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Glöm ej Julbasaren den 17 december!
Vi har öppet mellan 10.00-14.00.

Foto: Viggo Jacobsen.
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Ordföranden har ordet
2022 går mot sitt slut och jag 
försöker summera ett både spre-
tigt, utmanande och oroligt år. 

Spretigt och utmanande då vi lever i 
en svårbedömd värld med tuffa ekono-
miska villkor för många. 

Oroligt då det händer fruktansvärda 
saker i omvärlden där man också känner 
tacksamhet att vi faktiskt har det ganska 
bra.

2022 har också varit ett år då jag känner 
en enorm stolthet för vad vi ändå lyckas 
åstadkomma på klubben. 

Under året har vi av både 
medlemmar och gäster fått  
fantastiska betyg för den 
bankvalitet vi levererar. 

Vi ligger högt på betygslistan 
i Sverige och börjar etablera oss som 
en klubb man gärna bokar in sin släkt-
golf/kompisgolf på. 

2022 har som vi alla har förstått 
varit ett besvärligt år med höjda 
priser på transporter, energi och 
råvaror. 
Detta påverkar klubben på samma sätt 
som samhället i övrigt. 

Vår klubb är en ideell förening - en 
medlemsägd organisation – och det 
är utmanande att budgetera när man 
förväntas lägga årsavgifter för att ge så 
bra golf till en så rimlig peng som möjligt. 

Ökade kostnader slår hårt mot 
en budget som är lagd runt noll. 

Inför 2023 har vi nya betalsystem 
– vi har samtidigt gjort det enklare för 
dig som vill dela upp din betalning på 
till exempel 12 månader. Du väljer bara 
detta alternativ när du betalar – enkelt 
och helt upp dig hur du vill dela upp 
betalningen. 

Vi har även skapat nya medlemsfor-
mer som bara ger ett golf-id med eller 
utan greenfee checkar. 

Rekommendera gärna era 
vänner att betala dessa pengar 
till en riktig golfklubb i stället 
för att välja en nätbaserad brev-
lådeklubb.

Vi fortsätter vårt fina samar-
bete med Tegelberga Golfklubb 
och betalar 200 kr i greenfee 
när vi gästar varandras banor. 
Vi har även under hösten tecknat flera 
vänklubbsavtal med klubbar i vår om-
givning. 

Vi hoppas och tror att ni alla ska 
uppskatta detta mervärde och utnyttja 
möjligheten att spela med era vänner på 
dessa banor. 

Sammanställning finns i detta num-
mer av Rätt & Slätt samt på vår hemsida 
– där ser ni aktuella villkor hos respekti-
ve vänklubb.

Ulf och hans besättning har gjort 
sin sista dag i köket – tack för era insat-
ser på klubben och lycka till med nya 
föresatser. 

Vi var många som passade på att 
beställa Ulfs goda Gås och sås innan han 
stängde ner restaurangen.

Alla ni ideella eldsjälar som gör 
en fantastisk insats på vår klubb 
för att skapa en bra verksamhet 
för oss alla. 
Jag vill tacka er alla för fina insatser 
under året – utan er hade det inte varit 
så trevligt ute på klubben. Alla insatser 
räknas och det är summan av dessa som 
ger oss en bra verksamhet. 

Så här mot slutet av året vill jag 
även rikta ett särskilt tack till 
våra sponsorer som på olika sätt 
stöttar vår verksamhet. Vad vore vår 
klubb utan allt detta stöd? Jag vill inte 
tänka på hur det vore.

Vår härliga personal som ser till 
så att vi har en hög bankvalitet 
och att allt fungerar i både klubbhus och 
i datasystem. 

Alltid med ett leende på läpparna 
och med hög servicenivå. Tack för allt ni 
bidrar med.

Jag vill också säga varmt  
välkomna till vårt nya krögarpar 
Maria och Magnus. 
Ni träffar dem båda på vår julbasar den  
17 december då de är på plats. 

Passa på att köpa och smaka deras 
egen Söderslättskorv, som vi kommer 
att vara ensamma om. 

Efter årsskiftet börjar de förbereda 
sin verksamhet och restauranglokalen 
inför säsongsstart. 

Vi ser fram emot att få ta plats i vid 
borden och ta del av menyn.

Hoppas vi ses på julbasaren den 
17 december – ett bra tillfälle att 
träffas, köpa godsaker och julklappar. 

Jag vill önska er alla  
en riktigt God Jul och  
Ett Gott Nytt År!
Vi ses på klubben!
Christina
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 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

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

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
Tävlingsledning ...... 040 42 96 81
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Klubbchef................ 040 42 96 83
Shop/Instruktör ....... 040 42 96 85
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Under högsäsongen är öppettiderna 
08.00-16.00.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2023.

Kansliet informerar
Klubbchefen summerar 2022

Ordföranden har ordet

Så var det då tid och summera 2022 och mitt första år som Klubbchef på Söderslätts GK.
Först av allt måste jag säga att det är otroligt roligt och givande att få jobba för och med alla er 
medlemmar.
Så mycket energi och framtidstro det finns bland er.
Det har på många sätt varit ett tufft första år med nedgång av golfare och omvärldens alla 
händelser som påverkat både ekonomin och möjligheterna till utveckling.
Därför är det extra kul att vi med hjälp av fantastiska sponsorer där jag måste nämna Alex som 
gjort det möjligt till vår ombyggnad med ny shop och nytt kontor. 
Vilket lyft detta blivit för klubben.
Jag vill även lyfta fram ett stort tack till styrelsen för förtroendet och ert arbete samt alla våra 
kommittéer som gör ett otroligt arbete i vardagen.
Vårt onsdagsgäng lett av Joao och Leif ser till att hålla både bana och klubbhusområdet i ett 
fantastiskt skick. 
Eldsjälar som er är ovärderliga för en förening.
På tal om eldsjälar så skall vi under 2023 lyfta fram dessa medlemmar lite extra och jag ber er 
alla att nominera just era eldsjälar till mig via e-post.
Jag vill även skicka ett stort TACK till min banpersonal som gör ett otroligt arbete med vår bana 
varje dag. 
Detta har resulterat i att vi är rankade som nummer 45 i landet. En helt otroligt bra placering!
Tittar vi på lite statistik för 2022 så har det under året spelats 26 675 rundor golf på klubben 
varav 3920 gästrundor. 
En liten nedgång totalt med en ökad intäkt på greenfee.
Tittar vi framåt nästa år så har vi just nu hela 10 vänklubbar där ni som medlemmar spelar till 
ett lägre pris och fler håller vi på att föra samtal med.
I den årliga stora medlemsenkäten har vi inom alla områden stigande siffror men vi är absolut 
inte nöjda utan skall fortsätta att utvecklas tillsammans.
2023 innebär även stora förändringar gällande vår restaurang.
Jag vill börja med att tacka Ulf och Tina för era 2 år på klubben. All lycka i framtiden.
Sedan vill jag hälsa Magnus och Maria välkomna till Söderslätt. 
Det skall bli otroligt roligt att fortsätta utvecklingen ihop med er.
En stor nyhet 2023 är att vi får vår helt egna Söderslättskorv som kommer säljas både i restau-
rangen och i kiosken.
Det kommer även bli ett stort lyft i restaurangen där Magnus och Maria kommer investera i en 
del ny inredning.
Nu får vi alla se till att hjälpa våra nya krögare genom att äta under våra dagar på klubben.
Under 2023 kommer vi även arrangera en stor juniortävling, Söderslätts Open den 29–30 april. 
Banan kommer då vara stängd under 2 dagar för att ge 154 elitjuniorer från hela landet chan-
sen att vinna denna häftiga tävling.
Här kommer behövas massor av hjälp för att göra detta till Minnen För Livet så vill du redan nu 
anmäla dig hör av dig till mig.
Vi håller på att titta över vårt tävlingsprogram inför 2023 och en nyhet som vi redan nu kan 
berätta om är KM Match som HK och DK kommer hålla i. 
Detta är en tävling ni inte vill missa.
Alla våra klubbtävlingar kommer även vara med kanonstart för att få en roligare dag tillsam-
mans.
Jag vill avsluta med att åter framföra ett stort tack till er alla för att jag får äran och driva klub-
ben framåt tillsammans med er och önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

 
Med vänliga hälsningar
Johnny Neldeborn 
Klubbchef  
Söderslätts GK



Damkommittén forts.
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Damkommittén
Hösttröst 2022
Säsongen avslutas som vanligt med 
Hösttröst som i år var den 14/10.

I år hade vi bjudit in polis Harald 
Larsson från Regionala brottssamord-
ningen, som pratade om bedrägeribrott 
mot äldre.

Många av er känner säkert till att 
bedrägerier ökar i samhället, speciellt 
hos äldre, vi själva, våra föräldrar, grannar, 
vänner osv. 

Mötet började med mingel och lot-
teriförsäljning, sedan åt vi en god laxrätt 
och till kaffet pratade Harald. 

Lite färre deltagare än tidigare, 
då kan man fråga sig om vi ska 
fortsätta med vårt Hösttröst eller 
kanske inte. 

Kom gärna med förslag hur vi 
ska gå vidare!

Vi fick en inblick i hur polisen arbetar 
och samarbetar regionalt för att ringa 
in förövarna. Harald tog också upp en 
del exempel som hänt och hur brotten 
begåtts. Inte lätt att berätta om att man 
blivit utsatt, många känner skam av att 
bli lurad. 

Hundratusentalskronor har lurats av 
människor och sätten att göra det på är 
finurliga, man skapar ett förtroende hos 
offret, och sen besöker man (låtsas att 
vara polis) eller lirkar fram koder, bankid. 

Trots att det skrivs mycket om detta 
och alla de råd som lämnas så sker dessa 
bedrägerier ändå! 

Harald, som syns på bilden till höger 
för övrigt, menade att man aldrig ska 
lämna ut något oavsett vem som ringer/
besöker. Bra att få inblick i hur polisen 
arbetar.

Kvällen avslutades med lotteridrag-
ning och många fina vinster delades ut.

Nu ses vi till våren igen i april, om 
vi inte springer på varandra på banan 
tidigare.
Damkommittén
Agneta Bjuväng
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Damkommittén forts.



6  |  Rätt o Slätt nr 4 - 2022

Damkommittén forts.



Klara utställare:

Hantverk av diverse slag

Nya krögarna kommer vara på plats och sälja julpåsar 
från Lundachark och även sälja vår nya Söderslättskorv

Lindvall kommer vara på plats och sälja olivolja

Vi kommer ha försäljning av sill och lax

Självklart finns vår egenodlade honung  
till försäljning

Prostatacancerfonden finns på plats under dagen.

Det kommer säljas Bingolotter till  
uppesittarkvällen

Shopen håller öppet.
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Vår nya krögare!
Hej!  
Här kommer vår  
presentation.
 
Nytt år nya utmaningar!
Vi är Magnus o Maria och har varit 
gifta i 18 år. Vi delar ett stort intresse 
nämligen mat.

Magnus har jobbat hela sitt liv med 
mat både som kock och inom chark.

Maria har alltid mat som ett stort 
intresse och har jobbat med detta de 
senaste åren både inom chark o  
restaurang, utbildar sig nu till kock.

Vårt intresse har smittat av  
sig på våra 3 barn, så vi är verkli-
gen familjen mat.

När vi fick reda på att Söderslätts GK 
skulle byta krögare startade en nyfiken-
het hos oss.

Vi sökte ihop med många andra, 
och det blev nervösa veckor innan vi fick 
beskedet.

Den dagen vi fick reda på att 
det blev vi skreks det rakt ut, vi 
är nämligen lika taggade allihopa!

Våra möten med Johnny och  
Christina hade känts jättebra vid inter-
vjuerna och det kändes som de verkligen 
trodde på oss.

När vi sedan blev presenterade på 
Instagram o Facebook blev vi väldigt 
smickrade av alla fina kommentarer. Tack!

Det känns väldigt bra att ha i ryggen 
när vi ska starta.

Våra mål med restaurangen är 
bra service, det ska kännas mysigt 
att komma till oss samt god mat.

Vi har fått många goda råd av er 
redan, vi tar till oss av alla godbitar men 
hoppas ni stöttar oss i att vi gör detta till 
vår grej, och det känns som ni alla tycker 
detta låter spännande.

Vi kommer göra en del förändringar 
i matsalen, nya sköna stolar, nya gardiner 
pynt o servis mm.

Vi har även köpt en kaffemaskin så ni 
kan beställa kaffe latte, cappuccino .

Korven i kiosken kommer  
från Lundachark bl.a en egen  
Söderslätts GK korv, en smal  
korv med smak av äpple, ramslök 
och bacon.

Smakprov på denna kommer att  
finnas på Julbasaren den 17 december, 
där vi även kommer att sälja julpåsar 
från Lundachark till ett mycket förmån-
ligt pris.

I påsen kommer det att finnas 
leverkorv, julkorv, lunnamelle, 
prinskorv.

Majken vår dotter kommer även 
sälja lite kakor, det är nämligen hon som 
står för kakor o bakverk på krogen, hon 
älskar att baka!

Ölen vi kommer sälja blir från Brygg-
mästaren ( superbra service o fantastisk 
öl ,inte minst deras alkoholfria alternativ).

Det blir ett nytt glassmärke nämligen 
Triumfglass .

I januari och februari kommer vi att 
försöka få allt i ordning, måndagen den 
6 mars öppnar vi upp om vädrets mak-
ter är med oss.

Vår mat kommer bli rustik 
husmanskost och det kommer 
alltid att finnas lättare  
alternativ.

Vi kommer även att erbjuda  
Catering och konferenspaket.

Ni ska tro vi har många idéer 
som vi kommer att presentera 
för er under våren!

Ser verkligen fram emot att träffa er!

Golfshopen



Vår nya krögare!
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Golfshopen

Har du utprovade  
klubbor? 
När du handlar klubbor hos oss vill Agust  
alltid boka en tid med dig och hjälpa till med 
en utprovning, det gäller såväl klubbor för det 
långa spelet som putters och wedgar. 

Det är en självklarhet att göra en utprovning 
– en så kallad Custom Fitting innan man köper 
nya klubbor eller bara en klubba, som en putter 
eller wedge. Det gäller oavsett vilket handicap 
du har – särskilt du som har högt handikapp och 
inte kan anpassa dig till dina klubbor.

Launch monitor
Vid en utprovning tar Agust hjälp av en Launch 
monitor som visar allt tekniskt som klubbhu-
vudets hastighet, bollens utgångsvinkel och 
hastighet samt spinn. I monitorn ser vi allt som 
klubban och bollen gör – det räcker dock inte 
för att göra den perfekta utprovningen. 

Ett erfaret öga  
och kompetens
Agust måste kolla att du får rätt längd 
och lie på klubborna. Vilket skaft du ska 
ha går inte att bedöma med bara Launch 
monitorns hjälp. 

Det behövs också ett erfaret öga 
som ser spelarens tempo och rytm.  
Tempo och rytm påverkar nämligen 
valet av skaft. Detta behöver göras ut-
omhus så att vi kan se bollens hela flykt.

Vilken grepptjocklek du skall ha är 
bäst att bedöma tillsammans.

Tillsammans med Launch moni-
torn kan Agust ge dig de klub-
bor som passar dig bäst. 
Utprovade klubbor anpassade till dig 
kostar inte mer än ett standardset. 

Ditt nästa klubbköp ska alltid föregås 
av en utprovning med Agust. Då vet du 
att du får klubbor som är rätt för dig. 

I januari och februari börjar 
vi få hem de nya modellerna 
på klubbor för 2023 – boka din 
Custom Fitting med Agust så att du blir redo 
för nästa säsong.

Julklappsverkstad
Vi håller öppet i jultomtens klappverkstad 
helgerna fram till jul. Ta hjälp av oss så löser vi 
dina klappar till alla oavsett om de golfar eller 
ej. Har du inte möjlighet på helgen så kontakta 
Agust och bestäm annan tid. 

Rangen är öppen i vinter
Rangen är öppen och vi har som mål att hålla 
den öppen för utomhusträning hela vintern. 

Skulle väderlek ställa till det för oss kom-
municerar vi detta via nyhetsbrev och hemsi-
da – annars är rangen öppen. Kontakta Agust 
om du behöver ladda ditt kort. 

Den perfekta julklappen – ett range-kort 
ger både träning och frisk luft.

Att ha en lokal golfbutik på 
klubben
Många klubbar har svårt att driva shopar och 
nöjer sig med en ren servicebutik. Vi tycker 
det är otroligt roligt att kunna vara offensiva 
och kunna ha en fullsortimentsbutik på Sö-
derslätt. 

Vi är glada att ni uppskattar att ha en 
välsorterad shop och att ni vill vara trogna 
kunder till oss – det är en förutsättning för 
att kunna bedriva en komplett golfbutik på 
klubben. 

Vi har generösa öppettider och god  
service – du är alltid välkommen att kontakta 
oss i frågor stora som små. 

Vi har dessutom marknadens bästa 
bonussystem – se till att registrera 
dig i vår kundklubb och få bonus på 
dina inköp. 

God Jul
Vi önskar alla våra kunder  

God Jul och Gott Nytt 2023 
Vi hoppas ni får tillfälle till både golfträning 
och lite av koppling. Använd vintern för att 
förbereda nästa säsong så ses vi på klubben!
Agust med personal 
0707-451313 
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Simgolf 

Julavslutning för våra kommittéer och 
styrelse
Onsdagen den 30 november hade vi avslutning för en massa eldsjälar på klubben.
Ett 30-tal personer från våra kommittéer och styrelse träffades på Simgolf på Mobi-
lia för att avnjuta lite smörrebröd och spela golf. Vi spelade St. Andrews Old Course.

För att kunna utveckla en förening är det viktigt att medlemmar engagerar sig 
och ikväll fick vi tacka av detta gäng som ställer upp i vårt och torrt.

En fantastisk kväll med många skratt och mycket prat om hur vi 2023 skall fort-
sätta utveckla Sveriges Trevligaste Golfklubb tillsammans.

Just tillsammans är nyckeln till framgång och fortsätter vi bara att hjälpas åt och 
dra loket framåt kommer detta bli bättre och bättre år för år.

Tack för er insats under året.
Johnny Neldeborn 
Stolt & Glad klubbchef 
Söderslätts GK
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Simgolf forts.



Simgolf 

Johnny hade en trevlig 
prisutdelning till ettan 
och tvåan hos herrar 
och damer.

Alla bilder finns på 
vår hemsida;

soderslattsgk.com/nyhe-
ter/julavslutning/
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Inträdesansökan 2023

HELVECKOMEDLEM + 31 ÅR
Fritt spel alla dagar
Vänklubbsavtal gäller
Spelrätt ingår

VARDAGSMEDLEM + 31 ÅR
Fritt spel alla vardagar, gäller ej helg och helgdagar
Vänklubbsavtal gäller på vardagar
Spelrätt ingår
Tävlingsgreenfee gäller på helger och helgdagar

YNGRE SENIOR 22 - 30 ÅR FÖDDA 1993 - 2001
Fritt spel alla dagar
Vänklubbsavtal gäller
Spelrätt ingår

ÄLDRE JUNIOR 18 - 21 ÅR FÖDDA 2002 - 2005
Fritt spel alla dagar

YNGRE JUNIOR 13 - 17 ÅR FÖDDA 2006 - 2010
Fritt spel alla dagar

KNATTE 0 - 12 ÅR FÖDDA 2011 - 2023
Fritt spel alla dagar

KORTHÅLSMEDLEM SENIOR
Fritt spel alla dagar på vår korthålsbana

KORTHÅLSMEDLEM JUNIOR 0 - 21 ÅR FÖDDA 2002-2023
Fritt spel alla dagar på vår korthålsbana

1 600 kr

1 000 kr

1 900 kr

600 kr

INTRÄDESANSÖKAN 2023

FULLVÄRDIG MEDLEM
7 500 kr

6 700 kr

3 900 kr

2 100 kr



GREENFEEMEDLEM GULD
Aktivt golf-id
3 Greenfeebiljetter till vår 18-hålsbana som gäller under 2023 efter 13,00

GREENFEEMEDLEM SILVER
Aktivt golf-id
2 Greenfeebiljetter till vår 18-hålsbana som gäller under 2023 efter 13,00

GREENFEEMEDLEM BRONS
Aktivt golf-id
1 Greenfeebiljett till vår 18-hålsbana som gäller under 2023 efter 13,00

GREENFEEMEDLEM GOLFHÄFTER
Aktivt golf-id
Golfhäftet Plus

GREENFEEMEDLEM
Aktivt golf-id

NAMN:

GOLF-ID

ADRESS:

POSTNUMMER

POSTORT

MOBIL

E-POST

MÅLSMANS GOLF-ID

Delbetalning är möjlig
Alla avgifter läggs upp för betalning i Min Golf

Efter betalning är ditt medlemskap omgående aktivt

DESSA MEDLEMSKAP GER EJ FRITTSPEL PÅ VÅR KORTHÅLSBANA

1 199 kr

799 kr

899 kr

399 kr

GREENFEEMEDLEMSKAP

1 599 krGREENFEEMEDLEM GULD
Aktivt golf-id
3 Greenfeebiljetter till vår 18-hålsbana som gäller under 2023 efter 13,00

GREENFEEMEDLEM SILVER
Aktivt golf-id
2 Greenfeebiljetter till vår 18-hålsbana som gäller under 2023 efter 13,00

GREENFEEMEDLEM BRONS
Aktivt golf-id
1 Greenfeebiljett till vår 18-hålsbana som gäller under 2023 efter 13,00

GREENFEEMEDLEM GOLFHÄFTER
Aktivt golf-id
Golfhäftet Plus

GREENFEEMEDLEM
Aktivt golf-id

NAMN:

GOLF-ID

ADRESS:

POSTNUMMER

POSTORT

MOBIL

E-POST

MÅLSMANS GOLF-ID

Delbetalning är möjlig
Alla avgifter läggs upp för betalning i Min Golf

Efter betalning är ditt medlemskap omgående aktivt

DESSA MEDLEMSKAP GER EJ FRITTSPEL PÅ VÅR KORTHÅLSBANA

1 199 kr

799 kr

899 kr

399 kr

GREENFEEMEDLEMSKAP

1 599 kr
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Inträdesansökan 2023 forts.

GRÖNTKORT SENIOR
Gröntkort är vår utbildning för nya golfare
Hela utbildningen görs individuellt efter upplägg med vår PRO
Efter fullgjord utbildning ger det fritt spel på Söderslätts GK

GRÖNTKORT JUNIOR 0 - 21 ÅR FÖDDA 2002 - 2023

Gröntkort är vår utbildning för nya golfare
Hela utbildningen görs individuellt efter upplägg med vår PRO
Efter fullgjord utbildning ger det fritt spel på Söderslätts GK

GRÖNTKORT ÅR 2 PROVMEDLEM SENIOR
Fritt spel alla dagar
5 lektioner + 10 hinkar på rangen

GRÖNTKORT ÅR 2 PROVMEDLEM YNGRE SENIOR
22 - 30 ÅR FÖDDA 1993 - 2001
Fritt spel alla dagar

GRÖNTKORT ÅR 3 HELVECKOMEDLEM SENIOR
Fritt spel alla dagar

5 lektioner + 10 hinkar på rangen

Presentkort på 1000:- att använda på klubben

GRÖNTKORT ÅR 3 HELVECKOMEDLEM YNGRE SENIOR
22 - 30 ÅR FÖDDA 1993 - 2001
Fritt spel alla dagar
Presentkort på 1000:- att använda på klubben

GRÖNTKORTMEDLEM 2023
3 150 kr

2 700 kr

5 800 kr

3 900 kr

3 200 kr

7 500 kr

GRÖNTKORT SENIOR
Gröntkort är vår utbildning för nya golfare
Hela utbildningen görs individuellt efter upplägg med vår PRO
Efter fullgjord utbildning ger det fritt spel på Söderslätts GK

GRÖNTKORT JUNIOR 0 - 21 ÅR FÖDDA 2002 - 2023

Gröntkort är vår utbildning för nya golfare
Hela utbildningen görs individuellt efter upplägg med vår PRO
Efter fullgjord utbildning ger det fritt spel på Söderslätts GK

GRÖNTKORT ÅR 2 PROVMEDLEM SENIOR
Fritt spel alla dagar
5 lektioner + 10 hinkar på rangen

GRÖNTKORT ÅR 2 PROVMEDLEM YNGRE SENIOR
22 - 30 ÅR FÖDDA 1993 - 2001
Fritt spel alla dagar

GRÖNTKORT ÅR 3 HELVECKOMEDLEM SENIOR
Fritt spel alla dagar

5 lektioner + 10 hinkar på rangen

Presentkort på 1000:- att använda på klubben

GRÖNTKORT ÅR 3 HELVECKOMEDLEM YNGRE SENIOR
22 - 30 ÅR FÖDDA 1993 - 2001
Fritt spel alla dagar
Presentkort på 1000:- att använda på klubben

GRÖNTKORTMEDLEM 2023
3 150 kr

2 700 kr

5 800 kr

3 900 kr

3 200 kr

7 500 kr

Vänklubb - Bosjökloster GK
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Vänklubb - Bosjökloster GK

Vardagar 350 kr 
Helger 425 kr 
Gäller från 2023

Vardagar 350 kr 
Helger 425 kr 
Gäller från 2023

Vänklubb - Wittsjö GK
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Vänklubb - Bedinge GK

Vardagar 350 kr 
Helger 425 kr 
Gäller från 2023

Vardagar 300 kr efter 13.00 
Helger 300 kr efter 13.00 
Gäller från 2023

Vänklubb - Örestads GK

Vänklubb - Trelleborgs GK
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Vänklubb - Bedinge GK

Vänklubb - Örestads GK

Vänklubb - Trelleborgs GK

Vardagar 350 kr 
Helger 425 kr 
Juniorer 100 kr

Vardagar 300 kr efter 13.00 
Helger 300 kr efter 13.00 
Gäller från 2023

Vänklubb - Malmö Burlöv GK
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Vänklubb - Tegelberga GK

Vardagar 200 kr

Helger 200 kr

Vänklubb - Dragör GK

Vår vänklubb i Danmark heter Dragör GK.

Vi medlemmar har 100 DKR i rabatt på deras greenfee.

Vänklubb - Vellinge GK



Vänklubb - Dragör GK Vänklubb - Vellinge GK

En vänklubb på denna sidan sundet heter Romeleåsens GK!

Vi medlemmar betalar 350 kr på vardagar 
och vi betalar 425 kr på helger.

Vardagar 300 kr efter 13.00 
Helger 300 kr efter 13.00 
Gäller från 2023
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Vänklubb - Romeleåsens GK
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