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Glöm ej vår julbazar 5-6 december
öppet mellan 10.00-14.00!
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Ordföranden har ordetS

Herrkommittén
Så är golfsäsongen 2015 till ända. Vi har 
deltagit med 10 lag i seriespelet och vår 
målsättning är minst en serieseger.

Så blev det tyvärr inte i år, bäst bland 
våra lag blev H 45 lag 1 med en 2:a plats.

Nytt för 2016 blir att vi startar med ett 
80 års lag också. Vi kommer under 2016 
att deltaga med 11 lag i seriespelet.

Nytt för 2016 blir också att våra mån-
dags- och onsdagstävlingar försvinner. 

Dessa ersätts med en tävling som kommer
att heta ” Herrarnas veckotävling ”.  
Den kommer att spelas som slaggolf över 
9 hål. Speldag blir MÅNDAGAR.
Det blir två klasser A – 18,4 och B 18,5 -, 
startavgiften blir som vanligt 40:-.  
Priser kommer att utdelas varje vecka 
och efter varje 4/5 veckors period samt 
säsongsresultat. Fasta speltider på måndag 
förmiddag och eftermiddag precis som 

tidigare. Andra tider bokas själv av spela-
ren. Final spelas som vanligt i september. 
Tävlingsledare för denna nya tävling blir 
Per-Erik Larsson, Gert Rosengren och  
Lars Sten. Bestämmelser för anmälningar, 
scorekort blir samma som under 2015.  
Läs mer utförliga instruktioner på herrar-
nas tavla.

Herrkommittén Roland

edan 2007 har vi haft ett uppskattat sam-
arbete med övriga en4skåne klubbar,  
Tegelberga GK, Trelleborgs GK och  
Vellinge GK. I skrivande stund har jag till-
sammans med övriga en4skåne klubbar 
skrivit avtal för 2016 med Bedinge Golf-
klubb. Bedinge Golfklubb kommer att ingå 
som 5:e klubb i samarbetet under 2016 
och det är med glädje vi välkomnar deras 
medlemmar till oss. 

Med ytterligare en bana att spela på 
kan vi ge er medlemmar mervärde i med-
lemskapet samtidigt som vi når en större 
geografisk täckning för vårt varumärke en-
4skåne. Under året har vi inom en4skåne 
samarbetat under marknadsföring – har ni 
hört vår radioreklam på RIX FM?

Vi ökar i medlemsantal vilket är en viktig 
förutsättning för att få en ekonomiskt 
stabil klubb. 

Vår banpersonal gör ett bra arbete för 
att hålla banan i gott skick och en bra bana 
är grunden för en bra golfklubb. Vi arbetar 
nu med budgetering och prioritering av 
de investeringar och reparationer som 
behöver göras. I dessa prioriteringar lägger 
vi fokus på vår fina kvalitet på banan och 
på vidareutveckling av denna.

Klubbens aktiva i olika kommittéer 
lägger ner mycket tid på klubbens aktivi-
teter och dessa personer är viktiga då de 
skapar kontakt mellan våra medlemmar 
och har möjlighet att rekrytera nya. Den 
9 december samlar styrelsen våra kom-

mittéaktiva för en jultallrik och lite diskus-
sioner kring golfåret som gått och det som 
kommer. 

Jag vill tacka alla som bidrar till att 
skapa en golfklubb där trivseln är stor och 
kvaliteten på arbetet som utförs är hög. 

Vi fortsätter 2016 med samma fina 
bemanning som i år både i kiosk och på 
banan som i klubbhuset med allt vad det 
innebär med restaurang, shop och range.

Jag vill även tacka våra sponsorer för 
den gångna säsongen.

Under helgen 5-6 december håller vi 
vår traditionsenliga julbasar på golfklub-
ben. Kom ut och umgås medan du fikar, 
köper julklappar och något gott med hem. 
I väntan på att vi sedan kan starta upp 
nästa säsong önskar jag er alla

God Juloch Gott Nytt ÅrChristina
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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: 1/11-28/2 

Kansli
             Kansliet håller öppet vardagar  
        mellan 09.00-15.00.  
        Fr.o.m. den 21 december t.o.m.  
        den 7 januari 2016 är kansliet 
        helt stängt.
        

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2015.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar  

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
Medlemsantalet ökar för varje år och i dagsläget är vi 1 370 
medlemmar.

Utökning av En4skåne
Vi hälsar Bedinge Golfklubb välkommen från årsskiftet som ny 
medlem i en4skåne.

Kommittéarbete
Är du intresserad av att hjälpa till i någon av klubbens kommittéer? 
Slå mig en signal eller kom in på kansliet så jag kan informera dig 
om kommittéernas arbete. 

Ytjordvärme
Investeringen som gjordes för drygt år sen har gett klubben en 
besparing på ca. 100 000 kronor i energibesparing. 

Regn/Åskskydd
Efter ett förslag från en av våra medlemmar om att öka säkerheten 
ute på banan har klubben byggt ett regn/åskskydd norr om 
bäcken öster om hål 15. Kom in med förslag om vad vi skall döpa 
”kolonistugan” till. Vinnaren kommer att premieras.

Svenska Spel
Golfklubben fick i år 8 312 kronor till barn- och ungdomsverksamhet 
av Svenska Spel. Totalt i Sverige fördelades 50 000 000 kronor till 
6 934 föreningar inom 70 idrotter. Stort tack till alla som har anmält 
golfklubben när ni spelat på Svenska Spel.

Lediga bagskåp
Vi har i dagsläget ett antal överskåp som är lediga. Ring kansliet om 
du är intresserad av ett överskåp under 2016.

Julgodis
Årets sista tävling, Julgodis spelas lördag den 26 december. Ta med 
en julklapp runt 50 kronor som går till prisbordet. Anmälan sker på 
plats och första start är 09:30.

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

Kansliets öppettider 1 november 2015 - 28 februari 2016
vardagar 09:00-15:00

Fr.o.m. den 21 dec 2015 t.o.m. den 7 januari 2016 är kansliet  
helt stängt.

Håll dig uppdaterad via klubbens hemsida www.soderslattsgk.se

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

välkomna 
till en spännande golfsäsong 2016.

God Jul och Gott Nytt År
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Medlemskommittén

spel- och tävlingshandboken 

2012–2015

S I S U  I D R O T T S B Ö C K E R

 

En rond i Golfsimulatorn?

Efter julhelgen ska vi i medlemskommit-
tén planera färdigt alla aktiviteter inför 
20156 I nästa nummer av Rätt & Slätt 
kommer du att kunna läsa om alla roliga 
arrangemang som väntar. 

Arrangemang under årets 
som gått
Under det gångna året arrangerade vi 
utbildningskvällar i golfregler och såg till 

så att det fanns klubb-
värdar och marshals på 
banan. 

Söndagsgolfen, där 
vi träffades spontant 
på söndagseftermid-
dagen för att gå en 
golfrunda, fortsatte 
med flera återkom-
mande golfare. 

En spännande 
nyhet för året var 

Sommartävlingen, en par-tävling som 
pågick hela sommaren.

Vidare hälsade vi nya medlemmar 
välkomna till klubben genom telefon-
samtal och informationsmöten.

Tillsammans med marknadskom-
mittén arrangerade vi prova-på-golf 
och, sist men inte minst, tillsammans 
med övriga kommittéer i klubben, var vi 
med och arrangerade Söderslättsdagen 
i juni.
 
Ris och ros
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 
kommittémedlemmar!
Medlemskommitténs främsta uppgift 
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 
klubbens hemsida! 

Vi från medlemskommittén 
önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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En rond i Golfsimulatorn?
Det är kanske lite kallt ute och då passar 
det ju bra att ha några banor att välja på 
inne i värmen!

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

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

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

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

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

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

Shopen har nyckel så du kommer in. 
Vill du vara där på kvällen eller när shopen 
är stängd så skicka mig ett email (minst 2 
dygn före spel) så ser vi till att simulatorn är 
förberedd när du kommer.
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H Damkommittén
           östtröst 
En mörk och ruggig torsdagskväll i oktober 
hälsades 65 härliga damer välkomna till 
Damkommitténs Hösttröst. Alla möttes av 
varma, välkomnande marschaller utanför 
klubbhuset.
     Agendan för kvällen var lite 
uppfriskande rött, vitt eller cider med 
tilltugg och lotteriköp.
     Höstminglet var snart i full volym, det 
blev en del fotografering och när detta var 
avklarat gick damerna ner till restaurangen.
Borden var dekorerade av Damkommitten 
med lite smått o gott ifrån naturen, vilket 
höjde mysfaktorn lite extra för denna 
höstkväll.
     Påjje serverade en fantastiskt god 
skånsk kalops med alla tillbehör och härtill 
en smaskig dessert.
     Kvällens gäst var ingen mindre än Jesper 
Aspegren, golfare, damernas favorit, 
duktig talare, matlagningskunnig, sysslar 
med antikviteter, slott och herresäten.
     Förväntningarna var höga på vad Jesper 
skulle berätta för oss.
     Jesper började med att berätta en 
historia om när han var 6 år och ensam tog 

Jesper Aspegren och Anna-Greta Andersson  
årets 90-åring.

tåget till farmor och farfar. Han fick sitta 
ensam tillsammans med andra vuxna i en 
kupé. Far Aspegren hade skickat med en 
matsäck som bestod av prickekorvmackor 
med två pilsner som Jesper snart startade 
med. Ögonen på övriga resenärer blev 
stora när han öppnade första pilsnern 
och ännu större när han öppnade andra 
pilsnern. Jesper tyckte inte att detta 
var så konstigt då Far Aspegren ägde 
ett bryggeri. Härefter följde en massa 
roliga historier allt från golf till slott 
och herresäten. Härliga skratt och en 
upplevelserik kväll blev det.
     Vi tackade Jesper för en fantastiskt 
trevlig kväll. 
     Härefter passade vi på att sjunga och 
gratulera pigga, alerta och golfspelande 
Anna-Greta som nyss fyllt 90 år.  
Snart var lotteridragningen i full gång 
och när lottborden var tomma tackade 
Anna-Lena för detta golfår och hälsade 
alla gamla som nya golfspelande damer 
välkomna år 2016.

Vid pennan Britt

I väntan på årets föreläsare Jesper Aspegren.

Ett gäng i väntan på prisutdelning

Helan och Halvanmästare 2015 Gun Johansson
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Damkommittén forts.

Jesper Aspegren och Anna-Greta Andersson  
årets 90-åring.

Helan och Halvan avslutades i september. 
Helan och Halvan mästare 2015 blev Gun 
Johansson, Trelleborgs GK men från och 
med 2016 är tävlande för Söderslätts GK. 
Flitpriset gick till Anna-Lena Tuvesson.  
A klassen vanns av Gun Johansson och  
B klassen av Lola Kellheim.
     Vi tackar alla damer som har ställt upp  
i 2015 Helan och Halvan tävling. 
     Alla damer välkomnas också till säsongs-
start, den 10 april, med Vårkul med fina 
priser, par spel, kanonstart över 9 hål samt 
lunch, modevisning m.m. 
     Anmälan genom Golf.se. 
     Helan och halvan startar 11 april, första 
tisdagstävling den 12 april.
     Samling och lottning varje tisdag med 
start den 12:e april kl. 09:00 med fasta 
tider mellan 09:25 och 09:51 eller 16.45 
med lottning 17.00 första start 17.15 och vi 
hoppas på en stor uppslutning även i år! 
Ansvariga Kerstin Kranz och Anita Åkesson 
tisdagsförmiddagarna. Tisdagskvällarna 
som vanligt! 
Mer information på Vårkul och i pärmen.
     Boka in helgen 20-21 augusti då damer-
nas årliga golfresa går av stapeln. Resmålet 
är inte klart ännu men det lär inte bli en 
besvikelse. 
     
Anna-Lena Tuvesson

Ett gäng i väntan på prisutdelning

Gun på våg till segern.

Stående vänster till höger: Anita Åkesson, Carina Herbst, Kerstin Kranz, Anna-Lena Tuvesson,  
Carina Johansson, Britt Rönngard och Camilla Lundh 

Nedre raden vänster till höger: Kristina Hage-Hansson och Irene Wåhgen.
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en4skåne ochDamkommittén forts.
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en4skåne och

en4skåne 
Det långvariga och uppskattade 
samarbetet sedan 2007 mellan 
golfklubbarna Söderslätts GK,  
Tegelberga GK, Trelleborgs GK och 
Vellinge GK fortsätter 2016 med 
ett välkommet tillskott.
Golfklubben Bedinge GK kommer 
att ingå som en 5:e klubb i samar-
betet från 1/1 2016.
 
Vi välkomnar Bedinge GK och ser 
fram emot ett nytt, stort steg i 
golfens framtid på Söderslätt.
Med Bedinge GK i samarbetet kän-
ner vi att vi stolt kan lägga ett stort 
+ tecken i loggan för en4skåne.

Med ytterligare en klubb kan vi 
ge våra medlemmar något unikt 
i medlemskapet samtidigt som vi 
når en större geografisk täckning.
Bedinge är en anrik klubb, bildad 
1931, och erbjuder spel längst  
söderut i Sverige.
En klubb med starka traditioner 
och en stabil position i golfsverige 
är en välkommen samarbetspart-
ner till ett redan starkt en4skåne 
koncept som attraherat 1000-tals 
medlemmar sedan starten.
 

- ”Vi ser fram emot ett starkt samarbete 
och flera möjligheter till effektivisering av 
verksamheterna.”
 

Styrelseordförande
Putte Pehrsson Bedinge GK
Christina Arinbjarnarson Söderslätts GK
Alf Gustavsson Tegelberga GK
Lennart Eriksson Trelleborgs GK
Lars-Åke Nilsson Vellinge GK

Med Vänlig Hälsning
Joao Guiomar
Klubbchef
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