
Rätt oSlätt                     
Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb.                                          Nr. 3. 2015 
    

Kallelse Höstårsmötet!



2  |  Rätt o Slätt nr 3 - 2015

Ordföranden har ordetD

Herrkommittén
Vi har tio lag i seriespelet som just nu är 
inne i slutskedet på säsongen. Resultaten  
i seriespelet är väldigt blandade.

Vill ni gå in och se hur det går för  
respektive lag kan ni följa denna länk 
http://www.skanesgolfforbund.com/se/
tavling/resultat/herrar

Finalerna på Veterangolfen, Måndags-
tävling och Onsdagstävling går nu i slutet 

av september närmare bestämt 18 – 20 
september.

Antalet deltagare på våra Måndags-
tävlingar och Onsdagstävlingar har varit 
ganska dåligt de senaste två åren, därför 
har herrkommittén kommit fram till  
följande beslut:
MÅNDAGTÄVLINGARNA OCH ONS-
DAGTÄVLINGARNA GÅR I GRAVEN.

Vi kommer på annat sätt ha en tävling 
/ vecka som troligtvis kommer att spelas 
över tre valfria dagar. Då vi skall ha möte 
efter att denna tidskrift har utkommit så 
vet vi inte riktigt hur bestämmelserna blir.

Detta kommer i nästa upplaga av den-
na tidning och på herrarnas anslagstavla.
Herrkommittén
Roland 

 et har vädermässigt varit en lite annor-
lunda sommar. Trots att vindarna stund-
tals varit lite tuffare ställda än vad vi 
”Söderslättare” kanske skulle önska oss, 
så har det ändå varit många dagar med 
fantastiskt golfväder. Vår bana har under 
sommaren varit välbesökt med hög spel-
frekvens. Vi har fortfarande väldigt hög 
beläggning, vilket tyder på att banan är 
populär. 

Vi har under sommaren också fått 
mycket beröm för vår bana. Konditionen 
på banan har varit och är i ett fantastiskt 
skick. Ett stort tack till vår banpersonal 

som ser till att detta är möjligt. Det pågår 
ett ständigt arbete i vår bankommitté med 
att utveckla och förbättra banan för att ge 
en så bra spelupplevelse som möjligt.  
Ruffarnas vara eller icke vara (och var de 
ska vara) är en ständig diskussion hos 
många som varit ute och spelat. Vissa år, 
som i år, är tillväxten på gräs väl gynnsam 
och det får ibland göras justeringar i den 
plan för ruff som lagts för året. 

En ständigt pågående punkt i styrelse-
arbetet är bevakning och arbete för att 
förbättra vår ekonomi i klubben. Arbetet 
innebär bland annat löpande planering 

och prioritering av de investeringar och re-
parationer som behöver göras. Under året 
har vi fått ta tag i en del reparationer, men 
det ekonomiska läget i vår klubb är stabilt 
och vi har ett positivt medlemsflöde. 

Flera av våra juniorer har varit fram-
gångsrika ute på tävlingsbanorna i som-
mar. Inte minst vårt elitlag herrar som 
kvalat upp en division. Herrarna spelar 
numera i division 1. För denna bedrift fick 
de ett resepris på 6000 kr, som de ska an-
vända under hösten. Juniorerna är nu i full 
gång med sin höstträning med fler delta-
gare än tidigare – elitlagen för både damer 
och herrar hjälper Agust med träningen. 
Det är trevligt att se så många juniorer i 
aktivitet hos oss!

Under sommaren har vi genomfört 
många tävlingar på vår klubb – inte minst 
under Söderslättsveckan då det är täv-
lingar varje dag. Många av tävlingarna har 
varit fullbokade och man får en känsla 
av folkfest när man är på vår klubb dessa 
tävlingsdagar. Tävlingar och alla andra 
aktiviteter som anordnas hade varit 
omöjliga att genomföra om det inte fanns 
så många engagerade aktiva i kommit-
téer. Ta gärna chansen att komma in i den 
sociala gemenskap det är att arbeta i en 
kommitté. Det behövs ett extra handtag 
på flera ställen i vår verksamhet så du kan 
välja det område som ligger dig närmast 
om hjärtat.

Vi håller höstårsmöte den 13 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 fortfarande 
flera trevliga aktiviteter att delta i ute på 
klubben. Jag önskar er många härliga höst-
dagar med golfspel och annat trevligt.

Christina
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Känns lite tidigt att börja summera säsongen i slutet av augusti. Det har 
dock varit en händelserik golfsäsong. 

- Tvåårsprojektet med att byta ut sanden i alla bunkrar är i sitt slutskede. 
Bankillarna har gjort ett ”hästjobb” och äntligen har vi samma sorts sand 
oavsett i vilken bunker vi ligger i. 

- Värmepumpen som installerades för ca. ett år sedan ger klubben en årlig 
besparing på ca 100.000 kronor i energikostnad. Vi har bekostat 50% av 
installationen och räknar med att projektet går med vinst efter 2,5 år.

- Elproblemen i shopen och bagskåpsförrådet är numera lösta men har 
kostat klubben ca 80.000 kronor. Nya separata elskåp, ny armatur i tunneln 
samt ett antal arbetstimmar gjorde att summan drog iväg. 

- Restaurangen och pubhörnan har fått en ”ansiktslyftning”. 

- Ett antal kubikmeter jord har transporterats från bygget i Östra Grevie för 
att bl.a. fylla igen fairwaybunkern på hål 14.

- Restaurangen slår nya rekord tack vare stationsbygget i Östra Grevie.

- Medlemstillströmningen är fortsatt god och i dagsläget är vi drygt 1300 
medlemmar. Vi var 1304 i slutet av förra året.

- Ett par inbrott samt skadegörelse hör tyvärr till ”vardagen”. 

- Nya lås har installerats till både golfbilsgaraget samt golfsimulatorrummet.

- Gemensam reklam inom en4skåne på RIX FM prövas för första gången.

- Nya hemsidan har tagit längre tid än planerat. Men den som väntar på 
något gott...

Höstårsmötet
Höstårsmötet hålls den 13 oktober kl. 19.00 i klubbhuset. Årsmöteshandlin-
gar finns tillgängligt på klubbhuset från den 5:e oktober. 

Svenska Spel
Stort tack till alla som har anmält golfklubben när ni spelat på Svenska 
Spel.

Bingolotto
Stöd klubben genom att teckna dig för några bingolottor 
i månaden.

Julbazar 

Den 5-6 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, peppar-
kakor och härlig julstämning.

Joao Guiomar 
Klubbchef
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Medlemskommittén
Vi önskar dig en fortsatt trevlig golfsäsong!
Medlemskommittén finns till för dig som är medlem. Vi strävar 
efter att genomföra trevliga arrangemang som passar alla våra 
medlemmar, ung som gammal. 

Vad tycker du att vi ska göra nästa säsong? Kom gärna med 
ris och ros och egna idéer! Våra kontaktuppgifter finns på klub-
bens hemsida.

Vi söker också efter nya och kreativa medlemmar till kom-
mittén. Kommittéarbetet ersätter din klubbtjänst! Hör av dig! 
Våra kontaktuppgifter finns på klubbens hemsida. 

Nya medlemmar – välkomna!
Klubben har ett positivt inflöde av nya medlemmar, vilket vi är 
mycket glada för.  
I våras arrangerade vi en informationsträff, speciellt för våra nya 
medlemmar. Inför träffen ringde vi till de nya medlemmar vi 
fick tag på för att hälsa välkommen till klubben och bjuda in till 
träffen. Det blev många positiva samtal och träffen blev också 
mycket välbesökt. 

Klubbvärdar och Marchals
I slutet av maj arrangerade vi en utbildning för Klubbvärdar och Marchals. Vi 
var ett 30-tal medlemmar som kom överens om vad uppgiften ytterst innebär, 
d v s att få våra medlemmar och greenfee-gäster att trivas på banan!

Våra fantastiska Klubbvärdar och Marchals har gjort ett mycket bra jobb 
under sommaren. Tack alla ni som ställer upp i ur och skur!

Utbildning i golfregler
I början av april arrangerade vi en utbildning i golfregler. Som vanligt var det 
Rune och Nils-Göran som delade med sig av sina kunskaper.

Att regelgenomgångar behövs märks av de många kommentarer och 
frågor som vi fick. Allt är ju inte solklart! Men genom diskussioner kom vi fram 
till hur vi löser olika problem på golfbanan.

Söndagsgolfen
Söndagsgolfen har fortsatt även denna säsong. Är du sugen på att spela golf 
men har ingen att spela med? Varje söndag kl 15.00 träffas vi som vill på klub-
ben och går en golfrunda tillsammans. 

Lågt eller högt handicap, gammal eller ung, man eller kvinna spelar ingen 
roll. Vi samlas utanför shopen och kommer överens om vem som spelar med 
vem och om vi ska gå 9 hål eller 18 hål. Du som är vardagsmedlem betalar 
reducerad greenfee, 200 kr.

Sommargolfen – sommarens hetaste tävling 
Denna säsong har vi introducerat en helt ny aktivitet – en par-tävling som 
pågår under hela sommaren. 

Två personer bildar 1 lag. Totalt 12 lag anmälde sig och bildade 2 grupper 
med 6 lag i varje. Lagen tar själv kontakt med sina motståndare och bestäm-
mer tid för spelet. Tävlingsformen är bästboll, poängbogey.

Tävlingen närmar sig nu slutet och under september kommer 1:a, 2:a och 
3:e pristagarna att koras. En spännande, lite annorlunda, tävling som egent-
ligen går ut på att, under lättsamma former, spela med och lära känna nya 
golfkompisar.

Härliga golfhälsningar från
Medlemskommittén
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Medlemskommittén Shopen

Josefin Dahl heter jag, en 22 årig tjej som spelat 
golf sedan jag var 9 år gammal.

Är en glad och utåtriktad tjej med 2,5 i hcp 
och har bra erfarenhet av både golfspel och 
försäljning då jag jobbat i olika golfshopar dom 
senaste 3 åren. 

Ska bli roligt att jobba i shopen hos er också 
och jag ser fram mot att träffa alla era medlem-
mar och ge dem en god service.

Känner ni igen mitt ansikte från bilden eller i 
shopen kan det vara antingen från Bedinge GK, 
Lunds Akademiska GK eller Trelleborgs GK.

I Trelleborgs GK har jag varit både assisterande 
tränare för juniorer under 2013 och 2014 men 
även hjälpt till i shopen en hel del. 

Mvh Josefin

Pimpa din klubba!
Från Janne i shopen kommer nu en häftig 
nyhet för alla golfnördar. Det handlar om 
att personifiera sin klubba med ett nytt 
fräckt motiv.

Huruvida man slår längre eller rakare 
med dessa motiv förtäljer inte historien. 
Men snyggt blir det och din klubba blir 
som ny!

 Priset ligger på 349 kr inklusive moms 
och applicering. I shopen är det Janne som 
är auktoriserade för detta.
 
 

Att tänka på för dig som är 
medlem i Söderslätts GK:
• Alla vi medlemmar som handlar för över 
500:- får 10% rabatt i shopen. Rabatten 
gäller dock inte i samband med andra 
erbjudanden och rea.
• Det finns en ”Lägsta pris garanti” som du 
kan läsa mer om i shopen!
• För klubbens och din egen skull ber vi dig 
gynna vår egen fina shop och restaurang!

PS: Cecilia Urde som tidigare  
jobbade i shopen har påbörjat  
en sjuksköterskeutbildning i 
Kristianstad.

Josefin Dahl vår nya  
shopassistent
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D Damkommittén
    amkommitténs augusti-
resa 22/8-23/8-2015
Uppe med tuppen samlades 43 glada, 
alerta och golfsugna Söderslättsdamer på 
klubbens parkering.

Vi var lite extra glada då vi hade med 
oss både Trelleborg- och Vellingegolfare.

Solen var på plats och bussen blev klar 
för avfärd 7:15.

Kerstin var på hugget med att pricka 
av samtliga, vi ville ju inte förlora någon 
dam.

Busschauffören Ulf var en toppen 
chaufför - glad, vänlig och hjälpsam.

När vi avslutat småvägarna utanför 
Vellinge styrdes färden mot Wittsjö GK.

Anna-Lena hälsade alla välkomna, det 
bjöds på avslappnande droppar och snart 
var aktiviteterna på bussen i full gång. Vi 
startade med allsång och snabbt efter 
kom lottringen fram och sedermera fick 
vinnarna sitt pris.

Damerna vann allt från strumpor, 
headcovers, kaffe, paraply och golfbollar.
Några fick ”handmade” disktrasor med 
katter på och erbjöds snart ta hand om 
kvällens disk. Scorekorten lottades ut och 
dagens tävling var 4-manna bästboll.

Vem blir dagens vinnare?
Plötsligt var 2 timmarsresan bortblåst.

Vid ankomsten till Wittsjö Gk mötte 
Mona oss med en varm, öppen famn och 
hon berättade var vi skulle ställa allt vårt 
pick och pack.

Bussen körde vidare och kvar stod 
en ensam skopåse innehållande hör och 
häpna 2 par golfskor. Britt tog ansvar för 
skorna som snabbt fann sin ägare.

När vi var klara för en liten förmid-
dagsfika, serverade Ingemo och Björn jät-
tegoda wraps med kyckling/baconsallad.

Strax blev klockan 10 och vi gjorde oss 
redo. Anita gick runt och kontrollerade så 

att alla damer hade koll på tid och boll.
Stämningen var på topp.
Klubbvärden hälsade oss välkomna.
4 och 4 driiiiiiiivade vi ut från tee kort eller 
långt spelade ingen roll så länge vi inte var 
i ”masken” som bjöd på lite ormar, och lite 
annat smått gott ur djurvärlden. 

Golfbanans Hacke hackspett som job-
bade ihärdigt på en trädstam hade också 
hittat hit.

Ibland valde man mellan plikt eller 
möta en orm - inte lätt!

Solen levererade extra mycket ljus 
denna dag, banorna var på topp och alla 
damer insöp denna härlighet.

När 18 hål var avverkade och vi pus-
tade ut, uppenbarade sig ytterligare ett 
nytt hål - nr 19, vattenhålet.

Kerstin hoppade ut ur sitt lilla ”som-
marhus” och sa: stopp för vätskekontroll 
och förfriskningar!

Anna-Lena och Kris-
tina räknade scorerna 
och snart hade vi ett vin-
narlag som skulle avslöjas 
under kvällens samvaro.

Shuttlebussen an-
lände och alla som kände sig redo åkte till 

Utsikt på hål nio.

Kerstin och Kerstin hål 19.Scoren räknas in efter hål 18.
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Damkommittén forts.

Vinnarna söndagens tävling Anna och Cecilia.

Milgården där vi stannade till söndagen.
Damerna svävade in i matsalen vid 

19-tiden den ena tjusigare än den andra.
Kvällen startade med mousserande och 
sedermera avnjöts en 2-rättersmiddag. 

Alla var spända - vilket lag skulle vinna ?
Spänningen var olidlig:
1:a pris var en termosmugg som till-
delades , Inger Björkvist, Gun Mortensen, 
Gabby Wahlström och Cecilia Bothen. 
Grattis!!

 
Söndagen lagindelning lottades under 
kvinnligt sorl, morgondagens tävlingsform 
var par tävling, poängbogey.

Nöjda, glada och solbrända avslutade 
damerna med ett stort TACK och GOD 
NATT.

Nästa morgon öppnade vi fönstren 

till Milgården´s härliga och soliga trädgård 
i Wittsjö.

Nyvakna och pigga bjöds damerna på 
en underbar söndagsfrukost.

Shuttlebussen tog oss återigen till 
lite daggiga kuperade banor, ondulerade 
greener och småkryp som just vaknat. 
Solen väntade bakom träden, svaga vind-
pustar hojtade till emellanåt och damernas 
humör var på topp.

Dags för start, långa slag och korta slag 
och inga out. 

Britt fick se två damer och blev jät-
teorolig. Det var Barbro och Anita som 
letade boll nästan nere i vattnet och ingen 
hade flytväst. De klarade sig och bollen 
gick vidare.

På hål 17 gjorde Ulla ett snyggt inspel, 
Britt och Christina förstod ingenting då 
Ulla ropade högt ”TITTA”
Jo klubban hade gått mitt itu.
Söndagens 18 hål blev avverkade och när 
vi kom på 19:e hålet hade Kerstin tagit  
time out.
Inga förfriskningar idag inte, det blev torrt 
läge istället.

Restaurangen bjöd på friterad röd-
spätta med remouladsås, potatis och grön-
saker, gissa om det smakade bra.

Shopen hade rea och damerna shop-
pade loss, vissa bytte hela ”outfiten” .

Kristina räknade frenetiskt damernas 
scorer och snart hade vi dagens vinnarpar.
Vi tackade Wittsjö GK, Milgården och 
golfrestaurangen för en mycket trevlig 
helg med allt vad det innebar.

Bussen kom i god tid, allt packades in 
och så även trötta golfdamer. Kerstin räk-

Här går det vilt till. Ulla med sin brutna klubba.

nade in alla och hemresan startade.
Snabbt kom lotteriet igång så inga damer 
fick en chans att somna.

Dagens tävlande vinnarpar blev Anna 
Hulten och Cecilia Bothen som vann var-
sitt halsband.
Lite extra kul eftersom de är ganska så nya 
medlemmar i klubben.

Anna-Lena informerade om 
Helan&Halvan , Hösttröst och nästa års 
aktiviteter.

Resan hem gick snabbt och snart var vi 
på Söderslätts parkering igen.

Trötta och lite småsega , kramade 
och tackade vi varandra för en jättetrevlig 
golfhelg tillsammans.

Parkeringen var nästan tom då Britt 
upptäckte den svarta skopåsen igen.
Ägaren hittades och allt var frid och fröjd.  
Tack för en trevlig helg tillsammans.

Damkommittén
Vid pennan Britt

Vinnarna lördagstävlingen Gabby, Cecilia, Inger och Gun.
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Damkommittén forts.
Damkommittén 
rapporterar vidare;

Anita Åkesson och Anna-Lena Tuvesson

Delar av damkommittén: Irene Wåhgen, Kristina Hage-Hansson och Britt Rönngard.

Sommarslaget 
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. Spelfor-
men var tvåmanna scramble. Vädret var 
okej förutom att det blåste kraftiga vindar. 

Dk bjöd på cider och jordgubbar efter 
spelet, även en god lunch ingick. 

Vann gjorde Fredrik och Gun Johansson 
från Trelleborgs GK på 61,2 slag (ovan).

Påjje  serverar goa grejer!
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Damkommittén forts.
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. 

Två segrare skulle koras - en i A-klas-
sen och en i B-klassen. A-klassen vanns av 
Lena M Eriksson från Tegelberga GK på 68 
slag och B-klassen vanns av vår egen Lola 
Kellheim från Söderslätts GK på 72 slag. 
De båda är på bilden nedan.

ÄNTLIGEN ÄR DET 
DAGS FÖR 

HÖSTTRÖST!
Torsdag den 22 oktober kl 18.30

Redaktören, journalisten, författaren,  
programledaren.

Jesper Aspegren

Seriespelet 
i seriespelet blev vi 9:a av 22 lag och i four-
someligan blev vi 8:a av 14 lag.
Jag vill också passa på att TACKA er alla för 
att ni ställt upp och representerat klubben. 
Jag återkommer nästa år och hoppas att ni 
även då vill ställa upp och spela. Även nya 
spelare är välkomna. Kontakta nedanstå-
ende om ni vill vara med.

Höstens aktiviteter 
final i Helan & Halvan söndagen den 
20 september, anmälan på Golf.se.
Hösttröst torsdagen den 22 oktober, 
anmälan sätts upp på anslagstavlan den 
20 september. Först och främst är det 
damerna från Söderslätts Gk, blir det 
platser över är andra damer välkomna.

Anna-Lena Tuvesson
DK 
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Agust - vår pro

Många uppskattande ord har sagts om 
klubbens PRO sedan han började hos oss 
1993. Vi pratar om Agust Arinbjarnarson 
som bistått många av oss med välbehövlig 
hjälp, både med swing, puttar, chippar 
och pitchar. Så vi passar på att ställa några 
frågor till Agust:

Vad är det som gör att slagen inte 
fastnar trots man så gärna vill spela bra?
- ”Jag brukar säga att hela min affärsidé 
bygger på det faktum att ingen blir fullärd i 
golf. Det är sällan jag behöver lära ut något 
nytt, utan för återkommande elever hand-
lar det om att repetera och gå tillbaka till 
basic när något inte fungerar. Att spela golf 
bra, är helt enkelt inte enkelt!”

Vad har du att lära oss som sedan flera 
år har en lite “egenkomponerad” swing? 
- ”Bäst är det givetvis att du redan som 
nybörjare tar en eller ett par lektioner för 
att få rätt på grunderna. Det är för mig 
betydligt mer komplicerat att förändra 
ett felaktigt golfslag i golfkarriärens senare 
skede. Då och då när jag ser en spelare 
med en från skolboken helt avvikande 
sving så brukar jag fråga vederbörande 
om vi verkligen ska förändra denna! Gör 
man en förändring, lägger man grunden 
för ett framtida bättre spel, men om man 
behåller det “egenkomponerade” slaget är 
det möjligt att du på kort sikt spelar bättre 
med detta! Valet är ditt brukar jag säga!”

Något tips till klubbens nybörjare?
- ” Det sämsta du kan göra är att lära av 

kompisarna först och därefter komma till 
mig. Det kan ta både en och två lektioner 
bara att bli av med en felaktig golfrörelse. 
Börja istället med att lära grunderna för en 
väl utförd golfswing och ta därefter hjälp 
av kompisar att vidareutveckla denna. 
Jag vill också slå ett slag för vinterträning 
i klubbens golfsimulator. Börja gärna med 
en lektion där och få demonstrerat vad 
simulatorns värde egentligen betyder och 
hur du ska göra för att optimera dessa 
värden.”

Många kommer till dig precis inför en 
tävling, är detta rätt?
- ”Det är kanske inte optimalt, men ibland 
handlar det mest om att rätta till någon 
detalj i swingen, då kan det tillföra mycket 
i spelet. Har du tidigare sällan eller aldrig 
tagit lektioner vill jag nog avråda från att 
komma precis innan tävlingen. Att lära om 
ett felaktigt slag kan ta ett antal timmars 
träning och skapa större förvirring än 
säkerhet till att börja med.”

Var hittar man dig för bokning av 
lektioner?
- ”Bokning gör du genom att ringa eller 
besöka shopen. Dessutom är du alltid väl-
kommen att ställa frågor om din träning 
eller lektioner när du ser mig på klubben.
Vill du veta mer om priser för privatlektio-
ner eller kurser kan du alltid gå in på min 
hemsida som du når via klubbens.”

Telefon till shopen: 040-42 96 85

Då var Star Cup Scramble 
avklarat!
Vi, och med det menar jag Söderslätts 
GK’s juniorer och Junior & Elit kom-
mittén, vill gärna skicka ett stort tack till 
Mercedes-Benz i Malmö som ställt upp 
som sponsor för denna tävling. Prisbordet 
kan man inte klaga på, det var utsökt på 
alla sätt och vis. Hoppas nu det var många 
som tog tillfället i akt och provkörde en 
av de fina bilar som fanns på plats (under-
tecknad provade själv C-Klassen och går 
nu i byta-bil-tankar).  

Efter att vi behövt ställa in denna täv-

Hur nöjd är du med dina golfslag?

Junior o Elitkommittén
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Junior o Elitkommittén forts.

Då var Star Cup Scramble avklarat ! 

 

Vi, och med det menar jag Söderslätts GK’s juniorer och Junior & Elit kommittén, vill gärna skicka ett 
stort tack till Mercedes-Benz i Malmö som ställt upp som sponsor för denna tävling. Prisbordet kan 
man inte klaga på, det var utsökt på alla sätt och vis. Hoppas nu det var många som tog tillfället i akt 
och provkörde en av de fina bilar som fanns på plats (undertecknad provade själv C-Klassen och går 
nu i byta-bil-tankar).   

Efter att vi behövt ställa in denna tävling en gång pga vädrets makter, var man ju lite nervös för hur 
vädret skulle bli denna gång. Tack och lov så blev det en rikgtigt bra dag med sol och glada tävlande 
som gav sig ut på banan. 

Tävlingen var igen fulltecknad och intresset var stort kan man utan tvekan säga. Vill tacka alla som 
ställde up på dagen för att kunna genomför denna tävling och att göra den en minnesvärd tävling. 

Slut resultatet (ett snap shot) kan ni se nedan och kul att det blev ett par från Söderslätts GK som tog 
hem segern. 

 

  

 

ling en gång pga vädrets makter, var man 
ju lite nervös för hur vädret skulle bli denna 
gång. Tack och lov så blev det en riktigt bra 
dag med sol och glada tävlande som gav 
sig ut på banan.

Tävlingen var fulltecknad igen och att 
intresset var stort kan man utan tvekan 
säga. Vill tacka alla som ställde upp på 
dagen för att kunna genomföra denna 
tävling och att göra den till en minnesvärd 

sådan.
Slutresultatet (ett snap shot) kan ni 

se nedan och kul att det blev ett par från 
Söderslätts GK som tog hem segern.
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Certina Masters 2015

Sponsor Mats Brandt (i mitten) . Vellinge Ur & Guld sponsrade också men är ej med på bild.

Från vänster Marcus Nyberg Vellinge GK och Anders Nyberg 2:a plats på 63,1 netto.

Därefter Jens Månsson och Christina Månsson 1:a plats 62,0 netto.

Därefter Christian Ahlström Bryttsätter GK och Daniel Nilsson Tegelberga GK 3:e plats på 63,5 netto.
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Certina Masters 2015

3+ DAYS
OF RESERVE

DS-1 
AUTOMATIC MOVEMENT 

COSC CERTIFIED CHRONOMETER

WWW.CERTINA.COM
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Herrar Elit blev 2:a i serien och tog sig därmed upp till spel i division 1 nästa säsong! Grattis!
Från vänster syns lagledaren Agust Arinbjarnarson, Fredrik Wessner,  Axel Arinbjarnarson, Henrik Modén och  Melker Melin. 
Saknas på bild gör Isak Knutsson och Philip Knöös.

 
 

 
 

 
Söderslätts Golfklubb  

i Västra Grevie. 
Kallelse till Höstårsmöte 

tisdagen den 13 oktober 2015 
kl. 19:00 i Klubbhuset. 

 
 

Föredragningslista 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om mötet behörigt 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 1 år.     
11. Val av ledamöter i styrelsen, för en tid av 2 år. 
12. Fastställande av medlemsavgifter, samt övriga avgifter för 2016. 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötet avslutas. 

 
 
 
 

Klubbens Elitlag

Damserien på Tegelberga GK. Från vänster Fanny Ejlertsson, Jennifer Lundsten, Isabell Friberg, Gabby Wahlström, Christina Månsson.
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