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Ordföranden har ordet

Så sitter ni nu med första numret av  
Rätt och Slätt för året i era händer.

Tanken är att det skall utkomma  
4 nummer av denna klubbtidning under 
året.

Är den tryckta tidningen fortfarande 
det vi vill ha, eller skulle vi medlemmar 
nöja oss med en PDF fil via e-mail istället?

Vi tror fortfarande att det tryckta 
mediet har en fördel, är en skrift som man 
sparar och bläddrar i därhemma när andan 
faller på, därför fortsätter vi att producera 
detta alster.

Genom vår nya redaktör, kommer 
ni säkert att märka vissa förändringar i 
tidningens inriktning och layout. Vi skall 
bl.a. försöka att ge våra sponsorer mer 
utrymme genom att presentera vissa av 
dem lite mer ingående.

Golf är en sport och aktivitet, 
som ger oss utövare massor av frisk luft 
och en fantastisk bra, fin, hälsosam och 
skonsam motion samt att vi får många 
tillfällen att träffa trevliga människor på 
banorna runt om i landet – värden.

Många hävdar att dess vagga stod i 
Skottland, men mera troligt är att golf är 
ett mer än 700 år gammalt holländskt 
bollspel. Ordet golf kommer, påstår en del, 
från det holländska ordet ”colf” som bety-
der klubba eller slagträ.

Mer än 50 miljoner människor prak-
tiserar denna sport och vi är c:a 1350 av 
dessa.

Den så kallade ”golfboomen” är historia 
och idag behöver inte intresserade stå i kö 
några år för att bli medlemmar i en klubb. 
Idag handlar det istället om ekonomisk kris 
i många klubbar, de s.k. brevlådeklubbarna 
lockar medlemmar från de etablerade 
klubbarna, vilket medför att många klub-
bar ser över sina medlemsformer eller i 
värsta fall begär sig i konkurs.

Orsaken är att bl.a. att medlemsavgif-
terna står för en oproportionellt hög andel 
av klubbarnas intäkter och man har alltför 
sent vaknat och sett över sin situation. I vår 
klubb står medlemsavgifterna för 70% av 
intäkterna och vi behöver också bli fler.

Medlemmar!
Hjälp oss att bli fler. För varje ny fullbeta-
lande medlem som du skaffar till klubben, 

så erhåller du ett rangekort värt 500 kr. 
Skaffar du en medlem (ej fullbetalande), 
årsmedlem, junior, så erhåller du en green-
feebiljett.

Vår budget som styrelsen kommer 
att föreslå årsmötet slutar på ett överskott 
på c:a 300 tkr men allt är avhängigt hur 

många vi är och hur sponsorerna ser på oss 
samt hur många gästspelare som besöker 
vår klubb. Vi rustar nu för att vår anlägg-
ning skall vara i så bra skick som möjligt när 
säsongen sätter igång på riktigt.

Vi i styrelsen kommer under året att 
driva ett antal projekt.

En 4:a skåne måste utvecklas till något 
mer.

Framtida medlemsformer kommer vi 
att inventera.

En framtidsgrupp inom styrelsen håller 
på med vår vision.

Hur skall vi rekrytera nya medlemmar 
och vilka?

Vi ser hur vi skall göra klubben/banan  
mer damvänlig.

En styrgrupp inom styrelsen följer det 
ekonomiska utfallet kontinuerligt. 

Shopen 
Som vi informerade om på årsmötet, så 
fortsätter projektet med Shopen även 
under detta året.

Då shopen 2008 gav en förlust, måste 
ni medlemmar under detta år bestämma 
er om vi skall fortsätta att driva den även 
framledes. Styrelsen vill ej för era medlem-
mars pengar fortsätta med en förlustaffär 
utan nu måste vi alla hjälpas åt om vi vill ha 

den kvar. Följaktligen kommer vi ej heller 
att flytta in den i år i klubbhuset bl.a. för 
att ej dra på oss fler kostnader. 

Årets resultat på själva golfrörelsen 
blev en resultatförbättring, med drygt 
150 tkr, även om det blev en knapp 
förlust. 

Nu måste vi alla, kommittéer, 
medlemmar samt anställda, hjälpas 
åt så att vi når vår budget/prognos, 
så att vi även i fortsättningen kan 
ha en ännu mer välmående klubb, 
som sjuder av aktiviteter.

Väl mött på klubben!
    Per Sundberg  

         Ordförande
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    angivande av källa.

 Söderslätts
 Golfklubb
        V. Grevie 19, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post:  info@soderslattsgk.golf.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 2009:
Kansli
Mån - Fre ................ 08.00-16.00

Tel.bokning under högsäsong
Mån - Fre ................ 09.00-17.00
Lör - Sön/helger ...... 09.00-15.00

Nästa nummer beräknas komma ut
i juni 2009.

Kansliet informerar
Våra bokningsregler 2009.
Alla vardagar kan bokas 14 dagar i förväg. Alla lördagar, söndagar samt övriga helg-
dagar kan bokas 5 dagar i förväg. Alla XX:30 tider kan endast bokas på plats tidigast 
2 timmar före.

Personlig avbokning av bokade tider skall göras senast 20 minuter före spel. 
Detta kan göras i Golfterminalen som finns i klubbhuset samt i shopen när denna är 
bemannad. Bokningspersonalen har rätt att ge aktuell tid till annan medlem/golfgäst 
om detta inte efterföljs.

Bollkort 
Ni som betalade in 500 kronor för ett bollkort före den 31 januari kan hämta dessa 
på kansliet eller i shopen. 

Adress och mail
Glöm inte att anmäla adressändringar och 
uppdatering av era mailadresser till kansliet.

Golfkanal
Klubben har i år tecknat avtal med Hoist  
Hospitality Group AB för att kunna visa 
Viasat Golf. Förutom golf kommer man att 
kunna se TV3, TV6 samt vissa avgiftsfria tv-
kanaler. Installationen beräknas vara klart  
i början på mars.

Vändning av Banan
Styrelsen har beslutat att vända banan under april, maj och septem-
ber. Hål 10 kommer således att bli första spelhålet under dessa månader. 

Rätt o Klätt
Golfshopen Rätt och Klätt har Grand Opening den 28 mars kl 10:00. Vi kommer att 
ha samma besättning i shopen även i år med skillnaden att Tina Nilsson blir butiksan-
svarig. I skrivande stund håller vi på att se över shopens öppettider och återkommer 
med information om detta i god tid före Grand Opening. 

Katarina Montán
Klubben har anställt Katarina Montán som kommer att tjänstgöra både som kanslist 
och butiksbiträde. 

Vi förnyar hemsidan
Klubbens hemsida är under ständig utveckling. Vi vill nu ta ett ordentligt krafttag för att 
förnya och uppdatera vår hemsida. Vi vill därför göra en efterlysning bland våra medlem-
mar och höra om det finns någon med kompetens och intresse att hjälpa till?

Kontakta mig på telefon 040-42 96 83.

Joao Guiomar
Klubbchef

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
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Tävlingsprogram

Ny säsong
Vintern lider mot sitt slut och vi golfare 
känner golfsuget komma krypande och jag 
har planerat för säsongsstarten.

Det som kommer först är anmälan till 
årets juniorträning. Anmälningsblanket-
ter finns på klubbens hemsida eller ute på 
klubben. 

Känner ni någon junior som inte är 
medlem, men vill vara med på vår junior-
träning kan ni som är medlemmar ta med 
en blankett hem till dem eller hänvisa dem 
till klubbens hemsida.

Jag har de senaste säsongerna haft 
så kallade ”avrostningskurser” där jag går 
igenom puttning, chipning, pitchning, bun-
kerslag och givetvis grunderna i svingen. 
Att gå en avrostningskurs har varit ett 
väldigt populärt sätt att komma igång på.

Tidigare har jag delat upp det så att 
herrarna har börjat i april och damerna 
i maj, men i år blir det dam- och herr-
grupper i både april och maj. Det går bra 
att börja anmäla sig redan nu. Kontakta mig 
på mobilen.

Vill ni hellre ha privatlektioner går det 
givetvis också bra.

Till er hjälp att spela er bästa möjliga 
golf behöver ni inte bara en bra teknik utan 
också en utrustning som passar er teknik 
och era fysiska förutsättningar. I shopen 
finns det mesta av det bästa från våra leve-
rantörer, kom in i shopen och låna. Ta gärna 
med er klubbor ut på banan och prova.

Inför ert nästa klubbköp vill jag att ni 
bokar in en tid med mig (kostnadsfritt om 
ni handlar) så att jag kan skräddarsy ert set. 

Inte bara så att klubborna passar er, utan 
också så att ni bara bär omkring på klub-
bor som ni kan slå med och så ni inte har 
flera klubbor i bagen som gör samma sak.

Söndagen den 22 mars kl. 14.00 i 
klubbhuset har jag en genomgång om 
anpassning av golfklubbor. Då ska jag på 
ett, hoppas jag, enkelt sätt förklara vad vi 
kan göra med golfklubbor för att förbättra 
din golf. Välkomna då!

Jag kommer att kontinuerligt ha ny-
börjarkurser som startar, så har ni vänner, 
släkt eller grannar som funderar på att 
börja med golf, be dem ringa mig.

Låt oss tillsammans göra 2009 till ert 
bästa golfår och lyfta spelet till nästa nivå.
Din pro Agust
0707-45 13 13 el. 040-42 96 85 (shopen)

Agusts spalt

Mars Maj

7 lö Soppgolf 2 lö Två generationer Ö (TK)

14 lö Soppgolf 14 to Business Golf  kval Ö (MK)

21 lö Soppgolf 17 sö Kval HUKE‐Tissot Klockslaget Ö (TK)

28 lö Soppgolf 30 lö Cancerslaget Ö (TK)

April Juni
6 må Start måndagsgolfen 6 lö Final HUKE Tissot Klockslaget Ö (TK)

8 on Start onsdagsgolfen 11 to H65 Div 3S / H55 Div 3S

9 to Start Veterangolfen 12 fr Georges Trophy Ö (TK)

13 må Äggaröran Ö (TK) 13 lö Söderslättsmixen Ö (DK) Lunch ingår

18 lö Serielag kval 14 sö 36+ 9 hål     Start 13.22  (MeK)

19 sö Vårkul (DK) Lunch ingår 27 lö Utvägen Open Ö (TK)

20 må Start Helan o Halvan (DK)

21 ti Start tisdagsspel HoH (DK)

Detta är ett preliminärt program för första halvåret.
Det slutgiltiga presenteras i mitten på mars!
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Våröppning den 28 mars!

Rätt o Klätt

Golfshopen Rätt och Klätt har Grand Opening den 28 mars kl 10:00. 
Vi kommer att ha samma besättning i shopen även i år med skillnaden 
att Tina Nilsson blir butiksansvarig. 

I skrivande stund håller vi på att se över shopens öppettider och 
återkommer med information om detta i god tid före Grand Opening. 
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Vårårsmöte

Föredragningslista 
Vårårsmöte Söderslätts GK
10 mars 2009

1.  Mötet öppnas.
2.  Fastställande av röstlängd för årsmötet.
3.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4.  Fastställande av föredragningslistan.
5.  Val av ordförande för årsmötet.
6.  Val av sekreterare för årsmötet.
7.  Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall   

 justera mötesprotokollet. 
 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 b. Styrelsens årsredovisning (balans och resultaträkning) för det  
      senaste verksamhetsåret.

8.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det  
 senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av   
 överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11.  Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande året.
12.  Val av: 

 - Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall  
    utses till ordförande. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 
 - Val av en till två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens  
    ledamöter ej deltaga.

13.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14.  Övriga frågor.
15.  Mötet avslutas.
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Ekonomi

Anläggningskommittén

Greenfee
11 %

Tävlingar
4 %

Golfspel övrigt
2 %

Sponsorer netto
13 %

Medlemsavgifter
70 %

Ränta
6 %

Personal kansli
17 %

Drift kansli
17 %

Personal bana
23 %

Drift bana
23 %

Fastighet
2 %

Marknadsföring
4 %

Avskrivningar
10 %

Hur fördelar sig intäkter och kostnader i 
en golfklubb? Vem är det som betalar in 
pengar så att vi kan driva vår anläggning 
och spela vår golf, och vad är det som 
kostar?  är ofta en fråga som ställs, och 
som är viktig att ställa.  

Nedan framgår den procentuella 
fördelningen i vår klubb under 2008.

Intäkterna från våra sponsorer är 
nettot dvs efter direkta kostnader hän-
förliga till olika sponsoravtal.

Vi kan konstatera att medlems-
avgiften är en central intäkt för vår klubb 
och i jämförelse med tidigare år blivit 

än viktigare. Framförallt p.g.a minskade 
greenfeeintäkter. Intäkterna från våra 
sponsorer har varit relativt jämn över de 
sista åren och ger ett bra tillskott till vår 
verksamhet.

Kostnader som ingår i fördelningen 
är alla som är relaterade till vår anlägg-
ning exkluderat kommittéer. 

Kostnader som redovisas under 
rubriken Fastighet är för reparation och 
underhåll av våra fastigheter inte den 
löpande driften i övrigt, dessa ingår i 
verksamheten Kansli. I posten avskriv-
ningar ingår alla avskrivningar, på bana, på 

byggnader, på maskiner och inventarier.
Under de senaste åren har ett idogt 

arbete pågått för att nå en balans mellan 
intäkter och kostnader varför det varit 
av yttersta vikt att hålla kostnaderna 
så låga som möjligt utan att det gått ut 
över kvaliteten och servicen i klubben. 
Som framgår av fördelningen av kostna-
derna så tarvar Kansli och Bana ungefär 
lika stor andel, 2/5 delar var, med en viss 
övervikt mot bana och resterande är i 
princip strukturella kostnader.

Glenn Gundmark

Intäkter Kostnader

I anläggningskommittens bansektion ingår 
förutom ordförande Peter Lundqvist även 
Gert Bengtsson, August Arinbjarnarson 
sam två nya medlemmar, Bo Persson och 
Peter Mårtensson.

En efterlängtad 
ny maskin är be-
ställd, nämligen en 
semiruffklippare, 

Toro 4700, 
som har 1 m 
bredare klipp-

bredd än 
tidi-

gare maskin. Denna maskin har vi beställt 
tillsammans med ett antal nya maskiner 
som Vellinge GK har beställt, vilket natur-
ligtvis har påverkat priset i rätt riktning.

Annars kommer inga stora investering-
ar att genomföras, men följande kommer 
att arbetas med.

Hål 15. Eventuellt flytt av Damtee  
fram till gamla röd tee. Kan dock bli utan 
bevattning p.g.a. begränsningar i vårt sys-
tem.

Hål 16. Ombyggnad av vänster bunker 
kommer att slutföras.

Hål 17. Ny bro över ån höger green 
är färdig. Övriga områden kommer att 
färdigställas.

Korthålsbanan kommer 
att utvecklas för att göras så 

spelvänlig som möjligt för 

bl.a. nybörjare.
Bollautomaten på rangen kommer 

att förses med en ny bolltvätt, samt en 
anläggning som gör det enklare att fylla i 
automaten.

Vår sand, har diskuterats i många år, 
och vi kommer under året, om ekonomin 
tillåter, att påbörja byte av sandkvalitén till 
en grövre sort som är mer lättspelad och 
ligger kvar bättre.

Övergripande kommer all kraft att 
läggas på att bibehålla och eventuellt 
utöka kvalitén på banan.

Väl mött på banan!
Anläggningskommittén/Bansektionen

    

Vad händer på vår bana under 2009?



8  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2009

Så var det premiär för vår nya krögare  
Sylvia Szepanski att servera årets första 
lunch. På menyn stod Wallenbergare och 
Sylvia hade räknat högt och trott att hon 
skulle ha mellan 15-20 lunchgäster. 

Det kom 48 lunchgäster så det blev 
till att ta fram reservmenyn på slutet. En 
lycklig men trött krögare, som hade hjälp 
av sin son Sebastian, kunde senare under 
eftermiddagen pusta ut ”efter drabb-
ningen”.

Hus T: 

Sponsor: Höllviksnäs Förvaltnings AB

www.floridavacation.se

Hus W: 

Härliga golfbanor - vackert väder!

Florida HOLLYWOOD / FT LAUDERDALE

Hyra egen poolvilla?

fr. 1850kr/dag, 250 kvm, 8 pers
fr. 1350kr/dag, 120 kvm, 6 pers

Årets första lunchgäst blev  
Leif Bengtsson som tyckte att maten 
smakade fantastiskt gott och att res-
taurangen hade fått en fin inramning 
med nya gardiner, vackra tavlor och fin 
dukning. 

Sylvia säljer dagens för 73:- SEK och då 
ingår bordsvatten, salladsbuffé, smör och 
hemlagat bröd med kaffe.

Sylvia har också ett lunchkort som 
innebär att var sjätte dagens blir gratis!

Köket

Söderslätts Golfrestaurang med krögaren Sylvia Szepanski i baren 
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Du har väl inte glömt att du kan utnyttja våra fina lokaler?

Någon som skall gifta sig?

Något barn som skall döpas?

Det är kanske dags för ett barnkalas

eller någons födelsedag som skall vara lite extra?

Vid intresse vänligen ta kontakt med Sylvia på telnr. 040-42 96 86 eller klubbchefen 040-42 96 83.

Våra lokaler

Söderslätts Golfrestaurang med krögaren Sylvia Szepanski i baren 
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Boken ”Rätt o Slätt”

Passa på att spara 
mer med ROT-avdrag
Dra av upp till 50.000:- per person samtidigt 
som du får vämeekonomi med Kirigamine.

KiRigamine lufTväRmePumP
ger konstant värme när temperaturen sjunker till 
-15°C. Producerar garanterat värme ner till -25°C. 
läs mer på: www.mitsubishivillavarme.se

Jöns Risbergsgatan 8-10 
Malmö

Tel. 040-672 88 
www.imkyl.se

Jag läste en artikel i Sydsvenskan om Arne 
Hansson som skrivit en bok med samma 
namn som vår medlemstidning.

Intressant tyckte jag. Jag bestämde 
en tid med Arne och han berättade 
då under trevliga former att han är en 
bonde som flyttat in till Vellinge tätort. 
Då tiden som bonde var slut fick han 
mycket tid över och började skriva. 

Först gav han ut en bok tillsammans 
med några vänner som hette  ”De va 
så de va” - en bok om Vellinge i gamla 
dagar och sedan ville han berätta 
historier om Söderslätt.

Boken ”Rätt & Slätt” - 
Historier och händelser 
på Söderslätt de senaste 
300 åren - och lite till, 
innehåller mycket om 
stora och små hän-
delser. Arne kän-
ner många som 
hade mycket 
att berätta om 
allehanda ting. 
Boken handlar 
också om 
utvecklingen i 
Skåne och  
Söderslätt.  

Arnes bud-
skap med boken är 
att människorna på 
Söderslätt ska förstå sin 
roll i den innehållsrika och 
dramatiska tid när Skåne 
skiftade nationstillhörighet, 
språk och på sätt och vis också 

kultur - och vad detta ledde till. Näm-
ligen hur Söderslätt men framför allt 
hela Skåne, från att ha varit ockuperat 
och kuvat, av egen kraft skaffat sig en 
ledande position i den nya modernatio-
nens liv och näringar. I den utvecklingen 
har gynnsamt klimat och jordmån men i 
synnerhet kunskap och utbildning spelat 
stor roll - något som också förpliktar 
inför framtiden.

Att namnet blev just ”Rätt & Slätt” 
är för att det rimmar på Söderslätt.

Som kuriosa kan berättas att 
marken där Söderslätts Golfklubb 

ligger odlades av hans farmors 
bror. Greviedal heter gården.

Arne spelar tillsammans 
med sin fru själv golf. Han 
uppskattar Söderslätts Golf-

klubbs bana som han tycker 
är mycket välskött. Dess-

utom gillade han beslutet 
om ”en 4 skåne”!

Vid intresse av 
boken så kostar den 

295 kr. Maila Arne på 
hansson.ar@telia.

Vem vet. Nästa 
gång ni peggar upp 
på hål 1 gör ni det 
kanske i sällskap 
med just Arne.

Vid pennan
Mikael Andersson

Redaktör
Rätt o Slätt

com



Rätt o Slätt nr 1 - 2009  |  11

En av våra nya sponsorer

På bilden syns VD Christer Hermansson (till höger) samtala med medbarbetare Sirousse Shamlo.

Affärsidé
PartnerTech utvecklar och tillverkar avan-
cerade produkter på kontrakt inom ut-
valda affärssegment och för kunder med 
ledande positioner i Europa. I rollen som 

kontraktstillverkare 
stärker vi kundernas lön-

samhet och konkurrenskraft genom att 
leverera tjänster i hela värdekedjan, avse-
ende såväl komponenter som integrerade 
system och kompletta produkter.

Varför sponsrar man?                                                                 
Då PartnerTech Vellinge är ett av de större 
företagen i Vellinge kommun så vill vi 

synas på strategiska ställen.
 

Varför föll valet på  
Söderslätts Golfklubb?  
Närheten från företaget till SSGK, den fina 

golfbanan samt de fina 
konferensmöjligheterna 
samt ett bra kök

 

Vad hoppas man 
på från Söderslätts 

Golfklubbs håll?
En bra avkopplande mötesplats för 
kunder och leverantör likväl som för 

internt möte med bra service samt i vissa 
tillfällen några trevliga golfrundor.

 

Har vår fina restaurang 
spelat in på något sätt?                   
Ja den är viktig del som ren lunchresturang 
men framförallt ingår den i vår bedömning 
av helhetsintrycket av golfbanan.

 
Redaktör Mikael Andersson i samtal med 
VD Christer Hermansson 
PartnerTech Vellinge AB

Om PartnerTech 
PartnerTech utvecklar och tillverkar pro-
dukter på uppdrag av ledande företag, 
främst inom områdena telekommunika-
tion, informationsteknologi, verkstadsindu-
stri och medicinsk teknik.  
PartnerTech omsätter cirka 2,5  
miljarder kronor och har cirka  
1 700 medarbetare vid anlägg- 
ningar i Sverige, Norge, Finland,  
Polen, England, USA och Kina. 
Moderbolaget PartnerTech AB, 
med huvudkontor i Malmö, är 
noterat på OMX Nordiska Börs, 
Stockholm.

  

Affärskoncept
I rollen som kontraktstillverkare 
frigör vi tid, kraft och kapital åt 
våra kunder, och ger dem 
möjlighet att fokusera på 
utveckling och marknadsföring av sina pro-
dukter. På så sätt kan de vinna marknads-
andelar och stärka sin konkurrenskraft.  
PartnerTech är idag en stark partner till såväl 
större som mindre företag inom business-
to-business (b2b). Kompetens finns inom 
elektronik, mekanik, mekatronik och system 
integration för tillverkning av produkter i en 
rad olika branscher. 
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Medlemskommittén

KLUBBVÄRDAR
Förra året hade vi rekord i antal klubbvärdar 
– hela 73 personer deltog i denna aktivitet 
– något som är mycket uppskattat  av såväl 
klubbmedlemmar som gäster.

Kommer vi i år att bli fler? Och hur 
många Marshals kommer vi att ha? Klubb-
värdarna välkomnar och vägleder våra 
gäster för säkrare och snabbare spel medan 
våra Marshals som följer upp ordningen på 
banan.

Nu tar vi nya tag.   

Tisdagen den 5 maj  
träffas vi i klubbens matsal kl 18.30 för  
genomgång av våra erfarenheter från förra 
året. 

Vidare går vi igenom vad en Klubbvärd 

bör känna till och göra samt bokning av 
årets klubbvärdspass.

Även i år behöver vi tillskott av nya 
deltagare och vi hälsar såväl Nya som 
Gamla klubbvärdar välkomna till genom-
gången.

Kom ihåg att en 4 timmars Klubb-
värdsinsats även innebär att du fullgör 
din klubbtjänst.

För att vi skall kunna dimensionera 
fikat ber vi dig anmäla dig på listan på 
anslagstavlan som sätts upp 1 mars.

Välkomna
Lillemor o Nils-Göran
Medlemskommittén

REGELKUNSKAPER 
Inför årets golfsäsong träffas vi som tidigare 
vårar för att under trevliga former repetera 
golfregler och lösa problem som vi råkat ut 
för under förra säsongen.

Var bussiga att redan nu boka in  

onsdagen den 22 april 
Då startar vi första genomgången kl 18.30 
i konferensrummet.

Glöm inte att skriva upp ditt namn på 
anmälningslistan som fr o m 1 mars finns 
uppsatt på klubbens anslagstavla. Detta 
för att vi skall kunna planera hur många 
omgångar av genomgångarna vi skall ha 
i år  -  förra året hade vi tre.

Väl mött
Nils-Göran och Rune
Medlemskommittén

Tel 040-42 18 50
www.losnaranjos.se

Boende 2 nätter i dubbelrum med
frukost på pensionat • 3 greenfee 
• Båtresa med bil t/r från Ystad  
Från 2.450 kr/pers (vid 4 pers)

Flyg t/r  • Hyrbil • Boende 7
nätter på Hotel da Vila, Cascais
inkl frukost • 5 golfdagar med
obegränsad golf (Penha Longa,

Golf do Estoril, Quinta da
Marinha, Quinta da Beloura m fl)

Från 8.980 kr/pers
(vid 2 eller 4 pers)

Flyg t/r • Hyrbil • Boende 7
nätter på Hotel San Lorenzo,
Pescia (Toscana) inkl frukost •

5 golfdagar (Pavoniere, Ugolino,
Cosmopolitan, Montecatini)

Från 9.700 kr/pers (vid 2 pers)

Flyg t/r • Stor hyrbil • Boende 7
nätter i gästhus vid Los Naranjos
eller på hotell i Puerto Banus •

5 golfronder (Los Naranjos,
Atalaya Old Course, Los

Arqueros, La Quinta m fl)
Från 8.790 kr/pers (vid 4 pers)

SPANIEN!

PORTUGAL!

ITALIEN!

BORNHOLM!

17:e succéåret!

2:a succéåret!

2:a succéåret!

7:e succéåret!

Passa på att inhandla denna boken som 
vi har i shopen lagom till regelgenom-
gången! Vi säljer den för 40 kronor.

Joao - klubbschef
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Inträdesansökan 2009
Medlemskategori:
Rangordna dina val 1, 2, 3 om du ej kan bli placerad i ditt första val ställs du i kö dit.

  Helvecka    4650:- 
  Fritt spel alla veckans dagar.
 
  Vardag    3100:-
  Fritt spel vardagar. 
           Greenfeeavgift vid spel på helger
 
  Knatte      800:-
  0-12 år.
 
  Yngre junior    1700:-
  13-17 år.
 
  Äldre junior    2000:- 
  18-21 år.

# Inträdesavgift   2000:-
Erlägges senast det år man fyller 29 år. 
Engångsavgift som ej återfås vid ev utträde. 

# Medlemslån    8000:-
Erlägges senast det år man fyller 29 år. 
Återfås inom ett år från ev utträde.

# Avbetalningsplan kan sökas av alla mellan 22-29 år. 
Ta kontakt med kansliet för information om avbetalningsplan.

Särskilt medlemskategori:
  Årsmedlemskap    4800:- 
 Är endast medlem i klubben under det kalenderår vilket avgiften
 är betald. Berättigar till spel enligt Sydpoolen om den 
 besökande klubben godkänner detta. 
 Medlemskapet kan bara utnyttjas vid ett tillfälle per person.
 Ovan gäller även banor inom ”En4skåne”.

 Nybörjare  Har handicap ______ Är idag medlem i _______________ GK. 
 Jag önskar byta hemmaklubb.

Jag har familjemedlem i klubben: Golf ID __________ och heter ________________
Familjemedlem måste vara senior och ha samma adress som sökande.

Namn:________________________________Personnr_______________________

Adress: _________________________  Postnr_________ Ort________________

Telenr: _________________ Mobil___________________ Fax ______________

Mail: _________________________  Golf-ID ___________________________

Underskrift: ___________________________________
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Damkommittén

De flesta idrottare vet att det, 
för att skapa balans mellan dina 
inre och yttre muskellager, är lika 
viktigt att träna insidan som det 
är att träna utsidan.
 
För att få ut ännu mer av 
träningen på drivingrangen och 
golfbanan föreslår jag därför 
upplevelsebaserad träning för 
insidan som:

stärker ditt självförtroende•	
hjälper dig skapa vinnar-•	
tillstånd
underlättar för dig att •	
prestera
hjälper dig uppnå dina mål •	
på och utanför golfbanan

 

Självklart fungerar träningen lika bra 
även för prestationer inom 
exempelvis skolan, familjen, i grupp 
och individuellt på jobbet.
 
Är du nyfiken på hur du själv eller 
ditt företag skapar vinnartillstånd?
 
Välkommen att ringa Torgny 
Husén på telefon 070-717 05 95 
eller skicka ett mejl till 
torgny@h2inspiration.se. 

Träningserbjudande till Söderslätts 
GK: Medlemmar – boka tre träning-
ar, betala för två. Individuellt eller i 
grupp. Företag – Låt oss träffas och 
prata om era prestationer.

Erbjudandet gäller alla bokningar av träning fram till sista juni. Träningarna ska genomföras före sista september 2009.

Tränar du din insida lika ofta som du tränar utsidan?

Pegga upp...
Hyr vår etagelägenhet i Cabo Roig, 7 mil söder om 
Alicante. I anläggningen finns pooler både inom- och 
utomhus samt spa-anläggning med gym. 

Lägenheten är på 80 m² och har kök, vardagsrum, två 
sovrum, två badrum och stor härlig takterrass.

Gå in på vår hemsida www.hyraspanien.se för mer 
information och bilder eller ring 0709-34 31 16.

Ingrid och Tommy Mårtenzon 

I samarbete med Torgny från H2 Inspira-
tion bjuder damkommittén Flickor, tjejer 
och damer till Mental Energikick – för en 
roligare golfsäsong! 

Söndag den 29 mars kl 9.30 på klub-
ben. Pris 170:–/person. I priset ingår kaffe 
samt lätt lunch, kläder efter väder! Antalet 
platser är begränsat, så först till kvarn! 
Anmälan via kansliet, eller på lista på 

anslagstavlan. Sista anm.dag är den 25 
mars. Välkomna! 

Alla damer välkomnas också till 
säsongsstart, den 19 april med Vårkul, 
parspel, greensome över 9 hål samt mode-
visning m.m.

Helan och halvan startar 20 april, mer 
information på Vårkul och i pärmen. Dk 
har fått en ny ledamot, Kerstin Svensson, 

Ulla Alverstrand har avgått. Dk har planerat 
för året, bl. a. går Augustiresan den 22-23/8 
i år, presenteras på Vårkul.

Är det några damer som är intresse-
rade av seriespel? Ta kontakt med Kerstin 
Nilsson 040-51 06 67.  

Damkommittén
Agneta Bjuväng
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Herrkommittén
Så är det snart start för 2009 års måndags- 
och onsdagstävlingar och veterangolfen. 
Måndagstävlingarna startar den 6 april. 
Onsdagstävlingarna startar den 8 april. 
Veterangolfen startar den 9 april.

På måndagarna blir det tre klasser och 
slagtävling. 
Onsdagarna blir över två klasser och slag-
golf.

Det blir ett nytt poängberäkningssystem 
för både måndags- och onsdagstävlingarna:
Placering 1 = 8p. 
Placering 2 = 7p. 
Placering 3 = 6p. 
Alla övriga deltagare = 4p. 
Kvalificering för final = 50p.
 
Vi har förbokade tider på både måndagar 
och onsdagar, 08.52 – 09.22 och 17.30 – 
18.30.

Under året kommer herrkommittén att  
arrangera en tävling som kommer att 
spelas baklänges på vår bana. Vi kommer 
att börja på hål 18 och spela in på hål 17:s 
green o.s.v. och avsluta på hål 1.
Mer information om denna tävling  
kommer lite senare.

Herrkommittén

Tävlingskommittén

Marknadskommittén

Tävlingskommittén har inför 2009 gjort 
en hel del ändringar för att kunna locka 
fler deltagare till våra tävlingar.

Startavgiften kommer att bli 80 kro-
nor på de flesta tävlingarna. De tävlingar 
där mat inkluderas kommer att reduce-
ras till ett minimum. 

Prisbordet blir 70 % av startavgiften 
vilket är en ökning med 20 % mot före-
gående år. Vi inför också två lottade 
priser i varje tävling och klass.

Ellebodaslaget, Fyra klubbor och 
Morland Open kommer att tas bort från 
programmet. 

Förändringar i upplägget av KM,  
Gåsatävlingen och framför allt Cancer-
slaget kommer att ske.

KM 2009 spelas över 54 hål för såväl 
herrar som damer. Vi spelar 36 hål dag 1 
och 18 hål dag 2. KM kommer också att 

utökas med en handicapklass (netto-
resultat) för såväl herrar som damer. 
Klubbmästaren tilldelas en egen P-plats 
inklusive skylt med namn och brutto-
resultat.

Klass KM spelas som tidigare.
Gåsatävlingen kommer i fort-

sättningen att spelas vartannat år på 
Söderslätt och vartannat på M/B GK, vi 
arrangerar tävlingen i år. 

Nu till Cancerslaget där många med-
lemmar vill ha en förändring vilket också 
kommer att ske. 

En vanlig singeltävling men där man 
som spelare får betala för bunkerbesök 
slag ut i ruffen och bollen ner i vatten-
hinder o.s.v. 

Men vi medlemmar är ju erkänt 
skickliga golfare så vi kommer, för att få 
in lite pengar till Cancerfonden ta ut en 

parkeringsavgift med 10 kronor och höja 
startavgiften till 100 kronor.

Slutligen kommer vi att införa en 
s.k. Order of Merit där man får räkna 
de 7 bästa tävlingarna under 2009. Det 
kommer att stå i tävlingskalendern vilka 
tävlingar som kommer att ingå. Vinnaren 
får 10 poäng, tvåan 8, trean 6 och alla 
övriga som ställer upp får två poäng. 

Vinnaren av Order of Merit får en 
reducerad årsavgift med 2000 kronor 
vilket även tvåan och trean får men med 
då 1500 respektive 1000 kronor.

Tävlingskommittén önskar Er alla 
välkomna till tävlingarna under 2009.

Vid pennan Bo Knutsson

Hur får vi fler att ställa upp på våra tävlingar?

Efterlysning ”donatorer”
Klubben får regelbundet förfrågningar från 
företag och privatpersoner om möjligheter 
att göra enstaka donationer. Alla ser ju inte 
våra sponsorpaket som en naturlig lösning, 
men vill hjälpa till på annat sätt.

Ett fint exempel på donation är Ronny 
Nordström som nyligen skänkte en 50 
tums Tv till vårt klubbhus. Stort TACK!

Kan du tänka dig att ställa upp med 
något, stort eller litet? Det kan vara ma-
terial till bana/ klubbhus eller varför inte 
något att förgylla våra prisbord med. Vi 
har en ambition att under året ”vässa” 
våra prisbord och tar givetvis tacksamt 
emot alla bidrag. Kanske jobbar du på ett 
företag, som kan tänka sig att lätta lite på 

reklamförrådet eller bland varorna? Eller 
din arbetsgivare kanske kan tänka sig att 
sponsra med en liten skylt på parkeringen? 
(till att börja med….) 

Kontakta sponsoransvarige Ulf Ny-
ström 0708-27 11 11 eller klubbchefen 
Joao Gouimar.
Staffan Waldemar
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