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Ordföranden har ordet

Per Sundberg, 
ordförande

I I skrivande stund ligger snön 20-30 cm 
djup ute på banan, och det känns avlägset 
att tänka sig att vi här om ett antal veckor 
skall kunna spela golf på en grön bana.

Klimatet är emellertid något som 
snabbt kan ändra sig, och det kan gå 
fortare än vi kan ana att våren gör sitt 
intrång och snön smälter bort.

Ett gott tecken är att vår krögare 
öppnade för lunch v4.

Vårt ekonomiska resultat är nu klart 
och med intäkter på drygt 8,5 mkr och 
kostnader som är c:a 100 000 kr mindre 
betyder det att vårt resultat hamnar på 
c:a + 100 000 kr.

Vi håller just nu på att få ihop en 
budget som skall presenteras på vårårs-
mötet och 2010 blir ett konsolideringens 
år för klubben.

Vi hoppas nu att våra intäkter i form 
av medlems-, sponsor- och greenfee-
intäkter blir minst lika bra som för 2009 
för att vi skall kunna summera även 
detta år på ett positivt sätt.

Vi måste även få in c:a 150 nya 
medlemmar, där får alla vi medlemmar 
hjälpas åt, och med den nya medlems-
formen med spelrätter hoppas vi att vi 
blir ännu mer intressant som klubb.

 Redan nu har c:a 20 st köpt spelrät-
ter av oss medlemmar.

Vill även betona, att det är markna-
den som styr priset och här är klubben 
ingen riktprissättare.

Klubbens styrelse kommer att 
prioritera ett antal frågor under 
året.
De viktigaste är:
- Att få upp lönsamheten i shopen
- Komma med idéer för att rekrytera fler      
   medlemmar till klubben.
- Se till så att klubbens nya och 
   etablerade medlemmar känner sig             
    ännu mer välkomna och trivs 
   på klubben.
- Förbättra möjligheten till 9 håls spel 
   på banan.
- Ständigt följa spelrytmen på vår bana,     
   och vidtaga åtgärder på bana och med  
   information till spelare så att rond- 
   tiderna håller på en acceptabel nivå.  
- Följa klubbens ekonomiska utveckling  
   såväl likvid som resultatmässigt.

en 4 skåne
Då en av styrelsens viktigaste uppgifter är 
att vara visionärer och se hur vår klubb kan 
utvecklas kommer vi naturligtvis att stän-
digt följa vad som händer i vår omvärld 
och inte minst hur vi kan utveckla ”en 4 
skåne”.

Skånes Golfförbund 
Skånes Golfförbund hade ett extra års-
möte den 6 februari för att behandla pro-
positionen från Svenska Golfförbundet 
avseende extra utdebitering av 20 kr/
medlem som en satsning på idrotten golf 
under åren 2011 – 2017. Detta skulle ge 
förbundet c:a 10 Mkr årligen.

Detta skall vara för att finansiera ett 
antal aktiviteter som måste till för att vår 
ansökan om Ryder Cup 2018 skall kunna 

gå igenom. 
För att få Ryder cup krävs en rad 

olika åtgärder från det arrangerande 
landet under hela perioden fram till 
tävlingen. Det gäller bl.a. en satsning på 
marknadsföring av golfen, en satsning på 
ungdomar, samt på  rekrytering av fler 
golfare.

Man måste även kunna finansiera en 
Europatourtävling under hela perioden.

Då omröstningen i skåne utföll så att 
vi har 4 röster för och 4 emot på för-
bundsmötet, och att några större distrikt 
sagt nej till denna utdebitering, så kom-
mer Sverige förmodligen ej att kunna 
ansöka om Ryder Cup. Allt avgörs på ett 
extra förbundsmöte den 21 februari. 

Spelrytmen på banan!
Spelet på vår bana, och framförallt rytmen 
är något, som jag skrev ovan, vi skall ha 
focus på under året. Vi är olika duktiga 
och speltiden varierar oftast med hur högt 
handicap som bollen har. 

Det är också konstaterat att kvinnor 
oftast spelar snabbare än män. Man slår 
kortare men rakare!

Vi måste som medlemmar föregå 
som goda föredömen och släppa igenom 
bakomvarande bollar snabbare. Som ni 
vet så har vi bara 30 sekunder på oss att 
leta efter en boll innan vi måste kontrollera 
om bakomvarande boll är ifatt oss, och då 
måste vi släppa genom denna boll. Att vi 
sedan har 5 minuter på oss att hitta bollen 
innan den är utdömd, är en annan sak. 

Våra klubbvärdar kommer att under 
året bl.a. fokusera på detta.

Det har även skett vid ett antal tillfäl-
len att man i ex en två eller tre boll nekar 
en spelare som kommer fram och vill gå 
med i bollen. Detta är ej heller tillåtet! 

Låt oss alla hjälpas åt, så slipper vi irrita-
tionsmoment!  

Vårt årsmöte
Jag hoppas att så många som möjligt av er 
har möjlighet att komma till vårt årsmöte 
på klubben den 9 mars, där klubbens sty-
relse och kommittéer kommer att föreslå 
sina planer för året, och att vi sedan ser 
framemot ett bra år för såväl klubben som 
oss själva som golfare.

Väl mött på klubben
Per Sundberg / ordf.     

en4skåne
Det samarbetet har bara 

en möjlighet - och det är 

egentligen att alla dessa 4 

klubbarna skall må bättre.
”
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        V. Grevie 19, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post:  info@soderslattsgk.golf.se

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

 Öppettider från 1 mars 2010:

Kansli
Mån - Fre ................ 08.00-16.00

Nästa nummer beräknas komma ut
i september 2010.

Kansliet informerar
Bagbricksetikett för 2010
Glöm inte att hämta din bagbricksetikett för 2010. Har du inte möjlighet att hämta den 
under kansliets ordinarie öppettider så har du i år även möjlighet att hämta ut den i 
shopen.  Har din bagbricka gått sönder så kom in och bytt ut den mot en ny.

Spelrätter och Värdebevis
Passa på och hämta era Spelrätter och Värdebevis när ni besöker klubben nästa gång.

Bagskåp
Det finns fortfarande kvar ett fåtal överskåp 
i bagförrådet till uthyrning. Ta kontakt med 
Camilla måndag eller torsdag så ser hon till 
att du får ett skåp. Det är många som står 
i kö till ett underskåp.  Så fort vi får ett 
ledigt underskåp tar vi kontakt med 
förste medlemmen på kölistan.

Adress och mail
Glöm inte att anmäla adressändringar 
och uppdateringar av era mailadresser till 
kansliet. En av anledningarna till att man 
inte kan logga in på Min Golf är att man har 
kvar en inaktuell mailadress i Git:en.

Målning av klubbhuset
Klubbhuset  fyller 10 år och är i stort behov av 
en ”ansiktslyftning”. Anläggningskommittén 
leder arbetet och tar hjälp av några av 
klubbens medlemmar som är målare till 
yrket. Arbetet påbörjas i början på juni. 

Klubbtjänst
Du hittar datum och tidpunkter för 
klubbtjänsten i Tävlingsprogram 2010. 
Den finns som pdf-fil på vår hemsida 
samt i pappersform på golfklubben. 
Önskar dig en härlig golfsäsong 

Blomsterfond
Vi har startat en blomsterfond och bidragit
till den har Carl-Erik Mårtensson, Bengt Frick, 
Kerstin och Ronny Ohrlander gjort. Fler får gärna
höra av sig i detta ärendet!

Joao Guiomar
Klubbchef

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
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Sponsorgolfen 21 maj
Sponsorgolfen 21 maj
Årets mästerskap för klubbens sponsorer är avklarat. Fredagen 21 maj träffades vi kl 
08.00 på klubben för gemensam frukost. Trots varning för både regn och åska blev 
det en tävling i fint väder, med bara några få regndroppar. Tävlingen spelades i två-
mannalag och genomfördes som en ren bästboll, med kanonstart. 
Marknadskommitténs Bo Carlstein och Kenneth Blomberg höll ihop tävlingen med 
benäget bistånd av Joao.

Efter strålande spel (nåja, kanske inte av alla) kunde följande prislista presenteras:
1. Peter Mårtensson & Peter Lundqvist 63 slag
2. Håkan Nilsson & Fredrik Olsson  65 slag
3. Johan Sälle & Kenneth Blomberg  67 slag
Närmast flagg hål 8 resp 17: Olof Stamer och Peter Lundqvist

Sylvia bjöd som vanligt på god mat och efter prisutdelningen skyndade alla givetvis 
tillbaka till jobbet. Detta för att få tid till att åka med sponsorgänget till Polen samt 
tävla med riktiga proffs i vår/Vellinge Gks Pro Am tävling 20 augusti. Tävlingen spelas 
i år på vår bana och banketten hålls i vårt klubbhus.
Väl mött nästa år, såväl gamla som nya sponsorer!

Staffan Waldemar
Ordf Marknadskommittén

Leif Bengtsson

Kenneth Blomberg

Dag Szepanski sköter kiosken Johan SälleSegrarna i sponsorgolfen Peter Lundqvist (den mindre) och Peter Mårtensson

Sponsorernas resa 2010
Årets sponsorgolfresa gick till Amber Baltic 
Club, Polen. Anläggningen är i mästerskaps-
klass och räknas av många som Polens 
främsta golfbana. Vi bodde på Hotell Am-
ber Baltic, som håller riktig hög klass.

Överlägsen mästare i år blev under-
tecknad, Waldemars Skadeservice AB. 
Som traditionen påbjuder publiceras inte 
resultaten, men segermarginalen var 13 
slag till tvåan Johan Sälle och17 slag till 
trean Mats Brandt.

Prispotten i närmast flagg togs hem 
av Mats Brandt (två hål), Håkan Skoglund 
(två hål), Kenneth Blomberg, Jan Lexryd 
och Johan Sälle. Det sista par tre hålet 
åskade och regnade  bort, varför potten 
här tillföll ”pilsnerfonden”.

Jokertävlingen blev en tuff historia. Första 
dagen fick lagen två bollar var, med tanke 
på att vi året innan slog bort bollarna redan 
på hål 1 (jag själv) samt hål 2. Nu kom båda 
lagen in med en boll, där segern på 4 min-
dre slag togs hem av Mats Brandt, Håkan 
Skoglund och mig själv.

Andra dagens Jokerboll försvann 
relativt tidigt hos båda lagen. De som 
hade bollen längst kvar var Mats Brandt, 
Johan Sälle och jag själv. 

Andra dagens bästboll togs hem av 
Staffan Waldemar, som fick spela utan 
partner i bollen. Visst bistånd från ”blind” 
kollega Håkan Skoglund. 

I klubbhuset träffade vi ett glatt gäng 
golfare från Köpenhamn. I baren antog 

de utmaningen om en 
landskamp, så till som-
maren krossar vi dans-
karna på Söderslätt!

StaffanWaldemar
Ordf Marknads- 
kommittén 
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Prova-på-dagarna i maj

Det är tredje året i rad som klubben arrangerar Prova-på-dagar 
för Sydsvenskans Stjärnkortsprenumeranter. 
I år genomfördes det helgen 8-9 maj. 
Tyvärr hade vi dåligt väder under lördagen då endast ett fåtal personer dök 
upp. Söndagen bjöd på bättre väder och 20 deltagare delades in i tre grupper 
och fick prova på några av golfens vanligaste slag. 
Alla vara nöjda med dagen och några har planerat att ta ”grönt kort” för Agust 
under sommaren. 
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årkul

Damkommittén

Bild 1 och 2 .Representanter från Harmonigården

http://www.harmonigarden.se/

V
Säsongsstart för damerna var som vanligt 
Vårkul den 11 april, ca 50 damer gav sig ut 
i parspelet bästboll i ett kyligt väder.  När 
spelet var avklarat, fanns representanter 
från huvudsposorn denna dag, Harmoni-
gården Räng Sand som stod beredda att 
prata om massage, coaching, fotvård m.m. 

Den egna shopen arrangerade modevis-
ning med hjälp av mannekänger i alla åldrar                                                                                                                                        
Anita Prahl, ny i shopen, skötte modevis-
ningen med den äran.Enligt utsago från 
shopen gick försäljningen bra denna dag.

DK passade också på att informera om 
årets aktiviteter, även premiärinformation 
om augustiresan Denna resa går i år till 
Araslövs Gk, resan blev snabbt fullbokad 
och reserver finns uppsatta. 

Vinnare av vårkul blev Kristina Hage Hans-
son och Agnetha Olsson, alla pristagare 
fick fina priser, som vi kan tacka lokala 
sponsorer för.De som inte fick pris för sin 
golf hade chans på våra olika lotterier.

Helan och Halvan
Säsongstart för dessa tävlingar startade v 
15, många damer har spelat de första veck-
orna trots kylan, i snitt 25 damer/vecka. 
Den lottade tisdagstävlingen är populär 
och det har redan samlats en del nya 
damer på tisdagarna, vilka vi välkomnar 
varmt. Många bra resultat har redan ”sco-
rats” trots den kyliga inledningen på våren. 

Kommande aktiviteter för DK är i 
första hand Söderslättsmixen den 19 juni 
och Jokern den 11 juli. Har ni frågor kring 
damkommittén eller idéer ni vill framfö-
ra, tveka inte, ta kontakt med oss,vi har 
en idébrevlåda vid vår anslagstavla.
Agneta Bjuväng, 

Mannekängerna med Anita Prahl

http://www.araslovgolf.se/

Cancerslaget 2010
Den 29 maj deltog 18 lag i Foursome i 
Cancerslaget. Totalt samlades det in 5900 
SEK som oavkortat gick till Cancerfonden. 

Vinnare blev 
Ann-Charlott o Åke  Mårtensson från 
Söderslätts GK på 80 slag. http://www.cancerfonden.se/
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Tävlingskommittén

I år är det Christine Jeansson Goldberg 

och Anita Prahl som hjälper dig i shopen. 

Shopens öppettider är måndag och fredag 

08:30-14:30, tisdag-torsdag 08:30-17:30 

samt lördag-söndag 07:30-16:00.

Välkommen.

Herrkommittén
Äntligen har seriespelet,  måndags- och 
onsdagstävlingarna samt veterangolfen 
kommit igång. Med detta innebär det att 
vår och sommar har börjat, eller hur?!

Tyvärr blev det inget av med senior-
golftävlingen 55+. Det var alldeles för få 

startande, 6 lag hade anmält sig. Vi gör 
ett nytt försök till hösten, närmare be-
stämt 17 augusti.

Nästa tävling som HK arrangerar 
(utom seriespelet) blir Kors o Tvärs under 
söderslättsveckan. Glöm inte att anmäla 

er till en annorlunda tävling där man 
spelar banan baklänges.

Med stor förhoppning om några fler 
plusgrader.
Herrkommittén
Roland Olsson

Så har då äntligen golftävlingarna kommit 
igång. Vädret kunde väl ha varit något 
bättre men vi golfare är ett tåligt släkte.

5 april startade vi med Äggaröran, 
tvåmannascramble där 46 lag deltog. 
Vinnare blev Christina Petersson Vellinge 
och Stefan Strand från Ljunghusens GK.

1 maj spelades Två generationer, en 

greensome där vinnarna denna gång 
blev Bo och Henrik Persson. Endast 20 
lag deltog denna gång.

Huke-Tissot Klockslaget som 
spelades den 16 maj är ett förkval till 
finalen som spelas den 5 juni. Vinnarna 
representerade Tegelberga GK, Per Ro-
senquist och Susanne Hansson. 43 lag 

Rätt o Klätt

deltog. 
Ett stort tack till tävlingsledarna, ni 

gör ett jättebra jobb.
Vi från tävlingskommittén önskar en 

varmare fortsättning på vår/sommaren 
och ha nu det riktigt roligt där ute.
Vid Pennan
Bo Knutsson
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