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Glöm inte boka Golfveckan!
Certina Masters!

Spela Olympiagolf och gynna klubben!
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Ordföranden har ordet
nder en seg vår har golfsäsongen kommit 
igång trots ett dåligt väder under påskhel-
gen. Vi har fått fler greenfee spelare enligt 
budgeten. 

Intresset för golf verkar mer positivt 
i år.  Kommittéerna har startat upp på ett 
bra sätt - alla är engagerade och positiva 
för uppgifterna under 2012. 

Styrelsen har haft ett antal styrelse-
möten där vi har diskuterat framtiden och 
de risker och möjligheter som vi visade 
under vårårsmötet. De risker vi visade var  
antal greenfee, byggnaderna, maskinerna, 
räntorna och medlemsantalet. 

När det gäller byggnaderna har vi 
inget nytt på gång. Det finns en risk att vi 

måste köpa en ny maskin men det kom-
mer inte att påverka resultatet. 

Det pågår genomgång med banken 
om räntorna. 

Medlemsantalet har ökat med 38 
personer. Vi är idag 1171 medlemmar. 

Möjligheter som vi bedömde var 
bättre väder 2012.  Bättre utnyttjande av 
banan har det blivit. Amorteringsfria lån 
pågår. Antennen med Telenor pågår. 

Vi har fått in en del dans-
kar som medlemmar. Mycket 
positivt!

Styrelsen bedömer att vi 
kan följa den budget som vi 
visade i våras.

Jag önskar Er alla en fin golfsommar 
Jan

U

Prenumerera på Bingolotto!
Just nu får du 4 Sverigelotter 
värde 100Kr, när du tecknar en 
prenumeration på BingoLotto!

Stötta klubben genom att pre-
numerera på Bingolotto. Gå in på vår 
hemsida och klicka på Bingolotto så 
öppnar sig en flik där du kan anmäla 
dig. Bingolotterna skickas direkt till 
din hemadress.

http://www.telenor.se/privat/index.html
http://www.folkspel.se/bingolotto/tv-programmet/prenumerera/
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 Söderslätts
 Golfklubb
        V. Grevie 19, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post: soderslattsgk@sslgk.se

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
Tävlingsledning ...... 040 42 96 81
Kansli ...................... 040 42 96 82
Klubbchef................ 040 42 96 83
Shop/Instruktör ....... 040 42 96 85
Restaurang ............. 040 42 96 86
Fax  ......................... 040 42 96 84

Öppettider: 1/3-30/11

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        08:00-16:00. 
        

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i september 2012.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Kansliet informerar  

Hemsidan
Klubbens nya fina hemsida är äntligen sjösatt. Stort tack till Mikael Andersson vår redaktör som har 
lagt otaliga timmar av sin fritid under drygt ett års tid. Vi kommer under årets lopp att kontinuerligt 
göra uppdateringar. Har du någon bra bild på golfbanan så får du gärna skicka det till mig så kom-
mer den kanske med bland de bilder vi har rullandes på hemsidan.

Årsmärket
Passa på och hämta ditt årsmärke till bagbrickan när du besöker klubben nästa gång. 

Söderslättsveckan
Inleds den 9 juli med Sommarslaget och avslutas den 14 juli med Glaspågarnaslaget.  Det ligger en 
pärm i klubbhuset med alla tävlingar under golfveckan. Här finner du information avseende spel-
form, startider anmälningsavgifter m.m. Alla tävlingar finns även på nätet där du kan anmäla dig.

Juniorrummet
Juniorrummet invigdes den 12 maj. Läs mer på sidan 9.

Klubbtjänst/Klubbvärd
Medlemskommittén har gjort i ordning en pärm där du kan fylla i när du vill göra din klubbtjänst 
som klubbvärd. Vi har ett behov av fler Marshalls som är ute på banan och hjälper medlemmar och 
gäster där det uppstår problem.

Förmånserbjudande
Ta del av de fina specialerbjudande som 
tagits fram enbart för dig som är medlem 
i Söderslätts Golfklubb. Genom att vända 
dig till våra förmånsgivare bidrar du 
både till klubbens och din egen ekonomi. 
Rabatter och erbjudande gäller för 2012. 
Folder med alla erbjudande hittar du på 
klubben. Länk finns på sidan 13 också!

Flaggplacering
För att underlätta om var flaggan är pla-
cerad på green har vi delat in våra greener 
i 6 områden. Varje dag flyttar vi flaggorna 
så att de hamnar inom något av dessa 
områden. Vilket område (nummer 1-6) 
som gäller för dagen hittar du på klub-
bens anslagstavla.  

Joao Guiomar
Klubbchef
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DamkommitténVårkul                                                               Nya ledamöter som presenterar sig själva
Säsongsstart för damerna var som vanligt 
Vårkul den 15 april, 64 damer gav sig ut i 
parspelet scramble i ett hyfsat väder, så 
många damer har vi inte varit de senaste 
5 åren, roligt !  Shopen arrangerade 
modevisning och det blev en del inköp av 
damerna senare på dagen. 

Vinnare av Vårkul blev Annette 
Rafstedt  och Eva Grahn, som kunde välja 
av priser, som vi kan tacka lokala sponsorer 
för,vilka även stod för lotterivinster.

Helan o Halvan pågår som vanligt, men 
med en del ”nya” tisdagar, bl a 3 klubbor + 
putter (3/7) och foursome 21/8 .

Seriespelet har börjat och träning har 
damerna genomfört.

DK passade också på att informera om 
årets aktiviteter, även om augustiresan. 

Denna resa går i år till Woodlands gk 
med boende på Åsljungagården 25-26/8. 

Kommande aktiviteter för DK är i 
första hand Sommarslaget den 9 juli i golf-
veckan. Har ni frågor kring damkommittén 
eller idéer ni vill framföra, tveka inte, ta 
kontakt med oss.

Agneta Bjuväng

Ingrid Lindholm 
Min karriär på klubben började med att 
Göran ( mannen ) spelade och spelade 
och spelade. För att träffa honom på hel-
gerna tog jag till slut grönt kort, tränade 
på rangen, tränade på 9-hålsbanan och 
hittade Damkommitténs tisdagsgolf och 
övriga aktiviteter som t ex Augustiresan. 
Jag engagerar mig nu i damkommittén för 
att utveckla vardags damgolfen.  

Kanske kan vi i samarbete med en 
4:a Skåne även spela vardags damgolf på 
lördagar och söndagar? De dagar när vi 
heltidsarbetande är lediga.

Stina Albér
Jag är 47 år, bor i Höllviken med tre barn 
och har varit med i Söderslätts Gk sedan 
2000.

Det började med att jag lovade mig 
själv att börja spela golf före mina barn så 
jag tog mitt gröna kort här när barnen var 
små och sedan har jag blivit kvar.

Mitt hcp är nu 18,9 men det ändras 
hela tiden. Jag brukar ha en eller två tur-
rundor om året när jag åker ner till hcp 

som jag omöjligt kan hålla, så sedan gäller 
det att sakta men säkert höja sig.

Jag anser att de ändrade hcp-reglerna 
är bra, speciellt den som säger att man 
från 2013 måste ha registrerat fyra rundor 
året innan för att få tävla i vissa tävlingar. 

Jag är också en förespråkare av snab-
bare spel på banan, och att alltid släppa 
förbi snabbare boll bakom ser jag som 
en självklarhet. Jag gillar att spela med 
personer jag aldrig träffat tidigare, tävla i 
golf gör jag så mycket jag hinner och kan. 
Jag är inte rädd av mig och åker gärna på 
nya klubbar och tävlar. År 2011 tävlade jag 
19 gånger, varav 10 ggr på Söderslätt och 
resten på 7 andra banor. Mitt favorithål på 
Söderslätts Gk är hål 14 och mitt värsta hål 
är 3. Mitt värsta slag är bunkerslag och mitt 
bästa slag är provsvingen!

Nu har jag fått möjlighet att vara med 
i Söderslätts golfklubbs damkommitté 
och jag ser fram emot arbetet tillsammans 
med dessa fantastiska kvinnor!

 

http://www.woodlands.se/
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Damkommittén forts.

Ingrid och Eva saknas.

http://www.asljungagarden.se/sv/hem.aspx
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Marknadskommittén
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Årets sponsorgolfresa

Staffan Waldemar , ordförande marknadskommittén, med vinnarna från  
SEB - Karin Lönnergård-Grevendahl och Mikael Lindhe

Resan gick i år till Tyskland, där vi bodde på 
Hotel Warnemünde. Avfärden påbörjades 
vid lunchtid ons 9 maj, via Gedser-Rostock, 
i strålande sol. På torsdagen spelade vi 
Jokerboll på Warnermunde Gk och på 
fredagen bästboll på Wittenbeck GK. 
Trötta men nöjda var vi hemma på fredag-
kvällen.
Snart är det dags att planera nästa års resa. 
Tips på var vi ska åka?

Staffan Waldemar

Årets sponsorgolfmästerskap
1 juni spelades årets sponsorgolfmästerskap i traditionsenlig form. 
Vi tävlade i tvåmannalag, bästboll, slaggolf. 

Prognosen sa regn, men alla klarade sig (utom de som letade 
mycket boll). 

Trots kallt och blåsigt väder blev resultaten godkända:
1. SEB, Mikael Lindhe & Karin Lönnergård-Grevendahl  71 
2. Partnertech, Mats Lundin & Jörgen Hansen  73
3. Handelsbanken/Alarmlaget med 
    Susanne Linné-Nilsson& Kenneth Blomberg  73

Vad gäller Marknadskommittens tävlingar återstår i år ProAm med 
Vellinge GK den 7 september.

Staffan Waldemar

Här under trean Alarmlaget med Kenneth Blomberg 
och Handelsbanken med Susanne Linné-Nilsson.

http://www.golf-resort-wittenbeck.de/
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Marknadskommittén forts.

Staffan Waldemar , ordförande marknadskommittén, med vinnarna från  
SEB - Karin Lönnergård-Grevendahl och Mikael Lindhe

http://www.golf-resort-wittenbeck.de/
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Herrkommittén
Hej!
Våra veckotävlingar löper på som vanligt. 
Du som inte har någon att spela med, 
glöm inte att vi är flera som går ut måndag 
o onsdag morgon och kväll.

Seriespelet har också startat , alla 
våra lag har spelat minst två seriemat-
cher.

I år har vi i herrkommittén en ny 
tävling som spelas 27/7. ”Ryder Cup”, 

en 2-manna lagtävling där hål 1-9 spelas 
som Bästboll/Sämstboll, båda resultaten 
räknas.

Hål 10-18 spelar vi Bästboll, endast 
bästa resultatet räknas. GLÖM INTE 
ANMÄLA DIG TILL DENNA TÄVLING.

Herrkommittén
Roland Olsson

Golfveckan närmar sig!Ti	 19	 Skandia	Cup	klubbkval	 	 13.00	 	 	 	 EK/JK
On	 27	 Skandia	Tour	 	 	 	 	 	 	 EK/JK
Lö		 30	 Städdag	bana	 	 08.00-12.00

Juli
Fr	 6	 Skandia	Cup	Gruppkval	 	 	 	 	 																													se	anslag	 EK/JK
Lö	 7	 Städdag	bana	 	 08.00-12.00
Må	 9	 Sommarslaget	inkl.	lunch	Ö	 09.00	KS	 en	klass	 Scramble	 180	 DK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/2	delt

Ti	 10	 Shopens	dag	 Ö	 08.00	 A,B,C,D	 Slaggolf/Pb	singel	 80	 TK
On	 11	 Leif	Bengtsson	Fritid	 Ö	 08.00	 A,B	 Slagtävling	Singel	 80	 TK	 	
	 	 Flaggtävling,	inkl.	lunch	

To	 12	 Den	lilla	röda	 Ö	 08.00	 en	klass	 Mix	foursome	 80	 TK
	 	 	 	 	 	 	 röd	tee	Lag/2	delt

Fr	 13	 Krögarklubban,	inkl.	lunch	Ö	 09.00	KS	 	 Fyrboll	lag/2delt	 180	 TK
	 	 	 	 	 	 	

Datum Tävling    Starttid     Klass      Spelform       Avgift        Kom.
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Lö	 14	 Glaspågarnaslaget	 Ö	 09.00	KS	 A,B,C,D	 Slaggolf/Pb,	singel	 80	 TK	
	 	 inkl.	lunch	 	 	 	 	 	 	 	
On	 18	 Trivselgolf	Spanien	 Ö	 08.00	 Partävling	 Blind	Bästboll	 300/par		 TK
Fr		 20	 Nat.	seriespelet	div	2	herrar	 	 																						 							 se	anslag	 TK
Lö		 21	 Nat.	seriespelet	div	2	herrar	 	 																														 	 se	anslag	 TK
Fr	 27	 Ryder	Cup	 Ö		 08.00	 en	klass	 1-9	fyrboll
	 	 	 	 	 	 lag/2	delt	 10-18	singel	PB	 80	 HK
Augusti	 	 	 	 	 	 	
Lö	 4	 Städdag	 	 08.00-12.00
Ti	 7	 Utbytestävling	 	 12.00	 	 	 	 DK
Lö	 11	 KM	+	KlassKM	 	 08.00	 	 se	hemsidan	 20	 TK
Sö	 12	 KM	 	 08.00	 	 se	hemsidan	 	 TK
Lö	 18	 Kaizenslaget	 Ö	 08.00	 en	klass					Foursome	Lag/2	delt	 80	 TK
To	 23	 Skåneserien	H45	D4M	 	 13.30	 	 	 	 HK
Lö-Sö	 25-26	 Damernas	resa	 	 	 	 	 	 	 DK
To	 30	 Skåneserien	H65	D4V	 	 09.30
To	 30	 Skåneserien	H55	D4S	 	 13.30
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mailto:bossemajlis%40yahoo.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Golfresa%20till%20Tyskland%20via%20G%C3%B6ranssons%20Buss
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Hej!

Junior o Elitkommittén

Vision
Söderslätts Golfklubbs vision för Junior & 
Elit är att skapa de rätta förutsättningarna 
för en verksamhet som skapar glädje samt 
inspiration att utvecklas genom golfen.

Målsättning
Att vara en klubb som skall erbjuda 
glädje i att spela och träna golf. 
Att främja juniorernas lust att deltaga i 
tävlingar på och utanför den egna klubben. 
Att motivera och främja viljan av att vilja 
förbättra sig i golfens aktiviteter.

Juniorrum
Nytt för i år är det nybyggda Juniorrum-
met som invigdes lördagen den 12 maj 
med pompa och stått. Detta har realiserats 
tack vare Sparbanken Öresund som spons-
rade med hela 42 000 kr till skapandet av 
detta rum. Där kan våra juniorer sitta ner, 
prata om ditten och datten, spela några av 
de spel som inköptes till detta rum, titta på 
TV osv. Naturligtvis är våra medlemmar 
välkommna upp för en titt och kanske 
delta i en Air Hockey match eller varför 
inte en Fotbollsmatch?

 

Junior o Elitkommissionens Vision och Målsättning

Invigning Junior rummet (med namn på först raden från vänster; Jacob Persson, Tommy Johansson 
(Sparbanken Öresund), Joao Guiomar (Klubbchef), Urban Persson (Ordf. J&E Kommitté), Melker Melin)
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Junior o elitkommittén forts.

Avstamp Knatteträning
Söndagen den 20 maj så sparkade vi igång 
med knatteträningen med 13 stk anmälda 
knattar mellan 6 och 9 år. 

Vi hade då premiär för våra nyinköpta 
”Short Golf” utrustning som är en relativ 
ny men beprövad metod för att lära sig 
golf på ett kul och attraktivt sätt. Efter 
träningen så frågade vi våra aspirerande 
knattar om vad de tyckte om detta och 
var svaret då ”jätte kul” vilket lovar gott för 
famtiden.

Det vi kommer att fokusera på är att 
knattar skall ha KUL varje gång de har 
träning och därmed skapa ett intresse 
för golfen som sport. 

Vädjan från juniorerna!
För att juniorerna skall kunna fokusera 
på sin träning och tävlingar så behöver de 
hjälp från våra medlemmar och föräldrar 
och andra anhöriga. Vad kan du som för-
älder/annan anhörig/medlem då hjälpa till 
med för att främja våra juniorer?

Skjutsa oss till och från träning, banan 
(när vi vill spela) och tävlingar.
Skjutsa oss till andra banor så att vi kan 
får prova på något nytt.
Medverka som funktionär vid de olika 
lokala tävlingarna och aktiviteterna.
Hjälpa till när kommittén arrangerar 
distrikt- eller nationella ungdomstävlingar.
Medverka som funktionär/ledare/stöd 
vid eventuella träningsläger, utflykter eller 
liknande.

Spela fadderronder med barn vars 
föräldrar inte spelar golf.
Vara aktiv i Junior & Elitkommitèn.

Ring och mejla så berättar vi gärna mer!

Hälsningar Söderslätts Juniorer samt  
Junior och Elitkommittèn!
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Junior o elitkommittén forts.
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Medlemskommittén
36-dagen!
Årets 36-dag gick av stapeln söndagen 
den 6 maj och det blev en solig men sval 
maj-dag med mycket glatt spel på banan. 
25 spelande golfare med hcp kring 36-54 
spelade golf med hjälp av en coach i varje 
boll, totalt 14 st bollar.

Vi i Medlemskommittén tackar alla som deltog, vilken härlig dag detta blev!

Målet för dagen var att hitta nya spel-
kompisar, komma igång med sin golf och 
framför allt ha kul på banan vilket vi för-
stod att alla hade haft. Någon sänkte sitt 
hcp, någon bytte mobilnr för kommande 
nya spelrundor, någon gratulerade sig själv 
till att äntligen komma igång för säsongen. 
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Medlemskommittén forts.
REGELGENOMGÅNG
Vårens genomgång av regler ägde rum 
den 11 april med ett 30-tal deltagare.

Särskild vikt lades vid årets regel-
ändringar där ”sökande efter boll täckt 
av sand” diskuterades (regel 12-1) liksom 
möjligheterna att ”jämna ut sand och 
jord i ett hinder” (regel 13-4), Nya regler 
för adressering av boll, regler för spel 
från fel plats mm mm.

Dessutom genomgicks de vanligaste 
reglerna som vi golfspelare har att brot-
tas med i stort sett varje runda.

Genomgången hölls liksom tidigare 
av Rune och Nils-Göran

60 + DAGEN
Söndagen den 1 juli kl 14.00 träffas vi för 
att under lättsamma former träffas och 
spela golf utan tävlingspress.

Vi vänder oss speciellt till dig som 
vill träffa någon jämnårig att spela golf 
med. Du har kanske gått i pension 
och önskar spela mitt i veckan eller du 
kanske nu saknar spelkamrat av någon 
anledning.

Efter rundan fikar vi tillsammans och 
vi hoppas att du finner många nya trev-
liga spelkamrater.

Håll utkik efter anmälningslistan i 
klubbhuset. Du kan även be Joao via 
telefon att sätta upp dig på listan. Vi 
håller tummarna för att eftermiddagen 
blir fulltecknad.

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

Förvara gärna ”Vägledning i  
Golfreglerna” som kom tillsammans 
med Svensk Golf i din golfbag.

FÖRMÅNSERBJUDANDEN  
– exklusivt för dig som 
medlem i Söderslätts GK!
Under vintern har medlemskommittén  
arbetat fram ett koncept som bygger på 
att företag i närområde ger dig som med-
lem rabatter och erbjudanden av olika slag.

Oavsett om du är privatperson eller 
företagare finns det mycket intressant att 
hämta bland erbjudandena.

Ta för dig och tänk på att genom att 
använda dig av erbjudandena så bidrar du 
både till klubbens och din egen ekonomi!

Klicka på länken här för att läsa mer 
om vad som erbjuds!

http://www4.golf.se/soderslattsgk/golfimages/SoThandbok_2008_2011.pdf
http://abc.golf.se/dynamaster/file_archive/080411/eaaec3478ff08994ca1c680474ec879b/SGF_Vagledning.pdf
http://www4.golf.se/soderslattsgk/golfimages/2012/Medlemsformaner.pdf
http://www4.golf.se/soderslattsgk/golfimages/2012/Medlemsformaner.pdf
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Certina Masters
Efter 4 lyckade kval runt om på En4skåne-
banorna avgjordes finalen söndagen den 
3 juni. Totalt har ca 500 spelare deltagit på 
dessa tävlingar. Under finaldagen deltog 53 
lag.Lyckliga vinnare av fina Certina klockor 
blev Louise Nyberg från Vellinge GK samt 
Anders Nyberg från Söderslätts GK på 
fantastiska 64,6 netto.

Redan nu ser vi alla fram mot nästa 
års tävling.



Rätt o Slätt nr 2 - 2012  |  15

Certina Masters forts.
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Certina Masters forts.
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Certina Masters forts.
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Hej! 

Det känns perfekt att det varma vädret 
svept in över Sverige samtidigt som det är 
dags för årets stora och spännande nyhet 
för oss golfare. Jag syftar förstås på  
Olympiagolfen, tävlingen där du kan spela 
när, var, hur och med vem du vill. 

Första speldag är 1 juni, men du kan 
fortfarande anmäla dig och börja utmana 
exempelvis kollegor, släkt och vänner. 

På sajten www.olympiagolfen.se hittar 
du allt om tävlingen. Hur du anmäler 
dig, spelform, hur du skapar unika lead-
erboards, den snabba registreringen i 
MinGolf, hur din klubb kan göra tävlingen 
extra kul, din chans att vinna fantastiska 
priser och mycket mer. 

I Rio de Janeiro 2016 är golf tillbaka i 
den olympiska familjen. För våra svenska 
elitspelare är OS ett givet mål och förbe-
redelserna inom Svenska Golfförbundets 
elitverksamhet pågår för fullt. Olympia-
golfen är din chans att vara delaktig i den 
blågula satsningen. 

Tävla i Olympiagolfen!

I samarbete med Sveriges Olympiska 
Kommitté och med Skandia som huvud-
sponsor vill Svenska Golfförbundet skapa 
”golfens Vasalopp” genom att bygga ett 
unikt koncept för golfare som vill kunna 
tävla, men på egna villkor. Du kan skapa 
egna leaderboards, guld-, silver- och brons-
utmaningar och du är hela tiden med och 
tävlar om priser. Olympiagolfen kan via 
Sverigefinalen på Barsebäck ta dig till ett 
läger med förbundets performance team 
som arbetar för svenska OS-medaljer – 
och faktiskt ända till Rio 2016! 

Ju fler som tävlar i din klubb ju större 
chans för klubben att ta hem pengar till 
verksamheten. Så hjälp också din klubb att 
bli bäst genom att anmäla dig till Olympia-
golfen och spela ofta under juni, juli och 
augusti. 

Svenska Golfförbundet har ett långsiktigt 
samarbete med Skandia. Ett självklart val 
eftersom golfens värderingar stämmer väl 
överens med Skandias egna. Golf är gene-
rationsöverskridande och kan utövas av 
barn och gamla tillsammans. Golf bygger 
på etik och moral och du är alltid din egen 
domare. Egenskaper Skandia vill fortsätta 
stödja. 

I samarbetet ligger tyngdpunkten på ung-
domssatsningar, som Skandia Cup – en av 
världens största golftävlingar för juniorer. 
Många stjärnor har Skandia Junior Golf 
att tacka för sin karriär och Skandias lång-
siktiga satsning på ungdomsgolf har starkt 
bidragit till internationella framgångar. 

Långsiktighet lönar sig även på andra 
områden. Vardagsekonomi, sparande, 
försäkringar och pension är alla bitar i det 
pussel som utgör din ekonomi. Skandia 
kan hjälpa dig att få koll på helheten med 
förslag på vad du kan göra för att långsik-
tigt förbättra din ekonomi. Så att du får tid 
över till annat, som Olympiagolfen. Det är 
enkelt – du kan boka rådgivning HÄR. 

Nu önskar jag dig en riktigt skön och kul 
golfsommar. 50 svenska olympier har 
redan anmält sig för att spela Olympia-
golfen. Satsa olympiskt du också! 

Svenska Golfförbundet 

Gunnar Håkansson 
Generalsekreterare
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Köp dina presentkort i dag och överraska 
kollegor, kunder eller familjemedlemmar. 
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http://www.golf.se/Tavla/Olympiagolfen/
http://www.rio2016.org/
http://www.skandia.se/hem/Start/
http://www.golf.se/Tavla/Olympiagolfen/Om-Olympiagolfen/Presentkort/
http://www.sok.se/
http://www.golf.se/SGF/
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http://www.optikermansson.se/
http://www.webshoppen.se/
http://www4.golf.se/soderslattsgk/
http://www.serkon.se/
http://www.sparbankenoresund.se/privat/Sidor/Privat.aspx
http://www.glaspagarna.se/
http://www.imkyl.se/
http://www.alarmlaget.se/
http://retailerse32.netset.eu/
http://www.lehnkering.se/
http://www.kaizenemballage.se/
http://www.toppengallerian.se/
http://www.angtvattbilen.se/
http://www.ocab.se/
http://www.ucme.se/E_S_Ventilation_AB.php
http://www.svenskcater.se/hem.aspx
http://www.seb.se/pow/default.asp
http://www.huvudkontoret.se/
http://www.partnertech.se/
http://www.scaniarevisorer.se/
http://www.kerma.se/
http://www.waldemars.se/
http://www.chokladhusetlimhamn.se/default.asp?pid=1
http://www.skoglunds.nu/
http://www.sslog.se/
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/ICentSv.nsf/vLookUpFirstPage/Central
http://www.ipdix.se/

