
Rätt oSlätt                     

Passa på att shoppa loss på 
Rätt o Klätt som har en rea 
utöver det vanliga!
Välkomna lördagen den 
13 december.
Butiken håller öppet mellan 
12-15 och kommer att bjuda på 
Glögg och pepparkakor.
Läs mer på sidorna 8 och 9 och 
ta del av alla fina erbjudanden!
Hjärtligt välkomna!

Sö  erslätts
Golfklubb

Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb.                                          Nr. 4.2008 
    



Ordföranden har ordet
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   Rätt o Slätt
    Rätt o Slätt kommer ut 4 gånger
    per år och distribueras gratis
    till medlemmar, sponsorer och
    intressenter inom
    Söderslätts Golfklubb.
    
    Ansvarig utgivare:
    Per Sundberg

    Redaktion:
    Lennart Edin
    Mikael Andersson 
    Per Sundberg 
    Joao Guiomar
    Agneta Bjuväng

    Redaktionen förbehåller sig
    rätten att redigera insänt
    material. Redaktionellt 
    material får citeras mot
    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 under högsäsong:
Kansli
Mån - Fre ................ 08.00-16.00

Tel.bokning (höst-vinter 2008-2009)
Mån - Fre ................ 09.00-15.00
Lör - Sön/helger ...... stängt

Nästa nummer beräknas komma ut
i mars 2009.
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Kansliet  informerar

Årsfakturan
   Den 25 november är det höstårsmöte och där bestäms 2009 års 
avgifter. Några dagar efter mötet kommer vi att skicka ut medlems-
fakturorna för 2009. Som tidigare är förfallodatum den 31 januari.
Liksom förra året lottar Styrelsen ut fina nyårsgåvor till de som betalar 
2009 års avgift så att den är klubben tillhanda senast 22 dec. 2008.

Bollkort
   Nu har du möjlighet att köpa ditt bollkort till drivingrangen för endast 
500 kronor. Kortet gäller för obegränsat med bollar under hela 2009, 
kortet är personligt. Mer information om bollkort hittar du på hemsidan.

Bagskåp
   Vänligen städa undan i era skåp. För dig som inte är i behov av ett 
bagskåp längre och kanske inte använt det under året - tänk på att det 
finns en hel del intresserade medlemmar som står i kö för ett bagskåp.

Hcp-revision
   För er info står det i den nya spel- och tävlingshandboken nya regler 
vad gäller fr.o.m. 2008 - 2011 att det fortfarande är ett krav att registre-
ra fyra handicaprundor per år men att föreskriften att spelaren obliga-
toriskt höjs med 1,0 tas bort. Med andra ord kommer det inte att ske 
någon automatisk höjning med 1,0 i början av 2009.

Upphittade pinaler
   Om ni tappat bort något - kom in och titta om du finner det bland 
upphittade pinaler. Det som inte är hämtat till årsskiftet åker iväg till 
tippen.

Tidsbokning
   Tidsbokningen gäller fram t.o.m. fredagen den 28 november. Därefter 
gäller bokning via nätet, bokning i Git-terminalen samt skriven boll-
ränna.

Adressändring
   Anmäl adressändring omgående på golf.se eller ring mig. Detta är 
viktigt inte minst för årets medlemsfakturering samt Svensk Golf och
klubbtidningen.

 

Vi på kansliet önskar alla medlemmar, sponsorer och gäster

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Joao Guiomar, Klubbchef                                        

Kansliets öppettider 1 nov. 2008 - 28 febr 2009
Vardagar 09,00 - 15,00.

Helgdagar stängt.

Fr.o.m. den 20 dec 2008 till 7 jan 2009 är kansliet helt stängt.

(Gå gärna in på vår hemsida www.soderslattsgk.se lite då och då
 för att se aktuell information.)
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Junior- elit- herrkommitténVår nya krögare, Sylvia Szepanski

MAT – EN STOR PASSION !
fter att ha varit bosatta i Spanien ett antal år, har vi nu vandrat tillbaka till Sverige. Vi är min make 
Dag och engelska Cockerspanieln Zidane. Ja, den lilla hunden har fått sitt namn efter en gång 
världens bäste fotbollsspelare. Vi bor numera i Östra Grevie, alltså ett stenkast från klubben.
Jag har ett förflutet inom restaurangbranschen, som restaurangägare i bl.a. Landskrona, Arild 
och Laholm. Dessutom har jag varit anställd som personalansvarig både på Larödbadens Hotel 

o Restauranger och Restaurang Tuppen i Helsingborg. Jag har arbetat på Grand Hotel i Helsingborg och i 
Malmö på både Savoy och Kramer m.fl. Mat, har alltid varit en stor passion för mig, därför ser jag verkligen 
framemot att återigen få driva restaurangen på klubben.
Att få möjligheten att få komma tillbaka känns verkligen speciellt, förra gången, var det ett helt annorlunda 
kök, dvs ett helt vanligt lantkök. Där försökte vi göra det bästa av den situation som fanns i klubben då och 
satte in stekbord och lite annat som skulle göra livet lättare för krögaren. Det var en härlig tid!

   En härlig tid tror jag också att det kommer att bli nu, bl.a. med att få lära känna alla nya medlemmar och 
att få återse alla ”gamla ansikten”. Jag älskar verkligen att få servera mat som är väl tillredd och som känns 
som en ”symfoni” i gommen på gästen. Maten kommer att tilltala både herrarna och damerna, dessutom ska 
juniorerna få sina favoriter.

   Min ambition är att tillgodose så många smakriktningar som möjligt och så mycket färska råvaror som 
det finns möjlighet till. Jag kommer också försöka att handla närproducerat. Min tid nu och fram till att jag tar 
över, ägnar jag mig åt att kolla upp eventuella leverantörer.

   Jag ser även fram emot att få bli sponsor till “Krögarklubban” som Dag och jag instiftat. Under våren är det 
redan preliminärbokat några aktiviteter på restaurangen, bl.a. kommer det att hållas en “glasprovning”. Här får 
man lära sig en hel del om vin och glas. Helstekt gris med gott vin och underhållning därtill kan bli en trevlig 
afton.

  Under Februari månad kommer 
det att skickas ut en enkät per 
email, för er som ingen mail 
har kommer den att finnas till 
avhämtning på klubben. Här 
kommer ni att få tala om för 
mig vad ni tycker är viktigt i 
restaurangen och vad det är ni 
saknar. Jag kommer att med 
allra bästa förmåga göra så att 
alla blir nöjda. Jag hoppas att ni 
kommer att hjälpa mig genom att 
fylla i denna enkät och tackar på 
förhand!

   Jag ser fram emot att få träffa 
er alla och vill  även passa på att 
önska alla riktigt sköna Helgdagar!

Restaurangen öppnar den 
10 januari med Soppgolf. 
15 januari påbörjas lunchservering 
mellan klockan 11-15.

Sylvia Szepanski
Krögare from 1.1.09

E

Vår nya kanslist, Camilla Nilsson
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Vår nya krögare, Sylvia Szepanski Vår nya kanslist, Camilla Nilsson

ej alla Söderslättare! Jag heter Camilla 
Nilsson och är ny kanslist här på Söderslätts 
GK. Jag bor i Vellinge med min sambo Lasse 
samt mina två barn Elin 10 år och Joel 7 år 
som går på Södervångsskolan i Vellinge.

   Jag började spela golf 1990 på Vellinge GK och 
har idag 10 i hcp. Jag har inte varit så flitig med min 
golf de senaste 10 åren men hoppas det ska kunna bli 
bättre i framtiden.

   Sedan 1994 har jag jobbat på olika golfklubbar. Jag 
var under 10 år ekonomiansvarig på Örestads GK 
och blev senare kanslichef. År 2004 började jag som 
ekonomiansvarig/kanslist på Vellinge GK. 
Fr.o.m. augusti i år delar jag min tjänst mellan Vellinge 
GK och Söderslätts GK. Jag kommer att vara på 
Vellinge GK tre dagar och på Söderslätts GK 2 dagar i 
veckan. Min totala tid på de båda klubbarna är en 80% 
tjänst. Jag kommer att jobba främst med redovisning 
och löner.

   Jag hoppas vi kommer att trivas med varandra!

Camilla

H



Kommittéer
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När det gäller hål 16 så vill vi göra 
hålet svårare för elitspelare som 
kan driva green från tee. Därför 
drar vi fram vänsterbunkern fram-
för halva greenen så att bollarna 
inte kan rulla in. Högerbunkern 
fylls igen och görs om till en gräs-
bunker. Oftast har medelgolfaren 
ett svårt inspel mot green fastän 
man ligger mitt på fairway. Oftast 
står flaggan bakom denna bunker 
och det finns inte mycket green att 
landa på för medelgolfaren.

 

När det gäller hål 17 så har vi 
velat styra spelet mot den högra 
delen av green. Som ni känner 
till så har vi fått ”problem” med 
att allt för många bollar har ham-
nat inne hos grannen. 
Vi drar vänster bunker in mot 
green så att den kommer i spel 
och samlar förlupna bollar mot 
granntomten. 
Högerbunkern läggs igen och 
görs om till en gräsbunker. 
Här har vi nog haft största  
problemet med att bollar har 
kommit in på granntomten, när 

folk har toppat sina bunkerslag. 
När man står på tee skall det 
kännas naturligt/säkrast att rikta 
mot den högra delen av green. 
Vi har även tagit ner ett träd för 
att öppna upp hålet.
  
 
Text och foto:
Joao Guiomar
klubbchef

Teknisk förklaring av 
 förändringarna på hålen.

Nytt på banan
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Nytt på bananNytt på banan

Hål 17.
Greenen justeras för att styra spelet mot höger sida.

Hål 16
Vänster bunker förlängs till vänster om green.
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Rätt o Klätts julbazar

Rätt o Klätt, som numera är i klubbens regi,
har gått över förväntan. Efter en hektisk tid 
med att få allt på plats, samt få logostiken 
att fungera, kunde Per Sundberg hålla 

invigningstalet i samband med Grand Opening den 
28 mars. 

   Katarina och Tina har gjort ett fantastiskt jobb 
med att se till att våra medlemmar och gäster fått 
god service och ett trevligt bemötande. Agust har 
borgat för spetskompetensen avseeende val av 
klubbor.

Julbazar
I samband med sista soppgolfen den 13 december 
kommer Rätt o Klätt att hålla julbazar mellan 12,00 
och 15,00. 

Kom och fynda! 
Vi kommer att ha helt galna priser på kläder och 
klubbor. 
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Välkomna!

REA!
Alla kläder 75%

Alla klubbor 50%

Alla bollar 20%

Alla golfhandskar 20%

Alla bagar 20%

Övriga varor 20%
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Rätt o Klätts julbazarRätt o Klätts julbazar
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Titanium, Scratchproof tactile sapphire crystal, Swiss ETA movement, Water resistant to 100m/330ft www.tissot.ch

More than a watch
Tissot, Innovators by Tradition.

� Meteo - Relative and absolute pressure
� Altimeter - Altitude Difference Meter
� Chrono - Timer
� Compass - Azimuth (Heading)
� 2 Alarms
� Thermo
� Perpetual calendar - 2 Time zones
� Red backlight

FUNCTIONS

AD_TTExpert_FP.qxd:AD_TTExpert_FP.qxd  21.8.2008  15:36  Page 1

Julklappstips från Tissot

Köp din klocka hos Urhandel Bernhard Huke AB
Hansacompagniet                       Södergatan/Balzargatan                  Triangelnköpcentrum
Telefon: 040 97 90 77                 Telefon: 040 23 84 50                       Telefon: 040: 040 23 65 93



Julklappstips från Tissot
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Sponsorgolfresa

R Ta bilen och kör till Hamburg - från Malmö är 
det endast ca 35 mil och tar ungefär 5 timmar 
via Öresundsförbindelsen och färjan Rödby-
Puttgarden. 

På GOLFANLAGE SCHLOSS LÜDERSBURG finns 
de vackraste och mest spatiösa golfbanorna i norra 
Tyskland. Anläggningen är belägen i ett naturreservat 
mellan Lüneburg och Lauenburg, mellan floden Elbe 
och Lüneburgerheden. Från Hamburg är det ca 
45 min bilfärd. Här finns två mycket olika 18-håls 
mästerskapsbanor samt en 4-håls övningsbana öppen 
för alla. 

HOTEL SCHLOSS LÜDERSBURG 
I hjärtat av anläggningen ligger Schloss Lüdersburg, 
ett vackert herresäte byggt 1776 omgivet av sjöar och 
skog. Idag inrymmer byggnaden ett elegant fyrstjärnigt 
hotell. Runt huvudbyggnaden finns flera pietetsfullt 
restaurerade ekonomibyggnader och 
”Kavaliershäuser” med junior suiter och apartments. 

Denna sponsorgolfresa äger rum mellan 
den 28 och 29 maj och platsen är alltså
Golf Schloss Lüdersburg.

Är ni intresserade kontakta: 
sponsoransvarige Ulf Nyström tel 0708-27 11 11
alt
reseledare Staffan Waldemar tel 0705-34 98 14.

www.luedersburg.de



Damkommittén
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elan och Halvan finalen som till slut skall 
kora en vinnare för säsongen och ett flitpris 
till den dam som spelat mycket och med bra 
resultat.  Till finalen tar man med sig 
det bästa resultatet på halvan 

(9 hål) och den bästa helan (18 
hål) under säsongen. Finalen 
som gick den 27 september 
samlade ett fyrtiotal damer. 
Vädret var med oss och 
starten gick kanske lite 
sent på dagen tyckte en 
del damer beroende på 
att herrarna startade en 
av sina säsongsfinaler 
på morgonen. Det blev 
en bra golfdag med 
många fina resultat. 
Till slut kunde vi kora 
vinnaren av årets Helan 
och Halvan som blev
Rose-Marie Levi.
  
   Årets flitpris gick till 
Lisbeth Ridell som fick mottaga 
vandringspriset Helan och Halvan-gubben. 
Damkommittén är nu igång med att diskutera 
nästa års tävlingar, upplägg, tidpunkter osv. Vi vill 
också rikta ett stort tack till alla damer som spelar 
våra tävlingar och gör dessa till en gemenskap för 
damerna!

   Det absolut sista arrangemanget damkommittén 
står för är Hösttröst, där vi träffas utan golfspel i 
höstmörkret och trivs tillsammans.

 Till årets sammankomst hade ca 80 damer 
anmält sig. Programmet för kvällen var skiftande, 
först ett föredrag med Torgny Husén om hur man 

skall hantera det mentala tillståndet 
under spelet. Det blev många 

igenkännanden skratt  när 
Torgny beskrev vilka våndor 

vi kan ha under golfspelet.

Nästa programpunkt 
handlade om under-
kläder och baddräkter. 
”Kvinnligt under från 
Åkarp” Carolina 
Le Prince höll ett 
intressant föredrag 
om storlekar och 
modeller. Dessutom 

hade hon med 
sig en modell som 

visade baddräkt och 
underkläder. Vi fick lära 

oss att det krävs kunskap för 
att underkläderna skall sitta på 

plats, inte synas, utan bara finnas.

    Avtackning av Bibbi, kansliet, och krögarna 
Pierre och Philip hanns också med under kvällens 
lopp. Kvällen innehöll också som vanligt lotterier 
och mingel, samt en god svamplasagne med 
skinka som Pierre lagat till.

Damkommittén önskar er alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År. Vi ses till våren då vi startar med 
Vårkul !

Agneta Bjuväng, 
Damkommittén

H

Överst i cirkeln: Vinnare av tävlingen Helan o Halvan 
blev Rose-Marie Levi som gratuleras av Kerstin Nilsson.
Under: Carolina Le Prince med modell samt Kerstin och 
Åsa från Dk. Carolina Le Prince 

“Kvinnligt under.” 

Glada damer på Hösttröst



Medlemskommittén
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Vi hälsar följande medlemmar välkomna till Söderslätts GK:
 Mats Anderberg, 
 Liselott Bengtsson, 
 Jan Christensson, 
 Håkan Evald, 
 Eva Grahn,

 Oscar Hansson, 
 Marianne Juhlin,
 Martin Jungklo, 
 Rasmus Karlsson, 
 Thomas Kihlström,

 Victor Morand, 
 Sven Nilsson, 
 Lotta Schultz, 
 Marika Thelin, 
 Per-Erik Wall, 

 Berndt Weimer,
 Christer Andersson, 
 Emilie Christensson, 
 Marcus Christensson, 
 Rolf Goldberg, 

 Ulf Grevelius, 
 Daniel Iveborg, 
 Per Juhlin, 
 Karin Karlsson,
 Tommy Kellerman, 

 Isabelle Morand, 
 Oscar Nilsson, 
 Vilma Nilsson,
 Malkom Sten, 
 Marie Vipfors, 

Frågan uppkommer ofta om vilket 
ansvar för skada vi har som golf-
spelare. HD har prövat golfarens 
ansvar för ”skada på egendom 
tillhörig tredje man”, d v s en 
utomstående person. 

Bakgrunden är att en spelare på 
Trelleborgs golfklubb på banans 
tredje hål slog ut ca 50 m i 
banans riktning, ca 5 m om 
”riktlinjen”. Därifrån slog han med 
en träfemma och siktade längs 
banans gräns mot green. 
Det blev en hook, som landade på 
en bil, parkerad på banans parke-
ring. Bilägaren stämde spelaren 
och ärendet gick ända upp till HD. 

Spelaren menade att han hade 
26 års erfarenhet, hcp 15 och att 
han vid tillfället handlat normalt 
och enligt gällande regler. Att man 
får ”en mindre fel-/snedträff är 
ytterst vanligt förekommande vid 
golfspel” (välkommen i gänget!!). 
Även om viss mindre oförsiktighet 
kunde anses föreligga var den 
inte av sådan tyngd att den kunde 
medföra skadeståndsskyldighet, 
hävdade golfspelaren. 

Svenska Golfförbundet yttrade sig 
och konstaterade att även ägaren 
till golfbanan i vissa fall kan bli 
ansvarig. För att golfspelaren ska 
bli ansvarig hävdades att denne 
skulle bryta mot gällande före-
skrifter eller vara grovt vårdslös. 
En golfspelare ska kunna räkna 
med att han ”utan risk ska kunna 
utöva sitt spel på banan”, varför 
spelaren inte är skadestånds-
skyldig. 

Försäkringsbranschen tryckte på 
att det är allmänna skadestånds-
rättsliga regler som ska gälla och 
att golfspelaren inte ska kunna 
freda sig med att parkeringen är 
olämpligt placerad. Spelet måste 
anpassas efter den allmänna 
situationen och omständigheterna 
på platsen. Spelaren har med-
vetet chansat, istället för att välja 
en säkrare spellinje. Han är därför 
skadeståndsskyldig. 

Högsta Domstolens beslut: 
HD anslöt sig till såväl Tings som 
Hovrättens bedömningar och an-
såg att golfspelaren varit oaktsam 
och därmed blev skadestånds-
skyldig. I motiveringen sades bl a: 

• golf har en bitvis farlig karaktär, 
varför utövaren måste anpassa 
sitt spel efter situationen. 

• det är inte ovanligt med felträf-
far, varför parkeringen låg inom 
riskområdet. Han borde räknat 
med risken att träffa parkeringen, 
varför han skulle ”valt en annan 
spelriktning, i närmare överens-
stämmelse från utslagsplatsen, 
även om det kunde kostat honom 
ett slag”. 

Slutsatsen blir att man som 
golfare har ett vanligt vållande 
ansvar, vilket kan kännas naturligt 
för de flesta. Har du agerat vårds-
löst blir du ansvarig. 

Tilläggas bör att en hem/villahem-
försäkring omfattar en skada av 
detta slag. Försäkringsbolaget 
åtar sig att utreda ditt ansvar, för-
handla med motparten, föra talan 
i domstolen och betala ev skade-
stånd överstigande självrisken. 

Staffan Waldemar 

PS. Fega gossar får inte kyssa 
vackra flickor. 

ETT MEDLEMSKAP – 4 BANOR
Söderslätt • Tegelberga • Trelleborg • Vellinge 

www.en4skane.se

Högsta Domstolen prövar golfarens ansvar
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ltB Föreningsbrev
Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
235 94 Vellinge

Sö  erslätts
Golfklubb

VÅRA GULDSPONSORER

Kenneth Blomberg
0707 942442
Johan Sälle
0703 410337

Olsson�
Consulting

NÅGRA  AV VÅRA SILVERSPONSORER


