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Vi söker funktionärer till våra tävlingar!
God Jul o Gott Nytt År alla medlemmar!
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Ordföranden har ordet

F

Tävlingskommittén

Tävlingssäsongen 2017 är i princip slut och 
vårt arbete med ett än bättre 2018 pågår!

För att bli ännu bättre 2018 behövs 
fler funktionärer till våra tävlingar och 
vi kommer därför att, om intresse finns, 
tillsammans med Skånes GF anordna en 
Tävlingsledarutbildning i början av 2018 på 
Söderslätts GK.

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

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?

Om du är intresserad av att engagera 
dig, träffa trevliga medlemmar och lära 
dig lite ytterligare om golfspel och golftäv-
lingar så kontakta mig!

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

                 ör några av oss har golfbagen gått   
                 in i vintervila, några spelar fort-    
              farande regelbundet medan andra 
har valt en resa mot lite sol och värme 
istället. 

På klubben planerar vi för fullt mot 
nästa års verksamhet och ser redan fram 
mot ett nytt spännande år. 

2018 fyller Söderslätts Golfklubb 25 
år och detta vill vi naturligtvis fira tillsam-
mans. Håll utkik efter de aktiviteter som 
ideellt engagerade på klubben arrangerar 
för alla på klubben.

Jag läser positiva artiklar som visar att 
andelen golfare och antalet spelade golf-
ronder i Sverige ökar. 

Det är dock fortfarande så att golfen 

har betydligt lättare för att rekrytera män 
än kvinnor. Som en av de första golfklub-
barna i Sverige har vi startat en spännande 
och långsiktig förändringsresa för en mer 
jämställd golf via Svenska Golfförbundets 
nya klubbutvecklings-program ”Vision 
50/50”. 

Ambitionerna är att skapa en bättre 
bana och anläggning för att på så sätt 
attrahera fler medlemmar av alla åldrar 
och båda könen till klubben.

2018 blir också ett historiskt år då vi 
tar bort den obligatoriska klubbtjänsten. 
Jag vill passa på att flagga för att klubben 
fortfarande behöver hjälp med många 
arbetsuppgifter och att Joao blir mycket 
glad om ni även fortsättningsvis vill hjälpa 
till på klubben. Klubbtjänsten har varit 
ett trevligt sätt att lära känna andra med-
lemmar och vi hoppas att aktiviteterna 
ska kunna fortsätta. Att vi väljer att ta 
bort klubbtjänsten är en ren marknads-
anpassning.

2017 blev ett mellanår där vi nödgades 
driva restaurangen i egen regi under en 
stor del av säsongen. Denna åtgärd vidtogs 
för att vi skulle säkerställa att medlem-
mar och gäster skulle mötas av en öppen 
restaurang. 

Jag har ofta talat om vikten av att vi 
har en så kallad fullserviceanläggning. 

För att ha ”levande” klubblokaler 
med klubbkänsla behöver ha 

tillgång till restaurang, kiosk, 
shop, kansli och tränings-

möj-
ligheter. 
Utan dessa ben 
tappar man lätt i kvalitet på 
anläggningen. 

I skrivande stund arbetar vi med 
att rekrytera en ny krögare som 
kan driva en bra verksamhet i vår 
restaurang inför säsongen 2018. 
Uppgiften är prioriterad i styrel-
sen och vi återkommer med info 
via Joao’s nyhetsbrev så fort vi har 
nyheter att förmedla.

Jag vill tacka våra sponsorer för 
den gångna säsongen – det ni bidrar 
med är en viktig del av klubbens eko-
nomi och en förutsättning för att vi ska 
kunna investera i och förbättra vår bana 
och anläggning.

Sist men absolut inte minst vill jag 
tacka vår personal på klubben. Vår ban-
personal lägger ner mycket arbete för 
att ge oss den fina bankvalitet som vi får 
mycket beröm för. Övrig personal uppe i 
klubbhusområdet gör allt de kan för att ni 
ska trivas på klubben. 

I väntan på våren och en ny säsong 
önskar jag er alla

En God Jul och 
Ett Gott Nytt År
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
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: 

Kansli
             Kansliets öppettider  
 1 november 2017 - 28 februari 2018 
        vardagar 09:00-15:00
 Fr.o.m. den 22 dec 2017 t.o.m. den 
 7 jan. 2018 är kansliet helt stängt.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2018.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar 

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
Medlemsantalet ökar och i dagsläget är vi 1 372 medlemmar.
Vi tappar ca. 8% medlemmar inför varje årsskifte men det fylls på med 
nya medlemmar under första halvåret.

Ny krögare
Golfklubben söker ny krögare inför nästa säsong. Jag kommer att hålla 
Er uppdaterade genom mina veckomail.

Starttidsintervall
Nästa säsong inför vi 10 minuter mellan varje boll. Ett antal 30-tider 
kommer inte att vara bokningsbara på nätet. Dessa kan endast bokas 
på plats tidigast två timmar före start. Sponsorer och samarbetspartners 
har förtur till dessa tider.

Svenska Spel
Golfklubben fick i år 8 522 kronor till barn- och 
ungdomsverksamhet av Svenska Spel. Totalt 
i Sverige fördelades 50 000 000 kronor till 
6 934 föreningar inom 70 idrotter. Stort tack 
till alla som har anmält golfklubben när ni 
spelat på Svenska Spel.

Lediga bagskåp
Vi har i dagsläget ett antal överskåp som är lediga. Ta kontakt med 
kansliet om du är intresserad av att hyra bagskåp under 2018.

Julgodis
Om vädret medger spelas årets sista tävling, Julgodis tisdag den 26 
december. 
Ta med en julklapp runt 50 kronor som går till prisbordet. Anmälan sker 
på plats och första start är 09:30. Anmälningsavgiften är 50 kronor.

Adressändring
Glöm inte att meddela ändrad adress eller andra uppgifter till kansliet.

Håll dig uppdaterad genom att gå in på klubbens hemsida  
www.soderslattsgk.com

Personalen tackar alla medlemmar, sponsorer och samarbetspartners 
för det gångna året och hälsar alla välkomna 

till en spännande golfsäsong 2018.

God Jul och Gott Nytt År.
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Medlemskommittén Medlemskommittén forts.
Vilken härlig golfsäsong!
Vilken rolig golfsäsong vi haft. Så många 
aktiviteter vi har genomfört och så mycket 
positiv feedback vi fått. Tack alla ni som 
deltagit och delat med er av era syn-
punkter. Det betyder så mycket för oss i 
Medlemskommittén och det hjälper oss 
att bli ännu bättre till nästa år.

Söderslättsdagen 
den 6 juni
Medlemskommittén fick den stora äran 
att arrangera Söderslättsdagen 2017! 

Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga arrangerade vi en rolig 
familjedag för alla våra medlemmar med 
familjer och vänner.

Trots blåst och ett hotande regnväder 
räknade vi till cirka 300-400 personer som 
gästade klubben den här dagen. 

Sommartävlingen 2017
I år var det 14 lag som anmälde sig till 
Sommartävlingen. Det blev två grupper 
om sju lag vardera. Precis som förra året 
hade en del lag svårt att hinna spela sina 
matcher. Något finalspel blev det inte på 
grund av liknande skäl.

I stället bestämde vi att de två bästa 
lagen i respektive grupp blev vinnarna. 

I A-gruppen hade Agnetha och Kaj 
respektive Gabby och Hans fyra vinster 
vardera men inbördes möte vanns av  
Agnetha och Kaj. 

I B-gruppen hade Ulla och Jan respek-
tive Sven-Olof och Robert fem vinster 
vardera men inbördes möte vanns av Ulla 
och Jan.

Resultat A-gruppen 
1:a plats Agnetha och Kaj 
2:a plats Gabby och Hans

Resultat B-gruppen 
1:a plats Ulla och Jan
2:a plats Sven-Olof och Robert

Sommartävlingen - ett  trevligt sätt att 
träffa andra på golfbanan.

På bilden Jan och Ulla Alverstrand, 
ElseMarie Göransson, fotograf Thomas 

Göransson.

Under Söderslättsdagen kunde man testa Segway Öresunds trevliga maskiner. 
De finns för golfbanan också med bredare däck och upphängning för bagen!

Utbildning i golfregler
I början på säsongen arrangerade vi två 
utbildningskvällar i golfregler. Nils-Göran, 
som kan alla golfregler utan och innan, 
fräschade upp våra kunskaper och svarade 
på alla möjliga och omöjliga frågor om 
händelser ute på banan.
 
Tack Nils-Göran för ditt engagemang! Vi 
behöver alla bli bättre på vad man får och 
inte får göra ute på banan. 
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Medlemskommittén forts.

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

Nya medlemmar 
– välkomna!
Även detta år arrangerade vi ett välkomst-
möte i början på säsongen för klubbens 
nya medlemmar. Vår krögare bjöd på en 
mustig soppa och sen stod Joao, Agust 
och alla kommittéerna för informationen. 
Det blev mycket uppskattat och vi fick en 
hel del feedback och nya idéer från våra 
nya medlemmar. Tack alla ni som kom, era 
synpunkter är mycket värdefulla för oss! 

Sunday Open – trevliga 
golfrundor på söndags-
eftermiddagen
Ung eller gammal, högt eller lågt hcp, 
singel eller par – alla är välkomna!

Varje söndag kl 15.00 under som-
maren har vi som vill, träffats och gått en 
golfrunda tillsammans. 

Vissa söndagar har vi inte varit så 
många men rekordet slogs en söndag i 
augusti då mer än 20 medlemmar kom till 
Sunday Open. 

Jätteroligt! Välkomna alla nästa år igen!

Klubbvärdar och 
Marchals – skapar trivsel 
på banan
Tänk så trevligt det är att mötas av en 
Klubbvärd när vi ska ut och spela och så 
bra att det finns Marchals som styr upp 
spelet ute på banan.

Tack alla ni som ställer upp och gör er 
klubbtjänst som Värd eller Marchals! Ni 
gör ett fantastiskt jobb!

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är 
desto bättre ordning kan vi hålla ute på ba-
nan. Håll ögonen öppna inför nästa säsong 
och kom med på utbildningskvällen som vi 
kommer att arrangera! 

Hjälper du till som Klubbvärd eller 
Marchal gör du samtidigt din klubbtjänst, 
vilket motsvarar 500 kr.

Arrangemang för 36+
Vi vill gärna genomföra ett arrangemang 
för klubbens medlemmar som har hcp 36 
eller högre. Vi har bjudit in till några olika 
aktiviteter men intresset har varit svalt.

Därför efterlyser vi nya roliga idéer 
från dig som medlem i klubben. Vad tycker 
du att vi ska hitta på för klubbens medlem-
mar som har hcp 36 eller högre? Hör av 
dig med dina synpunkter! Våra kontakt-
uppgifter 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 mycket information 

via Facebook och varje fredag kommer 
information från klubben i din mail-box. 
Dessutom håller vi naturligtvis vår flik på 
klubbens hemsida uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén
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Laddstationer för elbilar

Laddstationer!
Nu har klubben monterat upp tre eleqtroPoint laddstationer till eldrivna bilar.

Första kunden som laddar sin elbil.
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En rond i Golfsimulatorn?
Det är kanske lite kallt ute och då passar 
det ju bra att ha några banor att välja på 
inne i värmen!

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

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

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

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

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

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

Shopen har nyckel så du kommer in. 
Vill du vara där på kvällen eller när shopen 
är stängd så skicka mig ett email (minst 2 
dygn före spel) så ser vi till att simulatorn är 
förberedd när du kommer.
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Damkommittén

Terezia Lagerman, Eva Larsson, Laila Olsson

Damernas utbytestävling 
2017-08-02
En eftermiddag i augusti var det som 
vanligt dags för damernas utbytestävling. 
Bra väder och kanonfin bana var förut-
sättningarna. Denna tradition har funnits 
i många år och detta år var det kanske 
alldeles för få anmälda, svårt att veta vad 
detta berodde på, men vi i Damkommit-
tén diskuterar hur vi gör till nästa år med 
denna tävling.

Men nu tillbaks till tävlingen den andra 
augusti, 10 deltagare i A resp. B-klass, 20 
taggade damer. Klubbarna som deltog var 
Hinton gk (6), Trelleborgs gk (1) , Tegelber-
ga gk (1) Vellinge gk (1) samt Söderslätts gk 
(11)  Hinton var den mest representerande 
externa golfklubben.

Helan o Halvan Finalen 
2017-09-17
Tiden flyger iväg och nu är det snart dags 
att sätta in klubborna för säsongen. Då är 
det trevligt att se tillbaka på trivsamheter 
som varit. 

Helan och Halvan finalen avslutar 
säsongen. Totalvinnare skall koras i A- och 
B-klass för säsongen, och ett flitpris skall 
delas ut till den dam som spelat flest  
rundor 

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

Finalen som var den 17 september, 
samlade tyvärr bara 19 damer. 

Vädret var med oss och starten gick 
kl 10.10, detta beroende på att herrarna 
startade en av sina säsongsfinaler på mor-
gonen.  
 
Forts. nästa sida.

Inga Kristersson, Agneta Bjuväng , Ingrid Persson

Damerna var mycket nöjda med  
banan och uttryckte detta tydligt. 

Vinnarna i A-klassen blev tre damer 
från Hinton gk, 1. Terezia Lagerman (68), 
2. Eva Larsson (71), 3. Laila Olsson (71).

Vinnarna i B-klassen blev  
1. Agneta Bjuväng (72), Söderslätts gk, 
Ingrid Persson (77), Söderslätts gk samt 3. 
Inga Kristersson(77), Hinton gk 

De glada vinnarna syns på bilder nedan

/Agneta Bjuväng
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Damkommittén forts.

Agneta Bjuväng ,etta i B-klassen tillsammans med 
prisutdelarna Kerstin Kranz och Britt Rönngard 

Anna Lena Tuvesson ,tvåa i B-klassen Agneta Nilsson, trea i B-klassen

En bra golfdag, med många bra resul-
tat, och till slut kunde vi kora vinnarna av 
årets Helan och Halvan, A-klassen vann 
Martina Olsson som även hade bästa net-
toscore för dagen och blev därmed Årets 
H o H mästare. B-klassen vann Agneta 
Bjuväng, tvåa Anna-Lena Tuvesson och 
trea Agneta Nilsson.

Årets flitpris gick till Anna-Lena Tuves-
son, fem lyckliga vinnare vann på score-
korten. Eclecticvinnare i A-klassen Gaby 
Wahlström samt vinnare i B-klassen Elise 
Jönsson (ej närvarande)

Vi vill också rikta ett tack till alla damer 
som spelar våra tävlingar och gör dessa till 
en gemenskap för damerna! 

Damkommittén är nu igång med 
att diskutera nästa års tävlingar, upplägg, 
tidpunkter osv.

/ Agneta Bjuväng ,ansvarig för Helan och 
Halvan 

Eclecticvinnare i A-klassen Gaby WahlströmMartina Olsson ,etta i A-klassen
 och H&H mästare 2017
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Damkommittén forts.

Hösttröst 
2017-10-19
En mörk och murrig kväll träffades 43 
glada, nyfikna damer i klubbens restaurang 
för en bakvänd kväll i Damkommitténs 
regi. Bakvänd? Ja, vi började med efterrät-
ten och tog middagen sen.

Det blev en intressant och trevlig Vin- 
och chokladprovning av vår egen medlem 
Carina Johansson.

Carina håller vinprovningar hemma 
hos privatpersoner och företags-kunder 
med sin firma Vin och Smak och ikväll var 

   
 
 
 
 
 
 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  
 
 

 
 det vår tur att förtrollas av smakerna.

I år fick vi ingen drink att samlas kring 
utan det var först vid bordet som det 
bjöds på dricka i form av ett glas  
Kopparbergs alkoholfria premium-cider 
och vi välkomnade varandra i en skål.

Därefter kom en intro om vinerna 
samt för de alkoholfria dryckerna och vi 
smakade lite av dessa. Detta för att få en 
klar smakbild hur vinerna smakar i sig själv.

Vi fick lära oss om vad man ska tänka 
på i val av vin till choklad, att oftast passar 
inte choklad och vin ihop och varför de 
krockar. Vi provade då den första biten 
choklad, som var en kraftig 85% kakao-bit.

Detta för att öppna upp kakao-sinnet 
och riktigt känna mörk kakaosmak.

Därpå följde en kortare föreläsning 
om kakaons väg till Europa från maya-in-
dianerna fram tills idag. Vilka kakaobönor 
finns, hur gör man kakao, vilka närings-

ämnen finns i kakao, vad är bra resp dålig 
choklad att välja i handeln med tanke på 
fel tillsatser osv. 

Sedan började själva provningen.
Vit choklad, mjölkchoklad, mörk chok-
lad mmmmm – och dryckerna till 
mmmmmm. Eller var det gott? Nja inte 
allt, det krockade med en del viner och vi 
fick uppleva hur vinerna nu skiftade smak 
från tidigare klunk. Snacket var igång – vad 
tyckte du? Gillade du detta? Åh så gott 
detta var! Osv. En härlig stämning i tyck 
och smak spred sig.

Efter föreläsningen fick vi en god 
kalops och ”kaffe på maten”. Lotteriet star-
tade och massor av fina Tupperware-priser 
delades ut som Christina Arinbjarnarson 
hade skänkt. Tack för detta!

Där fanns också någon produkt från 
Malmö Chokladfabrik som hälsade så gott 
genom sin choklad.

Allra sist presenterade sig alla i DK. 
Anna-Lena, ordf för DK , berättade om 
aktiviteterna som DK arrangerar samt 
vissa förändringar som planeras att ske 
under 2018. 

Christina, ordf för klubben, berättade 
också lite om klubbens planer.

Det blev återigen en riktigt härlig 
Hösttröst och glada och njutfulla lämnade 
vi klubben – lite lättare i sinnet att möta 
årets mörkare månader.
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Damkommittén forts.
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Vin- och chokladprovning - kan det bli  bättre?! Mums!
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Herrkommittén
Året lider mot sitt slut och det är dags att 
summera.Vi i Herrkommittén har varit 
aktivare än någonsin och bl a introducerat 
”herrarnas resa”. Till nästa år utlovas fler 
nyheter, där vi ber att få återkomma.  Vad 
gäller de större tävlingsarrangemangen vill 
vi redovisa följande resultat:
 
Femkampen:
En4Skåne introducerade i år Femkampen, 
som har förutsättningar att bli vårt eget 
Ryder/ Solheim Cup. 

Tävlingarna inleddes på Bedinge i 
våras, varefter Söderslätt var värd nu i höst. 
Tanken är att vi fem klubbar deltar med tio 
herrar resp tio damer, totalt 100 tävlande. 
Tävlingen spelas som en vanlig singeltäv-
ling och det lag som har lägst snittscore 
netto vinner och tar hand om vandrings-
priset. Nästa år fortsätter turneringen på 
de andra tre banorna.

Lagtävlingen på Söderslätt vanns av 
Bedinge på snittet 75,2. På andra plats kom 
Söderslätt med snitt 78,47. Bästa individu-
ella resultat:
Herrar:  
1. Håcan Norell 69 
2. Leif Hjerpe 71 
3. Staffan Waldemar 72
Damer: 
1. Gertrud Bergh 68
2. Kerstin Frank 71
3. Agneta Annadotter 72

Herrgolfen:
I år har herrarna spelat nio hål på månda-
garna. Man har tävlat i A resp B klass och 
resultaten i slutspelet blev:
A klassen: 
1. Jan-Östen Nilsson 70
2. Henning Laursen 73
3. Torbjörn Jartelius 73
B klassen
1. Roger Sjöstrand 76
2. Inge Norén 78
3. Jurgen Krantz 79

Tävlingen fortsätter med samma upplägg 
nästa år. P g a hårt tryck på morgonen 
kommer vi ev att få ytterligare någon 
starttid reserverad.
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Bedinges lagledare tar emot vandringspriset

Vinnare Jan-Östen Nilsson i A-klassen Vinnare Roger Sjöstrand i B-klassen
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Herrkommittén Herrkommittén forts.
Veterangolfen:
Vår populära tävling, som spelas på tors-
dagar, för oss över 60 år. Totalt deltog här 
53 herrar och 18 damer. Alla startar från 
röd tee och det blev dramatik in i det sista. 
För att öka spänningen hela vägen in i mål 
överväger vi att dubbla poängskörden i 
själva finalen. Då får fler spelare chansen 
att ta hem förstapriset. 

Vi beslutade också att spela 2018 års 
veterangolf som två tävlingar, en 9 håls 
tävling och en 18 håls tävling, båda med 
ledarboll på finaldagen.

Starttiden blir 09.00, såväl på ordinarie 
dag torsdag som reservdagen fredag.

Förra årets mästare Kent Alfons fick ge 
sig mot rookien Rolf Palmqvist, mera känd 
som klubbens sämste puttare (snittar ca 41 
puttar per runda). Hans paroll är ju också: 
”det enklaste slaget i golf är fjärdeputten”.  
 
Resultat hela säsongen:
Herrar: 
1. Rolf Palmqvist 116 p
2. Kent Alfons 111 p
3. Paul Lindau 97 p
Damer: 
1.  Anna Nersing 138 p
2. Yvonne Gullberg 125 p
3. Tina Holmer 101 p

Slutspel serielagen:
Alla våra serielag möttes i ett prestigefullt 
slutspel, för att avsluta själva säsongen. 
70 spelare deltog och lite överraskande 
blev det vårt lag H 50 som vann tävlingen, 
som vanligt suveränt ledda av sin lagledare 
Joao. 

Noteras bör att en ännu större sensa-
tion var att bästa nettoscore hade Ronny 
Nordström med 71 netto. Hans seger säk-
rades f ö efter ett suveränt bunkerslag rätt 
ner i koppen. Ronny passade dessutom på 
att kommentera sina ”smärre skönhetsfel” 
i ansiktet. Han hävdar bestämt att dessa 
hör från hans tid som hockeymålvakt, då 
han inte bar skyddsmask. 

Det är alltså inte en trafikolycka!

Staffan Waldemar

Lagledare Joao Guiomar för  H 50. vinnare fr v Ingrid Persson C klass, Ingrid Mårtenzon A 
klass, Agnetha Olsson B klass

Rolf Palmqvist vinnare Veterangolfen.Anna Nersing vinnare Veterangolfen.
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Juniorkommittén
Juniorerna 2017 
Under året som gått har vi haft ca 50 
barn och ungdomar som har tränat 
regelbundet hos oss under vår, sommar 
och höst. Vi startade säsongen med 
ett uppskattat och kul påskläger med 
många ambitiösa golfare.  

Vår målsättning för alla läger vi gör 
under året är att de ska vara riktigt roliga, 
utvecklande för alla och att vi skapar en 
härlig gemenskap bland våra juniorer. Vi 
vill att alla ska lära känna varandra för att 
skapa en härlig Söderslätts ”anda” där 
alla är kompisar och sporrar varandra att 
utvecklas som golfare och människor. 

Under våren och hösten har även de 
yngsta och nyaste förmågorna tränat i 
knatteträningen. För många är det deras 
första kontakt med sporten och även att 
ha en tränare som hjälper till att utveckla 
dem. 

När årets höjdpunkt för barnen 
kommer, dvs sommarlovet, så har vi ett 
långt och härligt läger med tävlingen 
Skandia Cup som höjdpunkt i slutet 
av veckan. Det är Sveriges största junior-
tävling där man går vidare och kan koras 
som svensk mästare i sin åldersklass efter 
flera deltävlingar. 

Under sommaren fortsätter träning-
en och då levde många av våra juniorer 
på golfbanan vilket är helt underbart 
att se för alla oss som tittar på, speciellt 
vi tränare blir extra glada. Men golf kan 
vara en ganska underlig sport då hård 
träning och flit inte alltid direkt ger resul-
tat på sitt handikapp utan tålamod och 
långsiktighet är väldigt viktigt då vi alla är 
olika och utvecklas i olika takt. För vissa 
ger den hårda träningen utdelning först 
året efter och då höjs spelstandarden. 
Men vi har sett många som har fått se 
stor utveckling av sin golf redan detta 
året och hcp som rusat neråt. 

Ni har läst om vår lyckade sommar-
läger i Beddinge som verkligen uppfyllde 
alla kriterier för hur ett lyckat läger skall 
vara från ovan, glädje, utveckling och 
relationsbyggande. 

Under hösten så fortsatte träningen 
fram till oktober fast framtidsgrupper 
och elitgruppen tränade vidare. 
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Juniorkommittén forts.
 
Avslutningen för framtidsgruppen sked-
de en lördag i oktober. Då hade vi en 
utflyktsdag med hemliga teman. Första 
stoppet var på PGA Nationals kort-
hålsbana där deltagarna fick ha med sig 
tre klubbor och försöka bemästra den 
för dagen tuffa banan. På några av hålen 
kryddades tävling då man även fick kasta 
och sparka bollen vilket utnyttjades av 
atleterna med mästerliga resultat. 

Nästa stopp blev Bulltofta där vi 
spelade 9 hål frisbeegolf. Där vi blan-
dade briljans med att klättra i träd för att 
hämta våra kära frisbees, otroligt kul och 
här dominerade tjejerna. 

Sista stoppet för vår resa var Malmö 
klättercenter där vi prövade på att testa 
vår styrka, balans,  uthållighet och vårt 
mod när vi tog oss mot nya höjder. Här 
klättrar vi utan lina och till höjder som är 
3 meter upp och en mjuk matta under. 
Hela dagen hade vi riktigt kul och fram-
tidsgruppen är redan laddade inför nästa 
säsong. 

Tävlingsäsongen för juniorerna är 
lång. Från vårtouren till hösttouren och 
en härlig sommarsäning. Under året så 
anordnades det en sommartour på vår 
fina hemmaklubb och en hösttour där 
vi har haft gott deltagande för att vara 
första året. Bland våra killar med lågt hcp 
som har Malcom varit uppe och provat 
sina vingar mot de bästa juniorerna 
i Sverige på Skandia vilket är mycket 
glädjande för den hårt jobbande killen 
man som oftast ser på klubben. Vill ni 
följa juniorerna så håll utkik på deras 
anslagstavla.

Jag, Daniel som har skrivit dessa 
enkla rader har gjort min första säsong 
på Söderslätt och det är med ett leende 
på läpparna jag blickar tillbaka. 

Vi har härliga barn och ungdomar 
som verkligen står för ”söderslätts-
andan” på vår klubb vilket gör det riktigt 
kul och inspirerande att utveckla dem.

Vi har en fantastisk anläggning med 
ett otroligt potential för att alla golfare, 
från nybörjare till proffs kan utveckla sig 
och sin golf på bästa sätt. 

Signerat  
Daniel - tränare - Söderslätts GK 
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Juniorkommittén forts.
Familjefejden 

En tävling mellan vuxna och juniorer på Söderslätts GK.

SÖDERSLÄTTS GK  22 OKTOBER 2017

Bjärtrosarna och 
Felix. 
Det är namnet på de 
som slog på stort med 
varsin fyrpoängare! 

Sociala medier 
Världen höll andan 
medan resultatet letade 
sig ut till alla stugor. 

Guide de michelin 
En storslagen insats 
vid grillen hade platsat 
i den röda boken.TÄVLINGSREKORD 

Totalpoängen för 
vinnarna, ett svårslaget 

rekord!

TREPOÄNGARE 
Antal 3 poäng:are som 

lagen drog ihop 
tillsammans.

FAIRWAYTRÄFFAR 
Så många gånger 

träffade de båda lagen 
fairway från utslagen.

128 42 82

Det avgjordes en regnig morgon i oktober, luften vibrerande av förväntningar 
och drömmar, den prestigefyllda kampen var ett faktum. Tävlingen som spelas i 
formatet ”föräldrar mot juniorer” hade lockat 2 otroligt starka lag.  
14 ”Fd juniorer” där rutin och erfarenhet var slagord mot de 15 nuvarande 
juniorer där den ungdomliga förhoppningarna om att allt är möjligt genomsyrade 
truppen. När de två lagens ställdes upp sig på varsin sida och synade varandra 
från topp till tå märktes det att båda lagen hade ätit taggtråd till frukost och det 
var inte längre något ”curlande” från föräldrarnas sida, nu fick juniorerna klara 
sig själva! 

Chockbragden på slätten 
På veckans sjätte dag avgjordes tävlingen som gav eko i 
golfvärlden.
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Juniorkommittén forts.
 
Söderslätt bjöd på tung, svårspelad banan 
som inte gav ifrån sig någon rull på utslagen 
vilket gjorde banan lång som en 
mästerskapsbana. Greenerna höll som alltid 
otroligt fin ”Söderslätts-klass” ville betyder jämn 
och snabbhet, vilket gjorde puttningen till en 
fröjd.  
 
Under nio hål utkämpades en hård och tuff 
kamp i världsklass mellan de två lagen där 3-4 
poängare blev vardagsmat. För att krydda 
tävlingen extra fanns det bonuspoäng att hämta. 
Vård av boll, dvs fairwayträff var ett viktig 
segment, även närmast hål och long drive.   

 
Först ut för dagen gick coach Daniel, den 
rutinerade Peter Bjärtros och framtidens stora 
spelare Melwin Lundström. En formstark 
Melwin rivstartade med drivern och träffade 
fairway direkt på ettan och satte press på 
”gamlingarna” i bollen. Efter pulsen lagt sig på 
”gamlingarna” så slog coach Daniel slog sin livs 
järn 8:a på hål nummer två och kammade hem 
närmast hål till de vuxna medan Peter chippade 
i för birdie från vattenkanten på samma hål, 
publiken blev som galen och jublet hördes hela 
vägen till klubbhuset på TEGELBERGA! 

 
I de 7 efterföljande bollarna var åskådarleden 
täta och jublen hördes över hela kommunen. 
Det var långa drives, backspinn på greenerna. På 
hål åtta klev en skarpskjutande Hampus Mollin 
in och stal showen då Danel redan räknat hem 
en andra vinst för närmast hål, men unge herr 
Mollin hittade gott om utrymme mellan Daniel 
markering och flaggan. Just detta hål spelades  
som tävlingen svåraste för de båda lagen hade 
minst sammanlagda poäng här.  
 
De lättaste hålet för vinnande laget var hål nr 5 
med totalt 28 poäng och de unga tyckte hål nr 6 
var enklast med 25 intjänade poäng.  

”Är det ok att hosta i baksvingen? Nej!  
Du måste hosta under hela svingen!” 

När de nio hålen av avklarade så var grillen 
varm och det kunde grillas ljuvliga burgare av 
våra grillmästare. Taggtråden som åts till frukost 
hade lämnat kroppen för nu var det en 
underbar, kamratlig anda och stämning som 
genomsyrade hela innergården bland alla 
deltagare. Det pratades om dagens bästa och 
värsta slag, medan detta pågick så räknades det 
febrilt poäng av de internationella 
poängräknarna, ”vuxna deux points, juniorer 
quatre points” Spänningen var olidlig.. 

SÖDERSLÄTTS GK 22 OKTOBER 2017

Den vänskapliga stämningen EFTER golfrundan 
visas upp av Tim, Albin, Peter och Anders.
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Juniorkommittén forts.
Vid den gemensamma samlingen så räknades 
poängen högt i salen och summerades..  

Bragden var ett faktum och juniorerna var minst 
lika chockade som de ”fd juniorerna” som 
tillsammans lyckades lyfta den enorma, helt 
underbara trofén.  

”Kan inte förstå det, saknar just nu ord efter min 
livs största seger” sa coach Daniel direkt efter 
segern när han pratade med CNN och de andra 
stora mediebolagen. 

”Jag vill framhäva vårt otroligt imponerande lag 
som har gjort en heroisk insats för att slå 
favoriterna, detta är större än ett OS-guld! Våra 
motståndare pressade oss till att prestera på 
toppnivå i varje moment. Juniorerna var en 
fröjd att spela emot och vad jag har sett av deras 
spel idag så kommer det bara bli otroligt svårt 

att försvara denna bucklan nästa år.” 
 
En storstilad insats av alla inblandade som 
gjorde dagen till en succé och en tradition som 
ska leva länge på klubben. Så 5 plus till alla 
inblandande, ni är stjärnor!  
 
Det florerar ett rykte att ”juniorerna” redan på 
lördag kväll stod på rangen och planerade för 
den stora revanschen! 

SÅ HÄR GICK DET TILL.. 
- Spel hål 1-9 

- Spelar poängbogey.  

- 1 poäng för varje fairwayträff, vårda bollen. 

- 5 poäng för närmast hål på hål 2 och 8. 

- 5 poäng för längasta drive på hål 7, tävling från både gul 
och röd tee. 

- 3 scorer räknades på varje hål från respektive lag när de 
räknar ihop till totalscoren. Vi kallar det en lag-eccelectic. 

- Vinnarna får rätten att skryta under ett helt år!  

Linus, Carl, Jossan och Hugo bjöd på fina leenden 
trots att de var utsvultna efter prestationer på 
högsta nivå! 

Det var oerhört jämt tills bonusen..
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