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Ordföranden har ordetV

Klubbens golfbilar

                 i har haft en minst sagt annorlunda             
           golfsäsong, med mycket spel och 
många nya golfare. I skrivande stund läser 
jag att vi har passerat över 10 miljoner 
spelade ronder i Sverige hittills i år – det 
innebär en ökning med 34%.  Här nere i 
södra Skåne vet vi ju att säsongen nästan 
aldrig tar slut så vi spelar ju vidare.

Vi har många nya medlemmar på vår 
klubb – bland dessa finns både återvän-
dare till golfen och nybörjare. Under 2021 
har vi ett gemensamt ansvar och en rolig 
arbetsuppgift i att integrera nya golfare 
dels i spelet men även i klubben och våra 
trevliga aktiviteter. 

Jag är glad och tacksam att vi har så 
många kommitté aktiva som engagerar sig 
i att ordna trevliga event på klubben. Det 
finns plats för fler i denna viktiga verksam-
het så du som skulle vilja engagera dig – 
tveka inte att ta kontakt med någon av oss 
på klubben så hjälper vi att lotsa dig rätt. 

Det spelas mycket på vår klubb och vi 
har fått oerhört mycket beröm för banans 
kvalitet och skötsel. Jag tackar vår banper-
sonal för det fantastiska arbete de lägger 
ner för att skapa denna fina kvalitet. 

Klubben har ett klart positivt med-
lemsflöde och ökade greenfee intäkter 
från gäster som spelar hos oss, vilket ger 
goda indikationer om en förstärkt  
ekonomi. 

Jag ser med det gott hopp om att 
kunna arbeta vidare med den investerings- 
och reparationsplan som finns för klubben, 
ett steg i taget.

Det ökade spelet och den situation vi 
befinner oss i avseende Covid -19 medför 
också ökade kostnader i form av utökade 
städrutiner, hygienartiklar, handsprit, 
printade score kort, bunkerkrattning, 
reparationer m. m. Vi har även anskaffat 
ytterligare golfbilar samt bytt batterier i 
övriga bilar, då det ökade spelet och  
Corona regler gjorde att vår befintliga 
bilpark inte räckte till. 

Många har upptäckt vår nyrenoverade 
uteplats i år – sitt gärna ner under tak och 
njut en god lunch eller fika. Hittills har star-
ten på hösten erbjudit flera soliga dagar.

Den 27 oktober håller vi vårt höstårs-
möte – vi planerar för att hålla det utom-
hus så ta gärna med en extra varm tröja. 
I vanliga fall ber vi er att komma många 
– denna gång ber vi er att bara komma 
en person från hushållet och att ni istället 
tar med fullmakt från respektive. Vi får 
förhålla oss till den situation som råder och 
anpassa vårt årsmöte efter det.

Ta hand om varandra!
Vi ses på klubben!
Christina

Klubbens nya golfbilar! 
Behovet av att kunna köra bil på golfbanan 
ökar och allt oftare kommer det krav från 
green-fee gäster att golfbil måste finnas 
tillgänglig. 

Golf är en sport med hög medelålder 
och en golfrunda kan ibland handla om att 
i rask takt ta sig fram närmare 1 mil. Detta 
gör att de bilar vi haft, har använts så flitigt 
att vi tidigare varit tvungna att tacka nej till 
gäster med mobilitetsproblem då alla bilar 
varit uthyrda. 

Nu har vi uppdaterat klubbens flotta 
av golfbilar genom leasing av ytterligare 
tre nya, av märket Yamaha. Statlig skatt är 
betalad för att dessa även ska kunna fram-
föras på allmän väg. 

Vi har också via sponsor fått tillgång 
till ytterligare en ny golfbil. 

Med dessa fyra nya golfbilar dispone-
rar klubben totalt 13 bilar. Sex av dessa ägs 
av sponsorer, men som Söderslätts GK har 
rätt att disponera på ledig tid. De äldre bi-

larna är samtidigt genomgångna, servade 
och har fått nya batterier. 

Christina Arinbjarnarson 
Ordförande Söderslätts GK:
”-Vi kan se att våra golfbilar varit 
lönsamma för oss på flera sätt. De ger 
intäkter i princip varje dag, samtidigt 
som de möjliggör golf även för spelare 
med sjukdom eller som av andra skäl inte 
skulle klara att ta sig runt 18-hålsbanan. 
Genom sin eldrift är våra bilar bra val för 
miljön, speciellt med tanke på att ladd-
ningen stora delar av året kan ske med 
solenergi från våra egna solceller.”

Fakta om klubbens nya golfbilar:

Att hyra golfbil:
Priset för en golfbil är 350 kr för en 
18-hålsrunda. Hyr du golfbil ofta, 
kontakta shoppen för rabatterat 
”klippkort”. 

Minimiålder för att hyra eller 
köra golfbil på Söderslätts GK är  
18 år och körkort för bil är ett krav.

Vid retur av bilen är det vår 
önskan att den ska vara minst lika 
snygg som när du hämtade den 
och den ska vara tömd på alla dina 
tillhörigheter. 

Bilarna är numrerade, efter 
användandet ska bilarna placeras på 
rätt plats och laddaren ska anslutas.

Det finns handsprit i bilen.Max hastighet: 31 km/h
Max effekt: 5 KW i 60 minuter
Batteri: 6 st 8-volts Trojan T875 batteri
Spänning: 48 Volt
Värde: 60-100 000 kr + moms
Kostnad nya batteri:  25 000 kr + moms 
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Nuläget i Sverige
2020 kommer att gå till historien som ett väldigt annorlunda år. 
Coronapandemin som världen blev varse om från mitten av mars 
vände upp och ner på vår dagliga tillvaro.

Att golfen fick en boost av denna dignitet var det nog inte många 
som kunde förutse. 
En kombination av golf som smittsäker aktivitet under rådande 
pandemi, bra väder och tidig säsongsstart i stora delar av landet 
har lett till ett rekordår för golfen i Sverige. Det har aldrig spelats så 
mycket golf och antalet medlemskap har för första gången på tio år 
passerat en halv miljon.

Onsdag den 22 juli sattes ett nytt rekord i antal spelade ronder 
på en enskild speldag, nästan 88 000. Det har varit idel nya 
dagsrekord i år och nu är samtliga datum på topp 10-listan från 
2020.

Nuläget på klubben
Golfklubben var tidigt ute efter rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten samt Svenska Golfförbundet, att införa ett 
antal restriktioner som bidrog till att begränsa smittspridningen. I 
dagsläget har jag kännedom om fyra fall på golfklubben där alla 
tack och lov har klarat sig.

Att vi har en bra produkt att erbjuda våra medlemmar och gäster 
står utom allt tvivel.
Bankillarna med Magnus i spetsen gör ett fantastiskt jobb med att 
hålla banan på en fin och jämn standard över tiden. 

Spelfrekvensen bland våra medlemmar har nästan fördubblats 
jämfört med förra året.
Vi har ett antal medlemmar som redan nu har spelat mellan 120-
140 ronder. 

Vi har i år haft ca 150 nybörjare / provmedlemmar som Agust och 
Lars utbildar till golfspelare. Ett normalår brukar dom ha ca. 50 i 
utbildning.

Här har vi alla ett stort ansvar att hjälpa alla nya golfare att 
komma in i golfens underbara värld och känna sig inkluderade i 
golfklubben.
Jag ser en risk att det kan uppstå incidenter ute på banan mellan 
nya och etablerade medlemmar. Lite tålamod och en hjälpande 
attityd gynnar oss alla. 

Även etablerade golfare har hittat till Söderslätts GK. Förra året 
delade jag ut 88 spelrätter. I år delade jag ut den 100:e spelrätten 
redan i september.

Höstårsmötet hålls tisdag den 27 oktober kl. 19:00. 

Joao Guiomar
Klubbchef
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Golfshopen
Shopen på din klubb  
– vi finns där du spelar.
Det har varit en annorlunda och intensiv 
golfsäsong och ännu är den definitivt inte 
slut. Vi spelar på vår bana nästan året runt.

Vi finns lokalt på plats på klubben och 
vår ambition är att förse dig med bra pro-
dukter till rätt pris för din golf och fritid.

Det vi säljer är noga utvalt och vi vill 
se till att du alltid lämnar butiken med 
produkter som passar för just dig – klub-
bor, bollar, skor, kläder m.m. Rätt utrustad 
får du förutsättning att kunna förbättra 
ditt spel.

Vi tycker att det är ett privilegium för 
en klubb att ha en fullsortimentsbutik. 
Vi strävar alltid efter att göra det bästa 
möjliga för dig som medlem. Det lönar 
sig i längden att handla lokalt.

Myten att det är billigare på Dormy 
bara för att deras lokal är större stämmer 
inte. Förutom vårt fördelaktiga bonus-
system har vi dessutom kundkännedom 
– Vi vet vem du är och försäkrar oss om 
att vi har försett dig med rätt utrustning. 
Det gör oss alla gladare nästa gång vi ses – 
kanske för en lektion?

Höstnyheter
Vi har packat upp nyheter i shopen för 
härliga golfronder och andra utflykter i 
höst och vinter. I en lite annorlunda tid är vi 
ute mycket och behöver praktiska kläder 
som andas och håller oss varma. Vi har fått 
hem fodrade vindbyxor för både damer 

och herrar och Footjoys härliga regnjacka 
i Hydroknit som är mjuk som en tröja att 
ha på sig. 

Bland nyheterna finns även varma 
tröjor, vindjackor, underställ och andra 
”måste” plagg när kylan gör sig påmind. 

Vi har stort sortiment av huvudbona-
der och vantar. Titta in till oss och prova. 

Nya klubbor i shopen
Nya klubbor inför 2021 har redan börjat 
anlända i shopen. Nya järn från Taylor-
Made har kommit hem och vi har även 
smakprov på Callaways nya Big Bertha att 
testa. Prata med Agust om du är nyfiken 
på att prova.

Personal shop-
ping – en succé!
I en annorlunda tid startade vi 
upp ”Personal shopping”. Många 
har redan utnyttjat möjligheten få 
extra hjälp av oss och ha butiken för 
sig själv. Hos oss kan du boka en privat 
”personal shopping” med någon av oss, 
för att få hjälp med utrustning eller kläder 
utanför ordinarie öppettid. Kontakta oss i 
shopen eller ring Agust och boka in din tid.

Julklappsdags  
– ta hjälp av oss.
Vi kommer att ha julklappstips för både 
golfare och andra ”ännu icke-golfare” när 
det närmar sig jul. Ta hjälp av oss i år och 
undvik trängsel på köpcentrum. Vi hjälper 
dig och kan även ordna med hemleverans. 

Träna på rangen  
i vinter
Rangen kommer att vara  
öppen i höst och vinter så  
länge väderleken tillåter. 

Du betalar med kort eller så laddar 
du ett SOLO kort med hinkar i shopen. 
SOLO kortet är billigast per boll för dig 
som tränar regelbundet – kontakta Agust 
om du behöver ladda ditt kort när vi har 
begränsat öppethållande. 

Öppet i höst och vinter
Vi kommer att hålla öppet i vinter med 
justerade öppettider – vi kommunicerar 
förändringar i nyhetsbrev, på hemsida och 
på facebook. 

Får du inte vårt nyhetsbrev? 
– du anmäler via vår hemsida 
www.soderslatt.golfstore.se.

Välkommen att använda vår service  
i shopen. 
Agust med personal 
040–429685
0707–451313 
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JuniorkommitténGolfshopen
Den 22 augusti i år gick STOLPSKOTTET 
av stapeln. Den enda tävlingen på året 
då man mer än gärna får fuska sin väg till 
vinst. Allt överskott på tävlingen går direkt 
till våra fantastiska juniorer! 

54 förväntansfulla lag kom till start 
för att ta sig runt banan i en 2-manna 
scramble. 

Den åtråvärda titeln som årets stolp-
skott gick till Pelle Sörensson och 
Karoline Sörensson på fina 16 under 
par(!).

På tee 1 stod en av våra yngsta juniorer, 
Max L, tillsammans med Felix H och delade 
ut bars samt informerade om dagens 
(anti)-regler. 

På hål 2 och hål 11 var det närmast pin 
som gällde och här fick deltagarna göra 
jobbet själv och mäta upp sina utslag. 

På 4-e tee kunde man köpa sig en klar 
fördel genom att låta antingen Erik M eller 
Albin B ta på sig pressen och bomba ut 
långa och raka drivar. 

På hål 6 stod Melwin L och kontrolle-
rade vem som kom närmst sweetspot.

Träffade man green på hål 8 fick bollen 
vars en kopp kaffe till korven på hål 10 men 
hade man oturen med sig på så kunde 
man köpa fina bunkerslag från antingen 
Hampus N eller Carl KJ. 

Om korvkoman slog till hårt så kunde 
man köpa sig fina utslag från Hampus M 
och Hanna M på tee 10. 

När man kom upp till tee 13 var det 
dags att bekänna färg och berätta för 
fältet vem som egentligen är long drivern 
bland oss. 

På hål 16 satt Casper M och kollade vem 
som kom närmst sweetspot nere i svängen 
av fairway och på hål 17 kunde man ge 
Hugo O en ynka 20 för att få gå nästan 
ända fram till green på utslaget. 

Juniorkommittén kan konstatera att 
Stolpskottet 2020 var en succé och ser 
fram emot nästa års upplaga. Vi vill tacka 
alla våra juniorer för ert hårda arbete ute 
på banan. Vi vill även tacka och gratulera 
alla deltagare, vi hoppas ni hade det roligt 
och ni är alla hjärtligt välkomna till Stolp-
skottet 2021. Sist men inte minst vill vi 
tacka alla fina sponsorer för det fantas-
tiska prisbordet. 

Solsäter Gårdsbutik, Toyota Malmö, 
Zoegas, Malmö Live, Agust Golf,  
Whilborgs, Srixon, Shakespear By Möller,  
Söderslätts Restaurang, Anna Lundström.

//Juniorkommittén 
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Damkommittén

DAMRESAN TILL LYDINGE 
RESORT  I CORONATIDER
Reseledare Ulla Thell och Camilla Lindqvist 
(som tyvärr blev förhindrad att delta på 
plats).
Ja, det var mycket som ställdes till sin spets 
på vår årliga damresa. Skall vi åka? Kan vi 
åka? Hur många blir vi?...och vad säger 
Statsepidemiologen Anders Tegnell om 
idag? Imorgon? eller om en månad? 

Det var stora frågetecken, många 
samtal och många förändringar, till  
Lydinge Resort och Bergkvara buss - men 
så äntligen blev vi ett litet härligt gäng på 
25 damer som åkte iväg den 22/8–23/8 
med buss eller bil. 

Vid framkomsten var det framdukat 
med kaffe och en god fralla. 

Första bollen gick ut 10.30 spelformen 
var Rumble pb.4-mannalag. Vädret var lite 
ostadigt till början, men det blev riktigt 
soligt och varmt längre fram på dagen.

P.g.a axelskada blev det inte aktuellt 
med golfspel för egen del utan det blev 
bastu och bubbelbad istället. Ljuvligt och 
skonsamt! Infrabastu gör underverk. Så 
efteråt kunde jag snabbt ta tag i bagageut-
rymmets ansvar, bortglömda saker, hämta 
nycklar till alla, enkel och dubbelrum.

Middagen, Corona dukningen (där res-
taurangen följde gängse regler.) Mitt arbe-
te var häftigt, intressant och kul, (tyvärr var 
jag tvungen att lämna söndagsmorgon)... 
så i mitt nästa liv skall jag nog bli reseledare!
/Ulla Thell

Lördagens spel, Rumble, gick fint och resul-
tatet är alltid kul att redovisa, spännande 
intill att resultat på sista hålet redovisas.

Vinnarna hade till sist 88 poäng, två-
orna 86 poäng, se bilder. 

Närmast hål första dagen stoltserade 
Gunnel Andersson med, vår nestor på 
resan! Vårt lotteri, där delades det ut en 
hel del vinster, vann man inte på golfen så 
hade man ytterligare chans till en pryl.

Kvällens middag var utsökt, Lydinge 
har god mat och serveringen var bra, vi 
blev väl omhändertagna. 

Ulla fixade en liten ordlek som avslu-

tade kvällen och sen var det dags att fort-
sätta samvaro på rummen eller krypa ner i 
en skön säng.

Frukost ok, lite sämre väder, mörka 
moln och nog kom det några häftiga regn-
skurar, åskan mullrade långt bort. Vi kla-
rade oss från åskan i a f. Söndagen spelade 
vi bästboll på 4 deltagare, boll 1 fick en 
”blind” spelare, eftersom det bara fanns tre 
spelare i den bollen under söndagen.

Efter avslutat dagsverk kunde vi kora 
dagens vinnare som blev boll 1 med till-
skott av en ”blind” spelare, Rose-Marie L 
(se bilder) Ännu mer tajt mellan ettan och 
tvåan,96 resp. 95 poäng. Tänk om den och 
den putten hade blivit sänkt tänker alla, då 
hade vi vunnit!!

”Det här spelet består av missar. 
Den som missar bäst vinner” (Ben 
Hogan)
Det känns ändå som, att ha kul på resan 
är det viktigaste, vinna ok, men det är inte 
hela världen att inte göra det. 

Nu startar vi planering inför nästa år 
och våra reseledare 2021 blir Camilla Lind-
qvist och Ingela Strandborg.

Svinga lugnt /Agneta Bjuväng

Vinnare dag 1, ,Marie, Anette, Barbro, Gunnel 

Närmast hål dag 1, Gunnel Vinnare dag 2, Agneta, Rose.Marie, Anna-Lena, Gunnel

Tvåa dag 2, Marie, Anette, Rose-Marie, BirgittaNärmast hål dag 2, IngelaReseledaren Ulla



Rätt o Slätt nr 3 - 2020  |  7

Damkommittén forts.
Helan och Halvan finalen 
20 september
Sommaren är över och dags att genomfö-
ra finalen. I år har det varit rekord i antalet 
spelare - 200 fler starter än förra året.

 Helan och Halvan finalen av- 
 slutar säsongen. Efter 20 veckor  
 var det dags att få till den bästa  
 totalscoren.Totalvinnare skall   
 koras i A resp. B-klass för  
 säsongen. 

Till finalen tar man med sig det bästa 
resultatet på halvan (9 hål) och den bästa 

Ulla Alverstrand, Agneta Bjuväng, Susanne Falck

Eva-Pia Blom Mårtensson, Karin Ringsberg,
Eva-Marie Österling

Marie Walldén, Ulla Alverstrand

helan (18 hål) under säsongen. 
Till niohålstävlingen räcker enbart 

bästa resultat på halvan rundor. 
Finalen som var den 20 september, 

samlade 32 damer. Vädret var med oss 
och första start kl. 09.00. En bra golfdag, 
med många varierande resultat, och till slut 
kunde vi kora vinnarna av årets Helan och 
Halvan, A-klassen vann Ulla Alverstrand 
överlägset, som även hade bästa score för 
säsongen och blev därmed Årets H o H 
mästare. Tvåa blev Agneta Bjuväng som 
även hade bästa nettoscore för dagen, trea 
Susanne Falck (se bilder).

Nio håls tävlingen engagerade 3 spelare/
klass. A-klass vanns av Karin Ringsberg  och 
B-klass vanns av Eva-Marie Österling. 

Eva-Pia Blom Mårtensson vann 18 
hål B-klass. Fem lyckliga vinnare vann på 
scorekorten. 

Eclecticvinnare i A-klassen Carolina 
Malmberg , tvåa Marie Walldén , trea Ulla 
Alverstrand (se bilder).

Trevlig samvaro på uteplatsen med 
lunch avslutade säsongen.

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

Damkommit-
tén är nu igång 
med att diskutera 
nästa års tävlingar, 
upplägg, tidpunk-
ter osv.  
Har ni synpunkter, 
ta gärna kontakt 
med nedanstå-
ende.
/ Agneta Bjuväng, 
ansvarig för Helan 
och Halvan 

Carolina Malmberg

Tvåa dag 1, Birgit, Karin, Anne, Rose-Marie

Vinnare dag 2, Agneta, Rose.Marie, Anna-Lena, Gunnel

Tvåa dag 2, Marie, Anette, Rose-Marie, Birgitta
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Medlemskommittén

I början på året träffades vi i Medlems-
kommittén för att planera årets aktiviteter. 
Vi hade mycket på agendan men under 
mars månad slog Coronaviruset till med 
full kraft vilket bl a innebar att flera av våra 
planerade aktiviteter ställdes in.

Vi kan i alla fall glädjas åt att vår fina 
bana varit fylld av golfare, både medlem-
mar och greenfee-gäster, hela sommaren. 
Vädret har varit fint och att vara ute i friska 
luften och gå en runda tillsammans med 
andra golfare är både roligt och nyttigt.

Nya SUNDAY OPEN – 
varje söndag eftermid-
dag hela sommaren
Den här aktiviteten vände sig till dig som 
ville träffa nya golfkompisar och samtidigt 
förbättra ditt spel. 

Oavsett ålder och handicap, varje 
söndag hela sommaren har vi träffats på 
eftermiddagen för att gå en runda tillsam-
mans. 

I början av säsongen erbjöd vi även en 
inledande träning med vår Pro, Agust. 

Under 30 minuter vässade vi våra 
golfkunskaper ytterligare. Vi tränade put-
tar, chippar, bunkerslag, uppställning, grepp 
och mycket mycket mer.

Efter träningen var vi alla ännu mer 
”taggade” att testa våra nya kunskaper. 

Vi är speciellt glada att konstatera att 
flera medlemmar gjorde riktigt bra rundor 
under Nya SUNDAY OPEN och för-
bättrade sina handicap betydligt. 
Grattis till er alla!

Golfvärdar – skapar 
trivsel inför golfrundan
Förra säsongen var det tyvärr så få som 
anmälde sitt intresse att vi tvingades ställa 
in hela arrangemanget. 

Denna säsongen tog vi nya tag! Vårt 
mål var att det skulle finnas en golfvärd vid 
hål nr 1 varje lördag och söndag från mit-
ten av juni till i slutet på augusti. 

Vi lyckade nästan! 
Ett stort tack till er medlemmar som 

ställde upp som golfvärdar under som-
maren!

Vad gör en golfvärd?
I år anpassade vi arbetsuppgifterna med 
hänsyn till Corona-situationen. Det inne-
bar att årets golfvärdar tog emot spelarna 
vid hål nr 1, hälsade välkommen och 
prickade av mot en anmälningslista. 

Golfvärden informerade också om 
de lokala regler som finns på banan och 
checkade så att spelarna hade greenlagare 
med sig. 

En annorlunda golfsäsong
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https://www.facebook.com/ 
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

Söderslättsdagen  
den 6 juni
Medlemskommittén fick, även i år, den 
stora äran att arrangera Söderslättsdagen 
2020! Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga skulle vi arrangera en trevlig 
dag för alla våra medlemmar med familjer 
och vänner.

Tyvärr tvingades vi att ställa in arrange-
manget p g a Corona-situationen men vi 
hoppas kunna genomföra Söderslätts-
dagen nästa år igen.

Nya medlemmar  
– välkomna!
Klubben har ett positivt inflöde av nya 
medlemmar. Under de senaste åren har vi 
arrangerat ett välkomstmöte för er. 

Det har blivit mycket uppskattat och 
tanken var att genomföra årets möte den 
17 mars. Men tyvärr tvingades vi ställa in 
även detta arrangemang.

Vi hoppas ändå att Du som är ny med-
lem känner dig välkommen till klubben. 

Har du några frågor eller synpunkter 
så är du mer än välkommen att kontakta 
Joao, vår klubbchef, eller någon av oss i 
Medlemskommittén! 

Våra kontaktuppgifter finns på klub-
bens hemsida.

Läs Joaos veckomail, 
”gilla” klubben på 
Facebook och checka 
hemsidan!
Se till så att Joao har en aktuell mail-adress 
till dig och glöm inte att ”gilla” klubben på 
Facebook. Vi sprider senaste nytt via Face-
book och varje fredag kommer informa-
tion från klubben i din mail-box. 

Dessutom håller vi naturligtvis vår flik 
på klubbens hemsida uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén
PS. Glöm ej stötta kiosken efter 9:an.

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

Årets Herrarnas resa till 
Sölvesborg
Efter många turer p g a det rådande 
coronaläget blev det dags för avresa till 
Sölvesborg. Två sena avhopp p g a sä-
kerhetsmedvetande vid misstanke om 
covidsmitta gjorde att vi till slut blev 26 
deltagare. 16 st valde att åka buss, där de 
var mycket nöjda med chaufförens posi-
tiva inställning och mjuka sätt att köra.

Väl framme välkomnades vi av en 
utmärkt bana dock lite tröga greener, då 
de inte kunnat klippa p g a det myckna 
regnandet. 

Vi hade även tur med vädret, ett par 
korta regnskurar både lör o sön, men inget 
som störde vare sig spelet eller humöret.

Lördagens Fyramannascramble (två 
lag med tre) slutade enligt följande:
1.  Peter Nilsson, Göran Lindholm, Stefan  
    Johansson, Frank Andersson.    61,5
2. Henning Laursen, Jan-Erik Folkestad,  
    Ulf Nordström, Kaj Nilsson.         63,3
3. Roland Olsson, Joao Guiomar,  
    Leif Billing,                                                  64,1
Dessa tre lag fick priser vid kvällens sam-
kväm där det även lottades ut ytterligare 
ett pris. Det gick till 7:e placerade lag Kim-
rin, Evald, Thunman o Cronqvist.

Närmast flagg:
Hål  2.  Stefan Blom, 135 cm
Hål 5. Joao Guiomar, 323 cm
Hål 11. Kaj Nilsson, 288 cm
Hål 14. Göran Lindholm, 489 cm

Vidare färd mot hotell Best Western 
i Karlshamn där vi inkvarterades enligt 
önskemål i singel resp. dubbelrum. Trevligt 
hotell med väldigt serviceinriktad personal. 
Vi samlades i ett eget rum en trappa ner 
där vi åt en tvårätters middag (räkkompott 
o kycklingbröst). Vid prisutdelningen fick 
även Roland Olsson ett extrapris, fram-
förallt för hans vedermödor på banan. 
Hans första riktiga golfslag kom på hål 15, 
men också för hans arbete med att  
arrangera resan. 

Dragning på lotteriet skedde och 
högvinsten, en låda golfbollar, gick till Lars 
Andersson.

Efter middagen hade vi ett quiz där 
det gällde att känna igen mer eller mindre 
kända citat. De bästa lagen fick 12 rätt av 
23 möjliga och det var Lindholm-Billing 
samt Wire’n-Andersson gånger två som 
fick käka choklad resten av kvällen.

Dag 2, efter frukost, bar det av till 
banan igen. 

I söndagens singeltävling  
gick priserna till:
1. Joao Guiomar. 74
2. Henning Laursen. 76
3. Göran Lindholm. 77
4. Rolf Palmquist. 77
5. Håkan Wire’n. 77
6. Stefan Blom. 78
Ytterligare sju priser lottades ut.

Närmast flagg:
Hål 2.  Peter Johansson, 331 cm
Hål 5.  Harry Cronqvist,  724 cm
Hål 11. Henning Laursen, 340 cm
Hål 14. Joao Guiomar, 87 cm

Sölvesborgs GK skötte det hela utmärkt 
och förutom greenfeebiljetter och bollar 
skänkte de även fyra böcker till prisbordet.

Till sist ett stort tack till resans huvudsponsor 
Errwe Byggkonsult. Man delade bl a ut keps 
till alla deltagare, som skydd för alla hackspet-
tar, som hördes flitigt under spelet. Dag två 
hälsade Sölvesborgs GK oss välkomna med 
tillägget ”att motorsågar inte var välkomna”!

Leif Billing

Tävlingssäsongen för herrarna är precis 
avslutad. Nyligen var det slutspel i såväl 
Veterangolfen som Herrarnas Måndags-
tävling. P g a detta nummers deadline för 
manus kan vi inte redovisa alla vinnarna, 
men du vet väl att information och foto 
finns på klubbens Facebooksida och viss 
information även på vår hemsida. 

Gå in på hemsidan, klicka på ”Om 
klubben”, sen ”Kommittéer” och därefter 
”Herrkommittén”. 

Där får du veta hur det gick i år och 
också ”njuta” av bilder på vinnarna. 

Lite information kommer också i nästa 
nummer av tidningen.

Som torde vara bekant för de flesta 
ställdes allt seriespel in i år p g a Covid 19. 
Därför valde vi att också ställa in serie-
lagens avslutningstävling, men vi lovar att 
komma igång nästa år, om Skånes Golfför-
bund tillåter det. 

Snart påbörjas laguttagningarna av 
respektive lagledare. Uttagningskriterierna 
är flera bl  a handicap och möjlighet att 
kunna ställa upp regelbundet.

Eftersom vi räknar med 40 personer på 
Herrarnas resa, måste vi boka nästa års 
resa relativt snart. Vi tar tacksamt emot 
tips på resmål, som kan uppfylla följande 
önskemål (ej absolut krav):
- 40 bäddar.
- Därav 12 enkelrum.
- Boende med gångavstånd till banan.
- Rimligt pendelavstånd från Vellinge.
- Rimlig prisnivå.
Har du tips så hör av dig till undertecknad!

Staffan Waldemar, 070-534 9814.
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Herrkommittén Herrkommittén forts.

Incident från 
Söderslätts GK prövad 
i Juridiska Nämnden
En spelare från Tegelberga (JH) an-
mälde sommaren 2019 en spelare 
från Vellinge GK (CA) för farligt 
spel på Söderslätts hål 14. Hålet är 
par 5 och ca 460 m från gul tee.
JHs boll hade slagit ut och väntade centralt 
på fairway på att slå sitt andra slag mot 
green. 

CA stod på tee och mätte avståndet till 
JHs golfbil till 245 m och då det var ”kraftig 
motvind” bedömdes det riskfritt att slå ut.

JH hävdade sen att bollen landat ca 
10 m bakom hans boll och sen rullade ca 
10-20 förbi. Ingen skrek ”fore”. 

Uppgifterna bekräftades av hans med-
spelare.

CA och hans medspelare å sin sida 
hävdade att bollen landat 80-100 m 
bakom framförvarande boll och att bollen 
stannat minst 10-15 innan JHs gäng. 

Skånes Golfförbund ansåg 
att ”det inte utan rimligt 
tvivel kunde säkerställas 
var slaget hamnat”, varför 
det inte på den grunden kunde konsta-
teras att CA agerat oaktsamt. Anmälan 
skulle därför lämnas utan bifall.

JH överklagade till Svenska 
Golfförbundet. som redo-
gjorde för de rättsliga ut-
gångspunkterna. 

Av regelverket framgår således att  
”en golfspelare ska vara hänsynsfull mot 

andra och värna om andras säkerhet”. 
Det innebär bl a att man ska ”försäkra 

sig om att ingen befinner sig inom ett 
område där det finns risk för att träffas av 
bollen (den sk riskzonen)”. 

Vidare gäller att ”för bestraffning krävs 
att den anmälde spelaren ska ha handlat 
uppsåtligt (med avsikt) eller varit oakt-
sam”. Rena olyckshändelser kan inte bli 
föremål för bestraffning.  Och inte minst 
viktigt när det finns motstridiga uppgifter: 
”beviskravet är detsamma som i brottmål i 
domstolen”.

Juridiska Nämndens bedömning 
i sammandrag:
Motstridiga uppgifter föreligger, men det 
kan inte uteslutas att man pga avståndet 
misstagit sig på utslagets längd. Det kan 
också förklara varför man inte ropade 
”fore”. CA borde dock förstått att det 
inte fanns en "obetydlig risk” för att JH 
eller dennes medspelare skulle träffas av 
utslaget. 

Normalpåföljden är avstängning i 
dessa fall, men i vissa kan det räcka med en 
tillrättavisning. 

Förklaringen om att CA var säker på 
att inte träffa framförvarande boll godtas, 
även om han inte iakttagit den försiktighet 
som krävs. . 

Vid en samlad bedömning anser Juri-
diska Nämnden därför att det är tillräckligt 
att ”CA ådöms en tillrättavisning”.

Slutsats: svinga lugnt!
Staffan Waldemar
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