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Ordföranden har ordet
  n viktig och ständigt pågående punkt i 
styrelsearbetet är bevakning och arbete 
för att förbättra vår ekonomi i klubben. 

Arbetet innebär bland annat löpande 
planering och prioritering av de inve-
steringar och reparationer som behöver 
göras. Det ekonomiska läget i vår klubb är 
stabilt och vi ökar i antal medlemmar. 

De senaste veckorna har ni som be-
sökt klubben sett att vi grävt för att lägga 
ner ytjordvärme och byta värmesystem.
Detta projekt, som finansieras till hälften 
med bidrag och till hälften med banklån, 
har en beräknad besparing på 100 000 
kr per år i minskade energikostnader. 
Dessutom slipper vi undan reparationer vi 
skulle varit tvungna att göra på de gamla 
pannorna. Det nya värmesystemet ska tas  
i drift lagom till ”eldningssäsongen”. 

E

Herrkommittén
Seriespelet pågår för fullt, vi har tio lag 
som deltager. Tyvärr är det bara ett lag 
som går bra i år nämligen H 65 lag 1, laget 
leder sin serie just nu.

Våra veckotävlingar börjar närma sig sitt 
slut. Glöm inte att anmäla dig till finalerna.

Final Veterangolfen   Torsdag 18/9

Final Måndagstävlingar    Lördag 20/9
Final Onsdagstävlingar     Söndag 21/9

Herrkommittén / Roland  

Våra greenbunkrar på hål 1-18 har 
fått ny sand i år. Under kommande år 
kommer vi även att byta ut sanden i våra 
fairwaybunkrar. 

Ni som tittade ut den 31 augusti såg 
att det regnade en del. På kort tid föll det 
ca 100 mm över vår bana eller snarare 
sköljde ner. Ni som lyckades ta er ut den 
dagen såg att många av våra hål sväm-
made över och vi tvingades stänga banan. 
Tack vare ett fantastiskt bra arbete av vår 
banpersonal kunde vi öppna redan efter 
ett par dagar igen. Det hårda arbete som 
lagts ner på bunkarna måste tyvärr till viss 
del göras om men i övrigt har banan klarat 
sig väl.

En ny aktivitet som juniorerna har 
infört kallas ”rock på rangen”. Denna 
genomfördes en kväll i slutet av augusti 

med diverse småtävlingar, musik och gril-
lad korv. En aktivitet som tydligen även 
föll våra seniora medlemmar på läppen så 
kanske kommer den tillbaka i någon form.  

Under sommaren har vi genomfört 
många tävlingar på vår klubb – inte minst 
under Söderslättsveckan då det är täv-
lingar varje dag. De flesta av våra tävlingar 
har varit fullbokade och det är roligt att se 
så många på plats. 

Med mycket folk och bra stämning 
har en del tävlingar känts som en riktig 
folkfest. Tävlingar och alla andra aktiviteter 
som anordnas hade varit omöjliga om det 
inte fanns så många engagerade aktiva i 
kommittéer.  

Det kommer en inbjudan från styrel-
sen till en träff med alla kommitté-aktiva i 
början av december. 

Vi håller höstårsmöte den 14 oktober i 
klubbhuset - jag hoppas att få se så många 
som möjligt av er där då. 

Hösten är så sakta i antågande med 
allt vad det innebär men det finns fortfa-
rande flera trevliga aktiviteter att delta i 
ute på klubben. 

Jag önskar er många härliga soliga höst-
dagar med golfspel och annat trevligt.

Christina
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341 140
TRYCKSAK

Dags att summera golfsäsongen som på många sätt slog rekord. Efter en lång 
period av ”Mallorcavärme” kom lågtrycken in med jämna mellanrum. Regnet och 
åskvädret resulterade även i ett blixtrekord, med 47 901 blixturladdningar den 3:e 
augusti. Söndag den 31 oktober fick vi över 100 mm regn vilket resulterade i att banan 
stängdes under 48 timmar. Medlemstillströmningen har varit god och vi har i skrivande 
stund 1280 medlemmar. Målsättningen är att vi före årets slut blir 1300 medlemmar.  
Ett antal golfklubbar i vårt närområde tvingas tyvärr upphöra med sin verksamhet. 

Höstårsmötet
Höstårsmötet hålls den 14 oktober kl. 19.00 i klubbhuset. Årsmöteshandlingar finns 
tillgängligt på klubben från den 6:e oktober.

8,5-minuter
Under året har vi testat att hålla 8,5 minuters intervall mellan bollarna. Blev det bra 
eller dåligt? Du får gärna skicka mig ett mail med dina åsikter.  

Teckna autogiro via Min Golf
Det kommer att finnas möjlighet att betala din årsavgift under 2015 med autogiro. 

Gör så här:
1. Logga in i Min Golf, gå in under mina avgifter och gör en ansökan för de avgifter 
du vill betala via autogiro. http://www.golf.se/
2. När din ansökan är kontrollerad hos din bank meddelas du via e-post och en bifogad 
blankett ska fyllas i och skickas in till oss för att ditt autogiro ska kunna aktiveras.

Även du som inte har tillgång till internet kan ansöka om autogiro, vi på kansliet  
hjälper dig via anläggningens inloggning till systemet.

Värmepumpinstallation
Arbetet med värmepumpinstallationen på plats är i full gång. Min förhoppning är att 
kunna vara i drift 1 oktober. Värmepumpcenter ROTEK Malmö AB gör installationen 
och håller i totalentreprenaden.

Bella Center 2015
Under januari kommer en4skåne att vara representerade på Bella Centers  
golfmässan ”Ferie&Fritid” i mitten av januari. Jag kommer att behöva hjälp av  
1-2 ”säljande” medlemmar per dag för att genomföra mässan.  
Mässdatumen är i dagsläget inte fastställda. Hör av dig om du kan hjälpa till.

Bingolotto
Stöd klubben genom att teckna dig för några lottor i månaden. 
Länka direkt på
www.folkspel.se/bingolotto/tv-programmet/prenumerera/ och 
väl där inne längst ner vid sök-rutan så skriver man Söderslätt 
så får man upp två alternativ och man väljer då vår golfklubb. 
Sedan fyller man i övriga uppgifter och klickar skicka. För 
varje såld Bingolotto går 15 kronor oavkortat till golfklubben.

Order-of-Merit 2014
Årets Order-of-Merit är klar.   
A-klassen vanns av Anders Nyberg 45 poäng 
B-klassen vanns av Mikael Falk 35 poäng 
C-klassen vanns av Christina Wadhed-Arinbjarnarson 33 poäng

Julbazar
Vi planerar att hålla den traditionella Julbazaren den 6-7 december mellan  
kl. 10.00-14.00. Shopen kommer att erbjuda fina julklappstips under dessa dagar.

Joao Guiomar 
Klubbchef
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Medlemskommittén Medlemskommittén forts.
Vad gör ni i  
medlemskommittén?
Hej, jag heter Gun-Britt.  
Tillsammans med Lillemor, Inger, 
Christina, Agnetha, Nils-Göran och 
Hans-Tore bildar vi klubbens med-
lemskommitté.

För några veckor sedan golfade jag 
med två av klubbens medlemmar som 
ställde frågan – ”vad gör ni i medlems-
kommittén egentligen”?
Massor, svarade jag, och började 
berätta:

Regelkunskap 
Många golfare har inte full koll på 
vilka spelregler som gäller. I våras ar-
rangerade vi två kvällars utbildning 
i de vanligaste golfreglerna. Som 
vanligt var det Rune och N-G som 
höll i utbildningen. De golfregler 
som dessa två herrar inte känner till 
är nog inte värt att veta! 

Klubbvärdar och marchals 
Visst är det trevligt att mötas av en 
välkomnande klubbvärd och visst 
är det bra med en marchal på ba-
nan som ”håller ordning” på spelet. 
Klubben har cirka 100 medlemmar 
som, frivilligt, ställer upp som vär-
dar och marchals.  
Medlemskommittén ansvarar för 

den här gruppen och tidigt i våras 
samlades gruppen, under ledning 
av N-G, för en inledande utbild-
ning.

Söndagsgolfen 
På Christinas initiativ drog vi igång 
en helt ny aktivitet, söndagsgol-
fen. Är du sugen på att spela men 
har ingen att spela med? Kom till 
söndagsgolfen! Strax innan kl 15.00 
samlas vi som vill, för att spela 
tillsammans. Ung, gammal, högt 
eller lågt handicap spelar ingen roll. 
Vi håller på augusti ut och alla är 
välkomna! 

36 plusdagen 
Många av klubbens medlemmar 
ligger på handicap 36 och högre. 
Vi i medlemskommittén vill 
göra något speciellt för den 
gruppen och därför arrangerade 
vi 36 plusdagen en söndag i maj. 
Agnetha höll samman aktiviteten 
som gick ut på att träffas, hitta nya 
spelkompisar och framförallt gå en 
trevlig golfrunda tillsammans. 

Nya medlemmar 
Klubben har ett positivt inflöde 
av nya medlemmar. Tidigt i 
våras arrangerade vi, under två 
kvällar, ett informationsmöte 
som riktade sig speciellt till 
våra nya medlemmar. Alla 
kommittéerna, tillsammans 
med Joao, var representerade 
på mötet. Dessförinnan hade vi 
från medlemskommittén tagit 
kontakt med många av våra nya 
medlemmar per telefon för att 
hälsa välkommen till klubben och 
bjuda in till mötet. 

60 plusdagen 
En stor grupp i klubben är 
medlemmar som är 60 år och 
äldre. Därför gjorde vi ett speciellt 
arrangemang för just den gruppen. 
Inger höll i det arrangemanget 
som gick ut på att träffas, gå en 
9- eller 18-hålsrunda tillsammans 
och kanske dessutom finna nya 
golfkompisar. 
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Medlemskommittén forts.
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Vad tycker du? 
Vi i medlemskommittén vill 
genomföra arrangemang som 
attraherar klubbens medlemmar 
och som skapar trivsel. Men 
vad tycker DU vi ska göra nästa 
år? Kom gärna med förslag! 
Våra kontaktuppgifter finns på 
hemsidan. Alla idéer är välkomna!

Vi behöver bli fler! 
Vi behöver fler kreativa 
och idérika medlemmar till 
medlemskommittén! Många jag 
pratat med tror det tar mycket 
tid att engagera sig i kommittén. 
Men, nej, ju fler vi blir i kommittén 
desto mindre tid tar det av var 
och en av oss. Kom gärna på ett 

av våra möten för att bilda dig din 
egen uppfattning! Du är mycket 
välkommen!

Vid pennan: 
Gun-Britt Maulin, 
kommittémedlem
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S Damkommittén
ommarslaget 
inledde som vanligt klubbens golfvecka. 
Även i år blev vår tävling fulltecknad med 
54 lag. Dels av våra egna medlemmar 
och medlemmar från andra klubbar. 
Spelformen var tvåmanna scramble. Dk 
bjöd på cider och jordgubbar efter spelet, 
även en god lunch ingick. 

Vann gjorde Marcus och Jonny West-
berg från Uppsala GK på 60,5 slag.

Sommarslagetvinnarna Marcus och Jonny Westerberg

Utbytestävlingen 
gick av stapeln tisdagen den 5 augusti. 40 
tävlingslystna damer från Söderslätts GK, 
Vellinge GK, Tegelberga GK, Trelleborgs 
GK, Malmö City GK, Bokskogens GK och 
Romeleåsens GK hade en härlig dag på 
banan. 

Det var ett perfekt golfväder - inte 
för mycket sol, lagom med blåst och inget 
regn. Efter 9-hål serverades en mycket 
god kycklingsallad från kiosken. Den fick vi 
mycket beröm för. 

Två segrare skulle koras, en i A-klassen 
och en i B-klassen. A-klassen vanns av Lena 
M Eriksson från Tegelberga GK på 71 slag 
och B-klassen vanns av vår egen Inger Ols-
son på 70 slag.

Damkommittén
Anna-Lena Tuvesson

Vinnaren klass A Lena M Eriksson från Tegelberga GK tillsammans med prisutdelarna Inger Björkqvist  
och Hanna Mårtensson.

B-klassens vinnare Inger Olsson tillsammans med prisutdelarna Inger Björkqvist  
och Hanna Mårtensson.
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Damkommittén forts.
Damkommitténs 
Augustiresa 23-24/8
Tidig lördagmorgon fyllde vi bussen med 
pigga golfsugna damer, golfbagar och 
glada skratt, styrde kosan till Lydinge GK 

och for iväg. 
Lagen lottades 
på bussen och 
lotteriringen 
gick runt till 
försäljning. Pia 

blev glad för sitt nya fågelbad och Harmo-
nigården kommer att få besök av ny glad 
vinnare. Stämningen var härlig och vi var 
extra glada att vi hade gäster från Vellinge 
och Trelleborgs GK med oss.

Väl framme på Lydinge GK släppte 
startern Carina Johansson iväg 8 lag för 
Lagspel där blå eller guld-tee fick 
väljas beroende på hcp. 

Solen strålade men molnen hopade 
sig. Det dröjde inte länge förrän hagel, 
regn och moln hällade över oss. Men 

det stoppade inte oss! Inger Björkqvist 
drog iväg dagens bästa utslag och satte 
ribban för alla andra! Stämningen var 
härligt positiv trots blandat resultat och 
banan var fin med böljande fairways, 
ganska mycket vatten, träd som ”hjälpte” 
bollarna att ändra riktning och svampar 
stora som handbollar. 

Sydväst, solbrillor, paraply och piké
Av och på – vad bryr vi oss om dé?
Vid 19e vattenhålet CJ står
Och himlen fällde sin sista hageltår
Hotell Erikslund tog väl emot oss och vi åt 
en god middag där också prisutdelningen 
tog plats. Golfsånger, skratt och massor av 
snack ekade i lokalen – en härlig stämning!

Efter middagen väntade samkväm där 
Anna-Gretas Motorcykelvisa räddades av 
Christina A’s insats att ta fram melodin via 
Elsa, 84’s youtube-klipp. 

Sedan klämde vi i med en rejäl allsång!

På söndagen åkte vid till Söderåsens 
GK och solen mötte oss med en 
svag vind. Deras trevliga golfvärd 

välkomnade oss och fick oss att 
känna oss välkomna hela dagen. 
Startern CJ släppte iväg 16 st 2-manna- 

lag för Fyrboll-Bästboll och Inger drog 
återigen iväg en kanonare! Vad vi 
inte visste var hur dramatisk denna 
dag skulle bli; A-L’s out of bounds, en 
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Damkommittén forts.
elak attackerande golfboll som likt en 
ekorre klättrade uppför trädet och 
kom som en boomerang tillbaka på 
Agnetas arm, otrolig utveckling av 
Susannes golfspel med hjälp av fina 
lagkamrater, Annes paraply som 
tog fart där Gun gjorde en heroisk insats 
att rädda det i dammen. Ja visst är golfen 
en underbar sport!

Banan var härligt kuperad och välskött, 
”sockertoppen” rundades och riktigt 
nöjda och glada åkte vi sedan hemåt med 
ny lottring och prisutdelning i bussen. 

Helgens härligaste kommentar: Det 
var faktiskt inga kärringar med 
på resan som jag trodde innan jag 
anmälde mig! Nej, verkligen inte. Jag 
säger bara; Anna-Gretas golfbil-körning på 
ett hjul i kurvorna, fooooooore!

Tack alla som deltog – ni gjorde allas vår 
golf så mycket rikare! 
Vi i DK anordnar gärna fler liknande resor 
tack vare er!

/Carina Johansson, DK

Vinnare dag 2 blev Anna-Lena Tuvesson och Agneta Bjuväng.

2a priset dag 2 gick till 
Gunnel Eriksson och 

Gun Mårtensson.

Vinnare dag 1 blev Britt Rönngard, Ingrid Cloubo, Christina Arinbjarnarson, Agneta Rosengren.

Läs in denna QR kod i din mobil för mer 
info och bilder på vår hemsida!

Carina Herbst och Carina Johansson
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Damkommittén forts.

Seriespel och  
Foursome 2014
Nu har vi spelat färdigt med seriespelet 
2014 och vi har väl haft fint väder på dom 
flesta tävlingar vad jag kan minnas. Sitter 
nu och tittar ut på regnet och blåsten - 
känns som hösten kom lite väl fort.

Jag tycker vi har varit jätteduktiga alla 
14 tjejer som har deltagit och kämpat på 
ända tills sista omgången ,,, jag har  sagt det 
förut att det är sista putten som är avgö-
randet. Vi klättrade upp och slutade på en 
14:e plats i seriespelet.

I Foursomen som vi kom upp i div 1 
förra året är superbra jobbat av oss.  Att vi 
kom 5:a och får spela där nästa år igen är 
en jätteinsats av oss alla.

Det känns som hela laget är engage-
rade och vill att Söderslätts Gk:s damlag 
ska lyckas.  

Damkommitten
Gabby

2a priset dag 2 gick till 
Gunnel Eriksson och 

Gun Mårtensson.

Inger Björqvist och Bodil Roupé-Jönsson Susanne Larsson Inger Blomberg
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Medlemmarna har ordet

Junior o Elitkommittén
Stort tack till Er alla!
J &E Kommittén vill först och främst 
tacka alla Er som anmält sig som spon-
sorer till Juniorstolpen. I dags läge har 
ca. 65 stycken anmält sig och betalt in till 
detta, vilket var över min/vår förvänt-
ning detta första år som detta initiativ 
på allvar återupptagits. Med tanke på att 
målsättningen var 100 anmälda sponso-
rer inom 3 år så är vi mer än väl på god 
väg mot detta mål!

För en golfare så har sommaren varit 
en helt fanstastisk upplevelse, med bra 
väder (nästan för bra i vissa fall) under 
maj, juni och juli månad och det gäller 
naturligtvis för våra juniorer också. 

Om resultaten kommer att vara 
lika bra får tiden utvisa och jag hoppas 
kunna rapportera mer i detalj till nästa 
utgåva.  

Det pågår fortfarande tävlingar för 
vissa av våra juniorer, nu senast i söndags 
(läs 31:a augusti) då vi troligen hade det 
värsta väder vi sett på bra länge, vilket 
jag återkommer till lite senare i texten.

Söderslättsmixen
98 anmälda och startande vilket är en 
mycket bra siffra för denna populära 
tävling. Bra väder och glada miner ser 
man från bilderna på hemsidan. 

Personligen så var kanske inte denna 
runda något man kommer att skryta 
med under året, men med trevligt säll-
skap så kommer man ganska snabbt 
över ett dåligt resultat.

Skandia Cup träningsläger
För tredje året i rad så arrangerades ett 
Skandia Cup träningsläger. Lägret hölls 
som vanligt över 4 dagar och man kan 
utan tvekan säga att det var en succé 
med trötta men nöjda deltagare. 

 

Under denna rubrik kan du som medlem 
komma med förslag, kritik eller andra 
påtalanden som du anser vara av intresse 
också för andra medlemmar.

Du mailar dina frågor till redaktionen. 
Enklast genom joao@sslgk.se

Vi har i sommar intervjuat några av våra 
medlemmar och redan fått in några intres-
santa frågor.

”- Vad gör klubben för att förhindra 
tomma bollar under högsäsong? Speciellt 
på lördag förmiddag har jag flera gånger 
upplevt en fullbokad förmiddag hemifrån. 
När jag kommer ned till klubben finns det 
ofta flera ”tomma” bollar mellan 9 och 
halv 10.”

Kommentar Joao:
Vår ambition är givetvis att inte ha några 
tomma tider under högsäsongen. Detta 
kan vi endast uppnå genom att erbjuda 
våra medlemmar och gäster en välskött 

bana. Väder och vind påverkar givetvis 
graden av bokningar. Tendenser vi ser är 
att man bokar upp hela bollen fastän man 
bara är två eller tre spelare. Man vill således 
inte ha in någon annan ”utomstående” i sin 
boll. Detta måste vi få bukt på. Min erfa-
renhet under högsäsongen är att attrak-
tiva tider under helgen mellan 08:00-12:00 
är fullbelagda och utnyttjas till fullo. 

”- Till vår stora glädje ser vi att klubbens 
ruff i år har kraftigt hållits tillbaka. Det 
gläder oss mycket och jag vill tacka för det. 
Min fråga är, kommer klubben även nästa 
säsong att ha detta som strävan?”

Kommentar Joao:
Vi har klippt ner på några strategiska plat-
ser för att påskynda spelet. Bankaraktären 
gör vi inte avkall på. Vår strävan är att alla 
skall få en positiv golfupplevelse. Att leta 
boll och ha rondtider upp mot 5-6 timmar 
är ingen intresserad av.

”- Ett stort tack till våra banarbetare för 
en fantastiskt välskött bana. Tror det är få 
andra klubbar med den standard vi har på 
fairways och greener.”

Kommentar Joao:
Bankillarna gör ett fantastisk jobb. Jag får 
många positiva signaler från medlemmar 
och gäster som tycker detsamma. I år har 
vi höjt standarden på våra greenbunkrar 
och under 2015 gör vi vid alla fairwaybunk-
rar. Jag hoppas och tror att medlemsök-
ningen beror på att vi har en bra produkt 
att erbjuda.

”- Två gånger har jag sett spelare med lös-
springande hundar. Vad har vi för regler 
kring detta i klubben?”

Kommentar Joao:
Har man hund på golfbanan så skall den 
vara kopplad. 
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Olympiagolfen 
Andra året på rak som denna tävling 
hölls och denna gången under  
Söderslättsveckan. Antalet deltagare 
var igen inte vad vi förväntats oss, lite 
över 30 stycken glada deltagare. Om 
detta berodde på den sena starten som 
vi provade på (start från 13.00) eller om 
det berodde på andra faktorer lär väl bli 
svårt att avgöra.

Rock på Ranchen
Torsdagen den 28:e augusti anordnades 
ett nytt initiativ för våra juniorer ”Rock 
på Ranchen”. Detta var en test för att se 
om denna typ av aktivitet kunde vara 
något för framtiden och man kan väl 
lätt säga att så var det. De 20-talet ung-
domar som kom upp till ranchen denna 
dag möttes av musik och grillning. 

Junior o Elitkommittén forts.
Rock på Ranchen har som målsättning 
att få ungdomar, gamla som nya, till 
klubben under andra former än träning. 
Att skapa en miljö som ungdomar attra-
heras av är ett första steg och med tanke 
på de kommentarer vi fick från de ung-
domar som kom så tror vi att vi hittat 
rätt, t ex. ”Kommer det mer sånt här?”, 
”När blir nästa gång?” och ”Jätte kul!” 
och bara det får en att jobba vidare.
Om man sen lyssnar på de vuxna som 
dök upp för sin vanliga träningsdos så 
blir man ännu mer positiv, kommentarer 
så som ”kanske vi skulle ha musik på 
ranchen alltid”, ”detta skapar gemen-
skap och dialog” och ”grillning – kul!” Ja, 
vi kunde inte säga nej till när de undrade 
om de också kunde få en korv.   
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Stolpskottet
Vi skulle ha spelat denna tävlingen i 
söndags (läs 31:a augusti) men vädret 
var inte på vår sida denna dag. Med 
start tidigt söndag morgon (runt 03.00 
för egen del då hunden väckte mig) så 
öppnade sig himlen och släppte loss ett 
väder som man lätt kommer att komma 
ihåg under många år. 

Efter mycket planering så var det 
med vemod man fick ställa in tävlingen, 
men vi arbetar nu hårt för på att hitta 
ett alternativt datum för tävlingen och 
vi kommer att meddela alla när detta 
blir av så fort vi vet. Håll ögon och öron 
öppna för nytt datum och tid, via hem-
sida och e-mail.

Junior & Elitkommittén
Urban Persson
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Kaizenslaget
Kaizenslaget
Lördagen den 16 augusti var dagen för 
Kaizenslaget. 86 par var anmälda för en 
tävling med Irish Greensome som tävlings-
form. 

Som vanligt gjorde representanterna 
från tävlingskommittén ett strålande arbe-
te och allt fungerade till största belåtenhet.

Ett jättetack också till Peter Mårtens-
son och Kaizen-emballage som mycket 
förtjänstfullt sponsrar både klubben och 
denna tävling. 

Vinnare blev Anna-Karin Ridell och 
Henrik Ridell från Malmö City GK på 61.8 
slag.

Undrar du var ordet Kaizen  
kommer ifrån?
Följande förklaring är hämtad från 
Kaizen emballage hemsida:

Många nya metoder för förbättringsarbe-
te kommer från Japan. Ett helt koncept för 
förbättring är Kaizen som betecknas som 
själva nyckeln till Japans konkurrenskraft.

Det är inte lätt att definiera begreppet 
Kaizen. Ordet kommer från ett japansk 
tecken som betyder översatt till svenska: 

förändring till det bättre. 
En japan vid namn Maasaki Imai har 

utvecklat en filosofi eller ett förhållnings-
sätt till både arbetet och livet som kallas 
Kaizen. Begreppet betyder egentligen 
kontinuerlig förbättring, och omfattar 
både företagets ledning och de anställda.

Kaizen filosofin innefattar inte enbart 
människornas arbetsliv, utan även deras 

sällskapsliv och familjeliv.
Alla dessa delar förtjänar att konstant 

förbättras. Tron att en förändring utan 
slut är möjlig, är djupt rotad i den japanska 
mentaliteten och utgör grunden i Kaizen 
tänkandet. Synsättet i Kaizen bygger på att 
det är små och kontinuerliga förändringar 
som är viktiga på lång sikt.

Genom att låta medarbetarna vara 
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Representanterna för tävlingskommitten gjorde ett strålande arbete.

Imponerande prisbord från Kaizen emballage

Vad kan vara bättre än en kall öl i restaurangen efter en 18-håls 
runda? Här är det Becci Wright som serverar.
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Kaizenslaget Kaizenslaget forts.
delaktiga i förändringsarbetet skapas ett 
engagemang i det dagliga arbetet. På så 
sätt skall arbetsrutinerna bli effektivare.

Begreppet Kaizen är ett samlingsbe-
grepp som innefattar de flesta av de japan-
ska metoderna inom kvalitetsområdet, 
exempelvis TQC (Total Quality Control), 
Just-in-time och smågruppsverksamhet
 

Kristina, Jens, Gun-Britt och Gert lyckades inte vinna Kaizenslaget, men fick trots det en härlig golfrunda.
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Kaizen emballage, en av klubbens uppskattade sponsorer.

Peter Mårtensson, KAIZEN emballage, meddelar tävlingens resultat.
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Söderslätts Golfklubb  

i Västra Grevie. 
Kallelse till Höstårsmöte 

tisdagen den 14 oktober 2014  
kl. 19:00 i Klubbhuset. 

 
 

Föredragningslista 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts. 
4. Fastställande av föredragningslistan. 
5. Val av ordförande för höstårsmötet. 
6. Val av sekreterare. 
7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 

skall justera dagens protokoll. 
8. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret.  
9. Fastställande av antalet ledamöter kommande mandatperiod. 
10. Val av klubbordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1år.     
11. Val av ledamöter i styrelsen, för en tid av 2 år. 
12. Fastställande av medlemsavgifter, samt övriga avgifter för 2015. 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötet avslutas. 

 
 
 
 

Hedersmedlemmen 
Ernst
Visst har rabatter och planteringar varit 
ovanligt vackra i år! En av eldsjälarna bak-
om detta är Ernst Gunnarsson som varit 
medlem i hela 24 år. Tack vare Ernst med 
flera kan vi inte bara njuta av en golfbana i 
toppskick utan också våra fina planteringar. 

Vad skulle Söderslätts GK gjort utan 
alla dessa ideella krafter?

Ernst Gunnarsson är en av Söderslätts 
fyra hedersmedlemmar.

Tack Ernst!

 

Demo dag med PING
Onsdagen den 13 augusti fanns PING på 
plats för att demonstrera de senaste klub-
borna. 

Vi fick träffa PING’s representant 
Robert Löfqvist, som gjorde ett mycket 
seriöst intryck samtidigt som han fick oss 
att förstå vilken vetenskap som faktiskt 
ligger bakom dagens moderna klubbor. 

Hur går då en ”Custom fitting” till?
Robert med hjälp av Janne började med 
att ta lite olika mått på oss med syfte att 
få rätt längd och rätt lie på klubborna. 
Detta för att man ska kunna stå bekvämt 
och samtidigt få en korrekt träff med rätt 
vinkel på klubban.

Därefter fick vi prova ut olika grepp 
för att hitta den bästa känslan. Vi har båda 

ganska långa händer och fingrar och skulle 
följaktligen ha ett större grepp. 

Nu började allvaret!
Efter ett antal missar eller halvmissar lycka-
des vi till slut få till några riktigt bra slag. Vi 
kan tillägga att det inte är det enklaste för 
oss medelmåttor att på beställning och 
med publik, få till acceptabla slag som man 
slipper att skämmas för. Vi fick i alla fall 
testa både järn, drivers och hybridklubbor 
speciellt anpassade för oss, och faktiskt, 
slagen blev bättre och bättre! 

Om det berodde på den senaste ge-
nerationen PING-klubbor eller att vi blev 
varma i kläderna, vill vi nog låta vara osagt. 
Men de testade kubborna gav faktiskt en 
annan känsla och nog verkade det som att 
vi vann några meter i distans!

Känner även du för att 
testa senaste generatio-
nen klubbor? 
En ”custom fitting” med mål att hitta din 
nya driver, hybrid eller järn, kostar inget. 
Vill du inte vänta på nästa leverantörs-
demo är det bara att beställa tid av Jan, 
Cissi eller Isak i shoppen. Du vet väl att Jan 
är utbildad på PING-center i England och 
att vår shop är ett auktoriserat PING Fit-
ting Center?!

Stort tack till Jan, Ping och Robert 
Löfqvist för en, av många, uppskattad 
demonstration!

Gert och Gun-Britt Maulin

Klubbevemenemang
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