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Ordföranden har ordet
      u har sommaren kommit och det är 
många aktiviteter på banan. Trots  den 
stränga och långa vintern har banan klarat 
sig bra.

Medlemsdagen genomfördes den 6 juni 
för alla åldrar som avslutades med fest på 
kvällen.

Det är glädjande att se så många glada 

spelare på vår bana, greenfee-intäkterna 
är dessutom nära budgeten som vi har för 
2013.

Banan är i mycket bra skick dock var 
den dåligt klippt en dag p.g.a att fairway-
klipparen inte hade levererats i tid.  
Problemet är löst i skrivande stund. 

Vi planerar också att finna lösningar 
för att få igång handicapgolf. Det finns 
möjligheter att få bidrag till att utveckla 
banan för handicapspelare.

Glädjande är också att vi har över 1200 
medlemmar trots den den kris som golfen 
är inne i. Vårt mål är att nå 1300 medlemar. 

Jag vill också passa på att tacka alla 
som hjälper till att skapa den positiva anda 
som finns i klubben, samt önska alla en 
trevlig sommar.

Med vänliga hälsningar
Jan  

N

Herrkommittén

Tävlingskommittén

Säsongen är i full gång. Våra veckotäv-
lingar löper på som vanligt. Du som gärna 
vill vara med men kanske inte har någon 
att spela med, glöm inte våra förbokade 
tider, måndagar 8.50 – 9.20 och måndagar 

För att vi skall kunna ha lika många täv-
lingar framöver måste fler medlemmar 
ställa upp som tävlingsledare. Vi är ett fåtal 
som får ta ett allt för stort ansvar. Tidsbrist 
och andra saker gör att 2013 ser prekärt 
ut. Den yttersta konsekvensen blir att vi 
får ställa in några tävlingar. 

Många av våra tävlingar är spons-
rade, har vi då inga tävlingsledare som 

o onsdagar 17.30 – 18.30.
Seriespelet har också startat och i 

skrivande stund tror jag nog att alla våra 9 
serielag har spelat en match.

Glöm inte att anmäla dig till vår tävling 

”Ryder Cup” som spelas fredagen 26 juli. 
Hål 1-9 spelas fyrboll och hål 10-18 spelas 
singel PB. Lagtävling med 2 deltagare.

Roland

kan ställa upp, vad gör vi då? 
Från och med 2013 införs begreppet 

EGA exakt tävlingshandicap och EGA 
exakt handicap. För att läsa mer om detta 
så gå in på Golf.se, logga in på min golf. På 
första sidan finns en PDF-fil där det bland 
annat står om exakt tävlingshadicap.

Startavgiften kommer i år också att 
vara 80 kronor förutom de tävlingar där 

mat ingår. Likaså fortsätter vi även i år med 
att lotta ut priser i varje tävling och klass.

Slutligen önskar vi från tävlingskomi-
tén Er välkomna till årets tävlingar.

Vid pennan Bo Knutsson

Vi behöver hjälp till våra tävlingar.
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 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

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

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
Tävlingsledning ...... 040 42 96 81
Kansli ...................... 040 42 96 82
Klubbchef................ 040 42 96 83
Shop/Instruktör ....... 040 42 96 85
Restaurang ............. 040 42 96 86
Fax  ......................... 040 42 96 84

Öppettider: 1/3-31/10 

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        08:00-16:00. 
        

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i september 2013.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Kansliet informerar  

341 140
TRYCKSAK

Veckomail
Det har varit lite si och så med utskicket av mina veckomail i år. Jag 
kommer inom kort att ha en lösning som medger att alla kommer att 
få information via email. Tillsvidare kan man läsa senaste veckomail 
på vår hemsida.

Ny tidbokningsintervall 2013
Tidsintervallet på 10 minuter mellan bollarna har hitintills mottagits 
på ett positivt sätt. Utvärderingen görs kontinuerligt. Vid tävlingar 
kommer vi att variera mellan 7,5 och 10 minuter beroende på typ av 
tävling samt antal deltagare.

Årsmärket
Glöm inte att hämta ut 2013 årsmärket som du sätter på bagbrickan. 

Söderslättsdagen 6 juni
Medlemmens dag blev en succé. Strålande väder och uppskattnings-
vis 150 deltog på diverse aktiviteter under dagen. Längre fram i 
tidningen ser du ett reportage och bilder från denna dag.

Strandskatan
Nu har våra kära strandskator lagt ett ägg på samma plats mitt på 
parkeringen. 
Paret turas om att ruva ägget. Området är avspärrat med två plintar.

Tävlingskalender 2013
Tävlingsverksamheten är i full gång. Håll dig ajour med vilka tävlingar 
som arrangeras genom att förse dig med en tävlingskalender. Du 
hittar även tävlingskalendern på vår hemsida. 

Bunkerkrattan
Hela krattan skall ligga i bunkern samt med skaftet i spelriktningen. 
Då slipper bankillarna hoppa upp och ner från klippmaskinen. För 
mig är det självklart att man krattar efter sig. Tyvärr finns det någon 
som har missat denna självklarhet. Se bifogad bild.

Öppettider midsommarhelgen
Restaurangen 20/6  Öppet mellan 09:00-15:00
  21/6-22/6 Stängt
  23/6  Öppet mellan 09:00-15:00
Shopen 21/6  Öppet mellan 08:30-12:00
  22/6  Öppet mellan 12:00-15:00
Kansliet 21/6  Öppet mellan 08:00-12:00

Joao Guiomar - Klubbchef

Herrkommittén

Tävlingskommittén
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Regelgenomgång

Årets genomgångar av regler ägde rum den 
10 och 11 april med totalt ett 
25-tal deltagare.

Efter den sedvanliga genomgången av de 
regler som vi oftast brottas med  under våra 
golfrundor pratade vi en del  om Vett och 
Etikett på banan.

Några nya regler har inte tillkommit 
inför denna säsong.

Deltagarna reagerade mot att många 
ofta bryter mot regeln som förbjuder att 
köra golfvagn eller golfbil mellan bunker och 
tee. Vidare önskade man att alla skulle  kratta 
efter sig i bunkrarna och att laga nedslags-
märken på green mm.

Vi var alla överens om att den årliga upp-
friskningen av regelkunskaperna är mycket 
välkommen och nyttig.

Till sist.  Tänk om alla våra medlemmar 
kunde reglerna för röda och gula pinnar 
(vattenhinder), för blå och blåvita pinnar 
(MUA) och för droppning av boll vid hindran-
den föremål. 

Genomgången hölls liksom 
tidigare av Rune och 
Nils-Göran

Klicka för att 
hämta ner 
regelboken.

Golf Cartoon - Tee Times
Önskas det lite kul till iPad eller annat nu i sommar så klicka på bilden 
under så kommer ni till trevligheter! 

spel- och tävlingshandboken 

2012–2015

S I S U  I D R O T T S B Ö C K E R
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http://www.teetimes.info/tag/golf-cartoon/
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Nytt koncept för klubbens 
nyhetsbrev

Som en del av er har märkt, har 
klubbens nyhetsbrev ibland fastnat i 
spamfilter eller servrar på Internet . 
Detta är inget ovanligt utan händer 
framför allt när man på en gång 
skickar iväg många mail. 

Att få ut information till 
medlemmarna anser styrelsen vara 
så viktigt att man beslutat sig för att 
ta i bruk ett professionellt system 
för nyhetsbrev. Detta beräknas 
kunna vara i drift under sommaren. 
Fördelarna med detta nya system är 
många. 

Risken för att nyhetsbreven ska 
fastna i vårt nya mail-system är 
minimal. Samtidigt får vi utförliga 
rapporter kring öppningsfrekvenser 
mm. Något som också är viktigt för 
oss är att felaktiga e-postadresser 
automatisk läggs åt sidan vilket 
innebär att vi alltid kan ha ett fräscht 
och aktuellt e-postregister. För din 
del kommer du att se en ny och 
förhoppningsvis fräschare design 
med mer bilder.

Andra nyheter är att du med en 
knapptryckning kan vidaresända ett 
nyhetsbrev till vänner och bekanta. 
Kanske viktigast av allt är att alla själv 
kan lägga till sig eller ta bort sig från 
dessa nyhetsbrev via ett dokument 
på hemsidan.

Har vi din e-postadress?
Det händer mycket på klubben och 
våra nyhetsbrev är det bästa sättet 
få ut vår information på. Inom 
kort kommer du att via klubbens 
hemsida  att kunna ”prenumerera” 
på nyhetsbreven och att själv lägga in 
din e-post adress.

Gert Maulin

Våra medlemmar har ordet!
”Under denna rubrik lämnar vi ordet fritt till er medlemmar.
Det kan vara nyheter, åsikter, tips eller önskemål.
Allt som redaktionen bedömer läsvärt  och som vi har utrymme för, kommer med.
Dina skrivna alster önskar vi i form av ett mail som du skickar till Joao.
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Medlemskommittén

Medlemskommittén finns 
till för DIN skull.

Vi jobbar ideellt och vår 
främsta uppgift är att få 
dig som är medlem i 

Södersätts GK att trivas i 
klubben.

Under våren har vi  
genomfört flera  
aktiviteter:

Välkommen- 
arrangemang
Efter att ha ringt och bjudit in alla nya 
medlemmar vi lyckades nå, kom ett 40-tal 
personer till två olika informationsmöten. 
Vi åt av Påjjes goda soppa och blev infor-
merades om klubben och de olika kom-
mittéernas arbete.

Söderslätts GK 
- En klubb vi trivs i!

Förmånserbjudandentill dig som är medlem i
Söderslätts Golfklubb

Varsågod!

I foldern finns flera olika företag som har tagit fram speciella erbjudanden, 

enbart för dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb!

Genom att vända dig till våra förmånsgivare bidrar du både till klubbens och 

din egen ekonomi. Förutom de speciella erbjudande du finner i denna folder 

hittar du en lista med klubbens sponsorer på folderns baksida.

Rabatter och erbjudanden gäller för 2013.

36+ dagen
En söndag i maj samlade vi klubbens 
medlemmar som har hcp 36 och högre 
för en gemensam spel-eftermiddag. 
Joao informerade om klubben och 
Agust om hur vi alla kan bli bättre golf-
spelare. Det var en uppskattad aktivitet 
med många positiva kommentarer.

60+ dagen
Vi har många medlemmar som är 60 år 
och äldre. I denna grupp finns det många 
som söker efter nya golfkompisar. En 
söndag-eftermiddag i maj arrangerade vi 
en speldag som vi kallade ”60+ dagen”.  
En vecka innan kontaktade vi så många 
vi kunde för att bjuda in och responsen 
var mycket positiv. 

Utbildning för klubb- 
värdar och regelkunskap
Det vilar också på medlemskommittén att 

utbilda nya och gamla värdar samt i regel-
kunskap. Här gäller det att hålla öron och 
ögon öppna. Anmälan görs på klubbens 
anslagstavla.  

Vi finns här för dig! 
Allt tyder på att vi lagt de svåra åren 
bakom oss.

Vi är medlemmar i en trivsam klubb 
med ett ökande medlemsantal. Vi i  
Medlemskommittén gör allt vi kan för att 
våra medlemmar även i fortsättningen ska 
trivas och må bra. 

Men för detta behöver vi din hjälp!

Har du idéer eller förslag på aktiviteter 
som kan göra Söderslätts GK ännu bättre, 
är du välkommen att kontakta oss i  
Medlemskommittén, eller Joao på kansliet.

Läs här om ERA förmånserbjudanden 
som är framtagna för er skull!

http://www4.golf.se/soderslattsgk/golfimages/Medlemsformaner.pdf
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36 + dagen
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36+ dagen.
Årets 36-dag gick av stapeln söndagen den 
5 maj och det blev en härlig dag med fint 
väder. Dagen började med att lite kort och 
nyttig information om spel och vår bana, 
därefter informerade August om kurser 
och lektioner och om hur du smidigt och 
snabbt kan komma ned i ditt handikapp.

25 spelande golfare med hcp kring 
36-54 spelade golf med hjälp av en coach 
i varje boll. 

Målet för dagen var att hitta nya spel-
kompisar, komma igång med sin golf och 
framförallt ha kul på banan vilket vi förstod 
att alla hade haft. Någon sänkte sitt hcp, 
någon etablerade nya kontakter för kom-
mande spelrundor, några kände att detta 
var ett bra tillfälle att komma igång med 
sin golf.

Vi i medlemskommittèn tackar alla som 
deltog, detta blev en mycket trevlig dag.

Hört av en höghandikappare i klubbhuset  
under 36+ dagen:
-”Jag hade egentligen inte tid att spela idag, men en supertrevlig tjej från 
Medlemskommittén ringde och bjöd in mig för att spela med andra som 
också låg på 36+. Ett sånt trevligt initiativ kunde jag bara inte säga nej till!”

Tack Medlemskommittén för ett bra jobb!
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Junior o Elitkommittén

När det skrivs har vi kommit igång riktigt 
med juniorträningen. Juniorer (9-16 år) 
startade sin träning den 4 maj och Knat-
tarna (6-8 år) startade sin träning den 
19 maj. Det är fantastiskt kul att se att 
se dessa entusiastiska ungdomar på det 
gröna underlaget beredda på att ta sig an 
den svåra konsten av golf – fast det ser 
otroligt enkelt ut när de puttar, chippar 
och slår att man blir avundsjuk.

Lite nytt från tävlingsfronten.
Skandia Tour Distrikt omg.  1 - Flommens GK (12 maj)
Placering Namn  Grupp Resultat
8 Melker Melin PA 81
2 Issabel Friberg FA 85

Skandia Tour Distrikt omg. 2 - Båstad (25 maj)
Placering Namn  Grupp Resultat
4 Fredrik Wessner PA 75
10  Melker Melin  PA 81

Skandia Tour Regional omg. 1 - Assatorp (11 maj)
Placering Namn  Grupp Resultat
8 Isak Knutsson PA 76-77 (153)
44 Fredrik Wessner PA 82-86 (168)

Skandia Tour Regional omg. 2 - Mölle (26 maj)
Placering Namn  Grupp Resultat
1 Isak Knutsson PA 72-71 (143) *
17 Issabel Friberg FA 93-41 (134)

* Vi gratulerar naturligvis Isak för sin vinst 
på Mölle – stort gratis till segern!
Not:  FA = Flickor A-klass, PA = Pojkar A-klass

Vi kommer att ha ett träningsläger i år 
igen som kommer att hållas mellan 16 – 19 
juni, där alla våra knattar och juniorer är 
välkomman att deltaga. Vidare detaljer 
runt detta kommer att delas ut under en 
av träningarna. Vi hoppas se så många som 
möjligt av våra juniorer och knattar, och 
varför inte ta med sig en kompis så att de 
kan testa på hur kul golf kan vara!

Apropå kompis så planerar vi en ”Ta med 
en kompis dag” där meningen är man kan 
ta med sig en kompis för att få visa vad 
man kan och ge kompisarna en chans att 
prova på puttning, chipping, bunkers  och 
att slå på driving rangen. Vi kommer även 
här att informera om när detta kommer 
att ske på en av träningarna under den 
närmaste tiden.

Då har säsongen startat på riktigt!

Juniorkommittén söker engagerade 
föräldrar/medlemmar!
Vi är idag sju stycken engagerade i  
juniorkommittéen men vill gärna utöka denna 
med ytterligare 2-3 medlemmar. 

Anmälan kan göras till mig  
Urban (piongatan4@telia.com), till  
Joao (joao@sslgk.se) eller  
Agust (shopen@golfinsweden.se).  

I tillägg så söker vi engagerade föräldrar/med-
lemmar som kan ställa upp lite då och då. Hjälp 
behövs alltid under knatte- och juniorträningen, 
körningar till och från tävlingar, osv. Om Ni kän-
ner för att hjälpa till med något så välkomna att 
anmäla Ert intresse till någon av oss. 

Juniorkommittén

mailto:piongatan4@telia.com
mailto:joao@sslgk.se
mailto:shopen@golfinsweden.se
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Spela Olympiagolfen

Spela Olympiagolfen 
En tävling för alla - vinn resor till OS i Rio och stöd samtidigt din klubb
Olympiagolfen genomförs av SGF tillsammans med SOK. Tävlingsperiod är 1 maj till och med 31 augusti, 
det vill säga en Olympiagolf per år. 

Nytt för 2013
Anmälningsavgiften 350 kronor för seniorer (21 år eller yngre) och 175 kr för juniorer (22 år eller äldre). f 
o m 2013 så får klubbarna 100 kr tillbaka för seniormedlem som anmäler sig och för varje juniormedlem 50 
kronor. 

Den som vill spela Olympiagolfen kan göra det under en vanlig sällskapsrond.

Alla handicappåverkande ronder kan bli en olympiagolfrond, som du själv lägger in i Min Golf. Då har vi 
kommit till essensen: Spela när du vill, var du vill, med vem du vill och hur ofta du vill. 

Olympiagolfen spelas i fem olika klasser 2013 beroende på handicap. 

Klass 1: -4,4 
Klass 2: 4,5 till 11,4
Klass 3: 11,5 till 18,4
Klass 4: 18,5 till 26,4
Klass 5: 26,5 till 36,0

Klubbens mål för 2013 är minst 250 spelare anmälda. 
Så gör slag i saken och stöd de Svenska olympierna i deras förberedelser inför Rio 2016 och stöd därmed 
samtidigt din egen klubb. 

För mer information besök http://www.olympiagolfen.se eller kontakta din Olympiagolf Ambassadör Urban 
Persson via e-mejl piongatan4@telia.com 
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Damkommittén

Mannekäng Axel!

Vårkul
Efter en lång vinter var det äntligen dags 
för damernas Vårkul den 14 april. Vid 
infarten till golfklubben möttes alla golf-
spelare av polisens nykterhetskontroll, 
som vi alla klarade utan anmärkningar. 
52 damer gav sig ut i parspelet scramble  
i dimmigt väder. När damerna spelat 
klart serverade Påjje en härlig Jambalaya 
till lunch.

 Sedan följde mannekänguppvisning 
från shopen. Det kommer helt klart att 
vara många snyggt klädda damer och 
herrar ute på golfbanan i år. Vi damer var 
dessutom duktiga på att handla så Jan 
och Agust sponsrar med fina priser till 
Helan och Halvan finalen!

DK passade också på att informera 
om årets aktiviteter inklusive augusti-
resan. I år blir det en 1-dagarsresa till 
Ljungbyheds GK 24 augusti.

Vinnare av vårkul blev Eva Lindstedt 
och Gabriella Wahlström, som kunde 
välja från ett digert prisbord, som vi kan 
tacka våra sponsorer för.

Helan och Halvan
Säsongstart för dessa tävlingar var v 
16. Många damer har spelat de första 
veckorna. De lottade tisdagstävlingarna 
är populär och jag frågade en del damer 
varför de spelar på tisdagarna. De me-
nade att det var kul att lära känna andra 
damer i klubben och att alla känner sig 
välkomna oavsett hcp och nivå på spelet. 

Ibland går golfspelet bra och ibland vill 
man egentligen inte lämna in sitt score-
kort men gemenskapen bland damerna 
uppväger ev ”dåliga dagar” i spelet. 

Tänk på att det är andra tävling-
ars former på tisdagarna den 21 maj 
greensome, 2 juli 3 klubbor+putter och 
20 augusti foresome.

Kommande aktiviteter för DK är i 
första hand Sommarslaget den 8 juli. 
Har ni frågor kring damkommittén eller 
idéer ni vill framföra, tveka inte, ta kon-
takt med oss!

Anna-Lena Tuvesson ordförande

Till kaffet blev det regelkunskaper av klubbens egen domare Rune Bengtsson. När är det fri dropp? Hur många klubblängder får jag använda?

Mannekäng Gabby!

Vinnarna av Vårkul är Eva Lindstedt, 
Gabriella Wahlström och Anna-Lenna Tuvesson.
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Prova-på-dagarna

Klubbchef Joao Guiomar, instruerar vad som skall hända under prova-på-dagarna.

Axel visar hur man puttar som en gud.

Det kom 13 personer på lördagen. 
6 av dessa tecknade sig för gröna kort utbildningen! 
På söndag kom 7 personer trots att det öste ner!
1 av dessa gick in och tecknade sig för grönt kort.
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Prova-på-dagarna

Axel instruerar i närspelets grunder - i detta fallet chippen - under prova-på-dagarna. 

Agust instruerar i golfspelets grunder - i detta fallet svingen - under prova-på-dagarna. 
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Certina Masters-finalen

Glada vinnare - Jonas Wallin och Henrik Kronholm.
Ackompanjerade av Certinas Mats Brandt - nöjd arrangör.
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Certina Masters-finalen forts.

Nöjda tvåor på Certina Masters - Axel och Christina Arinbjarnarson.
Ackompanjerade av Certinas Mats Brandt - nöjd arrangör.
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Certina Masters-finalen forts.
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Söderslättsdagen 6 juni

Söderslättsdagen 6 juni.
Massor med roliga aktiviteter och strålande väder bidrog till succén under 
medlemmens dag.
Roligt att så många barn deltog. Populärast var utan tvekan fiskedammen, 
ponnyridningen samt godisregnet. För dom äldre ungdomarna var 
golfbilskörningen höjdpunkten under dagen. 
Kvällen avlutades med 3-rättersmiddag och dans för 69 medlemmar.  
Av reaktionerna att döma vill många permanenta denna dag i framtiden. 
Tävlingen ”Söderslättsdagen” över 9 hål vanns av Kerstin Brandt och Hans-
Tore Pilåker på 22 poäng.
Stort tack till Er alla som varit delaktiga i planeringen och genomförandet av 
denna dag. 

Joao Guiomar
Klubbchef
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Godisregn!
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