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 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 från 1 mars 2011
till 31 oktober 2011:

Kansli
             Vardagar 08:00-16:00. 
        Helgdagar stängt.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i september 2011.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Kansliet informerar
Medlemsläget
Vi har snart kommit halvvägs in i säsongen och tillströmning av nya medlemmar är fortsatt positiv.

Många väljer dock att gå med i Sydkustens Greenfeemedlemskap vilket är en ”brevlådeklubb” 
som vi har gemensamt med Vellinge GK och Trelleborg GK. Oavsett var man går med så läggs 
dessa pengar i en pott och fördelas därefter mellan golfklubbarna. 

Vi är i dagsläget ca. 1200 medlemmar vilket gör att vi fortfarande saknar 50 helveckomedlem-
mar.

Förklaring till medlemskap Rubin och Diamant
Erbjuds helvecko-medlemmar som ett förmånspaket mot pristillägg.

Rubin 7 000 kronor (fullt medlemskap + 2 000 kronor)
Omfattar samma förmåner som helveckomedlem med följande tillägg.

4 årsbundna greenfeebiljetter per år som kan användas för att spela med egna gäster.
Rätt att spela i speciell tävling för ”Rubin-klassen” med generöst prisbord (ord. tävl.avg).
Rätt att förboka tider 4 veckor innan starttid.
Köp av 2 dussin golfbollar och 1 par golfskor i utvalt sortiment, till ett mycket förmånligt pris *).
Fritt rangekort för eget bruk.
Fri användning av konferensrummet för eget arrangemang, kan förhandsbokas en gång per år.
 

Diamant 9 000 kronor (fullt medlemskap + 4 000 kronor)
Omfattar samma förmåner som helveckomedlem med följande tillägg.

Möjlighet till 10 fria grupplektioner/år med ca 10 i varje grupp. Fasta tider enligt schema.
8 årsbundna greenfeebiljetter per år som kan användas för att spela med egna gäster.
Rätt att spela i speciell tävling för ”Diamant-klassen” med generöst prisbord (ord. tävl.avg).
Rätt att förboka tider 4 veckor innan starttid.
Köp av 4 dussin golfbollar och 1 par golfskor i utvalt sortiment, till ett mycket förmånligt pris *). 
Fritt rangekort för eget bruk.
Fri användning av konferensrummet för eget arrangemang, kan förhandsbokas en gång per år.
*) Samköp av skor och bollar, en gemensam beställning som samordnas en gång per år.
Tag kontakt med kansliet om du är intresserad av någon av dessa förmånspaket.

Våra bokningsregler under 2011
Alla vardagar kan bokas 14 dagar i förväg. Alla lör-söndagar och 
övriga helger 5 dagar i förväg. 
Alla xx:30 tider kan endast bokas på plats tidigast 
2 timmar före.
Personlig avbokning av bokade tider görs senast 
20 minuter före spel.  Detta kan göras i golf-
terminalen som ni finner i klubbhuset samt 
i shopen när denna är bemannad

Välkommen till banan!

Joao Guiomar
Klubbchef
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Inträdesansökan 2011

Rätt o Slätt nr 2 - 2011  |  3

SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Tel Tidsbokning/reception 040-42 96 80 
Elleboda, Grevievägen 260-10      E-mail info@soderslattsgk.golf.se Klubbchef 040-42 96 83 
235 94  Vellinge Kansli 040-42 96 82 
Bank: SEB BGnr 5843-3103 Orgnr 847000-6787 Fax 040-42 96 84 

INTRÄDESANSÖKAN 
2011 

 
 
Medlemskategori: 
Rangordna dina val 1, 2, 3 om du ej kan bli placerad i ditt första val ställs du i kö dit. 
 

  Helvecka  5000:-  
  Fritt spel alla dagar. 
  Spelrätt krävs 
  Vardag  3500:- 
  Fritt spel alla vardagar. 
  Spelrätt krävs 
  Knatte    800:- 
  0-12 år. 
  
  Yngre junior  1700:- 
  13-17 år. 
  
  Äldre junior  2000:-  
  18-21 år. 
 
 

 
Klubbtjänst, senior    500:- 
Klubbtjänst, junior    200:- 
Betalas av den som ej gjort 4 timmars klubbtjänstarbete per år. 
 

 
För spel på Söderslätts GK krävs under 2011 
en spelrätt för alla seniorer.  
Vänligen ta kontakt med klubben för mer 
information. 
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DamkommitténVårkul
Säsongsstart för damerna var som 

vanligt Vårkul den 17 april, ca 50 damer 
gav sig ut i parspelet scramble i ett lite 
kyligt väder. 

Den nya shopen arrangerade mo-
devisning och det blev en del inköp av 
damerna senare på dagen. 

DK passade också på att informera 
om årets aktiviteter, även om augustiresan. 
Denna resa går i år till Äppelgårdens GK. 

Damer i farten - träning inför Skåneserien!

Vinnare av Vårkul blev Gabby Wahl-
ström och Gunilla Johansson, som kunde 

välja på ett digert prisbord, som vi kan 
tacka lokala sponsorer för.

Vårkul vinnarna Gabby Wahlström och Gunilla Johansson

Nya ledamöter som  
presenterar sig själva!
Anna-Lena Tuvesson 
Arbetar som mellanstadielärare. För 3 år 
sedan tog jag grönt kort och har nu blivit 
en inbiten golfare. Detta trodde jag inte då! 
Jag hade nämligen bestämt mig för att jag 
aldrig skulle gå en 18-hålsrunda, stiga upp 
tidigt, golfa när det regnar eller tävla. Men 
det tog bara några månader för mig att 
bryta de reglerna. Det har jag inte ångrat! 
Nu har jag sänkt mig till 24,7.

Jag blev mycket glad när jag blev 
tillfrågad om jag ville vara med i damkom-
mittén. Eftersom jag lever själv, var det 
inga problem att säga ”Ja”. För nu vet jag 
att jag har tid att engagera mig och göra 
en bra insats. Dessutom tycker jag att det 
är ett gäng trevliga damer som arrangerar 
mycket för oss damer och trevliga täv-
lingar för alla. 

Jag ser framemot att lära mig mycket 
av dessa ”veteraner” och att jag kan tillföra 
några bra och roliga idéer.

Gabriella (Gabby) Wahlström
Som började sin golfkarriär som caddy till 

sin gubbe, tröttnade på detta och tog tag i 
klubborna själv 2002 och gick med i klub-
ben 2003. Är idag en stor fanatiker i golfen, 
har idag hcp 16.5. Har tidigare varit med 
i medlemskommittén och ville gå med i 
damkommittén och blev tillfrågad inför 
2011. Vill tro att jag kan tillföra en del när 
det gäller seriespel och tävlande damer. 
Jag tror och hoppas och skall jobba för att 
vi föryngrar och får in nya tjejer och kvin-
nor som vill spela seriespel.

Helan o Halvan pågår som vanligt, 

men med en del ”nya” tisdagar, greensome 
(24/5), Bring a friend (5/7) och 3 klubbor + 
putter (23/8)

Seriespelet har börjat och träning har 
damerna genomfört. Den 9 augusti är Sö-
derslätts GK värd för Skåneserien damer

Kommande aktiviteter för DK är i 
första hand Söderslättsmixen den 18 juni 
och Sommarslaget den 11 juli. Har ni frågor 
kring damkommittén eller idéer ni vill 
framföra, tveka inte, ta kontakt med oss

Agneta Bjuväng
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Marknadskommittén

Restaurangen
Hej Medlemmar!

 
Påjje, Joy och Alexandra med övrig perso-
nal tackar för ett varmt välkomnande till 
klubben.

Vi uppskattar alla synpunkter och gör vad 
vi kan i servicens namn för att tillgodose 
allas önskningar.
Fram till midsommar kommer kiosken 
bara att hålla öppet helgdagar 09:00-15:00.
Men i väntan på fika efter 9 hål kan vi 
tillgodose er med fika från restaurangen 
som ni gärna får ta med er ut.

Vi ser fram emot en trevlig säsong och 
hälsar alla välkomna in till oss.

Påjje, Joy, Alexandra med övrig personal.

0708-969968

I år har vi utökat samarbetet mellan 
Marknads- och Medlemskommittén. 
Detta innebär bl a att vi samarbetar om 
”Prova på” dagarna och att Marknads-
kommittén tagit över ansvaret för med-
lemsrekryteringen.

MK har flera projekt för att öka antalet 
sponsorer och vädjar till alla medlemmar 
om inte ni eller någon ni känner kan eta-
blera ett samarbete med klubben. Många 
bäckar små….

Problemen med att få in spelrätterna 
består. Lämna in till Joao! Inom en inte allt-
för avlägsen framtid är de helt värdelösa! 

Prova på dagarna blev lyckade och vi 
slog i år nytt rekord, vad gäller antalet del-
tagare. Här räknar vi med en uppföljning, 
som kommer att generera oss ett antal nya 
medlemmar.

Vi står inför en generationsväxling i 

Marknadskommittén. Finns någon som vill 
vara med och få lite insyn i klubben? 

Kontakta undertecknad.

Staffan Waldemar, ordf
070-534 9814
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Här visar Peter Lundqvist hur man chippar. Det kan vara en svår konst! Nedan övervakar Gert Persson att inga olyckor händer på driving-rangen.

Prova-på-dagarna

Prova-på-dagarna blev välbesökt under 
helgen 7 - 8 maj. På lördagen hade vi 19 och 
på söndagen 16 deltagare. Av dessa har ca 
10-12 visat intresse att ta ”grönt kort” och 
två har redan påbörjat utbildningen. 

Jan Tilmanis                                               Grunder på DR
Peter Lundqvist                                        Chippning
Staffan Waldemar/ Bo Carlstein      Puttning

Jan Tilmanis                                               Grunder på DR
Michael Lundh                                          Chippning
Rune Bengtsson                                       Puttning

lördagen

 
söndagen
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Jan Tilmanis berättar för en golfintresserad allt om golfgreppets betydelse. Här under visar Bo Carlstein putterns rörelsemönster mot golfbollen.

Prova-på-dagarna
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Äggaröran
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Årets första officiella klubbtävling som ingår i Order-of-Merit.

Vann gjorde Stefan Strand från Ljunghu-
sens GK och Albin Strand från Vellinge GK 
på finfina 57,0 netto. 

På andra plats hittar vi Magnus Hedin 
från Araslövs GK samt Peter Sjödahl från 
Barsebäck GCC på 58,0. 

På tredje plats hittar vi dom första  
Söderslättare i form av Axel Arinbjarnar-
son och Peter Mårtensson på 59,2.

Bilderna i detta reportage togs av  
Ulf Gustafsson.
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Äggaröran
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Äggaröran
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Äggaröran
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Äggaröran
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Äggaröran
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yligen har vi varit iväg på den årliga 
golfresan med klubbens sponsorer, där 
sponsorerna –som alltid – står för alla 
sina kostnader själv. Årets resa gick till 
Amber Baltic Club, Polen, där vi åkte ut 
onsdag kväll och kom hem lördag morgon. 
Anläggningen är i mästerskapsklass och 
räknas av många som Polens främsta golf-
bana. Ändå enades vi om att själva skicket 
på vår egen bana är bättre! Vi var i år tolv 
stycken och bodde på Hotell Amber Baltic, 
som håller bra klass (om än mestadels 
taskig mat). Kanonväder bidrog starkt till 
en lyckad utflykt.

Överlägsen ”veckomästare” i år 
blev vår pro Agust Arinbjarnasson, som 
lyckades slå 72 netto första dan och följa 
upp detta med 72 netto även andra dan. 
Verkligen imponerande och man kan ju 
undra vem som ger honom tekniska råd? 
Lätt avundsjukt enades vi dock om att han 
måste jobba på svingen!

Första dagens Jokerboll tävling vanns 
av Joao Guiomar, Kenneth Blomberg, 
Kjell Björkman samt undertecknad. Bollen 
försvann i ett vattenhål fullt med gyttja 
på hål sex och räddningsaktionen slutade 
med att boven i dramat föll med ansiktet 
före ner i pölen. Totalt dygnsur och helt 
nerkladdad med gyttja! Detta givetvis till 
övriga lagkamraters hysteriska gapskratt. 
Det blev time out med dusch och klädbyte 
efter nio hål! Övriga lag försvann redan på 
hål två och tre (eller nåt sånt).

Andra dagens spelades en blind bäst-
boll, där vi lyckades para ihop två av topp-
spelarna; Agust och Jerker Sörensson. Och 
då var ju den tävlingen avgjord! Närmast 
flagg handlar ju mer om vådaskott och här 
ligger ju en hel del prestige i vadslagningen. 
Då stiger ofta även andra lirare fram och i 
år var det: Kenneth Blomberg, Johan Sälle, 
Jan Lexryd, Jerker Sörensson, Agust och 
Joao.

Sponsorernas resaN
Årets resa skulle egentligen gått till Vilnius, 
Litauen. Olyckligt nog flyttades flygtider-
na, så att utresan på morgonen ändrades 
till kvällen. Vi tappade då en hel golfdag, 
varför programmet blev för tight. Därför 
tvingades vi ta beslutet att ställa in och åka 
till Polen en gång till. 

När vi reser tävlar vi (under lättsamma 
former) 18 hål per dag, men merparten av 
gänget valde i år att spela 27 alt 36 hål.

Nästa år har vi dock bestämt att lägga 
på en dag till och komma iväg till Vilnius. 
Välkommen! 

StaffanWaldemar,
ordf Marknadskommittén 
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Kallelse till extra årsmöte 
 
Härmed kallas medlemmarna i Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie till extra 
årsmöte måndagen den 13 juni, klockan 19:00 i klubbhuset. 
 
Förslag till föredragningslista 
 
1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts. 
4. Fastställande av föredragningslistan. 
5. Val av ordförande för extra årsmöte. 
6. Val av sekreterare för extra årsmöte. 
7. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
8. Behandling av styrelsens förslag till extra utdebitering. 
9. Mötet avslutas. 
 
Extra årsmötets handlingar, samt förslag, kommer att finnas tillgängliga klubben 
senast från och med 1 juni 2010. 
  
Söderslätt 2011-05-25 
 
Styrelsen 
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Sponsorgolfmästerskapet
Årets sponsorgolfmästerskap är avklarat. 17 lag kom till start och vi spelade bästboll i 
tvåmannalag. Som vanligt fick vi såväl hård vind som regn, men till nästa år lovar vi kanon-
väder.

Resultat:

Lag Optiker Månsson, Jens och Christina Månsson  67 netto
Lag Cholate Boys, Rolf Björkstrand och Olof Stamer 69 netto
Lag Canon, Roger Sonnelind och Lars-Erik Johansson 70 netto.
Närmast flagg: Peter Mårtensson

I år vann Christina och Jens Månsson från Optiker Månsson på fina 67 slag netto
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Nya passiva medlemmar...
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HUKE-Tissot-deltävling

Foto: Ulf Gustafsson

Conrad Ohlsson som tillsam-
mans med Pia Lord blev 7:a

Segrarna Marika och Yvonne tillsammans med sponsorn Mats Brandt och 
Tävlingsledaren Rune Bengtsson.

Åsa Bergström-Friberg och Isabell Friberg (dottern) som blev 5:a.

Tvåorna, Gabriella och Ann-Christin som får en kram.

Ann-Charlott Mårtensson och Åke Mårtensson som blev 6:a.

Resultat av HUKE-Tissot Kvaltävling

1 plats           Marika Brahed och Yvonne Almén                                69,0 netto
2 plats           Ann-Christin Månsson och Gabriella Wahlström   70,5
3 plats           Elisabeth Österlind och Jerry Österlind                        71,0
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Medlemskommittén

Passa på att inhandla denna boken som 
vi har i shopen när ni anmäler er till start! 
Vi säljer den för 40 kronor.

Joao - klubbchef

Vår hjärtstartare är nu placerad i klubbhuset.
All personal kommer under våren att genomgå utbildningen i hand-
havande av utrustningen. Tyvärr kostar denna utbildning ca 4 000 kr. 
Vi är tacksamma för ditt bidrag för att täcka denna utgift. 

Hittills har Ronny Nordström skänkt 1800, Rolf Landgren 250,  
Ing-Britt Olsson 250 SEK. Klubben tackar dessa så mycket!

Mer information finns på

www.hjart-lungfonden.se/hjartstopp

Glöm inte att anmäla er till tävlingen 
Kors o Tvärs, som är fredagen den 15 juli, 
som alltså pågår under Söderslättsveckan i 
år mellan den 11 till 16 juli. 

Årets upplaga av Kors o Tvärs blir 5 
hål kortare och kommer att gå betydligt 
fortare att spela!

I år spelar vi 18:e upp till 13:e green, 

därefter vänder vi. 
Alla hålen efter toaletterna ( 14 – 17 ) 

tar vi bort denna gång.

Vi ses på banan
Herrkommittén
Roland

Herrkommittén

Foto: Ulf Gustafsson

Den 3 juli planerar vi att ha en ”36,0/36+” 
golfdag för golfarna som ligger i detta 
spann. Vi träffas kl 14 i klubbhuset för att 
delas in i lag och spelar dels på stora banan 
1-9 hål eller korthålsbanan för de som 
hellre vill det. Därefter samlas vi över en 
enkel fika i receptionen. Anslag att skriva 
upp sig på kommer att finnas på anslags-
tavlan i nästa vecka.

Klubbvärdarna träffades den 12 maj 
där ett 50-tal hade anmält sig att komma 
men endast 27 kom, lite tråkigt iom att fika 
var beställd och allt! Pärm att anteckna sig 
i finns vid anslagstavlan för kommande 
tillfällen.

Kom Igång-golfen har haft sitt första 

tillfälle med spel på korthålsbanan. Ett glatt 
och trevligt gäng tog sig runt och spelade 
bra tillsammans. Nästa tillfälle är den 9 juni 
och det går att anmäla sig på uppsatt lista 
redan nu. Därefter är det 18 augusti samt 
15 september.

Medlemskommittén sätter upp lapp 
om spelkompis/fadderverksamhet på 
klubben. Där kan man anteckna sig om 
man saknar en spelpartner och inte vet 
vem man ska ringa till. Våra tel nr står 
också där, det går fint att ringa oss direkt 
och höra om vi vill spela eller vet någon 
annan att tipsa om.

Med Vänliga Hälsningar
Carina Johansson
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Även “After Golf”
I shopen hittar du det 
senaste när det gäller 
golfkläder för alla 
väderlekar och tillfällen. 
Kvaliten utvecklas 
ständigt hos de kända 
märkena och den blir 
bättre och bättre på att 
svara mot de krav som 
ställs på plagg som ska 
stå emot sol, vind och 
regn, vara lätta smidiga 
och snygga. Och andas 
så klart...
Golf är inte bara spel 
på banan, det finns ett 
”After Golf” också! En fin 
klänning till prisutdelning 
och middag gör ju det 
hela så mycket festligare. 

Och dessutom, kläder 
som fungerar i många 
andra sammanhang. 
Ta en titt på de fina 
topparna, skirtsen, 
capribyxor m m till 
damer och snygga 
högkvalitativa pikéer och 
byxor m m till herrarna till 
grillkalaset!

Rådgör alltid med oss 
så att du väljer det som 
blir bäst för dina fötter. 
Skor, som allt annat, är 
en vetenskap och vi har 
utbildning på det.
Sen är det ju kul att få sitt 
eget namn och design på 
dom också, eller hur?!
Xtra-kostnad ca 200 kr. 

MyJoys
Designa dina egna 
golfskor!
Våga vara personlig! 
Se på våra exemplar i 
shopen. Jan Tilmanis som 
alltid varit djärv i sitt kläd-
val har valt en vit sko med 
rosa lack...
Vi vet inte om man får 
bättre scorer, men det kan 
bli så mycket roligare att 
ta på skorna inför rundan. 
Kanske blir de dina 
”lyckoskor”.
MEN, det viktigaste är att 
du får en sko som passar 
dina fötter. Tänk på hur 
många mil du avverkar på 
en säsong. Rätt läst, bredd 
och storlek, allt kan du 
måttbeställa för varje fot.

Den 23 Juni kl 08.00-18.00
Kommer en representant 
från FootJoy och gör en 
”foot-custome-fitting”, där 
Björn mäter dina fötter – 
längd, bredd och höjd 
– så att du får en sko som 
passar till varje fot.
Boka tid 
i shopen!

KOM IHÅG! 10% FÖR ALLA SOM GÅR MED I 
GOLF IN SWEDEN KLUBBEN! 

(alla Söderslättsmedlemmar 
är automatiskt anslutna.)

SHOPEN
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Daily Sport - Polo Tee  349 SEK
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Om du inte finner rätt 
storlek – fråga oss i 
shopen. Vi hör med 
leverantören om de har 
kvar det du önskar och 
leverans brukar ske inom 
några dagar.
Är det något du saknar 
i shopen? Vi välkomnar 
alla förslag!

Custom fitting
Kom in och prova 
klubbor! Vi har testklubbor 
på alla märken (nästan).
När du är i behov av nya 
klubbor gör vi en Custom 
Fit, utan extra kostnad.
Klubborna blir anpassade 
efter dig; längd, lie, 
skaft, skaftstyvhet och 
grepptjocklek.
 
Vi mäter olika parametrar 
för att skräddarsy dina 
klubbor.
Då får du ett set som 
passar just dig. 

Det är det som gör 
skillnaden!

SHOPEN



22  |  Rätt o Slätt nr 2 - 201122  |  Rätt o Slätt nr 2 - 2011

Nyhet är kläder för juniorer. 
Ta en titt, ni som vill ge en 
födelsedagspresent och/eller 
utrusta ungdomarna med tuffa 
och högkvalitativa golfkläder. 
Vi själva har fallit pladask över den 
läckra vita skirtsen.
En golfkeps gjord för juniorer är väl 
det minsta man kan begära.
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Medlemmar:
Klubben söker ytterligare sponsorer.

Klubben önskar gärna fler medlemmar.
Känner Ni någon som spelar golf?

Känner Ni någon med företag som kanske skulle vara 
intresserad av ett samarbete?

Hör av er till Joao eller Agust för vidare info.
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Colt är bättre än Golf!

 
 

E&S VENTILATION AB 
 
 
 
 
Times New Roman kursiv OBS olika höjder på bokstäverna 


