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Glöm ej vår julbazar 6-7 december!
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Ordföranden har ordet

Herrkommittén
Lite information från herrkommittén 
angående våra tävlingar under säsongen 
2015.
Onsdagstävlingarna startar den 1 april. 
Dagen efter, 2 april startar veterangolfen.

Måndagstävlingarna startar den 13 april. 
Vår tävling under söderslättsveckan, 
” Flaggtävlingen ”  äger rum den 8 juli. 

Vi tänkte också återinföra en gammal 
populär tävling, nämligen ” Tre klubbor + 

en putter ”, denna tävling går av stapeln 
söndagen den 23 augusti.

Herrkommittén / Roland  

 I skrivande stund läser jag att golfandet 
ökar i Sverige igen och det är en glädjande 
läsning. 

Under året har vi ökat i medlemsantal 
och vår ekonomi ser förhållandevis god ut.  
Detta ser jag som mycket positivt. 

En viktig och ständigt pågående punkt 
i styrelsearbetet är arbetet för att bli en 
ekonomiskt stabil klubb. Fortsatt hårt 
arbete avseende ekonomin väntar under 
kommande säsong men med en lite ljusare 
ekonomisk framtidssyn kan vi nu börja 
planera för ytterligare banförbättringar. 

Vi arbetar nu med budgetering och 
prioritering av de investeringar och re-
parationer som behöver göras. I dessa 
prioriteringar lägger vi fokus på vår fina 
kvalitet på banan och på vidareutveckling 
av denna. Vi har arbetat fram långsiktiga 
planer för investeringstakten i vår maskin-
park som blivit föråldrad under många år 
av sparande. 

Vår personal gör ett bra arbete för att 
hålla banan i gott skick och en bra bana är 
grunden för en bra golfklubb. Våra green-
bunkrar har genom era insatser fått ny 
sand i år vilket har ökat kvaliteten markant.

Under kommande år kommer vi även 
att byta ut sanden i våra fairwaybunkrar. 
Många har undrat varför vi har grävt sön-
der korthålsbanan på klubben. 

Vi har nämligen bytt värmesystem! 
(och skadorna läker igen)

Vårt projekt med byte av värmesys-
tem är avslutat och slutbesiktning har skett 
av vår nya ytjordvärme. 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. 

Klubbens aktiva i olika kommittéer läg-
ger ner mycket tid på klubbens aktiviteter 
och dessa personer är viktiga då de skapar 
kontakt mellan våra medlemmar och har 

möjlighet att rekrytera nya. 
Den 10 december samlar styrelsen 

våra kommittéaktiva för en jultallrik och 
lite diskussioner kring golfåret som gått 
och det som kommer. 

Jag vill tacka alla som hjälper till att 
skapa en trevlig golfklubb där alla trivs. 
Jag vill även tacka våra sponsorer för den 
gångna säsongen.

Under helgen 6-7 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 Jul och ett Gott Nytt År
Christina
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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: 1/11-27/2 

Kansli
             Kansliet håller öppet vardagar  
        mellan 09.00-15.00.  
        Fr.o.m. den 22 december t.o.m.  
        den 6 januari 2015 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
Under oktober månad blev vi 1 300 medlemmar.

Svenska Spel
Golfklubben fick i år 7 674 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. Ta kontakt med 
kansliet om du är intresserad av att hyra bagskåp under 2015.

Julbazar 
Den 6-7 december håller vi vår traditionella julbazar i klubbhuset. 
Vi håller på mellan 10:00-14:00 båda dagarna. Ett antal av våra 
samarbetspartners finns på plats med fina julklappserbjudande. 
Vi bjuder på glögg, pepparkakor och härlig julstämning.

Julgodis
Om vädret medger spelas årets sista tävling, Julgodis måndag 
den 26 december. Ta med en julklapp runt 50 kronor som går 
till prisbordet. Anmälan sker på plats och första start är 09:30. 
Anmälningsavgiften är 50 kronor.

Adressändring
Glöm inte att meddela ändrad adress eller andra uppgifter till oss 
alt. registrera dina nya uppgifter eller kontrollera att dina uppgifter 
stämmer via www.golf.se under Min Golf. Viktigt då allt utskick från 
kansliet och SGF går till den adress du uppgivit. 

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

Håll dig uppdaterad genom att gå in på klubbens hemsida  
www.soderslattsgk.se

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

välkomna till en spännande golfsäsong 2015.

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 
2015. 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 
36+ dagen och 60+ dagen, utbildade 

i golfregler och såg 
till så att det fanns 
klubbvärdar och 
marshals på banan.    

Vi lanserade en ny 
aktivitet, 

Söndagsgolfen, 
där vi träffades 
spontant på 

söndagsefter-
middagen för att 
gå en golfrunda.

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

Tillsammans med marknadskommit-
tén arrangerade vi prova-på-golf och, sist 
men inte minst, tillsammans med övriga 
kommittéer i klubben, var vi med och ar-
rangerade Söderslättsdagen den 6 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!

Några
idéer?!
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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 riktigt mörk och murrig höstkväll sam-
lades 62 damer på klubben för att träffas 
utanför golfen. 

Det snackades, minglades, lotter såldes och 
stämningen blev snabbt väldigt glad. 

Efter en härlig höstgryta och god kaka till 
kaffet kom så kvällens föreläsare:  
Ewa-Gun Westford, Skånepolisens duktiga 
kommunikations- och mediachef. 

Vilken kvinna! På den bredaste skånskan 
tog hon glatt kommandot redan i första 
strofen när hon började att sjunga “Här är 
polisen som mitt i gatan står”. Berättade 
sedan fängslande om härliga anekdoter 
från uppväxten i Borrby till vägen fram 
som kvinna i polisvärldens härskarteknik, 
genom möten med bovar och patrask på 
ett mästerligt sätt. Vi skrattade så tårarna 
rann! 

Vilken ståupare! 

Efter föreläsningen fanns hennes bok till 
försäljning och hon sålde som smör i solen.

Lotteriet hade fina höstliga vinster och 
snart var kvällen slut. Vi lämnade skrat-
tandes klubben och var väldigt nöjda med 
kvällens härliga stämning!

Carina Johansson Carina Johansson och Ewa-Gun Westford - kvällens föreläsare!
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Damkommittén forts.

Carina Johansson och Ewa-Gun Westford - kvällens föreläsare!
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Damkommittén forts.
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Damkommittén forts.
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Junior o Elitkommittén
Inför 2015!
Då har vi startat arbetet inför 2015 och 
det är med stor tillförsikt vi ser framemot 
nästa golfsässong. Vi är nu 9 medlemmar 
i J&E Kommittén och det märks i arbetet 
runt junior och elit. Det sprudlar av idéer 
och arbetsbördan per medlem har blivit 
mindre vilket innebär i slutändan att kvali-
teten på det arbete vi utför blir högre – en 
naturlig och postiv utveckling !

Under hösten och vintern kommer vi 
att arbeta hårt för att färdigställa pro-
grammet för 2015. Vår plan är att ha 
detta dokumenterat innan  jul- och 
nyårsuppehållet för att i början på januari 
publicera vårt ”Aktivitetes & Tränings-
program”. 

I detta program kommer vi att ha 
datum och tider för alla aktiviteter och 
träning under 2015, som t ex:
- Träningsläger (det blir två stycken i år - 
Påsk och Sommar)
- Träningstider Elitgrupp & Framtidsgrupp  
(i detta ingår både golf, fys, mental- och 
kostträning)
- Träning ålder 7-8 år (knatte)
- Träning ålder 9-16 år (junior)
- Höstträning ålder 7-16 år
- Övrigt – som ”Rock på Rangen”, 
Grillaftnar, osv.

Påskläger
Detta är en ny giv för i år och skall ses som 
ett ”komma-i-gång-läger” över 2 dagar 
och som är öppen för alla våra juniorer, 
gamla som nya. En uppstart inför året som 
kommer, eller som vi äldre brukar kalla det 
”Avrostning”.

Skandia Cup läger
Vi kommer även i år att satsa på ett Skan-
dia Cup läger över 4 dagar som kommer 

att innehålla mycket träning men också 
mycket lek och kul.

Rock På Rangen
Denna väldigt uppskattade aktivitet kom-
mer att få en permanent plast i vårt ung-
domsverkasamhet och är ett sätt att skapa 
attraktion för golf samt nyrekrytering. 
Rock På Rangen kommer att bli en ”Ta 
Med En Kompis Dag” aktivitet där redan 
aktiva undommar bjuder med sig en kom-
pis för att testa golf under roliga förhållan-
den, grilla och ha rent-ut-sagt roligt.
Vuxna och föräldrar är gärna välkomna 
också!

Grillaftnar
Vi kommer att arrangera ett antal grill-
aftnar (separata eller i samband med 
andra aktiviteter) för att skapa gemenskap 
hos våra ungdomar, samt erbjuda något 
annat än enbart golf. Detta blir en del av 
vår nyrekryteringsdrive. 

Juniorrummet
För ett antal år sedan fick vi tillgång till 
ett fantastiskt juniorrum som helt ärligt 
kanske inte utnyttjats till sin fulla kapacitet, 
men det skall det bli ändring på nu. Vår 
plan är att komplettera rummet med 
en TV (som faktiskt varit på G under en 

längre tid men inte ordnats) och kanske 
t o m göra ett inköp av en spelkonsol med 
några spel. Detta för att ungdomarna skall 
kunna sitta ner i sin miljö och snacka och 
ha kul med sin egen åldersgrupp.

Kul utanför golfen är något vi i kom-
mittén tror mycket på!

Juniorstolpen & Stolpskottet
När vi nystartade Juniorstolpen så hade 
vi som mål att nå 100 sponsorer inom 3 
år och vi har idag (första året) redan fått 
runt 70 sponsorer och för det är vi väldigt 
tacksamma. 

Det visade sig att det fanns ett jätte-/
stort intresse för sponsring av juniorer-
na och vi hoppas naturligtvis på fler 
sponsorer under 2015 och kanske når vi 
vårt ultimata mål redan under 2015.

Stolpskottet tror jag, om jag lyssnar på 
de som deltog, var en lyckad tävling (trots 
att vi fick skjuta på det några veckor pga 
ösregn den dagen den egentligen skulle 
hållits) och vi kommer därför att statsa 
mer på denna tävling under 2015.

Övrigt
Som sagt idéer sprudlar och där andra 
aktiviteter som vi jobbar på men om vi 
rent tidsmässigt hinner med att fastställa 
allt för 2015 vet vi inte än men om inte så 
kommer det helt säkert under 2016.

Junior & Elitkommittén
Urban Persson
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Under Oktober månad fastställdes det att Söderslätts Golfklubb har 1300 medlemmar!
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Diverse

Under Oktober månad fastställdes det att Söderslätts Golfklubb har 1300 medlemmar!

Vinnande lag består av: 

Från vänster högst upp:    
Torbjörn Jartelius – Kent Giselmo – Göran Lindberg – Georg Hansson.
Från vänster längst ner:     
Kjell Olsson – Thorsten Svensson – Paul Lindau – Gert Persson

SEX KLUBBAR
Sex klubbar firar 20-årsjubileum i år.  
Söderslätts GK vann jubileumstävlingen.
Tävlingen startades 1994. Den spelas som 
seriespel 5 ggr per år och genomförs som 
matchspel över 18 hål (scratch).

Deltagarna måste vara 55 år eller äldre 
och ha lägst 18.5 i hcp.

Vid säsongens slut spelas en avslut-
ningstävling där alla som spelat under året 
får deltaga. I denna tävling ingår även en 
klubbtävling (varje klubb) och lagtävling 
(mixat lag).

Deltagande lag är;
Bedinge GK, Kvarnby GK, Romeleåsens 
GK, Sofiedals GK, Söderslätts GK och 
Trelleborgs GK.
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Toppengallerian 7 september

Vinnare George Hansson och Kristina Hage-Hansson.
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Toppengallerian 7 september
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Den ultimata träningsresan 
med makalösa golfbanor 

	  

Res med Jan Tilmanis till Cape Kaliakra i 
Bulgarien, 25 april – 2 maj 2015! 
I hjärtat av Cape Kaliakra, strax utanför den 
charmiga staden Balchik, hittar du Lighthouse 
Golf & Spa Resort, en oslagbar kombination av ett 
femstjärnigt hotell och golfbanor av bästa slag i en 
orörd och makalös natur. Anläggningen är belägen 
på ”The signature golfcoast” med flera storslagna 
golfbanor på nära håll.  

Med spel på tre signature courses, varav två med 
gångavstånd från hotellet, fem greenfee och ett 
bra träningsområde är detta den ultimata 
träningsresan. Under veckan blir det spel på 
Lighthouse egen 18-hålsbana vid tre tillfällen samt 
på de närliggande golfbanorna BlackSeaRama och 
spektaktulära Thracian Cliffs. Detta är verkligen 
en golfresa utöver det vanliga. "You will not find a 
golf course like this anywhere else on the planet", 
dessa stora ord har Gary Player yttrat om sin 
skapelse Thracian Cliff. 

 

Bulgarien bär på en otrolig skönhet med härlig 
natur, behagligt klimat, kilometerlånga stränder 
och vackra klippiga kustremsor.  

 

 

Under din vistelse bor du på femstjärniga 
Lighthouse Golf & Spa Resort. Här kan du koppla 
av vid poolen eller mjuka upp musklerna på 
hotellets spa. 

 

Detta ingår i priset: 
 
• Flyg t/r Köpenhamn/Arlanda-Varna inkl 

skatter och golfbag  
• Alla transfer t/r till hotell och golfbana 
• 7 nätter med plats i dubbelrum 
• 5 halvpension varav 1 à la carte 
• 5 greenfee med spel på tre golfbanor 

(Lighthouse x3, BlackSeaRama x1 och 
Thracian Cliffs x1) 

• Fria rangebollar på golfdagarna 
• Inträde till spa 
• Svensktalande golfguide från Easton Golf 
• Golfskola med Janne ingår 

 
Pris fr 11 790/del i dubbelrum  
Enkelrumstillägg: 1 850 kronor 
Anmälan görs till Jan Tilmanis på e-mail 
shop@golfinsweden.se  
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Söderslätts H65-lag 
skrev golfhistoria 

 
 

 
Duktiga gubbar! Fr v Sonny, Sam, Åke, Lars, Jerker och Johnny. 

 
 

I förkrossande överlägsen stil vann klubbens 
H65-lag sin serie med hela 11.5 poäng före 
närmsta konkurrent. Se nedan! Laget har 

utklassat Malmö Burlöv, Rönnebäck, Malmö 
City, Ljunghusen och Trelleborg under hela 

säsongen och i den sista matchen vann man 
med hela 18 slag före tvåan, Rönnebäck. 

 
Vi önskar laget lycka till nästa år i division 3! 
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