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Glöm ej vårt Vårårsmöte som äger rum
tisdagen den 20 mars kl. 19:00!
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Ordföranden har ordet

Tävlingskommittén

För att bli ännu bättre 2018 behövs fler 
funktionärer till våra tävlingar och vi 
kommer därför att, om intresse finns, 
tillsammans med Skånes GF anordna en 
Tävlingsledarutbildning i början av 2018 på 
Söderslätts GK.

Internt kommer vi dessutom också i 
början av nästa år att genomföra utbildning 
i golfregler och i golfens IT-system.

Om du är intresserad av att engagera 

Här nedan kan ni fritt hämta material att fördjupa er i 
gällande golfregler;

http://www.randa.org/TheRandA/About-
TheRandA/DownloadsAndPublications

Vill ni bli funktionär 
till våra tävlingar?

dig, träffa trevliga medlemmar och lära 
dig lite ytterligare om golfspel och golftäv-
lingar så kontakta mig!

Håkan Rafstedt
Ordförande TK
Mail: hakan.r.rafstedt@gmail.com
Tel. 070-5896498

I januari kom det en dom ifrån Högsta 
förvaltningsdomstolen avseende friskvård 
och golf. Ett par dagar senare kom också 
besked från Skatteverket hur man avser 
att tolka domen. 

Det är glädjande att golfen äntligen 
betraktas som friskvård av alla och inte 
bara av oss som redan vet hur välgörande 
golf är för vår hälsa. 

Vi ser fram emot vad detta kan göra 
för golfen och hoppas att fler nu tar chan-
sen att upptäcka denna underbara sport.

Att golf nu ingår i friskvårdsbegreppet 
stärker dess möjlighet att betraktas som 
en aktivitet för alla.

Våra kommittéer på klubben planerar 
för fullt aktiviteter för oss inför säsongen 
och klubbchefen går om kring med ett 
korrektur till tävlingskalender som snart 
släpps till er – passa på och delta i några av 
alla aktiviteter!

Under 2018 fortsätter vi att spela på våra 
vänbanor inom en4Skåne – Trelleborgs 
GK, Tegelberga GK, Vellinge GK och Be-
dinge GK. Vi har skrivit ett nytt avtal som 
på ett tydligare sätt visar formerna för 
vår samverkan och det är roligt att kunna 
erbjuda er medlemmar detta mervärde.

2017 var för oss ett tufft år där vi tvinga-
des att fokusera på annat än det som är 
vår kärnverksamhet. 

Vi fick under säsongen överta driften 
av restaurangen, vilket var nödvändigt för 
att upprätthålla golfverksamheten.  

Delvis på grund av detta visar vår  
resultaträkning röda siffror för 2017.  

Ekonomin har en mycket central roll 
i styrelsens arbete. 

Vi fortsätter arbetet för att vi ska ha 
en bana som ständigt utvecklas och ha en 

ekonomiskt stabil klubb. 

I linje med vårt beslut att vara 
en fullserviceanläggning 

behövs en duktig entre-
prenör som driver vår 

restaurang. Rekryte-
ring av ny krögare 

har varit ett prioriterat arbete under höst 
och vinter. Vi har i dagarna fått klart med 
avtal för vår restaurang och jag vill hälsa 
våra nya krögare, Vivian Vo och Göran 
Uddbom med personal, välkomna till 
klubben. 

De har tidigare erfarenhet av att driva 
golfkrog och startar upp lunchverksamhe-
ten så snart de har kommit på plats under 
mars månad.  

Den 13 mars bjuder vi traditionsenligt in er 
som är nyblivna medlemmar i vår klubb till 
en informationskväll. 

Välkomna att träffa våra anställda och 
en del av alla de som ideellt på olika sätt 
engagerar sig i verksamheten på klubben.

Glöm inte att komma på vårt årsmöte den 
20 mars – det vore trevligt att se så många 
som möjligt av er där. 

Reservera även den 6 juni i er alma-
nacka då firar vi Söderslättsdagen med 
många trevliga aktiviteter för alla åldrar.

Nu väntar vi bara på att golfsäsongen 2018 
ska starta på riktigt. Året då vår klubb fyller 
25 år. Vi ses på klubben!

Christina

http://www.randa.org/TheRandA/AboutTheRandA/DownloadsAndPublications
http://www.randa.org/TheRandA/AboutTheRandA/DownloadsAndPublications
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 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  soderslattsgk.com      
        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: 

Kansli
             Kansliets öppettider  
        vardagar 09:00-15:00
 

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i juni 2018.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar våren 2018 

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
Den sista december var vi 1 375 medlemmar vilket innebär 50 fler än 
förra året. Som vanligt tappar vi drygt 100 medlemmar årligen med 
det brukar fyllas på ganska snabbt under månadsskiftet mars-april.

Information till nya medlemmar 
Medlemskommittén bjuder in alla nya medlemmar 2017-2018 till en 
informationskväll tisdag den 13 mars med start 19:00. Ett utmärkt 
tillfälle att lära sig mer om golfklubben, ställa frågor, samt träffa 
styrelse och klubbfunktionärer. Klubben bjuder på enklare förtäring 
och vi räknar med att vara klara senast 21:00. 

Vårårsmötet
Vårårsmötet hålls tisdag den 20 mars kl. 19:00. Årsmöteshandlingar 
finns tillgängligt på golfklubben måndag den 12 mars efter kl. 12:00.

”Äntligen”, golf godkänns som friskvårdsbidrag
En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 
januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, 
gav det glädjande beskedet. 
Mer information om friskvårdsbidraget hittar du längre fram i 
tidningen.

Bagskåp
Vi har kvar ett fåtal bagskåp till uthyrning. Ring kansliet om du är 
intresserad.

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 Min Golf. 

Tidsbokning
Under 2018 tillämpar vi 10 minuters intervall mellan bollarna. Under 
tävlingar kan det dock variera mellan 7,5 – 10 minuter mellan 
bollarna.

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golfklubb genom att anmäla 
detta nästa gång du använder ditt spelkort. Ca. 50 miljoner kommer 
att delas ut till ungdomsidrotten under 2018. Förra året fick junior/
elitkommittén 8 522 kronor. Läs mer genom att gå in på vår hemsida.

Golfens dag.
Svenska Golfförbundet utlyser för andra gången en nationell Golfens 
dag lördag den 26 maj. Tanken är att klubbarna skall erbjuda en 
prova-på-dag. 

Söderslättsdagen
Genomförs onsdag den 6:e juni. 

Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.golf.se
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Medlemskommittén Medlemskommittén forts.

En ny golfsäsong är i antågande! Många av 
klubbens medlemmar satte in golfbagen 
i garderoben i höstas - nu är det tid att 
plocka fram den igen!

Från medlemskommitténs sida är vi, 
vid denna tidnings tryckning, inte riktigt 
klara med planeringen MEN...
...vi fick så mycket positiv feedback från er 
medlemmar i fjor så, redan i höstas, be-
stämde vi oss för att hålla fast vid ungefär 
samma program under 2018. Några små 
ändringar kommer det att bli men det 
återkommer vi om längre fram.

Välkomna ALLA medlemmar - och 
kom gärna med ris och ros och egna idéer! 
Våra kontaktuppgifter finns på klubbens 
hemsida. 

Dax att putsa av klubborna och vässa spelet!

Söderslättsdagen 6 juni
Medlemskommittén har, även i år, fått den 
stora äran att arrangera Söderslättsdagen 
2018! Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga ska vi arrangera en trevlig 
dag för alla våra medlemmar med familjer 
och vänner.

Liksom tidigare år kommer det att 
bli en dag fylld med aktiviteter för alla 
åldrar och vi hoppas att våra medlemmar 
även tar med sig barn, barnbarn, föräldrar, 
vänner, arbetskamrater m fl. till en trevlig 
familjedag på klubben.

Vi ligger i startgroparna för plane-
ringen av dagen. Se till så att Joao har en 
uppdaterad e-postadress till dig och gilla 
klubben på Facebook för det är framförallt 
här vi återkommer med mer information.

Tills dess... boka den 6 juni i din alma-
nacka!

Nya medlemmar 
– välkomna!
Under de senaste åren har vi arrangerat 
ett välkomstmöte för nya medlemmar. 
Det har blivit mycket uppskattat och  
naturligtvis gör vi det i år igen.

Välkomna alla nya medlemmar till vår 
informationsträff, Tisdagen den 13 mars, 
18.00!

Våra nya krögare, Göran Uddbom och 
Viviann Voo, bjuder på något gott medan 
Joao, vår klubbchef, berättar om klubbens 
verksamhet. Agust, vår pro, informerar om 
golfkurser och om shopens verksamhet. 
Dessutom kommer representanter från 
klubbens kommittéer att finnas på plats.

Vi hoppas på mycket feedback och 
många goda idéer från er som är nya 
medlemmar. Det hjälper oss att bli ännu 
bättre. Anmäl dig på telefon eller på teck-
ningslistan, som kommer att sättas upp på 
anslagstavlan i klubbhuset!

Klubbvärdar och Marchals  
– skapar trivsel på banan
Under fjoråret gjorde våra fantastiska 
Klubbvärdar och Marchals ett fantastiskt 
jobb. Så trevligt och välkomnande det är 
att mötas av en glad klubbvärd och så vär-
defullt det är att ha en Marchal som ”håller 
ordning” ute på banan!

Nu drar vi igång igen. Onsdagen den 
25 april kl 18.00 arrangerar vi en utbildning 
för klubbens Värdar och Marchals. 

Håll utkik efter anmälningslistan på 
klubbens anslagstavla, där även datum 
kommer att stå! 

Vi återkommer med mer information 
via hemsidan, Facebook och veckobreven. 

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är 
desto bättre ordning kan vi hålla ute på 
banan. 

Teckna dig för utbildningskvällen och 
testa hur det fungerar under en säsong! 
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Medlemskommittén forts.

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/

Utbildning i golfregler 
den 8 och 9 maj
Även denna säsong kommer vi att ar-
rangera våra populära utbildningskvällar i 
golfregler. Som en del känner till kommer 
golfreglerna att ändras ganska radikalt 
framöver. Nils-Göran kommer att infor-
mera om ändringarna och svara på alla 
möjliga och omöjliga frågor om detta och 
om andra händelser ute på banan. Mer 
information om ändringarna finner du på 
www.rules.golf

Så boka in antingen den 8 eller 9 maj 
kl 19.00! Teckningslista kommer att sättas 
upp på klubbens anslagstavla i slutet på 
mars.

Succén från tidigare år upprepas - Ung el-
ler gammal, högt eller lågt hcp, singel eller 
par – alla är välkomna!

Varje söndag kl 15.00 med start den  
6 maj träffas vi som vill på klubben och går 
en golfrunda tillsammans. 

Du behöver inte anmäla dig i förväg. 

Vi samlas utanför shopen och bestämmer 
vem som spela med vem och hur många 
hål vi ska gå. 

Du som är vardagsmedlem betalar 
reducerad greenfee, 200 kr. Regnar det så 
ställer vi in.

Arrangemang för 36+
På mångas begäran kommer vi, under 
golfsäsongen, att arrangera aktiviteter för 
klubbens medlemmar som har hcp 36 
eller högre. Vi återkommer med mer in-
formation så checka mailen, Facebook och 
anslagstavlan i klubbhuset!

Läs Joaos veckomail, ”gilla” klubben på 
Facebook och checka hemsidan!

Se till så att Joao har en aktuell mail-
adress till dig och glöm inte att ”gilla” klub-
ben på Facebook. 

Vi sprider senaste nytt via Facebook 
och varje fredag kommer information från 
klubben i din mail-box. 

Dessutom håller vi naturligtvis vår flik 
på klubbens hemsida uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén

Sunday Open  
– trevliga golfrundor på söndagseftermiddagen

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
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Seriespelet 

 Även i  år är att det tre grupper. Kategori 1, hcp 0 – 20,4, kategori 2 hcp 20,5 – 26,4 och kategori 3 
hcp 26,5 – 36,0. Till varje grupp behöver vi 4 spelare där tre av spelarnas resultat räknas. Se 
spelschema nedan. 

 Vi är också anmälda till Foursome HCP division 2. Tävlingsdagarna ser ni nedan i schemat. 

 Inför säsongen kommer vi att ha träning för Agust och Daniel. 

 Så tjejer/damer som är intresserade anmäl er till Gabby Wahlström kategori 1 0703-409283, 
gabbywa@icloud.com  , Anna-Lena Tuvesson kategori 2 0730-494696, anna-lena61@ownit.nu eller 
Agneta Bjuväng kategori 3  0702-308287, agnetabj@gmail.com.  

ZON SYD 

OMGÅNG 

KATEGORI 1 

SPELOMGÅNG 

KATEGORI 1 

DELTAGANDE LAG 

KATEGORI 2 

SPELOMGÅNG 

KATEGORI 2 

DELTAGANDE LAG 

KATEGORI 3 

SPELOMGÅNG 

KATEGORI 3 

DELTAGANDE LAG 

1 2018-05-14  Vellinge 2018-05-16 Trelleborg 2018-05-16 Bedinge 
2 2018-06-11 Abbekås 2018-06-12 Österlen 2018-06-13 Ystad - *13:00 
3 2018-08-08 Flommen 2018-08-08 Ystad - *13:00 2018-08-08 Abbekås 
4 2018-08-29 PGA 2018-08-29 Falsterbo 2018-08-29 Söderslätt 

    Bedinge   Abbekås   Bokskogen 
    Bokskogen   Bedinge   Trelleborg 
    Ljunghusen   Bokskogen     
    Söderslätt   Flommen     
    Tegelberga   Söderslätt     
    Trelleborg   Tegelberga     
    Ystad   Vellinge     
    Österlen         
              
FINAL 2018-09-18 Mölle 2018-09-18 Trelleborg 2018-09-27 Bokskogen 

 *Tävlingsomgången har första start kl 13:00 

 

 

 

 

 

Foursome Hcp Div II 

OMGÅNG DATUM DELTAGANDE LAG 

1 2018-05-13 ?? 
2 2018-06-17 Höganäs 
3 2018-09-02 Bosjökloster *12:00 
    Abbekås 
    Barsebäck 
    Bedinge 
    Degeberga 
    Falsterbo 
    Hinton 
    Kristianstad 
    Kävlinge 
    Lund 
    Romeleåsen 
    Skyrup 
    Söderslätt 
 *Tävlingsomgången har första start kl 12:00 
 

 

Vårkul  
Äntligen dags! Vårkul för damer söndagen 15 april. Nu startar säsongen! Damkommittén hälsar alla 
nya och gamla medlemmar, proffs och amatörer, tjejer och tanter välkomna till vårt populära Vårkul. 
Lättsam lottad partävling över 9 hål, med gemensam lunch och modevisning. Avprickning senast kl 
08.20 gäller! Kanonstart, kl. 09.00 , max 54 deltagare. Pris: 200 kr. Anmälan: www.golf.se eller i 
terminalen, alternativt 040-429683 senast 12/4 kl 12.00 .  
 
Damernas resa Boka in helgen 18-19 augusti. 
 Vart resan går meddelas söndagen den 15 april när vi spelar Vårkul.  
Nytt för i år är att man bara får anmäla sig själv och en kompis. Britt kommer att ta emot anmälan 
efter lunchen. 
 
 Nya i DK  
Damkommittén har fått 2 nya ledamöter, Ulla Thell och Madeleine Franzén se presentation nedan. 
Jag vill passa på att tacka Kristina Hage-Hansson och Camilla Lundh som avgår från damkommittén i 
år.  

Mitt namn är Ulla Thell och är för året ny i Damkommittén. Har varit medlem i klubben sedan 2013. 
Jag är född och uppvuxen i Trelleborg, och där finns min kolonistuga, smultronstället som jag älskar! 
Min permanenta boplats finns i Malmö. 

Seriespelet
Även i  år är att det tre grupper. 
Kategori 1: hcp 0 – 20,4 
Kategori 2: hcp 20,5 – 26,4 
Kategori 3: hcp 26,5 – 36,0
Till varje grupp behöver vi 4 spelare 
där tre av spelarnas resultat räknas. Se 
spelschema till höger.

Vi är också anmälda till Foursome 
HCP division 2. Tävlingsdagarna ser ni i 
schemat till höger under seriespelet.

Inför säsongen kommer vi att ha 
träning för Agust och Daniel.

Så tjejer/damer som är intresserade 
anmäl er till 

Gabby Wahlström kategori 1 
0703-409283, gabbywa@icloud.com 

 Anna-Lena Tuvesson kategori 2  
0730-494696, anna-lena61@ownit.nu 

Agneta Bjuväng kategori 3   
0702-308287, agnetabj@gmail.com. 

Vårkul 
Äntligen dags! Vårkul för damer 
söndagen 15 april. Nu startar 
säsongen! Damkommittén hälsar alla 
nya och gamla medlemmar, proffs och 
amatörer, tjejer och tanter, välkomna 
till vårt populära Vårkul. Lättsam 
lottad partävling över 9 hål, med 
gemensam lunch och modevisning. 
Avprickning senast kl 08.20 gäller! 
Kanonstart, kl. 09.00, max 54 
deltagare. Pris: 200 kr. Anmälan: www.
golf.se eller i terminalen, alternativt 
040-429683 senast 12/4 kl 12.00 . 

Damernas resa 
Boka in helgen 18-19 augusti.
Vart resan går meddelas söndagen 
den  
15 april när vi spelar Vårkul. 
Nytt för i år är att man bara får anmäla 
sig själv och en kompis. Britt kommer 
att ta emot anmälan efter lunchen.

Nya i DK 
Damkommittén har fått 2 nya ledamöter, 
Ulla Thell och Madeleine Franzén se 
presentation nedan. Jag vill passa på att 
tacka Kristina Hage-Hansson och Camilla 
Lundh som avgår från damkommittén i år. 

Mitt namn är Ulla Thell och är för året 
ny i Damkommittén. Har varit medlem i 
klubben sedan 2013.

Jag är född och uppvuxen i Trelleborg, 
och där finns min kolonistuga, smultron-

Damkommittén

stället som jag älskar! Min permanenta 
boplats finns i Malmö.

Jag har varit nere i varenda bunker och 
vattendrag som finns på HELA banan, så 
därför skall det bli extra spännande och 
intressant att se golfen från en annan vin-
kel, nämligen att tillsammans med många 
härliga damer kunna vara behjälplig med 
lite av varje.

Hej, jag heter Madeleine Franzén och 
är ny i Söderslätts Damkommitté. Bor i 
Malmö sedan några år tillbaka och trivs 
med närheten till de kulturella utbuden i 
staden och dess omgivningar.

Golfen ligger mig varmt om hjärtat se-
dan många år och har följt mig, likt en röd 
tråd, från Hylliekrokens-, Sofiedals- samt 
Flommens GK. 

2013 föll mina blickar på Söderslätt, 
vilket jag inte har ångrat, tillika 4-Skåne 
samt Bedinge, vilka alla 5 ger olika ut-
maningar, samt härliga möten med  glada 
golfare.

Ser fram emot en ny utmanande golf-
säsong och att få vara delaktig i Söderslätts 
Damkommitté.

Anna-Lena Tuvesson 
Ordförande i damkommittén

mailto:gabbywa@icloud.com
mailto:anna-lena61@ownit.nu
mailto:agnetabj@gmail.com
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Seriespelet 

 Även i  år är att det tre grupper. Kategori 1, hcp 0 – 20,4, kategori 2 hcp 20,5 – 26,4 och kategori 3 
hcp 26,5 – 36,0. Till varje grupp behöver vi 4 spelare där tre av spelarnas resultat räknas. Se 
spelschema nedan. 

 Vi är också anmälda till Foursome HCP division 2. Tävlingsdagarna ser ni nedan i schemat. 

 Inför säsongen kommer vi att ha träning för Agust och Daniel. 

 Så tjejer/damer som är intresserade anmäl er till Gabby Wahlström kategori 1 0703-409283, 
gabbywa@icloud.com  , Anna-Lena Tuvesson kategori 2 0730-494696, anna-lena61@ownit.nu eller 
Agneta Bjuväng kategori 3  0702-308287, agnetabj@gmail.com.  

ZON SYD 

OMGÅNG 

KATEGORI 1 

SPELOMGÅNG 

KATEGORI 1 

DELTAGANDE LAG 

KATEGORI 2 

SPELOMGÅNG 

KATEGORI 2 

DELTAGANDE LAG 

KATEGORI 3 

SPELOMGÅNG 

KATEGORI 3 

DELTAGANDE LAG 

1 2018-05-14  Vellinge 2018-05-16 Trelleborg 2018-05-16 Bedinge 
2 2018-06-11 Abbekås 2018-06-12 Österlen 2018-06-13 Ystad - *13:00 
3 2018-08-08 Flommen 2018-08-08 Ystad - *13:00 2018-08-08 Abbekås 
4 2018-08-29 PGA 2018-08-29 Falsterbo 2018-08-29 Söderslätt 

    Bedinge   Abbekås   Bokskogen 
    Bokskogen   Bedinge   Trelleborg 
    Ljunghusen   Bokskogen     
    Söderslätt   Flommen     
    Tegelberga   Söderslätt     
    Trelleborg   Tegelberga     
    Ystad   Vellinge     
    Österlen         
              
FINAL 2018-09-18 Mölle 2018-09-18 Trelleborg 2018-09-27 Bokskogen 

 *Tävlingsomgången har första start kl 13:00 

 

 

 

 

 

Foursome Hcp Div II 

OMGÅNG DATUM DELTAGANDE LAG 

1 2018-05-13 ?? 
2 2018-06-17 Höganäs 
3 2018-09-02 Bosjökloster *12:00 
    Abbekås 
    Barsebäck 
    Bedinge 
    Degeberga 
    Falsterbo 
    Hinton 
    Kristianstad 
    Kävlinge 
    Lund 
    Romeleåsen 
    Skyrup 
    Söderslätt 
 *Tävlingsomgången har första start kl 12:00 
 

 

Vårkul  
Äntligen dags! Vårkul för damer söndagen 15 april. Nu startar säsongen! Damkommittén hälsar alla 
nya och gamla medlemmar, proffs och amatörer, tjejer och tanter välkomna till vårt populära Vårkul. 
Lättsam lottad partävling över 9 hål, med gemensam lunch och modevisning. Avprickning senast kl 
08.20 gäller! Kanonstart, kl. 09.00 , max 54 deltagare. Pris: 200 kr. Anmälan: www.golf.se eller i 
terminalen, alternativt 040-429683 senast 12/4 kl 12.00 .  
 
Damernas resa Boka in helgen 18-19 augusti. 
 Vart resan går meddelas söndagen den 15 april när vi spelar Vårkul.  
Nytt för i år är att man bara får anmäla sig själv och en kompis. Britt kommer att ta emot anmälan 
efter lunchen. 
 
 Nya i DK  
Damkommittén har fått 2 nya ledamöter, Ulla Thell och Madeleine Franzén se presentation nedan. 
Jag vill passa på att tacka Kristina Hage-Hansson och Camilla Lundh som avgår från damkommittén i 
år.  

Mitt namn är Ulla Thell och är för året ny i Damkommittén. Har varit medlem i klubben sedan 2013. 
Jag är född och uppvuxen i Trelleborg, och där finns min kolonistuga, smultronstället som jag älskar! 
Min permanenta boplats finns i Malmö. 

Axel Arinbjarnarson
Lördagen den 20 januari 2018

Axel Arinbjarnarson
Tankar vid press / nervositet.

Har vi en miljö här på Söderslätts GK 
där det är okej att misslyckas?
Att ha förebilder är bra.
De äldre tog hand om mig så jag fick en 
bra lärdom på Söderslätts GK. 

Nervositet – vad känner vi?
Vad krävs för att lyckas?
Är det ok att toppa den 10 meter fram på 
ettan?
Hur tar de andra i bollen det?
Detta är det mest genomgående för min 
egen del.

Jag har varit för rädd att misslyckas.
Jag tänkte berätta hur min tid har 
varit.
Jag spelade min första landskamp när jag 
var 13 år.

Från det jag var 13-18 år så var jag bäst  
i Sverige för min ålder.

Jag spelade inofficiella EM och kom 
12:a. Spelade inofficiella VM och kom 6:a. 
Vid VM spelade även Jordan Spieth och 
Justin Thomas.  

När man spelar i landslaget så måste 
man vara amatör. Jag bestämde mig för att 
bli golfproffs när jag var ungefär 10 år. 

Efter en ganska framgångsrik karriär 
inom landslaget så fick jag en inbjudan till 
en golfturnering som amatör. Vid varje 
proffstävling så är vi ett gäng amatörer. Jag 
var 17 år gammal. Och jag kom 3:a i min 
första proffstävling. Jag bestämde då att 
jag skulle kvala till Nordic Golfleague. Jag 
klarade det och hade då möjligheten att bli 
proffs. Jag valde att bli proffs. Då började 
jag direkt att spela dåligt. 

Detta för att Axel satte press på sig 
själv och hade höga förväntningar.

Ekonomin löste sig då Axel bodde 
hemma och har bra stöd av föräldrarna.

Axel kom alltid till en tävling och satte 
press på sig själv genom att säga att jag vill 
vinna.

Istället började Axel tänka att han inte 
ville göra bort sig.

”Jag ville inte stå här och bli förödmju-
kad”

Helt plötsligt så är det många som 
tittar och följer resultatlistan.

Jag fick frågor på klubben – ”Vad 
hände där?!”

Och jag var inte mogen att svara på de 
frågorna.

Jag visste inte vad jag skulle svara.
I början fungerade det helt ok.
Jag kunde hantera det på ett någor-

lunda bra sätt.
Men 2011, 2012, 2013 var inga bra år.
2014 var direkt ett katastrofalt år.
Jag bestämde mig då för att sluta spela 

golf under mitten av säsongen.  På tre 
månader så rörde Axel ingen golfklubba.  
Slog inte ett golfslag. 

”Jag skall inte spela mer”

Under tiden hade Axel lärt känna Kristof-
fer Broberg.  En riktigt bra golfspelare. Han 
frågade om Axel ville gå caddie till honom.  

Jag var så där sugen på golf. Men jag 
började gå caddie till honom. Och såklart 
började suget att spela golf komma till-
baka.

Det är några saker jag vill ta med 
mig mest av allt från Kristoffer;
Man skall inte vara rädd för att misslyckas.
Man skall inte vara rädd att göra bort sig.

2015 bestämmer sig Axel för att börja 
spela golf igen. Axels resultat i de kom-
mande tävlingarna blir 4, 5, 2, 1.

Axel hade inga förväntningar. Han 
hade inget att förlora.  

Sedemera börjar Axel missa cuten 
några gånger. Han spelade sakta men sä-
kert sämre igen. Detta för att pressen kom 
tillbaka. Pressen att misslyckas. Rädd för att 
göra bort sig igen.  

Då struntade Axel i hur det gick och då 
kom resultaten. På 4 tävlingar gick Axel 21 
under par.

Axel förstod inte hur det hängde ihop 
och tog kontakt med en psykolog, en 
beteendevetare och golftränare Markus 
Westerberg. 

 Axel förstod inte hur man kunde vara 
så ojämn. 

Axel grät inte av besvikelse utan för att 
han tyckte att han hade gjort bort sig. Det 
är många andra som gråter av besvikelse.

Det handlar om nervositet. Många vill 
inte spela golftävlingar. 

Nervös av förväntan eller nervös av att 
misslyckas.

Många lyckas för att de är ärliga. 

Man skall inte vara rädd för att göra bort 
sig. Detta gäller inom golf och detta gäller 
också inom det privata. 

När jag är som mest stressad, som 
mest nervös inför ett golfslag så är min 
tanke rädslan för vad andra skall tycka om 
mig.

Mina tankar med golf är;
Man börjar med sina grunder.
Man tränar INTE med musik.
För då blir det inte ordentlig träning. 
Man skall träna, göra övningar, med spelet 
under press.  
Man skall träna att spela under press.  
Tanken skall vara att vilja vinna.

Man ska aldrig glömma vem man är 
som människa och inte definiera sig 
som golfspelare. 
Människan bakom är så mycket mer 
värd än en prestation på golfbanan. 



8  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2018

Seriespelet
Vi har i år anmält tio lag till Skånes serie-
spel. Utsedda lagledare kommer att kalla 
sina spelare till ”Serielag kval”, som spelas 
lör 21/4.

Kick-off/Herrarnas resa
Herrkommittén fortsätter även i år att 
utveckla sitt koncept. 

Nytt för i år är att vi genomför en 
”Kick–off” sön 8/4. Vi kör en singeltävling 
över 18 hål med gemensam lunch. 

I samband med lunchen sker informa-
tion om vad som händer i år och detal-
jerna för herrarnas resa 25-26/8 offentlig-
görs. Boka i din kalender redan nu!

Vidare kommer vi på Kick-offen att 
sätta upp anmälningslistan för resan, vilket 
således blir det första (och kanske enda) 
tillfället att anmäla sig. Söderslättare har 

Herrkommittén
givetvis företräde, men trevliga vänner 
från andra klubbar får sättas upp på spe-
ciell reservlista. Till kaffet bjuder vi på ett 
kortare föredrag.

Tävlingar allmänt
Vi kommer att köra ungefär samma 
tävlingar som förra året. Komplett tävlings-
kalender är på väg och i övrigt hänvisas till 
Golf.se. Under Söderslättsveckan (v28) 
håller vi i ”Tre klubbor och en putter”.

En ny tävling vi testar i år blir ”Ten and 
Out”, som spelas sön 27/5. Tävlingen spe-
las som en vanlig singeltävling, med herr 
och damklass. De sex bästa i varje klass går 
till slutspel, som startar på hål tio. Damer 
och herrar spelar i själva slutspelet var för 
sig. Slutspelet fungerar som sudden death, 
dvs den som har sämsta nettoresultat 
bland herrar resp damer blir utslagen, var-

vid de andra fortsätter. Tävlingen kommer 
således att avgöras när två spelare återstår, 
vilket då blir på utslagsgivande hålet 14.

Veckotävling/
Veterangolfen
Herrarnas veckotävling genomförs som 
vanligt och startar 9/4.,Veterangolfen star-
tar 12/4 och kommer på begäran att för-
nyas. Vi prövar i år med att tävla i två andra 
klasser, innebärande nio eller arton hål. För 
att slippa fyra olika tävlingar i tävlingen 
spelar därför herrar och damer i samma 
klass. Vid slutspelet kommer poängen att 
fördubblas, för att om möjligt bibehålla 
spänningen in i det sista och vi kommer 
också att seeda en ledarboll. 

Staffan Waldemar

Klubben har en hjärtstartare
För er som inte känner till det så har Söderslätts Golfklubb en 
hjärtstartare i receptionen.

Vad ska man göra  
som livräddare?
När man märker att någon har tappat 
medvetandet, är det viktigt att börja åter-
upplivningen fort och på rätt sätt.  
Här nedan kan man läsa vilka steg man 
ska följa:

1. Kontrollera om personen är vid 
medvetande genom att försiktigt skaka 
i skuldrorna. Försök även att få kontakt 
genom att tydligt fråga hur personen mår. 
Om man inte får någon reaktion ska man 
utgå ifrån att personen är medvetslös.

2. Kolla om det är någon i närheten 
som kan ringa 112 direkt och som kan 
hämta en hjärtstartare. Om du är ensam 
kan du ringa 112, slå på speaker-läge och 
lägga telefonen bredvid personen. Fråga 
om man kan skicka en ambulans och 
berätta att patienten är medvetslös. Följ 
SOS-operatörens instruktioner.

3. Kontrollera andningen. Lägga en 
hand på personens panna och böja huvu-
det bakåt för att öppna luftvägarna. Lyft 
upp hakan med andra handen, använd 
två fingrar. Se, lyssna och känn i maximal 

10 sekunder efter andetag. Om andningen 
är ovanlig eller saknas helt och man är 
ensam, ska man hämta en hjärtstartare om 
den är DIREKT tillgänglig.

4. Börja med att ge 30 bröstkompres-
sioner. Placera händerna mitt på personens 
bröstkorg och tryck ned bröstbenet 5-6 
centimeter. Håll en takt av 100 till 120 tryck 
per minut.

5. Gör haklyft, böj personens huvud 
bakåt och knip om näsan. Utför mun mot 
mun-andning. Blåsa in luft i en sekund så 

att bröstkorgen höjer sig. 
Detta ska göras två gånger. 
Se till att det inte tar längre än 
10 sekunder totalt. Fortsätt 
hjärt- lungräddningen på det 
sättet: först 30 bröstkom-
pressioner och sedan två 
inblåsningar. Om det finns 
en till livräddare på plats, ska 
man byta av varandra efter 
två minuter.

6. Använd hjärtstartaren, 
men se till att avbryta återupplivningen så 
kort som möjligt. 

Ta av kläderna på personens bröstkorg 
och starta hjärtstartaren. 

Hjärtstartaren har tydliga röstinstruk-
tioner som berättar vad man ska göra. 
Fortsätt följa hjärtstartarens instruktioner 
tills professionell hjälp anländer.
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Juridiska Nämnden

Med tanke på det regelverk 
golfen har är det inte kon-
stigt att det ofta uppkom-
mer tvister om tolkningen. 
Svenska Golfförbundets 
Juridiska Nämnd prövar ofta 
bestraffnings- och klubb-
ärenden, vilka behandlas 
enligt reglerna i Riksidrotts-
förbundets stadgar. 
      De vanligaste fallen rör 
fusk och åsidosättande av 
säkerhet.

Högsta Domstolen prövade i det sk Trel-
leborgsärendet (NJA 1993 s 149) ansvaret 
vid farligt spel. 

En relativt duktig spelare slog på tredje 
hålet sitt utslag i närheten av golfbanans 
yttre gräns. Han valde att gena, vilket 
innebar att parkeringen vid en felträff 
låg ”inom riskområdet”. Givetvis fick han 
en snedträff och prickade en bil. Försäk-
ringsbolaget betalade, men ville ha ett 
prejudikat på om vem som ev kunde anses 
skadeståndsskyldig.

Golfklubben kan möjligen anses 
ansvarig p g a olämplig placering av par-
keringsplatsen, men friades. Bilägaren må 
anses ha varit medveten om flygande 
golfbollar och därmed anses ha parkerats 
på egen risk, men även han friades. HD 
yttrade i sin dom:

”Golf är ett spel med bitvis farlig ka-
raktär, eftersom en person eller ett föremål 
som träffas av en golfboll kan få allvarliga 
skador. Då sporten innehåller farliga mo-
ment bör utövaren anpassa sitt spel häref-
ter”. HD ansåg vidare att UL borde insett 
risken för att träffa en bil och valt en annan 
spelriktning för sitt andra slag. Han blev 
således fälld och fick betala skadestånd.

Enligt förbundets regler ska man 
”försäkra sig om ingen står nära eller på en 
sådan plats att vederbörande kan träffas 
av bollen. För bestraffning (t ex avstäng-
ning) krävs att man handlat uppsåtligen 
(med avsikt) eller varit oaktsam. Rena 
olyckshändelser kan inte bli föremål för 
bestraffning.”

Här följer några intressanta ärenden 
som prövats av Juridiska Nämnden:

Farligt spel 2017-12-19:
AB slog ut på ett dogleg hål då framför-
varande boll ansågs vara i riskzonen. Av 
klubbens banguide framgår vidare att man 
”ska lämna en bag i dogleg så att bakom-
varande boll ser att ni är på green”. AB 
försvarade sig med att detta risktagande 
inte är unikt för honom, han hade väntat 
till en och en halv min efter det att fram-
förvarande boll slagit sitt andraslag och 
att han skrek fore. Beslut: Grov förseelse, 
innebärande sex månaders avstängning 
vid tävling, uppvisning, träning (spel på 
golfbanan) och uppdrag inom golfsporten.
 
Tidsbegränsad uteslutning ur 
golfklubb 2013-07-25:
LOJ ansågs ha skadat klubbens intres-
sen genom att ha uppträtt otrevligt och 
aggressivt dels mot en sponsor och dels 
mot en gästspelande junior. Han hade bl a 
besökt sponsorn och även mailat för att bl 
a klagat på för små sockor i pris. 

Han sade bl a ”det är väl för f-n vår 
tävling och vad f-n skulle han med för små 
sockor till”. Beslut: Sex månaders avstäng-
ning.

Otillåten justering av handicap
2015-04-30:
LL anmäldes för att ha spelat flera tävlingar 
med för högt handicap, i syfte att vinna 
fina priser och resor. Han registrerade un-
der Olympia golfens 109 dagars kvalperiod 
124 ronder, varav 41 tävlingsronder och 83 
sällskapsronder. 48 ronder var med hus-
trun och där blev det 41 höjningar och 7 
inom buffertzonen. Även 15 rundor spela-
des med sonen, varvid 14 höjningar. Totalt 
höjning från 9,6 till 13,5. Samma utveckling 
året innan.

Reglerna säger att ev ”förseelse måste 
ha bestått i ett avsiktligt brott mot ett 
tydligt och förutsägbart regelverk”.  Det 
finns inget förbud mot höjning vid inspel 
eller träning inför en tävling. Beslut: det 
är inte ställt utom allt tvivel att JK begått 
något regelbrott. Han frias därför.

Våld och hot 2016-05-13:
AH hade urinerat nära tee på 18:e hålet 
och BB påpekade det olämpliga i det. AH 
blev förbannad och hotade BB med att 
”han skulle passa sig” och att AH skulle 
”nacka” eller ”märka” honom. Han hade 

också utövat visst våld på annan person.
Klubben stängde av AH från all verk-

samhet i ett år vilket överklagades. Beslut: 
avstängning i ett år för tävling och spel, 
men ej administrativa uppgifter (han var 
verksam i junior och tävlingsverksamhet).

Fusk vid golftävling 2015-09-15:
MW, knappt 16 år, har vid tävling hamnat 
i en buske och då slängt ut bollen ca två 
klubblängder. Han har i efterhand medgett 
att han droppat fel och ej meddelat plikt 
till sin markör. Det var dock inget ”med-
vetet fusk”. Beslut: Förseelsen bedöms 
som grov, vilket ska medföra avstängning 
1-2 år. Med tanke på den låga åldern blev 
avstängningen sju månader. 

Fusk vid golftävling 2017-02-13:
Flera vittnen intygar att EA ”plockat 
upp bollen ur ruffen, kastat ut den mot 
foregreen mot flaggan och hålat ut”. EA 
påstår att han bara gjort en felaktig dropp, 
inte skaffat sig någon fördel genom att 
droppa närmare hål. Droppen berodde 
på att han var något handikappad och 
hade svårt att gå i tvära lut. Han hade ju 
pliktat två slag. Beslut: Flera vittne var 
säkra, varför förseelsen bedöms som grov. 
Avstängning ett år för tävling, uppvisning 
och uppdrag inom golfsporten men inte 
träning (spel på golfbana).

Staffan Waldemar

http://www.golf.se/klubb-och-anlagg-
ning/bestraffningsarenden/#faq-det-har-
galler-vid-farligt-spel

Spel- och
tävlingshandboken.

S I S U  I D ROT T S B Ö C K E R
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Golf godkänns som friskvårdsbidrag

Golf godkänns som  
friskvårdsbidrag
En historisk dom från Högsta förvalt-
ningsdomstolen (HFD) den 12 januari 
2018, följt av en tolkning från Skattever-
ket tre dagar senare, gav det glädjande 
besked Golfsverige arbetat hårt för och 
väntat på länge: Golf godkänns som 
friskvårdsbidrag.

Svenska Golfförbundet har haft 
kontakt med Skatteverket och 
fått bekräftat att beslutet innebär 
följande: 
Domen kvalificerar golf som ”motion 
eller friskvård av enklare slag”, vilket är 
grundregeln för friskvårdsbidrag. Där-
med kan anställda som har friskvårdsbi-
drag via sin arbetsgivare använda det för 
i princip all form av golfspel och träning. 

Det maximala skattefria beloppet är 
5 000 kronor per år. Det är dock arbets-
givaren som bestämmer beloppet för sin 
arbetsplats, som därmed kan vara lägre 
än maxbeloppet.

Det är arbetsgivaren som beslutar 
om de godkänner golf (eller andra akti-
viteter) som friskvårdsförmån. 

En förutsättning är att all personal 
inom organisationen/företaget erbjuds 
förmånen, det vill säga möjligheten att 
spela eller lära sig spela golf.

Reglerna gäller från den 1 januari 
2018.

Även vissa mobilappar, till exempel med 
enklare registreringsprogram för mo-
tion, är skatte- och avgiftsfria trots att de 
också kan användas på fritiden. 

Arbetsgivaren kan däremot inte 
skattefritt tillhandahålla utrustning eller 
webbtjänster för motion eller annan 
friskvård i den anställdas bostad. 

Endast i undantagsfall kan det god-
tas att sådana förmåner tillhandahålls i 
den anställdas bostad.

Paket 1.  Årskort på 9-håls korthålsbana. 1.500:-

Paket 2 .  Årskort på 9-håls korthålsbana.

 2 golflektioner à 25 min.

 30 hinkar på drivingrange. 2.500:-

Paket 3.  Årskort på 9-håls korthålsbana.

 4 golflektioner à 25 min.

 40 hinkar på drivingrange. 3.500:-

Paket 4. Årskort på 9-håls korthålsbana.

 Grönt kort utbildning.

 40 hinkar på drivingrange. 4.000:-

Paket 5.  Årskort på 9-håls korthålsbana.

 Grönt kort utbildning.

 100 hinkar på drivingrange. 5.000:-

Golf godkänns som friskvård!
Våra friskvårdspaket 2018 är:

Intresserad?
Tag kontakt med klubbchefen Joao Guiomar på mobilnummer 

0733-497380 eller via email:  soderslattsgk@sslgk.se
Titta gärna på vår hemsida: www.soderslattsgk.com

För dig som arbetsgivare:
Du har nu möjlighet att subventio-
nera golfspel för dina anställda upp till en 
årskostnad av 5 000 kronor. Bidraget kan 
användas för träning, lektioner, driving 
range, Pay&Play spel, och greenfee-avgif-
ter maximerade till 1000 kr per greenfee.
Tänk på att alla anställda måste erbjudas 
förmånen och att den inte kan utnyttjas av 
ensamföretagare!

Våra friskvårdspaket 2018
För dig som företagare har vi på SslGK 
satt samman 5 st aktivitetspaket som alla 
uppfyller kraven för avdragsrätt. Du kan 
givetvis lämna över till dina anställda att 
bestämma hur ditt friskvårdsbidrag ska 
användas, men beställer du något av föl-
jande paket, har du full kontroll på att dina 
friskvårdsbidrag verkligen är avdragsgilla. 

På köpet får du tacksamma anställda 
som med golfens hjälp sannolikt kommer 
att röra sig mer, fokusera bättre och leva 
längre!

Givetvis har du som företagare också 
möjlighet att köpa greenfee till dina an-
ställda. Är du intresserad av våra startpaket 
eller att beställa greenfee-biljetter, tag 
kontakt med klubbchefen Joao Guiomar 
på mobilnummer 0733-497380 eller via 
email: soderslattsgk@sslgk.se

Till klubbens medlemmar:
I allas intresse vill vi be er om hjälp att 
marknadsföra detta med friskvårdsbidrag. 
För hela golfsverige öppnar friskvårdsbi-
draget upp nya spännande möjligheter där 
anställda nu, med sin arbetsgivares hjälp 
kan inleda golfkarriären med subventione-
rad träning och grönt kort.
Informera gärna dina vänner, bekanta och 
arbetsgivare!Priset nedan är per anställd:



 
 

 
 

 
 

Kallelse och föredragningslista till  
Vårårsmöte 2018 

tisdagen den 20 mars kl. 19:00 
på Söderslätts Golfklubb. 

 
 
Föredragningslista Vårårsmöte 2018. 
 
1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av föredragningslistan. 
5. Val av ordförande för årsmötet. 
6. Val av sekreterare för årsmötet. 
7. Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
b. Styrelsens årsredovisning (balans och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 
underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande året. 
12. Val av: 

- Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 
- Val av en till två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej 
deltaga. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötet avslutas. 
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