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Besök gärna vår Julbazar 3-4 december
 öppet mellan 10.00-14.00!
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Ordföranden har ordet

Herrkommittén
Så var säsongen 2016 över. 
Herrkommittén har under året haft elva  
( 11 ) serielag i spel, från H 22 till H 80.  

Vi brukar ha som målsättning minst 
en serie-segrare. 2016 fick vi tre ( 3 ) serie-
segrare, nämligen H55 lag 1, H65 lag 1 och 
H70 lag 2. Utöver detta har ett lag blivit 
tvåa och tre lag blivit trea. 

Alltså ett mycket bra år. 
Vi tackar alla som har deltagit och ett 

speciellt tack till våra lagledare.
Vår nya tävling ”herrarnas vecko-

tävling ” har varit en succé och kommer 
att bestå.

Veterangolfen är fortfarande den 
tävling som drar till sig flest deltagare och 
är väldigt populär. Veterangolfen har 
under året skötts med bravur av Rune 
Bengtsson.

Det blir en ny tävling under 

Söderslättsveckan. Istället för flagg-
tävlingen blir det ”3 klubbor + 1 putter ”

Vi kommer också under hösten att 
arrangera en helt ny tävling som vi tror blir 
riktigt rolig att spela. Mer information om 
denna tävling kommer längre fram.

Med förhoppning om ett riktigt bra 
golfår 2017
Herrkommittén
Roland

S
å här när golfsäsongen sakta bör-
jar gå mot lite vintervila så samlar 
vi ihop det gångna året och har för 
fullt börjat planera för nästa år. 

Förra året vid den här tiden berättade 
jag att Bedinge Golfklubb ingått en över-
enskommelse med oss övriga klubbar i 
en4Skåne om ett provår under 2016.  
Bedinge Golfklubb är nöjda med sitt prov-
år och det är glädjande att de från och 
med 2017 går in som ordinarie medlem-
mar i en4Skåne. Med fem banor att spela 
på kan vi medlemmar få ett mervärde i 
medlemskapet och vi utnyttjar detta via 
gemensam marknadsföring. 

Har ni sett vår reklam för medlemskap 
inom en4Skåne som rullar på skärmarna 
i varuhuset Empo-
ria? 

Vi har många ben på anläggningen 
som måste finnas för att vi ska kunna 
bedriva en bra verksamhet. Detta gäller 
först och främst all klubbens personal. 
Vår banpersonal arbetar hårt för att hålla 
banan i gott skick och har gjort ett fantas-
tiskt arbete hela säsongen. 

Vi har under året fått mycket beröm 
för vår bana av både medlemmar och 
gäster. 

Vår ekonomi är viktig för att kunna 
investera i och förbättra vår bana. 

Våra sponsorer bidrar med en viktig 
del i vårt ekonomiska arbete och jag vill 
härmed tacka alla våra sponsorer för den 
gångna säsongen.  

Förutom banan är det viktigt att vi 
har en så kallad fullserviceanläggning i 
klubbhusområdet. För att ha ”levande” 

klubblokaler med klubbkänsla behöver 
ha tillgång till restaurang, kiosk, shop 

och träningsmöjligheter. Utan dessa 
ben tappar man lätt i kvalitet på 

anläggningen. 
I skrivande stund har vi 

klara avtal avseende både 
restaurangen och shopen i 

form av de nygamla lösning-
arna med Pierre och Philip Cornu 

i restaurangen och Agust i shopen. 

I kiosken stannar nuvarande entreprenör 
kvar ännu ett år, vilket är glädjande. 

Jag vill också passa på att tacka Påjje 
och Janne för de år ni har varit hos oss på 
Söderslätts GK och bidragit till verksam-
heten. 

Lycka till i framtiden med era kom-
mande projekt!

Ett annat viktigt ben är ni medlem-
mar. Utan er blir det inte mycket till klubb 
– tack alla ni som bidrar till vår trivsel och 
som med ett leende hälsar alla välkomna 
som stiger in på klubbens område, gam-
mal trogen medlem som nykomling.  

Den 7 december samlar styrelsen våra 
kommittéaktiva för en jultallrik och lite 
diskussioner kring golfåret som gått och 
det som kommer.  Kommittéerna är ännu 
ett viktigt ben för att alla vi medlemmar 
ska få bra aktiviteter att delta i. 

Sist men absolut inte minst så har vi 
ytterligare ett ben att stå på – kansliet och 
vår klubbchef. Tack Joao för allt du gör för 
oss medlemmar, alltid med ett leende och 
med klubbens bästa i fokus.

Under helgen 3-4 december håller 
vi vår traditionsenliga julbasar på golf-
klubben. Kom ut och umgås och ta en 
fika. Passa på att köpa julklappar och 
något gott med hem. 

I väntan på att vi sedan 
kan starta upp nästa säsong 
önskar jag er alla

En God Jul och Ett Gott 
Nytt År

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 februari 2017.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar

341 140
TRYCKSAK

Ännu en golfsäsong är snart till ända. 
Anläggningen har fått en ”ansiktslyftning” med asfalteringen framför klubbhuset. 
Nya frekvensomformare har installerats så att varje vattenpump får sin separata styr-

ning och nya pumpar planeras att anskaffas under 2017. 
Klubbens första proffstävling STANLEY Security Open genomfördes med bravur i bör-

jan på september. 
Medlemstillströmningen har tyvärr haft en negativ trend under 2016. Vi har varit 50 

medlemmar färre jämfört med förra året. Vi håller dock målsättningen och landar på 1320 
medlemmar.  

Krögaren, Per-Åke ”Påjje” Johansson som började 2011 tackar för sig. Det är oklart var 
han fortsätter sin yrkesutövning. Tack för denna tid och vi önskar dig, Viktor, Martina och 
Katarina lycka till i framtiden. 

Shopen, ”Golf in Sweden AB” med Jan Tilmanis i spetsen avslutar sin verksamhet och 
fortsätter på annan ort. Tack för denna tid och vi önskar dig och Josefin lycka till i framti-
den. 

Julbazar.
Vår traditionella Julbazar hålls den 3-4 december mellan kl. 10:00-14:00. Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor.

Ny krögare under 2017.
Det blir våra gamla krögare, Pierre och Philip Cornu, som tar över restaurangverksamheten. 
Det är åtta år sedan dom gick till Sofiedals GK. Välkomna åter.

Ny shop under 2017
Det är Agust Arinbjarnarson som tar över shopverksamheten nästa år. Välkommen åter.

Kansliet håller stängt
Kansliet håller stängt för jul och nyår mellan 23 december- 6 januari. Mellan 16-27 januari 
passar jag på och tar semester.

Ändrade bokningsregler
För att underlätta tidsbokningen för våra medlemmar och gäster kommer vi ta bort spär-
ren för en del 25 tider. Under 2017 kommer endast 06:25, 09:25, 12:25, 15:25 och 18:25 
tiderna att vara spärrade för bokning på nätet.

Infomöte för nya medlemmar
Medlemskommittén kommer under februari mars kalla alla nya medlemmar under 2016-
2017 till ett infomöte torsdag den 16 mars kl. 19:00. 

Vårårsmötet 
Vårårsmötet hålls den 21 mars kl. 19:00 i klubbhuset. Årsmöteshandlingar finns tillgängligt 
på golfklubben från den 13 mars kl. 12:00.

Nordea Master
Klubben har anmält sitt intresse att delta med funktionärer under Nordea Masters på  
Barsebäck GCC under 1-4 juni. Vi kommer att behöva ca. 16 funktionärer för att genom-
föra uppgiften.  Anmälningslista kommer att anslås på golfklubben. Först till kvarn gäller.

Väl mött till en ny spännande golfsäsong 2017.

God Jul och Gott Nytt År!

Joao Guiomar
Klubbchef
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Medlemskommittén
Senaste nytt från Medlemskommittén!

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

Gabby Wahlström saknas på bilden.

Damkommittén

Medlemskommittén har fått 
den stora äran att arrangera 
Söderslättsdagen 2017! 
Med hjälp av övriga kommittéer och andra 
frivilliga ska vi arrangera en trevlig dag och 
kväll för alla våra medlemmar med familjer 
och vänner.

Vi har haft vårt första planeringsmöte 
och snart ska vi träffas igen för att dra 
igång förberedelserna på allvar.

Det kommer att bli en dag fylld med 
aktiviteter för alla åldrar. Vad dagen exakt 
ska innehålla vet vi inte ännu men vi har ju 
våra önskningar.

Kvällen, som riktar sig till de vuxna, 
kommer att bjuda på mingel, mat, musik 
och dans. Vi hoppas också kunna ordna en 
busstransport till och från klubben. Hur, 
vet vi inte ännu.

MEN - Söderslättsdagen gör sig inte av sig 
själv – så vad kan DU bidra med?

Kanske kan du hjälpa oss med:
- kontakter i godisbranschen till vårt 

”godisregn”

- en eller flera ponnys till ponnyridning 
för barnen

- en ansiktsmålare, ballongförsäljare, 
hoppborg eller annat kul för barnen

- ett stort tält eller flera små (om det blir 
dåligt väder)

- utställare som vill profilera sig och visa 
upp sina produkter under dagen

- musiker till kvällen

- kontakter med ett bra och pålitligt buss-
bolag

Save the date!
Söderslättsdagen 

tisdagen den 6 juni, 2017

Säkert har du själv också många idéer 
kring vad DU tycker en Söderslättsdag ska 
innehålla! Hör av dig och berätta!

Du hittar våra kontaktuppgifter på klub-
bens nya hemsida.

Hälsningar från
Medlemskommittén
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Damkommittén
Nu är Helan och Halvan-
tävlingen slut för säsongen!
Tisdagstävlingen har spelats både på för-
middagen och på kvällen och varit väldigt 
uppskattad och välbesökt. Tack till alla som 
har varit med!

Tävlingsperioden var mellan den 11/4-
11/9 2016 förutom Söderslättsveckan.

Tisdagstävlingen lottades kl: 9:00 och 
17:00

Finalen spelades söndagen den 18 
september och då kom också hösten till 
Söderslätt. Solen doldes av moln och trö-
jorna åkte på. Men banan var i kanonskick 
och damerna spelade med glatt uppsåt 
hela rundan. Korv och kaffe bjöds det på i 
kiosken.

Stort grattis till Kristina Hage-Hansson 
som blev årets HH-mästare 2016!

Stort grattis också till vinnarna av 
Eclectic 2016; Gun Johansson A-klassen 
och Gun-Britt Maulin B-klassen!
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Damkommittén forts.
Helan o Halvan bilder
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Damkommittén forts.

Helan o Halvan bilder
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När höstmörkret kryper på oss och vi inte 
längre kan umgås genom att golfa på kväl-
larna löser vi detta med Hösttröst.

Höstens mysigaste träff hade vi tors-
dagen 20 oktober på klubben!

I år var vi 63 härliga damer som skrat-
tade och umgicks denna kväll. 

Med fördrink och mingel, lottringar 
som gick varma och sålde slut, så blev en 
trevlig start på kvällen. 

Påjje bjöd på en jättegod och färgglad 
höstgryta och kön ringlade lång till baren.

Därefter berättade Kent Jönsson om 
sitt liv och vägen fram som osthandlare, en 
del historia om osten i Sverige och vi fick 
smaka på fantastiska ostar. 

Prisbordet gladde många vinnare - så 
trevligt det blev! 

Det är lika roligt varje år att ordna 
dessa träffar! Denna kvällen är till för alla 
damer i klubben, oavsett hur mycket eller 
lite man spelar golf, tävlar eller ej – vi har så 
trevligt tillsammans. 

Damkommittén forts.
H Ö S T T R Ö S T !
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Damkommittén forts.
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H Ö S T T R Ö S T !



Konferenspaket
Söderslätts Golfklubb har alla förutsättningar att göra en konferens, kick off eller möte för 
kunder till ett givande och uppskattat event. 
Du får trevliga lokaler i en lugn och avslappnad miljö, god mat, kul ”koppla av” inslag och inte 
minst ett familjärt omhändertagande!

Efter dina önskemål:

Låt oss skräddarsy en konferens precis så som du önskar  
den. På vårt ”smörgåsbord” finns mycket att välja på:

Vi erbjuder:

Två konferensrum på övre våningen. Det stora som  
rymmer minst 12 personer, har en härlig terrass med  
utsikt över banan. Det mindre passar utmärkt för  
grupper på ca 5-7 personer. Tillgång finns till Internet,  
OH, projektor (i det större) och opiering i kansliet. 

Glada konferensdeltagare:

Gör din konferens till något man minns. Väv in ett varv på  
korthålsbanan. Eller varför inte en puttningstävling? Oavsett  
om deltagarna är golfare eller inte blir det uppskattat med  
ett träningspass med instruktör. Söderslätt har bra tränings- 
möjligheter med putt- och chippinggreener. Självklart  
ordnar vi allt, klubbor, bollar, driving range och instruktör.

Vår golfsimulator:
Här ovan det  lilla konferensrummet.

Viktigast av allt:

Förutsättningen för en lyckad konferens är faktiskt bra mat! 
Vi på Söderslätts GK är stolta över vår krögare som erbjuder 
vällagad och närodlad mat som serveras i lugn och vacker miljö.

Prisbild: 

Lokaler, fika förmiddag och eftermiddag samt lunch kostar 
395:-/person, exklusive moms.

Övriga aktiviteter enligt offert.

Nästa konferens:

Ring eller maila för ett attraktivt förslag på nästa konferens:

Klubbchef

Joao Guiomar      Tel. 040-42 96 83.       Mail: joao@sslgk.se 

Testa gärna också vår golfsimulator, som året om hjälper 
dig att justera svingen eller hitta den optimala bollflykten.
Simulatorn är alltid populär, även bland 
konferensdeltagare!
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Här det stora konferensrummet.



En rond i Golfsimulatorn?
Det är kanske lite kallt ute och då passar 
det ju bra att ha några banor att välja på 
inne i värmen!

Få klubbar har en bättre golfsimulator 
att erbjuda. Denna anläggning är dock 
endast för högerspelare.

Den positiva och verklighetstrogna 
upplevelsen ska för kunden grunda sig i 
enkel hantering, en inbjudande spelmiljö 
och en förstklassig visuell upplevelse till en 
rimlig kostnad. Swedish sim erbjuder möj-

ligheten att uppleva en fantastisk visuell 
upplevelse på världskända golfbanor som 
bl.a. Pebble Beach, S:t Andrews och Black 
Montain.

Vi erbjuder även svenska banor som 
exempelvis Barsebäck GCC Master Course 
och Halmstad GK Norra bana.

Här under lite bilder som visar att man 
ställer in golfsimulatorn enligt eget önske-
mål. Man får resultat på sina slag för analys. 
Man får på köpet en väldigt trevlig upple-

velse om banan man spelar! Bokar tid gör 
du på www.golf.se och väljer golfsimulator 
istället för den riktiga banan.
Priser:
30 minuter = 25 minuter kostar 100 SEK.
60 minuter = 55 minuter kostar 200 SEK.

Shopen har nyckel så du kommer in. 
Vill du vara där på kvällen eller när shopen 
är stängd så skicka mig ett email (minst 2 
dygn före spel) så ser vi till att simulatorn är 
förberedd när du kommer.

Konferenspaket

Här ovan det  lilla konferensrummet.
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I S Plåt & Bearbetning AB 
din partner i rostfritt
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