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Glöm ej vårt Sunday Open som äger 
rum på söndagarna kl. 15.00!
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Ordföranden har ordetS

Herrkommittén
Våra veckotävlingar, herrarnas veckotäv-
ling och veterangolfen, har kommit igång 
ordentligt nu. I seriespelet har de flesta 
lagen av våra 11 deltagande lag spelat 
två seriematcher med väldigt blandade 
resultat.

Under Söderslättsveckan glömmer ni 
inte att anmäla er till vår tävling, flaggtäv-
lingen. En väldigt populär tävling som har 
funnits med på Ssl. veckan under många år.

Lite senare under sommaren, söndag  14 
augusti spelas tre klubbor och en putter.

Ha en skön sommar önskar
Herrkommittén

     ommaren rivstartade verkligen i år och i 
skrivande stund går jag faktiskt och spanar 
upp bland molnen efter lite regn.

Vi får mycket beröm för kvaliteten på 
vår bana och vi fortsätter vårt ständiga 
arbete med att förbättra både bana och 
anläggning. Arbetet på banan följer den 
banvision som vår bankommitté har arbe-
tat fram. Syftet med visionen är att vi får 
en ständig utveckling av banan och att alla 
vet vart vi är på väg. 

Semestersäsongen börjar snart och vi 
räknar med att många rundor kommer att 
spelas på banan av både medlemmar och 
gäster. Som många av er redan upptäckt 
har vi fyllt stål-trädet nere vid banan med 

påsar. Vi är mycket tacksamma för alla 
som tar med en sådan påse fylld med sand 
o gräsfrön med ut på banan för att laga 
uppslagna märken på fairway, era egna 
eller andras när möjlighet finns.  I övrigt 
vet jag att på vår klubb finns en fantastisk 
kultur där vi alltid hälsar och vid behov 
hjälper gäster och nya på klubben på ett 
föredömligt sätt. Vårda denna kultur i 
sommar – det är alltid färskvara och vi är 
stolta över vårt rykte.

Den 3-4 september tar vi emot Nord-
ea Tour Future Series, som är en undertour 
till Nordea Tour, på vår klubb. Det ska bli 
roligt att se dessa spelare på vår bana och 
vår personal planerar för fullt för banans 
finish inför dessa dagar. Vi räknar med att 
denna tävling, Stanley Security Open, ska 
ge både inspiration för våra ungdomar och 
reklam för vår bana. 

Den 2 september spelas en sponsor Pro-
am inför tävlingen. Det är ett bra tillfälle 
för dig i ditt företagande att tillbringa en 
heldag med ett par kunder eller medarbe-
tare och en ung professionell spelare.  Det 
finns fortfarande några platser kvar så ta 
gärna denna möjlighet - kontakta Joao 
eller Agust.

På klubben bedrivs det just nu många 
aktiviteter av våra kommittéer – ta tillfäl-
let i akt och delta i dessa. Utan alla dessa 
ideella insatser skulle det vara svårt att 
bedriva någon bra klubbverksamhet. 

Vi är så tacksamma för alla som lägger 
ner så mycket tid och energi för att skapa 
en bra fritid för oss alla. 

Ekonomi och likviditet är i balans och 
ständig bevakning av vår ekonomi är en 
prioriterad arbetsuppgift i styrelsen. 

Vi är på pappret något färre medlem-
mar än vid samma tid förra året, men vi 
har i år rensat våra medlemsregister tidi-
gare än vi brukar, så en del av differensen 
beror på det. 

Traditionsenligt äter personalen tårta 
den dag vi passerar 1300 medlemmar 
varje år. Vi räknar med att det snart är dags 
för tårtkalas igen!

I år har söderslättsveckan flyttats till 
vecka 29. Att delta i en eller flera tävlingar 
då är ett trevligt sätt att lära känna andra 
medlemmar.  Jag har varit inne och anmält 
mig – det är roligt om vi ses då!

Jag önskar er en underbar och solig 
sommar med mycket trevlig golf!

Christina
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 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.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
             Kansliet håller öppet vardagar  
 1 november – 29 februari  
        09:00-15:00
 1 mars – 31 oktober 08:00-16:00.

        
Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i september 2016.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar sommaren 2016  

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal.
I slutet på maj månad var vi 1256 medlemmar. Vid motsvarande 
period förra året var vi 1282 och förrförra året var vi 1233 
medlemmar. Räknar med att vi är 1300 medlemmar före 
månadsslutet.

Anläggningskommittén.
Anläggningskommittén har gjort en hel del underhållsarbeten dels i 
klubbhuset samt ute på banan. Nästa större projekt är asfalteringen 
av gång/transportvägen mellan klubbhuset och gångtunneln med 
start den 1 juli.

Regnskydd hål 14-16.
Ett regn/åskskydd har iordningställts mellan hål 14 och 16.

Jordmassor.
Jordmassorna som ligger kvar väster om green 15 kommer att 
jämnas ut så att de inte blir så markanta. 

Ny hemsida.
Äntligen har vi en ny hemsida.  
Nya adressen är www.soderslattsgk.com

Överflygning med en drone.
Den 24 maj flög vi över banan med en drone och filmade samtliga 
golfhål från ca 20 meters höjd. Inom kort kommer du att kunna 
se resultatet på hemsidan under bana där det läggs upp som en 
avancerad banguide. Nu har alla våra medlemmar och gäster 
möjlighet att se och ”spela” alla golfhålen från ovan.

NTFS.
Klubben arrangerar en proffstävling 3-4 september med en 
prissumma på 50 000 kronor. Nordea Tour Future Series är 
en undertour till Nordea Tour. VI räknar med ca 120 tävlande. 
STANLEY Security är tävlingens huvudsponsor. Vi behöver ca 40 
funktionärer för att genomföra tävlingen. Är du intresserad så anmäl 
dig på listan som du finner på klubbens anslagstavla. Detta är ett 
bra sätt att göra sin klubbtjänst på!

Svenska Spel.
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golfklubb genom att 
anmäla detta nästa gång du använder ditt spelkort. Man har rätt att 
stödja tre föreningar.

Midsommarhelgen.
Torsdag den 23 juni stänger kansliet redan kl. 14:00 och öppnar 
åter måndag den 27 juni kl. 08:00. Restaurangen stänger torsdag 
kl. 14:00 och öppnar åter söndag kl. 08:00. Shopen stänger fredag 
kl. 12:00 och öppnar åter lördag kl. 12:00.

Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.soderslattsgk.com
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Medlemskommittén

Välkomstmöte för nya 
medlemmar 
Det var en tidig vårdag i mars när solens 
första värme fick många av oss "sommar-
golfare" att fundera på årets första runda!

Detta var dagen då klubben med 
medlemskommitténs hjälp via telefon och 
Facebook och mail, sammankallat ett 30-
tal av klubbens nyaste medlemmar.

Vår klubbchef Joao, klubbens styrelse-
ordförande Christina och representanter 
för klubbens kommittéer hade alla ställt 
upp för att välkomna våra nya medlem-
mar och samtidigt förmedla en bild av allt 
som pågår i vår fantastiska klubb. Vi hade 
alla en trevlig kväll och njöt inte minst av 
Påjjes soppa.

För dig som inte kunde komma, finns 
mycket information att hämta på klubbens 
nya hemsida.

På mötet för nya medlemmar hittade vi Jean och Per 
Hulteberg från Höllviken och passade på att fråga lite.

Hur känns det att ha kommit 
till Söderslätts GK?
- "Redan från första kontakten med denna 
klubb kände vi oss väl mottagna och 
mycket välkomna.

Nästa sak som imponerade på oss 
var det här informationsmötet där vi blev 
personligen inbjudan av en jättetrevlig tjej 
från Medlemskommittén."
 
Vad gjorde att ni föll för just 
Söderslätts GK?

- "Vi har spelat golf i många år i olika  
klubbar. Senast i Malmö/Burlöv GK. 
Men eftersom vi bor i Höllviken ligger 
Söderslätts GK bättre till. Dessutom har vi 
hört mycket positivt om klubben och vi vill 

ju inte lämna en4Skåne konceptet. 
Det som kanske också påverkade 

beslutet är vårt barnbarn Theodor eller 
Theo som han gärna vill bli kallad. 

Theo är nu 7 år och vill inget hellre än 
att börja golfa. Så det glädjer oss mycket 
att vi fick höra om klubbens juniorverk-
samhet och allt man gör för ungdomarna 
här. 

Vi tänkte faktiskt redan idag anmäla 
Theo till sin första kurs. "
 
 
Välkomna Jean, Per och alla ni andra ny-
blivna medlemmar till Söderslätts GK!

Senaste nytt från Medlemskommittén!

Peter Wenell, Cecilia Bothén, Gertrud Cronquist,  
Christina Månsson, Gun-Britt Maulin, Thomas Göransson.  

Gabby Wahlström saknas på bilden.

Vilken härlig inledning på årets golfsä-
song! Vilken positiv uppslutning vi haft 
på våra aktiviteter!

Tack alla medlemmar som ger oss 
feedback! Det hjälper oss att bli bättre 
samtidigt som vi blir glada när vårt  
arbete uppskattas.

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

Se till så att Joao har en 
aktuell mail-adress till dig 
och glöm inte att ”gilla”  
klubben på Facebook. 
Vi sprider senaste nytt via 
Facebook och varje vecka 
kommer information från 
klubben i din mail-box.
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Medlemskommittén forts.
Utbildning i golfregler
Under två kvällar i april hölls en upp-
fräschningskurs i golfregler. 

Nils-Göran, som kan alla golfregler 
utan och innan, delade med sig av sina 
kunskaper i allt från hur man droppar 
vid ett vattenhinder till hur många slags 
plikt man får när bollen träffar en golf-
bag.

Det var många ”kluriga” frågor som 
diskuterades under kvällarna. Vi notera-
de också ett önskemål om fler liknande 
arrangemang, vilket vi nu diskuterar 
inom kommittén. 

Rapport från  
Sommartävlingen 
Sommartävlingen är en partävling som 
pågår hela sommaren. När anmälnings-
tiden gick ut hade 18 st 2-mannalag 
anmält sig. 6 lag bildar en grupp och 
nu pågår tävlingen för fullt inom varje 
grupp.

Lagen tar själv kontakt med varan-
dra inom gruppen och bestämmer tid 
för spel. Resultatet, d v s vinst eller för-
lust, noterar varje lag själv på anslagstav-
lan i klubbhuset. Den spännande finalen 
hålls i september och då koras också det 
vinnande laget.

Klubbvärdar och Marchals

Ett stort tack till alla ni medlemmar som 
ställer upp som Klubbvärdar och Marchals! 
Ni gör ett fantastiskt jobb ute på banan! Så 
trevligt det är att mötas av en klubbvärd 
vid Tee 1 som hälsar välkommen och så bra 
att det då och då kör runt en Marchal på 
banan och styr upp spelet.

Vi behöver bli fler!  
Hör av dig till oss i Medlemskommittén 
eller prata med Joao, vår klubbchef, så 
förmedlar vi kontakten. Hjälper du till som 
Klubbvärd eller Marchal gör du samtidigt 
din klubbtjänst, vilket motsvarar 500 kr.

Sunday Open - Söndagsgolfen har bytt namn!

Är du pigg på att spela golf och har ingen 
att spela med? Vill du lära känna nya golf-
kompisar?

Varje söndag kl 15.00 träffas vi utanför 
shoppen. Vi bestämmer gemensamt vem 
som ska spela med vem och hur många 
hål vi ska gå. Du som är vardagsmedlem 
betalar reducerad greenfee, 200 kr. Regnar 

Du som ännu inte nått ner till officiellt 
handicap eller nyss fått HCP 36, ta till-
fället i akt att under lättsamma former 
spela korthålsbanan med oss som är 
på samma nivå.  Vi träffs vid receptio-
nen i klubbhuset, nästa gång blir den 
15 juni kl 17.30.

Detta är ett enkelt, trevligt och 
socialt sätt att lära känna andra med-

det så ställer vi in.
Ålder och hcp spelar ingen roll. Du 

behöver inte anmäla dig på förhand. Det 
är ingen tävling utan det allra viktigaste 
är att vi har trevligt tillsammans under 
golfrundan. 

Välkommen även Du!

Tee Off – Nytt arrangemang för 36+

lemmar i klubben samtidigt som du 
kommer igång med golfspelet. 

Anmäl dig på teckningslistan  
i klubbhuset alternativt via mail till  
Cecilia eller Gertrud. 

Deras kontaktuppgifter finns på 
klubbens nya hemsida.

Avgift: 40 kr per gång inklusive 
enkel fika efter rundan.
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Junior o elitkommittén
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Rapport från Elit- och juniorkommittén 

För inte så många veckor sedan gällde mössa på vid våra träningar, nedan illustrerat av Philip och 
Agust, 

 

  

men nu är det sommar, mössan har bytts ut mot keps, och aktiviteten i Elit och Juniorkommittén har 
ökat väsentligt. Jag som skriver detta heter Mats Knöös och jag är sedan en tid tillbaka ordförande i 
kommittén. Här och nu vill jag försöka ge er en liten inblick i den tränings- och tävlingsaktivitet som 
präglar sommarhalvåret för våra juniorer och elitspelare. 

Agust håller varje vecka organiserade träningar med våra knattar, juniorer och elitspelare. 

Med de yngre nybörjarna (utan officiellt hcp) deltar vi i en tävlingsserie på Vellinge GK. Tävlingen, 
som är en lagtävling med fyra deltagare från varje lag, spelas på Vellinge GK:s korthålsbana. Den 
första matchen vann vi, så återväxten i klubben verkar säkrad . Fortsättning följer. Ansvarig för vårt 
deltagande i tävlingen är Urban Persson.  

För de juniorer som kommit lite längre i sin utveckling ordnar Skånes Golfförbund en lagtävling som 
kallas Matchligan. Lagen består av fyra juniorer som är födda 2001 eller senare och spelas (med hcp) 
mot andra lag i företrädesvis västra Skåne.  Hitintills har vi spelat en match och den slutade oavgjort 
2-2. Ansvarig för vårt deltagande i Matchligan är Peter Heyden. 

Skånes Golfförbund arrangerar ytterligare en lagtävling, Skåneligan, som avsedd för de lite äldre och 
erfarnare ungdomarna. Lagen består av sex juniorer och varje match spelas som två foursome och en 
bästboll (med hcp). Jag ansvarar för Skåneligan. Vi har spelat en match. Tyvärr saknade vi två spelare 

Rapport från junior- och elit-
kommittén
För inte så många veckor sedan gällde 
mössa på vid våra träningar, illustrerat av 
Philip och Agust, till höger,  men nu är det 
sommar, mössan har bytts ut mot keps, 
och aktiviteten i junior- och elitkommittén 
har ökat väsentligt. 

Jag som skriver detta heter Mats 
Knöös och är sedan en tid tillbaka ord-
förande i kommittén. 

Här och nu vill jag försöka ge er en 
liten inblick i den tränings- och tävlingsakti-
vitet som präglar sommarhalvåret för våra 
juniorer och elitspelare.

Agust håller varje vecka organiserade 
träningar med våra knattar, juniorer och 
elitspelare.

Med de yngre nybörjarna (utan offici-
ellt hcp) deltar vi i en tävlingsserie på  
Vellinge GK. Tävlingen, som är en lag-
tävling med fyra deltagare från varje lag, 
spelas på Vellinge GK:s korthålsbana. Den 
första matchen vann vi, så återväxten i 
klubben verkar säkrad . Fortsättning följer. 
Ansvarig för vårt deltagande i tävlingen är 
Urban Persson. 

För de juniorer som kommit lite längre i 
sin utveckling ordnar Skånes Golfförbund 
en lagtävling som kallas Matchligan. Lagen 
består av fyra juniorer som är födda 2001 
eller senare och spelas (med hcp) mot 
andra lag i företrädesvis västra Skåne.  

Hitintills har vi spelat en match och 
den slutade oavgjort 2-2. Ansvarig för vårt 
deltagande i Matchligan är Peter Heyden.

Skånes Golfförbund arrangerar yt-
terligare en lagtävling, Skåneligan, som 
avsedd för de lite äldre och erfarnare 
ungdomarna. Lagen består av sex juniorer 
och varje match spelas som två foursome 
och en bästboll (med hcp). Jag ansvarar för 
Skåneligan. Vi har spelat en match. Tyvärr 
saknade vi två spelare och fick ge bort 
poängen i bästbollen. Sedan vann Albin 
och Marcus sin foursome medan Viktor 
och Tim förlorade sin mycket knappt på 
det sista hålet.

och fick ge bort poängen i bästbollen. Sedan vann Albin och Marcus sin foursome medan Viktor och 
Tim förlorade sin mycket knappt på det sista hålet. 

 

På bilden ser vi Viktor och Tim streta uppför en av Rönnebäck GK:s många backar. 

Och här ser vi Albin och Marcus fundera över hur de bäst ska fixa ett inspel. 

och fick ge bort poängen i bästbollen. Sedan vann Albin och Marcus sin foursome medan Viktor och 
Tim förlorade sin mycket knappt på det sista hålet. 

 

På bilden ser vi Viktor och Tim streta uppför en av Rönnebäck GK:s många backar. 

Och här ser vi Albin och Marcus fundera över hur de bäst ska fixa ett inspel. 

På bilden till höger ser vi Viktor och Tim 
streta uppför en av Rönnebäck GK:s 
många backar.
Nedan ser vi Albin och Marcus fundera 
över hur de bäst ska fixa ett inspel.

På tal om Albin, som är 11 år gammal, 
så anmälde hans familj honom till en 

På tal om Albin, som är 11 år gammal, så anmälde hans familj honom till en internationell tävling 
inom ramen för U.S Kids Golf. Albin togs ut och fick delta i tävlingen. Denna, som betecknas som ett 
europamästerskap för elvaåringar med 71 deltagare från en rad länder, spelades i Skottland och efter 
tre ronder med resultaten 76, 79 och 78 slutade Albin på 11 plats. Det är stort gjort av Albin att åka 
till Skottland, en för honom ny miljö och en ny bana och prestera så fantastiskt bra. Vi gratulerar 
Albin och det ska bli spännande att följa hans framfart de närmaste åren. 

 

På bilden Albin 

I klubbens regi har slutligen spelet i Juniorserien inletts. Till Juniorserien avser jag att återkomma i 
nästa nummer av den här publikationen. 

Utöver de tävlingar som nämnts ovan spelar våra elit- och juniorspelare naturligtvis en rad andra 
tävlingar. I det sammanhanget måste jag särskilt framhålla Axel Arinbjarnarson och Isak Knutsson 
som spelar på den Nordiska touren som bland annat innefattar den svenska Nordea Tour. Alltså på 
den absolut högsta nivån i norden. Axel är rutinerad där men Isak gör sitt första år och hitintills har 
han klarat cutten tre gånger. Isak har därigenom utvecklas mycket positivt det senaste året och det 
ska bli intressant att följa båda två framöver. 

internationell tävling inom ramen för U.S 
Kids Golf. Albin togs ut och fick delta i 
tävlingen. Denna, som betecknas som ett 
europamästerskap för elvaåringar med 
71 deltagare från en rad länder, spelades 
i Skottland och efter tre ronder med re-
sultaten 76, 79 och 78 slutade Albin på 11 
plats. Det är stort gjort av Albin att åka till 
Skottland, en för honom ny miljö och en 
ny bana och prestera så fantastiskt bra. Vi 
gratulerar Albin och det ska bli spännande 
att följa hans framfart de närmaste åren.
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Junior o elitkommittén forts.
I klubbens regi har slutligen spelet i Junior-
serien inletts. Till Juniorserien avser jag att 
återkomma i nästa nummer av den här 
publikationen.

Utöver de tävlingar som nämnts 
tidigare spelar våra junior- och elitspelare 
naturligtvis en rad andra tävlingar. I det 
sammanhanget måste jag särskilt fram-
hålla Axel Arinbjarnarson och Isak Knuts-
son som spelar på den Nordiska touren 
som bland annat innefattar den svenska 
Nordea Tour. Alltså på den absolut högsta 
nivån i norden. Axel är rutinerad där men 
Isak gör sitt första år och hitintills har han 
klarat cutten tre gånger. Isak har därige-
nom utvecklas mycket positivt det senaste 
året och det ska bli intressant att följa båda 
två framöver.

 

På bilden Axel Arinbjarnarson. Det är inte många som undslipper min kamera men det verkar som att 
Isak har lyckats. Bild utlovas till nästa nummer . 

En annan tour som våra duktigaste spelare, både killar och tjejer, deltar flitigt i är +18 touren. Den 
senaste tävlingen där spelades den gångna helgen på Carlskrona GK. Jag ska inte redovisa resultaten, 
den intresserade hittar lätt dessa via golf.se, istället ska jag framhålla vårt deltagande där som ett 
exempel på den mycket goda sammanhållningen vi har i klubben. Vi tog hela helgen i anspråk och 
åkte dit med sju spelare. Boendet ordnade vi i hyrda stugor. På lördagen spelades det in, åts pizza 
m.m. och på söndagen brukades det allvar under två rundor på den vackert belägna banan (gör gärna 
ett besök där om ni har vägarna förbi). Det blev en kanonhelg med det största deltagandet från 
klubben i en tävling på den nivån någonsin. Och så fick den här killen göra sin första HIO 

En annan tour som våra duktigaste spe-
lare, både killar och tjejer, deltar flitigt i, 
är +18 touren. Den senaste tävlingen där 
spelades den gångna helgen på Carlskrona 
GK. Jag ska inte redovisa resultaten, den 
intresserade hittar lätt dessa via golf.se, 
istället ska jag framhålla vårt deltagande 
där som ett exempel på den mycket goda 
sammanhållningen vi har i klubben. Vi tog 
hela helgen i anspråk och åkte dit med sju 
spelare. Boendet ordnade vi i hyrda stu-
gor. På lördagen spelades det in, åts pizza 
m.m. och på söndagen brukades det allvar 
under två rundor på den vackert belägna 
banan (gör gärna ett besök där om ni har 
vägarna förbi). Det blev en kanonhelg med 
det största deltagandet från klubben i en 
tävling på den nivån någonsin. 

Och så fick den här killen göra sin 
första HIO. Fredrik Wessner satte den på 
sitt tionde hål (banans första). En järnsexa 
från 170 meter, en studs och sedan direkt i 
kopp. Grattis!

Avslutningsvis vill jag göra lite reklam 
för junior- och elitkommitténs del av  
klubbens nya hemsida. Vår avsikt är att 
löpande uppdatera den med bilder och 
text om våra spelares förehavanden.  
Så titta in där ibland!  
Trevlig sommar!

Klicka nedan för att komma till 
deras respektive hemsida med 
presentation av utvecklingen i golf-
spelet.

Axel Arinbjarnarson
http://www.golfdata.se/guide/pro-
fil_startsida.asp?NR=26841

Isak Knutsson
http://www.golfdata.se/guide/
profil_startsida.asp?NR=45052

På bilden till höger Axel Arinbjarnarson. 
Det är inte många som undslipper min 
kamera men det verkar som att Isak har 
lyckats. Bild utlovas till nästa nummer.

http://www.golfdata.se/guide/profil_startsida.asp?NR=26841
http://www.golfdata.se/guide/profil_startsida.asp?NR=26841
http://www.golfdata.se/guide/profil_startsida.asp?NR=45052
http://www.golfdata.se/guide/profil_startsida.asp?NR=45052
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STANLEY Security Open 

Företaget STANLEY Security sponsrar detta evenemang.

STANLEY Security är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa 
som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. 

STANLEY Security finns i 12 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 
200 000 kunder och ingår i STANLEY Black & Decker-koncernen. 

Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via 
installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.

Hej Medlemmar!

Vi - Söderslätts GK - kommer att ha en Proffstävling 
för future series, ligger under Nordea tour, den 3-4 
september med en Pro AM den 2 september.

Info till Medlemmar

Söderslätt kommer för första gången hålla en proffstävling den 2-4 september 
med ett prisbord på 50.000 SEK.

Banan kommer att förbättras efterhand för att vi ska kunna presentera en bana  
i toppskick till dessa datum.

Då det kommer att vara många startande både på Proam den  2 september samt 
under tävlingen den 3-4 september kommer det att vara spelförbud dessa dagar.

Vi kommer att behöva många funktionärer så om intresse finns så anmäl Er gär-
na till detta så att vi kan ta hand om spelarna och presentera en proffsig tävling.

Kan Ni tänka Er att ha någon spelare inneboende under tävlingen så anmäl Ert  
intresse till Joao så kommer han att planera för detta.

Allmän presentation kommer att finnas på hemsidan.

Vi kommer givetvis att meddela efterhand på facebook.

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

www.stanleysecurity.se

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
http://www.stanleysecurity.se
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Damkommittén

Foursome hcp på  Söderslätt. 
Vänster till höger; Eva-Marie Nilsson,  Anna-Lena 

Tuvesson, Irene Wåhgen och Gun Johansson. 

Britt Rönngard, Ann-Lis Lexryd, Ros-Marie Levi och 
Agneta Nilsson.

Vårkul
Söndagen den 10 april började damkom-
mittén golfsäsongen med Vårkul. I år 
sponsrade ”Golf in Sweden” med ett fint     
     och digert prisbord.  
 Det var en gråmulen och blåsig  
            dag. 

    52 glada och spel-  
                  sugna damer  
          trotsade 
det blåsiga och kalla vädret. Så det var 
mössa och vantar på. Några dagar innan 
hade de blivit ihoplottade med en annan 
dam som de skulle spela greensome med.

Efter ca 2 timmar hade de spelat klart 
och kom in för en härlig lunch som Påjje 
lagat. Sedan blev det dags för den årliga 
modevisningen från shopen. Många 
snygga och trevliga kläder visades inför 
årets säsong. Enligt utsago från shopen 
gick försäljningen bra denna dag. Till slut 
var det dags för prisutdelningen. 

Klassen vanns av Mona Melin och 
Birgit Johnsson.

Seriespelet
Foursomeligan har spelat sin första om-
gång. Den spelades här på Söderslätts GK 
söndagen den 15 maj. Laget kom inte sist 
och vi hoppas att det går bättre för nästa 
gäng tjejer. Nästa omgång blir den 19 juni 
på Kävlinge GK.

Seriespelet har också kommit igång. 
Första tävlingen gick av stapeln  
onsdagen den 18 maj på Flommens GK. 
Nästa spelomgång blir den 16 juni på  
Vasatorps GK. 
         Vi håller tummarna för tjejerna i lagen. 
Är det någon som vill spela i seriespelen? 
Hör då av dig till Anna-Lena 0730-494696
 
Kommande aktiviteter som 
damkommittén arrangerar.
Sommarslaget under Söderslättsveckan 
måndagen den 18 juli 2-manna scramble 
inklusive lunch.

Utbytestävling onsdagen den  
3 augusti.

20-21 augusti arrangerar DK golfresa. 
Vi spelar på Helsingörs GK båda dagarna. 
Resan är redan fulltecknad men du kan 
sätta upp dig som reserv. 

Listan finns på damernas anslagstavla.

Damkommittén
Anna-Lena Tuvesson 

Vinnare av Vårkul är Mona Melin och Birgit Johnsson.

Ann-Charlotte Knutsson.

Seriespelet Flommen. Vänster till höger 
Ulla Alverstrand, Gun Johansson, Anna-

Karin Nilsson och Christina Persson.
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Vår vänklubb heter Dragör GK.

Vår vänklubb heter Dragör GK.

Vi betalar 200 DKR vardagar och 250 DKR under helgen för spel 
på Dragör GK och våra danska vänner betalar 250 SEK vardagar 
och 300 SEK under helgen.
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Söderslättsmixen
Söderslättsmixen, som 
anordnas av junior- och 
elitkommittén, spelades 
söndagen den 12 juni.

Åsa Friberg-Bergström 
var tävlingsledare för 
Söderslättsmixen.

Vann gjorde Kristina-Hage 
Hansson och Georg Hansson 
på 65 slag -7.

En av sponsorerna var 
MADAME MARZIPAN.
Vi tackar för det!
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