Efter ramlat på målsnöret 
två år i rad så är det en motiverad och tag-
gad trupp som redan nu har siktet inställt 
på nästa sommar, ordet är revansch.  
 
Stort tack till alla som gav sitt allt, spelare, 
caddies och tillrest publik/support.  
 
Signerat  
Coach D.  

Har ni som läser någon ni vet som 
skulle vilja vara med och prova golf så är 
de otroligt välkomna att komma på ett 
träningspass och testa. Kom förbi shopen 
för att få mer information.  
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En favorit i repris - Junior-
resa till Bedinge GK 
Efter förra årets succé då vi besökte vår 
grannklubb Bedinge med ett stort gäng 
juniorer så var inte valet svårt 2018. På 
näst sista veckan av det underbara som-
marlovet så hoppade 15 glada och taggade 
juniorer på den stora bussen som körde 
oss till sommarpärlan Bedinge. 

Ett av de stora målen med våra resan 
är att stärka den redan starka gemenska-
pen som finns bland vår unga framtid. De 
var uppdelade i 4 grupper i blandad ålder, 
hcp och fick en lång lista med uppgifter 
som skulle genomföras under dagen.

Uppgifterna bestod av utmaning på 
puttinggreen och par 3 banan, men även 
anagram och kluriga matematikgåtor. 
Alla var tvungna att hjälpa till och bidra 
vilket skapade en härlig stämning. Ni får 
en kluring nedan, behöver ni hjälp så fråga 
juniorerna. 

Bedinge GK har en liten kul par 3 bana 
där alla lagen spelade scramble och som 
åskådare kunde man tro att det ornitolo-
ger ute för det var mycket birdies. Ni som 
ska åka och spela Bedinge missa inte den 
lilla banan, hoppas ni får se fåglarna. 

Efter stadig lunch med hamburgare så 
var det golfspel på eftermiddagen i heta 
förhållanden, solen gassade och kvicksilv-
ret var över 30 grader. Otrolig insats av alla 
som kämpade i värmen och många fina 

Tävling 
 
Under våren spelade många av våra juniorer en nio håls tävling. Där flit ska belönas samt bra 
resultat. På de möjliga 7 omgångarna så räknas de 4 bästa resultaten in och tas ett snitt på dem. 
Så spelaren med högst snitt vinner. Under vår/sommar så visade Hampus M prov på fin golf och 
knep första platsen för Hampus N. På en fin tredje plats hamnade Casper.  
 
Under sommaren hade vi tänkt att följa upp vårens tävling succé men temperaturer på 30-40 
grader satta stopp för golfen men ack vad vad vi har blivit duktiga på att bada. 
 
Bra jobbat alla som spelade! 
 
Signerat 
Coach D 
 
 
 

Hampus M 21  23 19   15 19,5 1 

Hampus N 18    19 17 16 17,5 2 

Casper M    17 14 16 16 15,75 3 

Elliot G 22  20 0 5   15,6 4 

Elias E 9  26 14  11  15 5 

Carl K 20    0 18 13 12,75 6 

Max L 15    6 0 16 9,25 7 

Erik M 17    17 0 0 8,5 8 

 

Tävling 
Under våren spelade många av våra junio-
rer en nio håls tävling. Där flit ska belönas 
samt bra resultat. På de möjliga 7 omgång-
arna så räknas de 4 bästa resultaten in och 
tas ett snitt på dem. Så spelaren med högst 
snitt vinner. Under vår/sommar så visade 
Hampus M prov på fin golf och knep för-
sta platsen för Hampus N. På en fin tredje 
plats hamnade Casper. 

Under sommaren hade vi tänkt att 
följa upp vårens tävling succé men tem-
peraturer på 30-40 grader satta stopp för 
golfen men ack vad vad vi har blivit duktiga 
på att bada.

Bra jobbat alla som spelade! 
Coach D.  

resultat så ”träning ger färdighet”!
På vägen hem så räknades det poäng 

efter alla dagens uppgifter och vid pris-
utdelningen så visade det sig att ett lag 
blev tvåa och hela tre lag delade första 
platsen, vilket är helt otroligt med tanke 
på de många olika uppgifterna. Jag skulle 
vilja påstå att vare sig man blev etta eller 
tvåa så var det de stärkta vänskapsbanden, 
skratten, som gjorde oss alla till vinnare.

Som tränare för juniorerna får jag 
sällan se dem på banan - att gå runt och se 
dem spela ger en bra inblick hur utveck-
lingen kan gå vidare, en mycket viktig del 
att få se dem på matchplanen, inte bara 
range och puttinggreen. 

Så när bussen var tillbaka efter 9 tim-
mars äventyr på Söderslätt så kan man tro 
att den där gamla tränaren Daniel skulle 
vara helt slut. Men äventyr med våra  
juniorer ger energi, vi tränar, vi skattar och 
har det otroligt bra tillsammans, fast jag 
kan erkänna att jag somnade ganska tidigt 
den kvällen efter detta lilla äventyr.  

   

   

   

- En favorit i repris - Juniorresa till Bedinge GK 
 
Efter förra årets succé då vi besökte vår grannklubb Beddinge med ett stort gäng juniorer så var 
inte valet svårt 2018. På näst sista veckan av det underbara sommarlovet så hoppade 15 glada 
och taggade juniorer på den stora bussen som körde oss till sommarpärlan Beddinge.  
 
Ett av de stora målen med våra resan är att stärka den redan starka gemenskapen som finns 
bland vår unga framtid. De var uppdelade i 4 grupper i blandad ålder, hcp och fick en lång lista 
med uppgifter som skulle genomföras under dagen. Uppgifterna bestod av utmaning på 
puttinggreen och par 3 banan, men även anagram och kluriga matematikgåtor. Alla var tvungna att 
hjälpa till och bidra vilket skapade en härlig stämning. Ni får två kluringar nedanför, behöver ni 
hjälp så fråga juniorerna.  
 
Bedinge GK har en liten kul par 3 bana där alla lagen spelade scramble och som åskådare kunde 
man tro att det var ett gäng ornitologer ute för det var mycket birdies. Ni som ska åka och spela 
Bedinge så missa inte den lilla banan, hoppas ni får se fåglarna.  
 
Efter stadig lunch med hamburgare så var det golfspel på eftermiddagen i heta förhållanden, solen 
gassade och kvicksilvret var över 30 grader. Otrolig insats av alla som kämpade i värmen och 
många fina resultat så ”träning ger färdighet”! 
 
På vägen hem så räknades det poäng efter alla dagens uppgifter och vid prisutdelningen så visade 
det sig att ett lag blev tvåa och hela tre lag delade första platsen, vilket är helt otroligt med tanke på 
de många olika uppgifterna. Jag skulle vilja påstå att vare sig man blev etta eller tvåa så var de 
stärkta vänskapsbanden, skratten tillsammans som gjorde oss alla till vinnare. 
 
Som tränare för juniorerna så får jag sällan se dem på banan så gå runt och se dem spela ger en 
bra inblick hur utvecklingen kan gå vidare, ett mycket viktig del att få se dem på matchplanen, inte 
bara range och puttinggreen. Så när bussen var tillbaka efter ett 9 timmars äventyr på Söderslätt 
så kan man tro att den där gamla tränaren Daniel skulle vara helt slut. Men äventyr med våra 
juniorer ger energi, vi tränar, vi skattar och har det otroligt bra tillsammans, fast kan erkänna att jag 
somnade ganska tidigt den kvällen efter detta lilla äventyr.  
 
Signerat  
Coach D. 
 
Anagram 
#1. Vilket ord gömmer sig? Alla ord har golftema. 
- ene ho in lo   - gelea  - fe ro  
- Adolfs grubblet klösts - hedern vittna - flagg bo 
- inled delningar  - dags new de  - er di bi 
- gap    - divor sent gel - vargen ingrid 
- funkig boll deg eb  - lera rena egg - rolf skog  
 
#2.  Placera ut siffrorna (1-9) under, talet 15 ska visa sig, lodrätt, vågrätt och diagonalt. 
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Söderslättsdagen
Vädrets makter var verkligen med oss 
denna dag och solen flödade generöst 
från en klarblå himmel. Bland arrangörerna 
fanns en viss oro att stranden skulle vara 
mer attraktiv än klubbens aktiviteter, vilket 
visade sig vara helt fel. Vi uppskattar att ca 
400 personer kom, njöt och tog del av ett 
späckat programpaket, förberett sedan 
lång tid tillbaka. 

Ett stort tack till Medlemskommittén 
som varit sammanhållande och ansvariga 
för Söderslättsdagen. Vi tackar också alla 
kommittéer, styrelse, klubbledning, anställ-
da och frivilliga som mangrant ställt upp 
och gjort denna dag till en succé. Vi ser alla 
fram emot kommande Söderslättsdagar.

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.

9-hålstävling
Söderslättsdagen inleddes med en snabbt 
fullbokad 9-hålstävling med ett impo-
nerande vinstbord, skänkt av dagens 
deltagande företag. Ett strålande väder 
lade grunden för ett riktigt bra resultat. 
Arrangör var Tävlingskommittén och 
tävlingsformen Greensome.  

En eloge till vår banpersonal! Banan 
var i fantastiskt skick!

Vinnare blev Patrik Jaenecke och Hugo 
Jaenecke - se bild nedan - på fantastiska 
31 slag följt av Anette Nilsson/Thomas 
Kimrin (35) och Lola Kellheim/Tommy 
Kellheim (35).

Representanter från Medlemskommittén på bilden:
 Peter Wenell, Gabriella Wahlström, Gun-Britt Maulin, Cecilia Bothén, Gertrud Cronqvist, Agnetha 

Olsson och Thomas Göransson.

Intresset var stort att testa klubbens golf-
bilar.  Vet du om att vi i samarbete med 
klubbens sponsorer har tillgång till 13 bilar!

För många var det en ny upplevelse att 
köra en golfbil och stationen uppskattades 
mycket. Ansvarig var Bankommittén, här 
representerad av Leif Bengtsson.

Putt och Chiptävling
Den obligatoriska Putt- och chiptävlingen 
drog många intresserade. De flesta kunde 
snabbt konstatera att det var betydligt svå-
rare än det såg ut! Men roligt hade vi alla!

Ansvarig var Damkommittén.
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Söderslättsdagen 
för barnen:
Vi kan bara konstatera att barnfamiljerna 
var väl representerade, men positivt var 
även alla stolta far- och morföräldrar med 
förväntansfulla barnbarn.

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

Både stora och små hjälpte till att fylla 
väggtavlan med fantasifulla skapelser. 
Ansvarig var Bygg- och Anläggninskom-
mittén. Bilden visar vår klubbchef, Joao 
Guiomar, som bidrog med några tjusiga 
streck.

Ett alltid lika populärt inslag var pon-
nyridning. I år kom 2 st ponnies med skö-
tare från Villie Gård:

På bilden ovan till höger ser vi Chiara 
som tar en tur på den vita, lite större pon-
nyn.

På bilden till höger har vi Johanna som 
provar den lilla svarta ponnyn.

Klubbens hjärtstartare
Du vet väl om att klubben har en hjärtstar-
tare utanför receptionen i klubbhuset.

Vad gör du om din spelkamrat faller 
ihop i ett hjärtstopp? Agnetha Olsson kom 
med många intressanta och värdefulla tips 
som alla ska känna till den dagen det oför-
utsedda händer!

Bland våra sponsorer 
och utställare:
Söderslätts GK har med hjälp av Rotek 
AB från Vellinge lyckats att kraftigt sänka 
värmekostnaden genom installation av en 
jordvärmeanläggning. Under Söderslätts-
dagen hade vi förmånen att få träffa 
representanter från företaget och fick 
rekommendationer om hur vi medlem-
mar på olika sätt ska kunna minska värme-
kostnaden i våra hem. 

Rotek AB ansvarade också för ett semi-
narium kring hur vi med solens hjälp kan 
sänka elkostnaden genom att sälja ”egen-
tillverkad” el! Läs mer på www.rotek.se
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Söderslättsdagen forts. Söderslättsdagen forts.

HereWeGo, en av klubbens sponsorer, 
ställde upp med ett flertal fina priser. 
Dessutom med personlig närvaro där 
man informerade om aktuella resor och 
rabatterbjudanden till klubbens med-
lemmar. Mer om HereWeGo hittar du 
på www.herewego.se

OPTIKER
MÅNSSON

JÄGERSRO AB

Optiker Månson
Hos Christina och Jens, i Optiker Måns-
sons monter, var det många som gjorde 
en enkel syntest och diskuterade olika 
synlösningar. Bland alla nyheter de visade 
upp fanns sportglasögon med läsfunk-
tion.

Läs mer på www.optikermansson.se

Mitoo Sports & Golfgeist 
deltog som utställare på Söderslättsda-
gen och vi fick bl.a. fick chans att testa 
och köpa de senaste golfvagns-model-
lerna från Motocaddy och säsongens 
Henrik Stenson solglasögon.
Läs mer på www.mitoo.se/

12  |  Rätt o Slätt nr 3 - 2018



Rätt o Slätt nr 3 - 2018  |  13

Söderslättsdagen forts.
HÄLSA PÅ är ett friskvårdsföretag på 
Östergatan 3 i Vellinge centrum. 
Vi fick på Söderslättsdagen lära mer om 
Avslappnings- Regndropps- och Hotsto-
nemassage, Reiki/Healing, Bowenbe-
handling m m. 

Veteranpoolen är Sveriges största 
arbetsgivare för pensionärer. Deras am-
bitiösa och yrkesskickliga veteraner kan 
hjälpa dig med att bl.a. städa, ta hand om 
trädgårdsskötseln, snickra, måla, passa 
barn, putsa fönster eller hjälpa dig som 
är äldre i vardagen. 
 
Behöver du hjälp i vardagen eller kanske 
du själv vill bli en av deras yrkesskickliga 
veteraner så kontakta:
Läs mer på: www.veteranpoolen.se

De demonstrerade också magnet-
smycken som blivit mycket populära. 
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Level You Up är ett företag som erbju-
der hälso- och livscoachning, mediyoga 
och andra hälsofrämjande tjänster. Jes-
sica, som driver företaget och har många 
års erfarenhet som hälsopedagog och 
hälsokonsult, fanns till vårt förfogande 
för att diskutera individuella önskemål 
och behöv. Vill du veta mer? Besök hem-
sidan på www.levelyouup.se

Byabutiken, är inredningsbutiken 
som finns i Östra Grevie. I butiken 
finns många fina och personliga inred-
ningsdetaljer, varav ett urval visades på 
Söderslättsdagen. Ta gärna en tur till 
butiken eller besök deras hemsida på 
www.byabutiken.se

   
 
 
 
 
 
 ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS FÖR 
HÖSTENS TREVLIGASTE KVÄLL: 

         
  HÖSTTRÖST Torsdagen den 19 oktober kl 18.30 
Denna kväll förtrollas vi av vinets och chokladens förföriska smaker! 
Vi har bjudit in vår egna golfare Carina Johansson från Vin & Smak, som 
kommer att leda oss i en  
 

     Vin- och choklad-provning! 
Vi provar vita och röda viner (4 sorter) till olika typer av choklad från olika länder i 
världen. Vi tar reda på vad som händer med vinet när man smakar ihop med choklad 
som är sött, salt, beskt, kryddigt osv.  
Provningen innehåller också en lättsam information om vinerna och chokladen samt 
om kakao. 
 

     Kvällen kostar 350 kr och då ingår: 
 Vin- och chokladprovning i stället för välkomstdrink 
 Middag och kaffe (ej kaka) (Dryck till maten köper man själv i baren 

       Lotter kommer att finnas till försäljning under kvällen. 

   Kvällen avslutas ca 21.30 
 
Anmälan senast 5 oktober 2017 via anmälningslista på DK’s anslagstavla 
på klubben. Anmälan är bindande. 
 

Välkommen önskar vi i Damkommitéen: 
Anna-Lena, Kristina, Carina, Britt, Agneta, Birgit, Kerstin, Anita och 
Camilla 
 
 
                                  För mer info om Vin & Smak  sök på Facebook eller  
Instagram 
 

Damkommittén  
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Söderslättsdagen forts. Söderslättsdagen forts.

Bland övriga deltagare på Söderslättsdagen:
På Söderslättsdagen hade vi glädjen att 
se både Ping och Callaway på vår dri-
vingrange. 

I bagaget hittade vi årets nyheter och 
fick givetvis testa vad som passar bäst för 
just dig!

På rangen fanns också vår Pro Agust, 
som dels bistod våra leverantörer, men 
som även höll i Prova På Golf vid olika 
tillfällen under dagen.

Från Ping fick vi träffa Joakim Gustavsson

Från Callaway kom Rasmus Hilmersson

Från Vin och Smak fick vi träffa Carina 
Johansson som berättade om möjlighe-
ten till vinprovningar i din bostad eller i 
er företagslokal. Det sägs vara en upp-
levelse som träffar direkt i mottagarens 
hjärta och gom! 

Läs mer på:  www.vinochsmak.se
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Vår maskinpark
Klubbens maskiner visades upp av Ban-
kommittén. Vem kunde tro att några 
gräsklippare kan kosta över 1 miljon! Ett 
stort tack för visningen som uppskattades 
av både barn och vuxna.

Våra vänner från Formtoppen hade 
inte möjlighet att delta personligen men 
ställde upp med en generös resecheck 
som en av vinsterna i dagens tävling.

Söderslättsdagen forts.

Perfekta fairways
Vill du också ha perfekta 
fairways?
Du har säkert sett stolpen med sandsäckar 

vid uppfarten från 
tunneln. Många tror att 
man tar en påse för att 
laga sina egna olyckliga 
duffar eller uppslagna 
torvor, helt fel!

Ser du någon an-
nans nedslagsmärke på 
green, lagar man givet-
vis detta och på samma 
sätt, ser du någon 

skada på fairway, ha alltid en sandpåse i 
beredskap för att laga skadan oavsett vem 
som har orsakat denna.

Tänk tanken att 1000 spelare varje 
vecka tar sin säck och lagar vardera 10 
skador på fairways. Detta innebär 10 000 
reparerade skador och helt säkert blir 
resultatet en av Sveriges bästa fairways. Vi 
har redan greener som besökande lovor-

dar, ska vi inte också 
bli bäst på fairways?

Ta alltid med en 
påse till tee 1 eller 10. 
Efter din golfrunda 
kom ihåg att fylla 
påsen med ny sand/
gräsfrö och hänga 
tillbaka den.

Vi pratar med klubbens Greenkeeper, eller 
Course Manager som det formellt heter, 
Magnus Pehrsson:

Hur påverkar det banan om vi 
använder dessa sandsäckar?
-”Påsarna innehåller sand och vid lämplig 
väderlek också gräsfrö. Hade alla lagat sin 
uppslagna torv, innebär detta dels att vi 
behåller en jämn och snygg fairway. Dess-
utom kommer gräsfröna snabbt att gro 
vilket också påverkar fairway rent estetiskt.

Hur applicerar jag sanden?
-” Egentligen är det bara att fylla upp torv-
skadan och gärna jämna till med klubba 
eller fot. Sedan kommer bevattning och 
naturen själv att göra resterande jobb.” 

Går det att se någon skillnad på  
banan sedan sandpåsarna kommit 
på plats?
”- Vi kan redan se en stor skillnad, trots att 
bara en del av spelarna tar med sin sand-
påse. Utan tvekan skulle vi få väsentligt 
bättre fairways om alla spelare hjälpte till.”

Något annat du önskar av oss  
medlemmar?
”- Vi som dagligen rör oss på banan ser 
ibland brister i etiken på banan. Dagligen 
ser vi spelare som lämnar bunkrar oräf-
sade. Likaså ej lagade nedslagsmärken och 
torvskador på fairway. För allas trevnad 
vill jag passa på att be alla medlemmar 

Formtoppen har tre anläggningar i  
Vellinge Kommun (Höllviken, Skanör och 
Västra Ingelstad) och erbjuder många 
olika former av gruppträning inklusive 
Crossfit. För mer information om utbu-
det, schema, öppettider och kontakt-
uppgifter se: www.formtoppen.nu 

om hjälp att återställa skador och att om 
möjligt alltid lämna banan i bättre skick än 
när du kom.”

Ett stort tack till Magnus och hans gäng 
för deras storartade jobb med vår gemen-
samma bana!



COUNT ON ME
WHEN TAKING RESPONSIBILITY: 

THE TURTLE IS AN INSPIRATION FOR OUR DOUBLE 
SECURITY CONCEPT. THAT’S WHY CERTINA IS  
HELPING TO ENSURE THE SURVIVAL OF THESE  
AMAZING CREATURES – AS A PARTNER OF THE  
SEA TURTLE CONSERVANCY. CERTINA.COM 

DS ACTION DIVER · SPECIAL EDITION · AUTOMATIC MOVEMENT · 
DIVER’S WATCH 300 M · ISO 6425 · SWISS MADE
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Kaizenslaget 1 o 2 
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Vinnare i år blev Sofia Landau/Martin 
Landau på 64 slag netto

Andra platsen gick till Anders Sandberg/ 
Catharina Sandberg Eyermann på 67 slag 
netto

På tredje plats kom Magnus Irtelius/Patric Finström 
69 slag netto

Längsta Drive Herrar: 
Daniel Linde

Längsta Drive Damer:  
Jonna Degerman

Årets upplaga av Kaizenslaget är avgjord. 
Spelform är Irish greensome, 2-mannalag.

På förmiddagstävlingen var det fullt 
startfält med 54 lag.

Tuffa vindar och flaggplaceringar, men 
ändå bra resultat

Mycket trevligt prisbord!

På eftermiddagens rond 
kom 30 lag till start, men 
ronden fick ställas in efter  
5 hål på grund av oväder 
som vägrade ge mig sig.



 

 
 

 
Söderslätts Golfklubb  

i Västra Grevie. 
Höstårsmöteshandlingar 

tisdagen den 23 oktober 2018 
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 2019. 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

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

 
Föredragningslista

  1. Mötet öppnas.
  2. Fastställande av röstlängd.
  3. Fråga om mötet behörigt utlysts.
  4. Fastställande av föredragningslistan.
  5. Information avseende referensgruppens arbete mm.
  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 av medlemsavgifter och övriga avgifter 2019.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
 motioner.
15. Övriga frågor.
16. Mötet avslutas.

Söderslätts Golfklubb
i Västra Grevie.

Höstårsmöteshandlingar
tisdagen den 23 oktober 2018

kl. 19:00 i klubbhuset.
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