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Söderslätts GK önskar medlemmarna en 
trevlig sommar! Ha kul på golfbanan!

Hampus Neldeborn svingar på första tee.
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Ordföranden har ordetD

Ny fräsch uteservering

Söderslätts GK har ideella krafter att tacka 
för mycket. En trio som verkligen jobbat 
hårt är Börje Nerheden, Paul Lindau och 
Kaj Nilsson. De tre som alla ingår i An-
läggningskommitté Bygg, är snart färdig 
med ombyggnaden och tillbyggnaden av 
restaurangens uteplats. Medlemmar och 
gäster har nu fått tillgång till ett fräscht 

och ett väsentligt större uterum med nytt 
plasttak. Inom kort blir gaveln inglasad 
vilket skapar lä från bistra vindar. Ett tack 
också till Glaspågarna med Olle Nilsson 
och Kjell Björkman i spetsen som sponsrat 
glasväggen. Även möblemanget är nytt 
och sponsrat av Ronny Nordström.
Tack alla för fantastiska insatser!

Kom och ät!
Restaurangen och vår krögare har som många 
andra drabbats hårt av Corona pandemin och 
behöver din hjälp! Gynna din klubb, din restau-
rang och dig själv med en god vällagad måltid 
som med fördel kan intas på nya uteplatsen. 
Vill du inte gå inomhus, kan du bara kalla på 
personalen som även tar beställningar där ute.

                        et är en mycket annorlunda 
                   situation, där de flesta av oss inte  
            tidigare har upplevt något liknande. 
Vi håller självfallet ständig bevakning på 
utvecklingen och följer de rekommenda-

tioner som kommer från Folkhälsomyn-
digheten och Svenska golfförbundet. Nu 
längtar vi alla efter att det går över så att 
livet kan återgå till lite mer normalläge. 

I vart fall spelas det mycket golf på vår 
klubb och många upptäcker golfen igen 
efter att ha gjort några års uppehåll. Vi 
har ett positivt medlemsflöde och många 
nybörjare på klubben, vilket är mycket 
roligt att se. Det känns positivt med all 
aktivitet på klubben och det är en motvikt 
till den tråkiga och svårgripbara situatio-
nen i världen. 

Vi har också ett ökande antal green-
feegäster som spelar hos oss. På klubben 
går jag och njuter varje gång vår bana får 
beröm och det är ofta. Banan är i mycket 
bra skick och vår banpersonal arbetar hårt 
för att åstadkomma detta. 

En ständig utveckling av vår bana är 
viktig för att hela tiden förbättras. Läs 
gärna reportaget om banan och vad som 
planeras framöver i detta nummer av Rätt 
och Slätt. Håll utkik i Aftonbladet – snart 
kommer det även ett reportage om vår 
bana där.

Glädjande nyheter är också beskedet att vi 
från juli kan starta upp vår tävlingsverksam-
het igen. Det är roligt att vi kan genomföra 
Söderslättsveckan under vecka 29 – med 
vissa justeringar så att vi följer gällande re-
kommendationer. Vi kommer t ex att ändra 
våra kanonstarter till vanlig start. 

Vår restaurang har öppnat upp för fullt 
och vi genomför just nu en renovering av 
vår uteplats. Vi har haft många soliga dagar 
under våren och många har passat på att 
ta en fika eller lunch i de nya utemöblerna. 
Våra nya kockar får mycket beröm för 
maten så passa på att smaka antingen på 
plats eller ta med mat hem. 

Den 1 juli planerar vi för att hålla vårt 
senarelagda vårårsmöte – vi håller det ut-
omhus på vår nyrenoverade uteservering. 
I vanliga fall ber vi er att komma många 
– denna gång ber vi er att bara komma en 
person från hushållet och att ni istället tar 
med fullmakt från övriga.

Ta hand om varandra!
Vi ses på klubben!
Christina
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ut i 2:a veckan i september 2020.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar maj 2020

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
I slutet av maj var vi 1270 medlemmar. Förra året motsvarande tid var 
vi 1245 medlemmar. Ökningen är framförallt fler Helveckomedlemmar 
och Yngre Seniorer.

Spelade ronder
Det spelas oerhört mycket golf i hela Sverige.  
I slutet på maj presenterade Svenska Golfförbundet  
statistik över bokningar och spel vecka 1–19.  
Det har skett en kraftig ökning med 50% under  
perioden vecka 1-19. Fram till den 10 maj har det  
i år spelats totalt 1 759 875 sällskapsronder,  
jämfört med 1 063 530 ronder samma period i fjol.

På Söderslätt hade fram till den 31 maj spelats 11 440 ronder varav 
8 639 var egna medlemmar. Förra året under motsvarande period 
spelades 7 832 ronder varav 4 280 var egna medlemmar.

Bokningssnittet i Sverige per klubb är 7 244, förra året var den 4 242 
ronder.

Söderslättsveckan
Folkhälsomyndigheten ger klartecken till tävlingsverksamhet från den 
14 juni. Vi genomför därmed Söderslättsveckan enligt plan.
Alla tävlingar hittar ni på Min Golf.

Players 1st Medlemsundersökning
Cirka 360 golfklubbar i Sverige deltar i Players 1st 
medlemsundersökning. 
Den 24 juni är det dags för första utskicket. 

Bagskåp
I dagsläget finna inga lediga skåp. 

Adressändring
Glöm inte att meddela ändrad adress eller andra uppgifter till oss 
alt. registrera dina nya uppgifter eller kontrollera att dina uppgifter 
stämmer via www.golf.se Min Golf. 

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts 
Golfklubb genom att anmäla detta 
nästa gång du använder ditt spelkort. 
Ca. 50 miljoner kommer att delas ut till 
ungdomsidrotten under 2020. Förra året fick 
junior/elitkommittén ca. 8 000 kronor

Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.golf.se
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Damkommittén

Sittande från vänster Agneta Bjuväng, Birgit Fredgardh, Ulla Thell, Mona Melin och Camilla Lindqvist.
Stående från vänster Anna-Lena Tuvesson och Ingela Strandborg
På bilden saknas Anita Åkesson och Kerstin Kranz

Damkommittén 
rapporterar
Säsongen är i full gång och vi spelar golf 
som aldrig förr. Många är på banan, av-
stånd kan hållas och frisk luft får man på 
köpet! 

Helan och halvan spelas med lott-
ning på tisdag förmiddag och eftermiddag. 

Alla andra dagar i veckan kan man 
också spela, bara man antecknar sig i 
pärmen och betalar. 

Den första 4-veckorsperioden  
(v17-v20) hade vi många spelare, betydligt 
fler än förra året.

Seriespelet blev inställt denna sä-
song, vi hoppas på nästa år istället. 

Utbytesgolf som vi planerade har 
också hittills varit inställt, vi får se vad som 

händer senare i sommar.
Vårkul kunde inte genomföras, men 

vi hade en informationsträff den dagen 
om Augustiresan. 

Resan i år går till Lydinge golfresort den 
22–23/8 och vår förhoppning är att den 
kan bli av, vi avvaktar.
Damkommittén 2020, har varit och son-
derat på Lydinge gk och det är jättefint 
boende och god mat, banan också helt ok.
/Dk Agneta Bjuväng
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Vår fantastiska bana!
Vår fantastiska bana!
Visst har väl även du förundrats över hur 
vacker och välskött vår bana är. Speciellt 
vid denna tiden på året är det ett rent nöje 
att blicka ut över gröna, välklippta böljande 
fairways och mjukt rundade kanter runt 
dammarna. Lika trevligt är det att få putta 
bollen i hål på en av Söderslätts högklassiga 
och snabba greener. 

Vem har vi då att tacka för banans 
kvalitet? Givetvis vår lilla, men djupt enga-
gerade stab av banpersonal med green-
keeper Magnus i spetsen. Men inte ens 
vår duktiga banpersonal hade klarat sin 
uppgift om inte vi i klubben haft en stabil 
ekonomi att luta oss mot. Det kostar näm-
ligen en hel del med bevattning, gödsling 
och ogräsbekämpning!

Men det ligger också ett tungt ansvar 
hos oss medlemmar och andra spelare 
på banan. Påsarna med sand och gräsfrö 
har gjort underverk på vår fairway och 
det är med stor glädje vi ser spelare fylla 
igen både egna och andras uppslagna 
torvhål. På bara några veckor därefter är 
den skadade ytan som ny igen. Många har 
anammat detta och tar med sig en påse 
och kanske det är därför vi nu kan njuta av 
våra sällsynt vackra fairways.

Samma sak gäller våra fina greener, 
skapade av engagerad banpersonal. Men 
de behöver vår hjälp!  Greenens stora 
fiende är våra nedslagsmärken. Bevisligen 
försvinner dessa snabbt, till och med på 
några timmar om de lagas på ett korrekt 
sätt. Så tar vi bara alla vårt ansvar kommer 
vi även i fortsättningen att kunna spela på 
en av Skånes mest välskötta banor.

Det är ett rent nöje att blicka ut över 
gröna, välklippta böljande fairways och 
mjukt rundade kanter runt dammarna.

Ett exempel på nya avrinningsytor där bollar som rullar av green ska fångas upp samtidigt 
som greenen blir mer tilltalande estetiskt.

På hål 8 finns funderingar kring att flytta bunkrar i sidled så att det ska vara möjligt att 
rulla in bollen.
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Vår fantastiska bana! forts.

1. Börja med högsta gräskanten. Stick 
ner piggarna på greenlagaren i marken 
några millimeter utanför kanten till själva 
märket. 

2. Vrid greenlagaren inåt mot mitten 
av nedslagsmärket och för på så sätt in 
grästurf och greenmaterial, upprepa 
detta åt fyra håll runt nedslagsmärket. 
(Om så behövs, upprepa proceduren 
men denna gång några millimeter 
utanför förra lagningen). 

3. Jämna till ytan med ett försiktigt och 
lätt tryck med skon eller med din putter.
Ett riktigt lagat nedslagsmärke syns inte 
(ovanför ytan) och läker snabbt. 

Lämna greenen i det skick som 
du själv önskar finna den!
Ett nedslagsmärke som inte lagas 
självläker inte, utan det kan vara kvar 
flera veckor beroende på när banperso-
nalen luftar och/eller sanddressar nästa 
gång. Först då blir ytan jämn, men för 
fläcken med döende gräs som sedan blir 
en bar fläck kan det ta ytterligare några 
veckor innan den växer igen. Om man 
lagar sitt nedslagsmärke ordentligt läker 
det inom några timmar och puttytan 
är reparerad i samma sekund som du 
lagat det. Det är en golfspelares plikt att 
åter- ställa puttytan efter sig av hänsyn 
till övriga spelare och vård av banan, som 
kostar mycket att sköta.

Rätt redskap
Använd en riktig greenlagare, nycklar, 
peggar, klena plastlagare eller dylikt du-
ger helt enkelt inte. Det ska vara en or-
denlig greenlagare i hållfast material som 
inte sviktar och som känns bra i handen. 

Källa: Svenska Golfförbundet

 
Micke: Skickar dessa bilder och några till separat. De kan behöva fräschas upp lite i Photoshop! 
 
Micke nedanstående instruktion kanske du kan stoppa in i en ruta närheten av texten ovan. Har hämtat den från 
Golfförbundet och källa bör anges. (se nedan) . Du hittar länk nedan ifall du vill plocka ut bilden med högupplöst än jag gjort. 
 
https://golf.se/globalassets/klubb-och-anlaggning/banskotsel/allman-banskotsel/laga_nedslagsmarke.pdf 

 
 
 

1. Börja med högsta gräskanten. Stick ner piggarna på greenlagaren i marken några millimeter utanför kanten till själva märket.  
2. Vrid greenlagaren inåt mot mitten av nedslagsmärket och för på så sätt in grästurf och greenmaterial, upprepa detta åt fyra håll 

runt nedslagsmärket. (Om så behövs, upprepa proceduren men denna gång några millimeter utanför förra lagningen).  
3. Jämna till ytan med ett försiktigt och lätt tryck med skon eller med din putter. 

Ett riktigt lagat nedslagsmärke syns inte (ovanför ytan) och läker snabbt.  

Lämna greenen i det skick som du själv önskar finna den! 
Ett nedslagsmärke som inte lagas självläker inte, utan det kan vara kvar flera veckor beroende på när banpersonalen luftar 
och/ eller sanddressar nästa gång. Först då blir ytan jämn, men för fläcken med döende gräs som sedan blir en bar fläck kan 
det ta ytterligare några veckor innan den växer igen. Om man lagar sitt nedslagsmärke ordentligt läker det inom några 
timmar och puttytan är reparerad i samma sekund som du lagat det. Det är en golfspelares plikt att åter- ställa puttytan 
efter sig av hänsyn till övriga spelare och vård av banan, som kostar mycket att sköta. 
 
Rätt redskap 
Använd en riktig greenlagare, nycklar, peggar, klena plastlagare eller dylikt duger helt enkelt inte. Det ska vara en ordenlig 
greenlagare i ha ̊llfast material som inte sviktar och som ka ̈nns bra i handen.  
 
Källa: Svenska Golfförbundet 
 
 
 
  

Så här lagar du nedslagsmärken

Genom att fylla igen våra egna och våra gästers 
uppslagen torv, kan vi bibehålla den höga kvalitet vi idag 

har på våra fairways. 
Gör till vana att alltid ta med en påse sand/gräsfrö.

Skada på fairway. Reparerad med sand och snart osynlig skada.



Rätt o Slätt nr 2 - 2020  |  7

Anläggningskommitté bana
Nytt på banan!
Är du nyfiken på vad som händer fram- 
*över med banan? Någon som vet 
mycket om detta är Leif Bengtsson, 
styrelserepresentant i anläggningskom-
mitté bana.
En vacker vårdag tog vi en tur med Leif 
runt banan och fick pekat ut några av de 
förändringar som är förestående. 

Hej Leif vad har du att berätta 
om banan?
”- Vi är mycket nöjda med kvalitén och vi 
är också tacksamma för vår riktigt duk-
tiga banpersonal. 

Tittar man på aktuella förändringar 
så har vi valt att gräva igen två bunkrar 
på hål 4. Skälet för detta är att dessa 
bunkrar varit lite väl skymda, men fram-
för allt för att de ofta vattenfylldes och 
tog för mycket av våra resurser. Men vi 
har också en vision om att, rent estetiskt, 
förbättra hål 4 genom en plantering av 
pilar till höger om de tidigare bunkrarna. 
Vi håller också ögonen på den ensamma 
pilen som många hamnar bakom. Pilen 
ska finnas kvar, men den måste nog 
snart hamlas för att den inte ska falla 
vid någon storm. Vår önskan med dessa 

åtgärder är att hålet ska få mer karaktär 
av ett ”dogleg höger hål” och att spelet 
leds mer åt vänster på fairway. 

Något annat vi dragit igång, som 
kanske inte syns lika påtagligt, är avrin-
ningsytor runt några av våra greener. 
Vid första anblicken kan det se ut som 
en gräsbunker, men tanken är att en bra 
inspelad boll som rullar lite för långt ska 
stoppas upp av denna gräsyta och inte 
rinna iväg ut i ruff. Ser man rent estetisk 
på dessa ytor så tillför de mycket genom 
att på ett vackert sätt rama in hålet.”

Finns det några hål som ni eller 
våra medlemmar inte är nöjda 
med?
”- Det finns många åsikter om de flesta 
hål, men jag tror nog flertalet medlem-
mar i stort är nöjda med banans karak-
tär. 

Möjligen finns viss irritation över 
bunkrarnas placering på hål 8. Det är 
inte helt omöjligt att vi, i vinter, väljer att 
bredda sidobunkrarna och gräva igen 
den främre bunkern. 

Detta för att spelare, som slår kort 
men rakt, ska ha en ärlig chans att kunna 
rulla upp bollen på green. Men jag kan, 
som alltid, inte lova något. Det finns det 
ju alltid också en ekonomisk aspekt på 
det hela! 

Det pågår också en diskussion kring 
hål 17 där många av våra spelare från röd 
tee har svårt att nå fram till green. 

Önskemål finns att öppna upp hålet 
genom att flytta röd tee framåt i syfte 
att korta avståndet något till hål.

Sen vet vi att många som spelar från 
röd tee på hål 18 har önskat att tee flyt-
tas till höger. Detta för att skapa ett mer 
fritt spel framåt utan att skymmas av 
det stora trädet till vänster där fairway 
börjar. Men eventuella förändringar här 
blir, i så fall, till vintern.”

På en del ställen kan vi se föränd-
ringar i semiruffens placering, 
hur tänker man där?
”- Det pågår ständigt ett arbete med att 
optimera fairway. Ibland kan det vara av 
estetiska skäl och ibland av säkerhetsskäl, 
där vi försöker styra bort spelet från 
intilliggande hål. 
Men vi är också öppna för förslag från 
våra medlemmar. 

Vi har t.ex. hört önskemål om att 
fairway på hål 1 ska klippas närmare röd 
tee, och så har det blivit. 

Vi har också förändrat klippningen 
till höger om dammen på hål 2 med 
syfte att underlätta för spelare som väl-
jer att spela säkert. Idag kan man hitta en 
liten foregreen där dammens högerkant 
möter green.”

Tack Leif, vi hoppas i senare nummer 
kunna få mer information om vår bana 
och det förändringsarbete som pågår 
och om ekonomi mm har räckt till för 
alla önskemål.

I Anläggningskommitté bana 
ingår följande:

Leif Bengtsson  Styrelsens 
 representant
Agust Arinbjarnarson  Ledamot
Magnus Pehrsson Ledamot   
 och greenkeeper
Patrik Jaenecke Ledamot
Gabriella Wahlström Ledamot
Peter Lundqvist Ledamot
Martin Ask Ledamot
Joao Guiomar Ledamot och   
 klubbchef

Kommittén träffas 4-5 gånger per år och 
genomför också besiktningar av banan 
med jämna mellanrum.

Har ni frågor eller åsikter ni vill dela med 
er av till Anläggningskommitté bana, 
finns alla kontaktuppgifter på hemsidan. 
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Medlemskommittén
En annorlunda golfsäsong!
I början på året träffades vi i Medlems-
kommittén för att planera årets aktiviteter. 
Vi hade mycket på agendan men det som 
hände därefter är vi alla medvetna om – 
Coronaviruset slog till med full kraft vilket 
bl a innebar att flera av våra planerade 
aktiviteter ställdes in.

Vi kan i alla fall glädjas åt att vår fina 
bana är fylld av golfare, både medlemmar 
och greenfee-gäster, varje dag. Vädret har, 
hittills, varit fint och att vara ute i friska 
luften och gå en runda tillsammans med 
goda vänner är både roligt och nyttigt.

Tänk bara på att hålla avstånd, kratta 
inte bunkrarna, lyft inte flaggan och kän-
ner du dig det minsta krasslig så stanna 
hemma!

Nya SUNDAY OPEN –  
varje söndag eftermid-
dag hela sommaren

Vill du träffa nya golfkompisar och sam-
tidigt förbättra ditt golfspel? Ung eller 
gammal, lågt eller högt hcp, singel eller par 
ALLA är välkomna! 

Vi ses utanför shopen kl 13.30. Du 
behöver inte anmäla dig i förväg men alla 
som deltar måste ankomstanmäla sig pre-
cis som vanligt. Berätta om du vill spela 9 

eller 18 hål i samband med att du anmäler 
dig så förenklar det för oss när vi fördelar 
bollarna. Du som är vardagsmedlem beta-
lar reducerad greenfee, 200 kr.  

Vill du vässa ditt spel ytterligare? 
Inled med 30 minuters träning med Agust! 
Kom 12.45, anmäl dig i shopen och få extra 
träning av vår Pro, Agust!

För 50 kr/person erbjuds du 30 minu-
ters träning i grupp inför golfrundan. Varje 
söndag får du träna på någon ny detalj i 
ditt golfspel. Vi är övertygade om att det 
kommer att förbättra ditt spel på sikt.

Alltså:
* Nya SUNDAY OPEN varje söndag hela 
sommaren
* Du som vill inleda med 30 min. träning - 
samling 12.45, kostnad 50 kr.
* Du som bara vill spela - samling 13.30.

Naturligvis håller vi avstånd till varandra 
och om du känner dig det minsta krasslig 
så stannar du så klart hemma!

Regnar det så ställer vi in.

Har du frågor?
Kontakta Peter Wenell som är ansvarig för 
aktiviteten.  
Du når Peter på  
peterwenell@gmail.com eller  
0704-570353.  

Golfvärdar – skapar 
trivsel inför golfrundan
Förra säsongen var det tyvärr så få som 
anmälde sitt intresse att vi tvingades ställa 
in hela arrangemanget. Nu tar vi nya tag! 
Vårt mål är att det ska finnas en golfvärd 
vid hål nr 1 varje lördag och söndag från 
mitten av juni till i slutet på augusti. 

För visst är det trevligt att mötas av en 
golfvärd när du ska ut och spela. Det ska-
par trivsel för oss medlemmar och ger ett 
positivt intryck till våra greenfee-gäster.

Vad gör en golfvärd?
I år anpassar vi arbetsuppgifterna med 
hänsyn till Corona-situationen. Det innebär 
att årets golfvärdar tar emot spelarna vid 
hål nr 1, hälsar välkommen och prickar av 
mot en anmälningslista. 

Golfvärden informerar också om de lo-
kala regler som finns på banan och checkar 
så att spelarna har greenlagare med sig. 

Ett trevligt och välkomnande sätt un-
derlättar och varför inte önska lycka till när 
spelarna går mot första hålet.

Viktigt är att hålla avstånd till spelarna 
och om du inte känner dig frisk så stannar 
du hemma.

Hur blir jag golfvärd?
Anteckna dig på anmälningslistan på klub-
ben! Notera gärna också vilken/vilka dagar 
som passar dig bäst så återkommer vi med 
mer information.

Har du frågor?
Kontakta Annelise Schäfer som är den av 
oss som är ansvarig för aktiviteten. Du når 
Annelise på  schafer.psykologi@gmail.
com eller 076-118 58 99.

mailto:peterwenell@gmail.com
mailto:schafer.psykologi@gmail.com
mailto:schafer.psykologi@gmail.com
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https://www.facebook.com/ 
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

Söderslättsdagen  
den 6 juni
Medlemskommittén fick, även i år, den 
stora äran att arrangera Söderslättsda-
gen 2020! Med hjälp av övriga kommit-
téer och andra frivilliga skulle vi arrang-
era en trevlig dag för alla våra medlem-
mar med familjer och vänner.

Tyvärr tvingades vi att ställa in  
arrangemanget p g a Corona-situatio-
nen men vi hoppas kunna genomföra 
Söderslättsdagen nästa år igen.

Nya medlemmar  
– välkomna!
Klubben har ett positivt inflöde av nya 
medlemmar. Under de senaste åren har 
vi arrangerat ett välkomstmöte för er. 
Det har blivit mycket uppskattat och 
tanken var att genomföra årets möte 
den 17 mars. Men tyvärr tvingades vi 
ställa in även detta arrangemang.

Vi hoppas ändå att Du som är ny 
medlem känner dig välkommen till 
klubben. Har du några frågor eller syn-
punkter så är du mer än välkommen 
att kontakta Joao, vår klubbchef, eller 

någon av oss i Medlemskommittén! 
Våra kontaktuppgifter finns på klubbens 
hemsida.

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 kom-
mer information från klubben i din mail-
box. Dessutom håller vi naturligtvis vår 
flik på klubbens hemsida uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén

PS. Glöm ej stötta kiosken efter 9:an.

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
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Herrkommittén Herrkommittén forts.
Herrarnas Måndagsgolf.
Alla herrar, såväl gammal som ung (fyllt 
21 år), träffas och spelar på måndagarna. 
Antingen bokar man själv en tid i GIT eller 
kommer man till de förbokade tiderna 
08.50-09-50 eller 17.20-17.30 ( ändras 
beroende på intresset, se GIT). 

Startavgiften är 40 kr och pengarna 
går till priser. För mer information läser du 
som vanligt på vår hemsida under fliken 
Herrkommittén eller på anslagstavlan på 
klubben. 

Samling för lottning av bollarna sker 
en stund innan utomhus. Vi märker f n ett 
ökat intresse från våra yngre medlemmar 
att träffas på kvällen. 

Välkomna!

Veteranernas 
torsdagsgolf.
Här är alla, både damer och herrar, som 
är födda 1960 eller tidigare, välkomna att 
delta och alla spelar från röd tee. 

Tidigare har vi bara haft förbokade 
tider på morgonen from 09.00 och framåt 
men pga Corona är det tillsvidare även ok 
att spela när man vill under dagen. På så 
sätt minimerar vi trängseln. 

Startavgiften är 60 kr och anmälan 
görs på telefon 040-42 96 80 alt  
040-42 96 82, om man vill vara med i 
lottningen på morgonen. 

Spelar man på annan tid är det bara att 
boka själv i GIT och se till att ha en markör. 
Mer information på vår hemsida under 
fliken Herrkommittén eller på anslagstav-
lan på klubben. 

Observera att finalen är flyttad en 
dag till 8 oktober.

Här håller vi avstånd.

Per-Erik sköter lottningen utomhus.

Herrarnas Kick off / sam-
ling serielagen 5 april.
I skrivande stund har klubben bara genom-
fört en ”riktig” tävling i år, Herrarnas Kick 
off, som också var tänkt att fungera som 
uttagning för serielagen. 

Nyligen kom beslutet från Skånes 
Golfförbund att inte bara vårsäsongen 
ställts in, utan hela seriesäsongen. 

Så för serielagen blir det till att träna 
och komma igen nästa år.

Per-Erik Larsson, en riktig klippa!

Janne Folkestad enputtar, medan vår gamle ordf 
Peter Bengtsson och regerande mästaren 18 hål 

Anders Holstein ser på.
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Herrkommittén Herrkommittén forts.

Herrarnas resa till Söl-
vesborg 29-30 augusti.
Händer inget oförutsett planerar vi att 
genomföra resan som vanligt. 

Vi har 40 platser och just nu har vi 32 
personer som anmält sig. F n finns både 
golfbil och enkelrum ledigt. 

Vi har fått en timme senare starttid 
på lördagen (12.00), varför bussen går från 
Söderslätt kl 09.00. 

På lördagen spelar vi en fyrmanna 
Texas Scramble och på söndagen en vanlig 
singeltävling. Det är först till kvarn som 
gäller.

Staffan Waldemar

Vår Kick off genomfördes verkligen i  
Coronans tecken. Samling utomhus, ingen 
gemensam måltid eller prisutdelning, 
utan man fick ett startkit med mat och 
scorekort innan man gick ut. Spelarna fick 
skriva åt sig själv, vilket sen godkändes av 
markören. Offentliggörandet av prislistan 
filmades och filmen ligger på hemsidan, 
under Herrkommitténs flik.

Vinnarna:
H22: Henrik Pettersson
H40: Ardian Fida
H50: Pelle Sörensson
H60: Henning Laursen
H70: Jan-Erik Nilsson

Vakans Herrkommittén.
Vi har en vakans i vår kommitte´ och ber ev 
intresserade att kontakta vår ordförande 
Roland Olsson, 070-8397948, helst före 
vårt nästa möte 1/7. 

Ambitionen är att få mer spridning 
i åldrarna, så att alla åldersgrupper får 
komma till tals. Vi ser därför gärna att du 
som är lite yngre engagerar dig. 

Vi brukar ha ca sju sammanträden 
om året, ha ansvar för några tävlingar och 
hjälpa till med diverse göromål, bl a på 
Söderslättsdagen (inställd i år). 

Janne Folkestad enputtar, medan vår gamle ordf 
Peter Bengtsson och regerande mästaren 18 hål 

Anders Holstein ser på. Joao Guiomar och Staffan Waldemar meddelar slutresultatet.
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Börja spela golf
Känner du någon som borde 
börja spela golf?
Tänk på att vi just nu har en kampanj där du får ett 
Grönt kort och fritt spel på Söderslätts GK resten av 
året för 2950 kr.

Du går kursen individuellt eller tillsammans med en 
vän på tider du själv väljer.

Du bestämmer själv takten tillsammans med oss. 
Du behöver inga klubbor direkt utan får låna av oss 

– i takt med att din sving utvecklas hjälper vi dig med 
vilka klubbor som passar dig. Vi har bra nybörjarpaket 
till fina priser.

Välkommen att använda vår service i shopen. 

Agust med personal 
040–429685
0707–451313 
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Golfshopen
Shopen på din klubb - ständigt beredd att ge dig full service.

Det är en annorlunda situation vi alla just 
nu befinner oss i och vi gör allt vi kan för 
att hjälpa dig som behöver lite extra sup-
port. Vi hjälper dig som behöver med 
service utomhus, hemlån eller med hem-
leverans. Tveka aldrig att ta kontakt med 
oss om vi kan göra något för dig.

Har du sett vår 
modevisning?
I år valde vi att göra vår modevisning på 
nätet – vi vill särskilt tacka våra modeller 
som ställer upp så engagerat för att vi ska 
kunna presentera våra kläder och produk-
ter. Extra roligt i år var att både damer och 
herrar tagit del av vår modevisning som 
tidigare varit en damaktivitet. 

Facebook
Följ oss på Facebook: Agust Golf  
Söderslätt, så missar du inte nya filmer och 
andra aktiviteter som vi gör.

Event
Vi genomför flera event under året – 
många i samarbete med våra kunniga 
leverantörer. 

Tag chansen att komma på dessa för 
att prova produkter, ställa frågor eller bara 
för att det är trevligt. 

Vi kommunicerar dessa till er via  
nyhetsbrev – du anmäler dig till våra  
nyhetsbrev via vår hemsida  
www.soderslatt.golfstore.se.

Har du bokat en 
personal shopping?
Flera har redan utnyttjat möjligheten att 
få extra hjälp av oss och ha butiken för dig 
själv. Hos oss kan du boka en privat ”perso-
nal shopping” med någon av oss, för att få 
hjälp med utrustning eller kläder utanför 
ordinarie öppettid. 

Du kan komma ensam eller tillsam-
mans med några du själv väljer att ta med 
dig. Kontakta oss i shopen och boka in din 
tid.

Fullsortimentsshop
Vi finns här för dig på  din golfklubb och är 
en fullsortimentsshop där vi noga har valt 
ut de bästa produkterna i varje kategori. 

Prisgaranti
Det finns en myt om att golfshopar vid 
golfbanan har högre priser, men genom 

Golfstore’s prisgaranti håller vi 
inte högre priser än t ex Dormy. 
Vi är garanterat inte dyrare men garanterar 
däremot att vi ger dig en bättre golfupple-
velse. Vi ser till så att du hela tiden har rätt 
utrustning för ditt spel och dina ambitio-
ner. Se också till så att du listar dig till vårt 
fördelaktiga bonusprogram.

Går du och funderar på 
en ny putter? 
Kom in och titta och prova vårt utbud – 
men precis som när du köper övriga klub-
bor ska du ta hjälp av oss för att få en riktig 
custom-fit för din nya putter. 

Vi hjälper dig att välja den putter som 
fungerar bäst för just dig – då blir det 
roligare att putta ute på banan. Boka gärna 
en tid.

Har du bokat ett 
Lektionspaket?
Både Agust och Lars brinner för att göra 
dig till en bättre golfare. Få hjälp att göra 
ditt spel roligare - boka in en lektion. 

För dig som vill arbeta lite mer regel-
bundet med din golfträning - välj ett av 
våra lektionspaket. 

Vi har paket med 3, 5 eller 10 lektioner 
till ett rabatterat pris. 

Välkommen att ta din golf till nästa 
steg oavsett erfarenhet och handikapp – 
boka en tid i shopen så börjar vi där.

Vill du förbättra ditt 
närspel?
Visste du att i snitt är 43% av våra slag på 
banan en putt. Du kan tjäna många slag i 
spelet runt och på green. Håll utkik efter 
våra populära kurser i närspel och puttning 
– de brukar snabbt bli fullbokade. 

Kurserna ges i grupp om max 6 per-
soner. Vi brukar starta upp dessa efter 
midsommar.

Välkommen att använda vår service i 
shopen. 
Agust med personal 
040–429685
0707–451313 
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