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Våra nya ledamöter
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Ordföranden har ordet
fter 5 år som styrelseledamot (kassör och 
vice ordförande) har jag fått förtroendet 
att tillträda som ordförande för vår golf-
klubb. Jag tar mig an denna uppgift med 
stort engagemang, en hel del respekt men 
också med glädje. Jag får nämligen ofta 
höra när jag är ute på bygden att på  
Söderslätt är alla så trevliga när man kom-
mer dit. Att alla hälsade på mig, när jag 
2001 kom ut till Söderslätt för att starta 
min golfkarriär är faktiskt anledningen 
till att jag valde att bli medlem i just 
Söderslätts golfklubb.

Inom klubben är vi c:a 60 personer 
som arbetar i styrelse och kommittéer. 
Dessa personer är viktiga och skapar kon-
takten mellan våra medlemmar och med 
nya potentiella medlemmar. Efter helgerna 
kommer vi att kalla till vår sedan ett par år 
instiftade träff för kommittéaktiva med 
kvällsmöte och en bit mat för gemensamt 
utbyte. 

Jag kommer att fortsätta på den 
inslagna väg som vi haft med Jan som 

ordförande. Kommunikation med och 
synpunkter från våra medlemmar är 
viktigt. Vi fortsätter arbeta tillsammans 
med referensgruppen där det diskuteras 
problem och möjligheter i en öppen och 
positiv andra. Vill du vara med och påverka 
via referensgruppen så är du välkommen 
att anmäla dig till mig, Jan eller Joao.

Jag vill även verka för att vi ska bevara 
vår fina kvalitet på banan och vidareut-
veckla den. En bra bana är grunden för 
en bra golfklubb och det är viktigt att 
produkten vi säljer är bra. Om vi sparar för 
hårt på vår bana stagnerar den i utveckling 
och går baklänges. Vårt mål måste vara 
att ständigt förbättra vår bana och uppnå 
synergieffekter som fler gäster, medlem-
mar och sponsorer. 

I undersökningar gentemot våra 
greenfeegäster har vi bara fått positiva 
kommentarer om banan med undantag 
för våra bunkrar. Att vi nu till våren kan 
påbörja arbetet med att förbättra sanden i 
våra bunkrar och då även få bunkrar av bra 

kvalitet, ökar spelglädjen för oss som väljer 
att använda dessa bunkrar emellanåt men 
förhöjer även banans anseende utåt. 

Mycket har hänt under den gångna 
säsongen. Med risk för att oförvållat missa 
något vill jag ändå nämna ett par saker.

Ekonomin ser förhållandevis bra ut. 
För första gången på länge har vi själva 
klarat av vår likvida finansiering under 
hösten utan att behöva ta kortfristiga lån 
i väntan på att nästa års medlemsavgifter 
ska komma in på kontot. Detta ser jag som 
mycket positivt. Fortsatt hårt arbete avse-
ende ekonomin väntar under kommande 
säsong. 

Våra juniorers framgångar har under 
säsongen haglat över oss med jämna mel-
lanrum vilket är roligt att se. Ett bra arbete 
från juniorkommittén har dels genom 
träning och dels genom andra sociala 
aktiviteter bidragit till detta. 

Vi har under säsongen inte bara fått 
nya medlemmar utan även kunnat nyttja 
nya sponsrade golfbilar. Sponsorerna står 
för bilkostnaden och golfklubben behål-
ler uthyrningsintäkten. Vi tackar alla våra 
sponsorer för den gångna säsongen.

Jag vill också tacka alla som hjälper till 
att skapa en trevlig golfklubb där alla trivs.

I väntan på att vi kan starta upp nästa 
säsong önskar jag alla en

 
God Jul och ett  
Gott Nytt År

 
Christina

E
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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: 1/12-28/3 

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        09:00-15:00. Fr.o.m den 18/12-7/1
        håller kansliet stängt.
        

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2014.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Kansliet informerar  

341 140
TRYCKSAK

Lediga bagskåp
Vi har i dagsläget 6 överskåp som är lediga. Tag kontakt med Rune 
Bengtsson på kansliet om du är intresserad av att hyra ett skåp 
under 2014.

Bagsskåp
Ni som redan har bagskåp, var vänliga och städa undan i era skåp. 

Upphittade persedlar
Har du tappat bort en klubba, headcover eller dina glasögon så har 
vi dom kanske inne på kansliet.  Det som inte hämtats före 31 januari 
åker till tippen.

Tidsbokning
Tidsbokningen är öppen måndag-fredag 09:00-14:30 t.o.m. den 17 
december.
Därefter gäller bokning via nätet och Git-terminalen

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 under Min Golf. Viktigt då allt utskick från 
kansliet och SGF går till den adress du uppgivit. 

Nyårsjakt
Banan är stängd under Nyårsafton för nyårsjakt mellan 00:00-12:00.

Golfsimulator
Pass på och boka golfsimulatorn. Utmana en kompis eller bättra på 
golfsvingen inför nästa säsong. Bokningen kan göras via nätet. Skall 
ni vara där under helgen eller när kansliet håller stängt så kontakta 
kansliet i god tid före så ni kommer åt nyckeln.

Kansliets öppettider 1 november 2013-28 mars 2014.
Vardagar 09.00-15.00

Fr.o.m. den 18 dec 2013 t.o.m. den 7 januari 2014 är kansliet helt 
stängt.

Håll dig uppdaterad genom klubbens hemsida.

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

en ny spännande golfsäsong 2014.

God Jul och Gott Nytt År
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DamkommitténH

Anna Nersing vann årets flitpris.

          elan och Halvan finalen 
avslutade tävlingssäsongen. 
Två vinnare ska koras en i A-klassen och en 
i B-klassen och ett flitpris skulle delas ut till 
den dam som spelat flest gånger. 

Finalen som var den 22 september 
samlade ett tretiotal damer och vi hade tur 
med vädret. En fin golfdag med många bra 
resultat, och till slut kunde vi kora vinnaren 
av årets Helan och Halvan i A-klassen Lis-
beth Ridell och B klassen Martina Olsson. 

Bästa netto resultat för dagen stod 
Agneta Annadotter.

Årets flitpris gick till Anna Nersing.
Damkommittén är nu igång med 

att diskutera nästa års tävlingar, upplägg, 
tidpunkter osv.

Det absolut sista arrangemanget 
damkommittén står för är 

Hösttröst 
Marschallerna välkomnade våra 55 damer, 
som träffades för en glad och lättsam 
höstträff. Snacket och skratten ekade 
snabbt och stämningen var positiv.

Damkommittéen presenterade sig 
och berättade vilka två som avgår och nya 
namn togs emot.

Påjje stod för en riktigt höstig gryta; 
Biff Bourgogne med allt därtill.

Till kaffet kom kvällens föreläsare; 
Anna Bergström från Formidabel Kost-
hälso o livsstilsrådgivning. Vilken härlig 
frisk och positiv fläkt! 

Anna lärde oss, om små, bra knep att 
hålla ångan och orken uppe på golfbanan. 
Hon lämnade även recept på enkel en-
ergidryck och energibars. Berättade om 
träningstillfällen för vintern utan golf och 
vi blev alla väldigt inspirerade. 

Dessutom tipsade hon oss att gå in på 
www.uppladdningen.nu . Där finns massor 
av bra info angående hälsa/kost/golf eller 
annan träning.

Nu blir det lättare att stå ut i vinter!

Vi vill passa på att ge ett tack till alla damer 
som deltar i våra aktiviteter och gör dessa 
till en gemenskap för damerna!

Damkommittén önskar er alla en  

God Jul och Gott Nytt År 

Damkommittéen
Anna-Lena Tuvesson

Lisbeth Ridell vann A-klassen i Helan och Halvan.

Martina Olsson vann B-klassen i  
Helan och Halvan.
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Damkommittén forts.

Anna Nersing vann årets flitpris.
Anna Bergström från Formidabel Kost-hälso o livsstilsrådgivning var föreläsare under hösttröst.
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Junior o Elitkommittén
Hejsan på Er alla!
Spelsäsongen över och vi kan vara stolta över våra juniorer och deras framgångar.  
För att nämna några få framgångar och aktiviteter som lyser upp deras vilja av att 
förbättra sig och ha kul samtidigt (inte bara på banan men även utanför);

Axel Arinjarnarson – kvalificerat sig till Nordic League 2014
Isak Knutsson – kvalificerat sig till Skandia Tour Rix
Fredrik Wessner - kvalificerat sig till Skandia Tour Rix
Melker Melin - kvalificerat sig till Skandia Tour Regional
Isabell Friberg - kvalificerat sig till Skandia Tour Regional, samt uttagen till  
Isabell Friberg - Tysklandsmatchen
Juniorserien – kom 3:a i mellanserien och därmed kvalificerad till Elit 

     Olympiagolfen – trots en inte så  
     bra beskrivning av tävlingen (lovar  
     bättring för 2014) så tycker jag att  
     grabbarna och tjejerna anordnade  
     denna tävling väl.

     ”Fyra glada Olympiagolfare ”

Söderslättsmixen – ännu ett lyckat arrangemang av våra grabbar och tjejer 
Söderslättsdagen – en fantastisk dag för föreningen och där juniorerna fick visa sig.

Detta var bara några av de höjdpunkter 
som jag vill dra fram och som visar på 
att allt det hårda arbete som lagts ner av 
Junior & Elitkommittén och våra juniorer 
ger och sporrar till framgång.

”En av våra juniorer på Söderslättsdagen ”

Hejsan på Er all! 
Spelsäsongen över och vi kan vara stolta över våra juniorer 
och deras framgångar. För att nämna några få framgångar och 
aktiviteter som lyser upp deras vilja av att förbättra sig och ha 
kul samtidigt (inte bara på banan men även utanför); 

Axel Arinjarnarson – kvalificerat sig till Nordic League 2014 

Isak Knutsson – kvalificerat sig till Skandia Tour Rix 

Fredrik Wessner - kvalificerat sig till Skandia Tour Rix 

Melker Melin - kvalificerat sig till Skandia Tour Regional 

Isabell Friberg - kvalificerat sig till Skandia Tour Regional, samt uttagen till Tysklandsmatchen 

Juniorserien – kom 3:a i mellanserien och därmed kvalificerad till Elit  

Olympiagolfen – trots en inte så bra beskrivning av tävlingen 
(lovar bättring för 2014) så tycker jag att grabbarna och 
tjejerna anordnade denna tävling väl. 
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Stolpskottet åter på schemat
I detta nu kan jag stolt avisera att vi kom-
mer att återinföra ”Stolpskottet”, i dag 
planerat till söndagen den 31 augusti, så 
att vi än en gång får en fast årlig junior-
tävling på schemat. 

Tanken är att denna tävling kom-
mer att bli en egen liten ”Pro-Am” där 
våra juniorer kommer att ta rollen som 
Pro och vi andra som vanligt rollen som 
Amatörer (inte svårt egentligen, eller 
hur?).

Med detta kommer vi också att 
initiera en ny start av ”Juniorstolpen” 
där alla som vill kan frivilligt sponsra våra 
juniorer och samtidigt få en gratis plats 
till Stolpskottet i augusti. 

Det kommer mer information om 
detta via veckomejlen, en ny länk på vår 
hemsida och via separat flyers och med-
delanden.

Vi tackar klubben och dess medlemmar 
för deras stöd och hoppas på mer av det 
samma under 2014.

God Jul och ett Gott Nytt År önskar 
Junior & Elitkommittén Er alla! 

Medlemskommittén
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Medlemskommittén
Vi önskar alla medlemmar en 
riktigt God Jul!
Vi från medlemskommittén önskar er 
alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År!

Innan vi tar julledigt ska vi 
i medlemskommittén pla-
nera färdigt alla aktiviteter 
inför 2014. I nästa nummer 
av Rätt & Slätt kommer du 
att kunna läsa om alla roliga 
arrangemang som väntar. 

Arrangemang under 
2013
Under det gångna året 
arrangerade vi 36+ dagen 
och 60+ dagen, utbildade i 
golfregler och såg till så att 

det fanns klubbvärdar och marshals på 
banan. 

Vi hälsade nya medlemmar väl-
komna till klubben. Tillsammans med 
marknadskommittén arrangerade vi 

prova-på-golf och, sist men inte minst, 
tillsammans med övriga kommittéer i 
klubben, var vi med och arrangerade 
Söderslättsdagen den 6 juni.

Vi finns till för dig som är medlem. 
Kom gärna med ris och ros och egna 
idéer! Det hjälper oss att göra ett ännu 
bättre arbete nästa säsong. 

Vi behöver fler kreativa kommitté-
medlemmar!

Medlemskommitténs främsta upp-
gift är att få dig som medlem att trivas i 
klubben. Det gör vi bl a genom ett antal 
arrangemang som vänder sig till olika 
grupper bland våra medlemmar.

Vi letar efter nya och kreativa med-
lemmar till vår kommitté! Så känner du 
för att jobba med oss i Medlemskom-
mittén – hör av dig! 

Våra kontaktuppgifter finns på klub-
bens hemsida! 

Hej!
Måndagstävlingarna: 
Minst 50 poäng för att nå final, ändras till 
de 30 deltagare som har samlat samman 
flest poäng under säsongens måndags 
starter, samt de 5 deltagare av övriga som 
har deltagit i flest antal måndags starter 
under säsongen. 
Startavgiften ändras till 40:-.

Onsdagstävlingarna: 
Minst 50 poäng för att nå final, ändras till 
de 20 deltagare som har samlat samman 
flest poäng under säsongens onsdags 
starter, samt de 4 deltagare av övriga som 
har deltagit i flest antal onsdags starter 
under säsongen. 
Startavgiften ändras till 40:-.
Vi har fått ytterliggare fast starttid på 
onsdagar, 13.00 och 13.10.

Veterangolfen: 
Startavgiften ändras till 60:-.

Herrkommittén
Roland Olsson
rolande.olsson@telia.com
0708-397948

Herrkommittén
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Hans Börresen
 
Jag kan tyvärr inte spela så mycket golf 
( HC 12,4 ) som önskas för att arbetet 
" Stör ". 

Jag pendlar mellan Oslo och Vellinge. 
Bor nära klubben och har förmånen att 
kunna vara på banan efter endast några 
minuter. 
Jag gick in i klubbens styrelse med uppdrag 
i marknadskommittén, som i dag består av 
en liten kompetent grupp.

Jag hoppas kunna hjälpa klubben att 
fortsätta att utvecklas på en sund ekono-
misk grund.Vi i marknadsgruppen kom-
mer att göra vårt bästa för att medlem-
mar, sponsorer och besökare skall trivas på 
Söderslätts Golfklubb.

Nya ledamöter

Leif Bengtsson
 
Jag heter Leif Bengtsson och har precis 
tagit plats i klubbens styrelse. 

Jag är en gift 62-årig hallänning som 
flyttade till Vellinge 1977. 

Har varit medlem i Söderslätts GK sen 
1992. 

I 10 år satt jag i Marknadskommittén, 
varav 8 som ordförande. 

De senaste åren har jag varit Valbered-
ningens ordförande. 

Nuvarande golfhandicap är 19 och  
jag gör mina bästa resultat i 4-manna-
scramble. 

I yngre år spelade jag volleyboll i det 
som numera heter Hylte/Halmstad volley, 
samt fotboll i Torups Bandyklubb.

Yrkesmässigt har jag varit fritidstjäns-
teman i Hylte, Halmstads och Vellinge 
kommuner. 

Sedan 1992 har jag drivit ett grönyte-
företag där vägföreningar, bostadsrätts-
föreningar, villaägare, m fl har varit kunder. 

Den viktigaste kunden var Vellinge Kom-
mun, som jag skötte idrottsanläggningar 
åt. Företaget håller jag på att avveckla.

Som så många andra håller jag på 
Halmstads Bollklubb i fotboll.

Vi har totalt 3 nya ledamöter i Styrelsen, Hans Börresen, Eva-Marie Nilsson och 
Leif Bengtsson. I kommande nummer presenterar vi Eva-Marie Nilsson.

Konferenspaket
Söderslätts Golfklubb har alla förutsättningar att göra en konferens, kick off eller möte för 
kunder till ett givande och uppskattat event. 
Du får trevliga lokaler i en lugn och avslappnad miljö, god mat, kul ”koppla av” inslag och inte 
minst ett familjärt omhändertagande!

Efter dina önskemål:

Låt oss skräddarsy en konferens precis så som du önskar den.

På vårt ”smörgåsbord” finns mycket att välja på:

Vi erbjuder:
Två konferensrum på övre våningen. Det stora som rymmer 
minst 12 personer, har en härlig terrass med utsikt över banan. 
Det mindre passar utmärkt för grupper på ca 5-7 personer. 
Tillgång finns till Internet, OH, projektor (i det större) och  
kopiering i kansliet. 

Glada konferensdeltagare:
Gör din konferens till något man minns. Väv in ett varv på 
korthålsbanan. Eller varför inte en puttningstävling? Oavsett 
om deltagarna är golfare eller inte blir det uppskattat med ett 
träningspass med instruktör. Söderslätt har bättre tränings-
möjligheter än flertalet andra klubbar. Självklart ordnar vi allt, 
klubbor, bollar, driving range och instruktör.

Mer... En Clinic är alltid väldigt uppskattat.  
Ett golftrolleri som måste ses!

Här ovan det  lilla konferensrummet.

Här ovan det stora konferensrummet.

Viktigast av allt:
Förutsättningen för en lyckad konferens är faktiskt bra mat! Vi på 
Söderslätts GK är stolta över vår krögare Påjje som erbjuder vällagad 
och närodlad mat som serveras i lugn och vacker miljö.

Prisbild: 

Lokaler, fika förmiddag och eftermiddag samt lunch kostar 395:-/
person, exklusive moms.

Övriga aktiviteter enligt offert.

Nästa konferens:
Ring eller maila för ett attraktivt förslag på nästa konferens:

Klubbchef
Joao Guiomar      Tel. 040-42 96 83.       Mail: joao@sslgk.se 

Testa gärna också vår golfsimulator, som året om hjälper dig 
att justera svingen eller hitta den optimala bollflykten.
Simulatorn är alltid populär, även bland konferensdeltagare!

A4 konferenspaket_u_simulator.indd   1 2012-09-10   13:50:37
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Herrkommittén
Konferenspaket
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Du får trevliga lokaler i en lugn och avslappnad miljö, god mat, kul ”koppla av” inslag och inte 
minst ett familjärt omhändertagande!
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Låt oss skräddarsy en konferens precis så som du önskar den.

På vårt ”smörgåsbord” finns mycket att välja på:

Vi erbjuder:
Två konferensrum på övre våningen. Det stora som rymmer 
minst 12 personer, har en härlig terrass med utsikt över banan. 
Det mindre passar utmärkt för grupper på ca 5-7 personer. 
Tillgång finns till Internet, OH, projektor (i det större) och  
kopiering i kansliet. 

Glada konferensdeltagare:
Gör din konferens till något man minns. Väv in ett varv på 
korthålsbanan. Eller varför inte en puttningstävling? Oavsett 
om deltagarna är golfare eller inte blir det uppskattat med ett 
träningspass med instruktör. Söderslätt har bättre tränings-
möjligheter än flertalet andra klubbar. Självklart ordnar vi allt, 
klubbor, bollar, driving range och instruktör.

Mer... En Clinic är alltid väldigt uppskattat.  
Ett golftrolleri som måste ses!

Här ovan det  lilla konferensrummet.

Här ovan det stora konferensrummet.

Viktigast av allt:
Förutsättningen för en lyckad konferens är faktiskt bra mat! Vi på 
Söderslätts GK är stolta över vår krögare Påjje som erbjuder vällagad 
och närodlad mat som serveras i lugn och vacker miljö.

Prisbild: 

Lokaler, fika förmiddag och eftermiddag samt lunch kostar 395:-/
person, exklusive moms.

Övriga aktiviteter enligt offert.

Nästa konferens:
Ring eller maila för ett attraktivt förslag på nästa konferens:

Klubbchef
Joao Guiomar      Tel. 040-42 96 83.       Mail: joao@sslgk.se 

Testa gärna också vår golfsimulator, som året om hjälper dig 
att justera svingen eller hitta den optimala bollflykten.
Simulatorn är alltid populär, även bland konferensdeltagare!
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Julbazaren var trevlig!

Inre Rum
Hälsa, massage och avslappning...

Stress och friskvårdsterapeut
Annika Larsson
0708-83 22 41
inre-rum@telia.com
www.inre-rum.se

CHOKLADHUSET i Limhamn
Här bjöds det på praliner och lakrits för smaken är viktig!
Olof Stamer
040 - 51 10 25
info@chokladhusetlimhamn.se
www.chokladhusetlimhamn.se/
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Julbazaren var trevlig! forts.

Karl G Utveckling
Specialitet Varmrökt Lax. Sillsorter också 
för den delen som är väldigt goda! 
Kalle Jeppsson
070-559 88 08
kallejeppsson@hotmail.com
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Julbazaren var trevlig! forts.
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Tableline
Lyxigt, enkelt och bekvämt  för det dukade bordet!
Dukar, ljus, servetter, porslin, glas och andra produkter 
för din dukning.
Christina Arinbjarnarson
0708-393402
christina.arinbjarnarson@bredband.net
www.tableline.se

Christina Wadhed Arinbjarnarson.



Christina Wadhed Arinbjarnarson.
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Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
235 94 Vellinge
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