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H
Ordföranden har ordet

Hej Medlemmar!
I skrivande stund är vi mitt inne 
i golfsäsongen och för våra en-
tusiaster på klubben så har den 
ju pågått sedan januari med 
bl.a. soppgolfen på lördagarna, 
frånsett någon vecka i februari.

Vår banpersonal skall ha myck-
et beröm för vårens arbete 
på banan!  Nu har vi en bana 
som får mycket beröm av både 
medlemmar och gäster.

På tal om gäster, så har vi t.o.m. 
maj månad i princip samma 
greenfeeintäkter som förra 
året, och då detta är en viktig 
inkomst för klubben, så hoppas 
vi att denna trend håller i sig. 

Därför är det viktigt att vi medlem-
mar ger plats åt gästerna på de attraktiva 
tiderna genom att så långt som möjligt 
gå ut i 4 bollar och om man får förhinder 
avboka redan bokad tid!

Vad vi som spelar kan tillföra, är att hjälpas 
åt att hålla ordning genom att :

- Laga nedslagsmärken på green och 
lägga tillbaka uppslagna torvor. 
- Plocka med oss tillbaka det skräp 
som tyvärr idag slängs på banan 

som papper, burkar etc. Vi har 
sopstationer vid klubbhuset 
och kiosken ! 

- Cigarettfimpar (nedstuckna 
på tee) och snuspåsar har 

inte på banan att göra.
Vår personal har vikti-

gare saker att göra än 
att plocka skräp !

Styrelsen är fullt sysselsatta med att arbeta 
i de olika grupper inom ”en 4 skåne” som 

är tillsatta för att arbeta fram ett förslag till 
medlemmarna, att presenteras vid höst-
årsmötet, där visionen är ”en klubb fyra 
banor”.  ( se sid. 9 ) 

De grupper som arbetar är:

- Juridik, ekonomi och anställd personal
- Idrott, elit och juniorer
- Tävling, utbildning och kommitté-
   verksamheten.
- Pro, shop och krögare.
- Administration, kansli och 
  medlemsservice.
- Banskötsel och fastigheter.
- Marknad och sponsorer. 

Att fördjupa samarbetet är en nödvän-
dighet, för att vi fortsatt skall ha en väl-
mående anläggning, och kunna hålla nere 
olika typer av avgifter, men till sist är det ni 
medlemmar som tar beslutet.

I en bransch som golfen, med över-
utbud och vikande efterfrågan, är det 
viktigt att bygga ett starkt varumärke. Det 
innebär att jobba aktivt med varumärket 
(klubben/en 4 skåne), att hitta nya väger 
samt att våga sticka ut. 

En 4 skåne är redan ett starkt varu-
märke, och nu är det viktigt att vi utvecklar 
det genom att ni medlemmar fattar kloka 
beslut i höst på respektive klubbs höstårs-
möte.

Det är då viktigt att alla är så välinfor-
merade som möjligt, vilket ni kommer att 
bli under hösten, samt att ni medlemmar 
sätter er in i de olika frågorna. 

Klubbens ekonomiska resultat 
efter 5 månader är något sämre än 
förra året och den stora skillnaden 
är minskade sponsorintäkter, även 
om antalet sponsorer ej minskat.

Våra totala kostnader för året 
är något lägre än förra årets kost-
nader, trots högre räntekostnader.

Vår tävlingsvecka står nu för 
dörren, och vi hoppas att ni alla 
deltager i någon av tävlingarna, 
och för att få fram resultatlistorna 
så snabbt och rätt som möjligt, är 
det viktigt att vi alla fyller i våra 
scorekort på ett så tydligt sätt som 
möjligt, så att tävlingsledningen 
slipper att gissa eller i värsta fall 
presentera felaktiga resultatlistor. 

Antalet medlemmar är till dags 
datum samma som vid årsskiftet, 
vilket innebär att vi fått ett tillskott 
på c:a 100 medlemmar. 
Låt oss alla ”gamla medlemmar” 
hjälpas åt att få dem att lära känna 
sig hemma på vår klubb!

Till sist hoppas jag 
att ni alla får en fin 
golfsommar, och 
att vi kan vårda och 
utveckla den fina 
stämning som jag 
upplever att vi har på 
vår klubb.

Per Sundberg
Ordf.
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Per Sundberg, 
ordförande
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 Söderslätts
 Golfklubb
        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 2009:
Kansli
Mån - Fre ................ 08.00-16.00

Tel.bokning under högsäsong
Mån - Fre ................ 08.30-15.30
Lör - Sön/helgdagar. 08.00-15.30

Nästa nummer beräknas komma ut
i september 2009.

Kansliet informerar
Bagbricksetikett 2009
Glöm inte att hämta ut din bagbricksetikett för 2009. Har du inte möjlighet att hämta 
under kansliets ordinarie öppettider skicka oss en mail så lägger vi ut det i shopen. 

Klubbvärd och Marshall
Klubbvärdarna har varit igång sen mitten på maj. 

Ni som är intresserade av att göra klubbtjänsten på detta sätt tar lämpligen kontakt 
med mig eller Nils-Göran Johansson i Medlemskommittén.

Order of Merit
I år har tävlingskommittén instiftat en Order of Merit i syfte att öka deltagareantalet på 
våra tävlingar. Det finns 10 blåmarkerade tävlingar i Tävlingskalendern som ingår i Order 
of Merit. Du hittar mer information i Tävlingskalendern.

Medlemsantalet 
Medlemsantalet har en positiv tendens och vi var i början på juni 1281 medlemmar. Vid 
årets början var vi som lägst 1228 medlemmar. 

Bokade golfronder
Tendensen inom Golfsverige är att det bokas fler golfronder jämfört med förra året. Tog 
fram lite statistik för vår klubb och vi har ökat bokningar över tiden med 2% januari-maj 
jämfört med förra året.

Adress och mail
Glöm inte att anmäla adressändringar och 
uppdatering av era mailadresser till kansliet.

Våra strandskator
Nu har vi fått tillökning i ”familjen”. 

Du som har varit här och spelat har säkert sett  
att vi varje år har ett par strandskator  
(Haematopus Ostralegus) som bygger sitt bo,  
i stort sett inom samma kvadratmeter, ute på sydöstra  
delen av parkeringen. 

Paret har ruvat tre ägg. Av dessa tre blev det två pippi extra!

Ha en skön golfsommar! 

Joao Guiomar
Klubbchef

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
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Ti	 7	 Golfstore	Travel	 Ö	 08.00	 en	klass	 Fyrboll	 80	 JK
	 	 end	seniorer	 	 	 	 	 Lag/2delt
On	 8	 Leif	B	Bengtsson	Fritid	 Ö
	 	 Flaggtävling	 	 08.00	 A,	B	 Slagtävling	 80	 TK
	 	 	 	 	 	 	 Singel
To	 9	 Den	lilla	röda	 Ö	 08.00	 en	klass	 Mix	foursome	 80	 TK
	 	 	 	 	 	 	 röd	tee
Fr	 10	 Kors	och	Tvärs	 Ö	 08.00	 en	klass	 Scramble	 80	 HK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/2	delt
Lö	 11	 Glaspågarnaslaget	 Ö	 09.00	KS	 A,B,C,D,E	 se	hemsidan	 80	 TK	
	 	 inkl	fri	lunch	 	 	 	 	 Singel

Augusti		 	 	 	 	 	
Lö	 1	 Städdag		 	 8-12	 	 	 	 	
Ti	 4	 Utbytesdag	 	 se	anslag	 	 	 	 DK
To	 6	 SKIMS	H	65	och	H75	 	 	 	 	 Eslöv	 	 HK
Lö	 8	 Krögarklubban	inkl	lunch		 09.00	KS	 en	klass	 Fyrboll	 170	 TK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/2	delt
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Datum Tävling Starttid Klass Spelform  Avgift     Kommitté

Tävlingsprogram

Klassindelningar och förtydliganden av förkortningar 
finns i den PDF som ligger på vår hemsida. 
Detta gäller också Tävlingsbestämmelser. för KM.

Länk till vår kompletta tävlingskalender är 
http://www4.golf.se/soderslattsgk/bilder/tavlingskalender.pdf

Ni som inte kan läsa denna PDF kan hämta ett verktyg 
att titta på den via denna länken;
http://get.adobe.com/se/reader/

Må	 4	 6	klubbar	 	 09.00	 	 	 	 HK
Lö	 9	 Prova-på-dagar	 	 se	anslag	 	 	 	 MeK
Sö	 10	 Prova-på-dagar	 	 se	anslag	 	 	 	 MeK
On	 13	 Städdag		Bana	 	 16-20	 	 	 	
To	 14	 Business	Golf		kval	 	 08.00	 	 	 	 MK
	 	 endast	sponsorer	
Sö	 17	 HUKE-Tissot	Klockslaget	 Ö	 09.00	KS	 en	klass	 Fyrb,	greens,	fours
	 	 Kval	 	 	 	 	 Lag	/2	delt	 100	 TK
Lö	 23	 Städdag	 	 8-12	
	 	 	 	 	 	 	 Slaggolf	 																				
Lö	 30	 Cancerslaget	 Ö	 08.00		 	 Singel															se	anslag	 TK
	 	 	 	 	 	 																							
Juni		 	 	 	 	 	
Sö	 7	 HUKE-Tissot	Klockslaget	 	 09.00	KS	 en	klass	 Fyrb,	greens,	fours
	 	 Final	inkl	lunch	 	 	 	 	 Lag	/2	delt	 190	 TK
To	 11	 H65	Div	3S	 	 09.00	 	 	 	 HK
To	 11	 H55	Div	3S	 	 13.30	 	 	 	 HK
Fr	 12	 Georges	Trophy	 Ö	 09.00	 en	klass	 Slaggolf	Singel	 80	 TK

Datum Tävling Starttid Klass Spelform  Avgift     Kommitté
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Golfveckan 5-11 juli

Datum Tävling Starttid Klass Spelform  Avgift     Kommitté

Lö	 13	 Söderslättsmixen	 Ö	 08.00	 en	klass	 Mix	greensome
	 	 inkl	lunch	 	 	 	 	 Lag	/2	delt	 	 DK
Sö	 14	 36+		9	hål			 	 se	anslag	 	 	 	 MeK
To	 18	 Städdag	 	 18-22	 	 	 	
Lö	 20	 SAS	Masters	Challenge	 Ö	 08.00	 en	klass	 Fyrboll		 500/lag	 TK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/2	delt
Lö	 27	 Utvägen	Open	inkl	lunch	Ö	 09.00	KS	 en	klass	 Fyrboll	 170	 TK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/2	delt
Juli
To	 2	 Städdag	Bana	 	 18-22

Sö	 5	 Jokern	inkl	lunch	 Ö	 09.00	KS	 en	klass	 Poängbogey	 	 DK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/4+singel
Må	 6	 Shopens	dag	 Ö	 08.00	 A,B,C,D,E	 se	hemsidan	 80	 TK
	 	 	 	 	 	 	 Singel

To	 13	 H65	Div	4S	 	 09.30	 	 	 	 HK
To	 13	 H55	Div	4SV	 	 13.30	 	 	 	 HK
Lö	 15	 KM	 	 08.00	 	 se	hemsidan	 20	 TK
Sö	 16	 KM	 	 08.00	 	 se	hemsidan	 	 TK
To	 20	 H	45	Div	4S	 	 13.30	 	 	 	 HK
Fr	 21	 PRO-AM	med	Vellinge	 	 se	anslag	 	 	 	 MK
Lö	 22	 PRO-AM	med	Vellinge	 	 se	anslag	 	 	 	 MK
Lö	 22	 Damernas	resa	 	 	 	 	
Sö	 23	 Damernas	resa	 	 	 	 	 	 	
Sö	 23	 SKIMS	H	35,	H45	och	H55		 	 	 	 Skepparslöv	 	 HK
Lö	 29	 Söderslättaren	 Ö	 08.00	 	 se	hemsidan	 	 TK

September	 	 	 	 	 	 	
To	 3	 H35	Div	3SV	 	 13.30	 	 	 	 HK
Lö	 5	 Städdag	 	 8-12	 	 	 	 	
Lö	 5	 Aktieslaget	 Ö	 13.00	 A,	B,	C	 slaggolf	singel		se	anslag	 TK

Datum Tävling Starttid Klass Spelform  Avgift     Kommitté

To	 22	 Hösttröst	(ej	golf)	 	 	 	 	 	 	 DK
Lö	 24	 Städdag	 	 8-12	 	 	 	 	
Lö	 24	 Soppgolfen	börjar	 Ö	 09.00	 en	klass	 	 100	 HK	
	 	 för	säsongen.	Inkl	soppa
Lö	 31	 Soppgolf	inkl	soppa						 Ö	 09.00	 en	klass	 	 100	 HK

November 7,	14,	21,	och	28	 	 	 	 	 	 	
Lö	 	 Soppgolf	inkl	soppa	 Ö		 09.00	 en	klass	 	 100	 HK

December 5,	12	och	19	 	 	 	 	 	 	
Lö	 	 Soppgolf	inkl	soppa	 Ö		 09.00	 en	klass	 	 100	 HK

Lö	 26	 Julgodis	 Ö	 09.30	 en	klass	 																						julklapp	50	 HK
	 	 	 	 	 	 	

Träna	på	Drivingrangen	18	bollar	10.-,	10	hinkar	170.-,	30	hinkar	420.-,	90	hinkar	1.000.-

Datum Tävling Starttid Klass Spelform  Avgift     Kommitté

	 	 	 	 	 	 																							
Sö	 6	 Toppengallerian	 Ö	 09.00	KS	 	 Fyrboll	 80	 TK
	 	 enkl	förtäring	före-under-efter		 	 	 Lag	/2	delt
To	 10	 Final	Veterangolfen	 	 08.30	 	 	 	 HK
Sö	 13	 Klass-KM	 	 08.00	 	 se	hemsidan	 20	 TK
To	 17	 H75	Div	3S	 	 09.30	 	 	 	 HK
To		 17	 H45	Div	2S	 	 13.30	 	 	 	 HK
Lö		 19	 Final	Måndagstävling		 	 09.00	 	 	 	 HK
Sö		 20	 Final	Onsdagstävling	 	 08.30	 	 	 	 HK
Sö		 20	 Final	Helan	o	Halvan	 	 11.00	 	 	 	 DK
Sö		 27	 Beginners	Trophy	 	 se	anslag	 	 	 	 MeK

Oktober		 	 	 	 	 	
Sö	 4	 Final	serielagen	 	 09.30	 	 	 	 HK	+	DK
	 	 herrar	och	damer
Lö	 10	 Kommittégolf	 	 09.00	 	 	 	 	
Lö	 17	 Gåsagolf	med		 Ö	 08.00	 A,	B,	C	 slagtävling	 80	 TK
	 	 Malmö	Burlöv	på	SslGK	 	 	 	 	 och	slaggolf	singel

Datum Tävling Starttid Klass Spelform  Avgift     Kommitté
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Golfveckan 5-11 juli

Datum Tävling Starttid Klass Spelform  Avgift     Kommitté

Lö	 13	 Söderslättsmixen	 Ö	 08.00	 en	klass	 Mix	greensome
	 	 inkl	lunch	 	 	 	 	 Lag	/2	delt	 	 DK
Sö	 14	 36+		9	hål			 	 se	anslag	 	 	 	 MeK
To	 18	 Städdag	 	 18-22	 	 	 	
Lö	 20	 SAS	Masters	Challenge	 Ö	 08.00	 en	klass	 Fyrboll		 500/lag	 TK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/2	delt
Lö	 27	 Utvägen	Open	inkl	lunch	Ö	 09.00	KS	 en	klass	 Fyrboll	 170	 TK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/2	delt
Juli
To	 2	 Städdag	Bana	 	 18-22

Sö	 5	 Jokern	inkl	lunch	 Ö	 09.00	KS	 en	klass	 Poängbogey	 	 DK
	 	 	 	 	 	 	 Lag/4+singel
Må	 6	 Shopens	dag	 Ö	 08.00	 A,B,C,D,E	 se	hemsidan	 80	 TK
	 	 	 	 	 	 	 Singel
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Passa på att inhandla denna bok som vi 
har i shopen. Vi säljer den för 40 kronor.

Joao - klubbschef

Distriktsdomare

Klassindelningar och förtydliganden av förkortningar 
finns i den PDF som ligger på vår hemsida. 
Detta gäller också Tävlingsbestämmelser. för KM.

Länk till vår kompletta tävlingskalender är 
http://www4.golf.se/soderslattsgk/bilder/tavlingskalender.pdf

Ni som inte kan läsa denna PDF kan hämta ett verktyg 
att titta på den via denna länken;
http://get.adobe.com/se/reader/

Rune Bengtsson 
är en av 10-15 personer som på Söder-
slätts GK har en klubbdomarutbildning. 

Skånes Golfförbund har klubbdo-
marutbildningar med 2 dagars praktik 
med test och teori. Sedan pluggar man 
hemmavid.

För några veckor sedan deltog han 
i ett regeltest som genomförs i Sveriges 
alla golfdistrikt för distriktsdomare. 
Rune klarade testet och är nu assiste-
rande distriktsdomare.

För att bli distriktsdomare krävs ett 
godkänt test också nästa år. Testet be-
står av 50 frågor utan hjälpmedel och 45 
som man får använda regelböcker till.

Rune började sin bana med att sitta 
i utbildningskommittén för nybörjare, 
numera medlemskommittén.

Klubben har regelgenomgångar 
under vårkanten för att ringrostiga skall 
kunna hitta tillbaka i gamla spår.

Att ta steget från klubbdomare till 
distriktsdomare är ett stort steg så till 
vida att man får plugga mycket på regel-
sidan. Framförallt är det tolkningen av 
regler i olika sammanhang.

Varje distriktsdomare får 3-4 tävling-
ar/år av Skånes Golfförbund att döma.

2 nya förbundsdomare i Skånes 
Golfförbund är mentorer för distrikts-
domarna.

Nästa steg är förbundsdomare som 
dömer på tävlingar som Master, PGA, 

Challenge Tour etc. 
Skillnaden handlar om behörighet 

och att skaffa sig bredare register på 
erfarenhet från olika tävlingar.

Är du intresserad av att förkovra 
dig i regelverket och påbörja klubbdo-
marutbildning ta kontakt med Rune på 
telefon 0733-75 26 05 eller med Joao på 
tel 0733-49 73 80 så hjälper de dig att 
komma igång.

Kan tilläggas att den 
vanliga regelboken 
revideras efter vart 4:e 
år medan ”Decisions 
on the rules of golf” 
revideras vartannat år.

- Fri dropp va... :)
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Rätt o Klätt

Du kommer väl ihåg att du som medlem har 
10% på allt i shopen!

Glöm inte att titta in på klubbens hemsida för 
att få info om shopens aktuella kampanjer.

Vi i shopen önskar er alla en riktigt glad golf-
sommar!
Tina, Katarina och Agust
PS. Priserna gäller så långt lagret räcker.
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Packer Maxi Vagn - 1395:-
Finns i färgerna: rosa, vit, silver, svart och 
röd metallic

Carin Koch Pannband - 129:-
Disney Piké - 399:-
Disney Kjol - 299:-

Damdocka
Carin Koch Hatt - 149:-
Röhnisch Klänning - 599:-
Disney Hooded Cardigan - 699:-

Herrdocka
Titleist Keps - 199:-
Abacus Piké - 499:-
Oscar Jacobson Slipover - 799:-
Oscar Jacobson Byxor - 1199:-
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Rätt o Klätt

Rosa Bandet markeringsknapp med strass - 149:-
Rosa Bandet peggar - 30:- för påse med 20 peggar (finns i två längder)

Plåster - 20:-
Bläckpenna - 20:-

Hela vita plastbollar - 35:-
Regnbågsfärgade gummibollar - 49:-
Orangea, vita och gula plastbollar med hål - 25:-

Plastbollar för träningen!

Köp en pin och stöd 
RosaBandet! 

Köp peggar och 
stöd RosaBandet! 
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Links 2 Links Nybörjarset
Herrset i stål - 3295:- (7 järn, 1 hybrid, 2 träklubbor, putter, bag samt en push-vagn)
Herrset i grafit - 3795:- (7 järn, 1 hybrid, 2 träklubbor, putter, bag samt en push-vagn)
Damset i grafit - 3595:- (6 järn, 1 hybrid, 1 träklubba, putter, bag samt en push-vagn)
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Vårårsmöte

Drygt 80 medlemmar hade samlats till 
klubbens vårårsmöte den 10 mars.

Före själva årsmötet informerade 
ordförande och viceordförande om 
klubbens status, främst vad gäller den 
ekonomiska situationen. Här klargjordes 
att klubben måste redovisa ett positivt 
resultat för 2009.

Hans G Johansson ordf. i medlems-
kommittén,  informerade om förslaget 
till klubbens vision, som skall vara klart 
under våren. 

Själva golfverksamheten gav ett 
underskott på 38 tkr, vilket var en klar 
förbättring mot 2007 då underskottet 
blev drygt 200 tkr.

Vidare informerade klubbchefen 
om Shopens idéer inför året och vikten 
av att vi vänder 2008 års resultat på 
-100 000 kr till en vinst.

Vår pro Agust informerade därefter 
om sin verksamhet och de kurser som 
han kommer att genomföra under året.

Efter det öppnade klubbens ordförande 
själva årsmötet.

Till mötesordförande valdes Lasse 
Vä, (ordf. i Vellinge GK)

Årsmötet hölls i en positiv anda och 

årsmötet godkände den föreslagna års-
redovisningen.

Även klubbens budget (prognos) 
på, som slutar på ett positivt resultat, 
335 000 kr godkändes av årsmötet.

Under punkt 13, val av valberedning, 
hade sittande Herbert Andreasson 
och Marianne Jansson avböjt omval. 
Nyvalda blev Leif Bengtsson och Robert 
Kramer med den sistnämnda som sam-
mankallande.  

Därefter avslutade ordförande års-
mötet.

Per Sundberg vid pennan.
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en 4 skånes hemsida håller på att 
uppdateras till att innehålla även 
en tysk och engelsk hemsida. 
Detta för att kunna möta det 
intresse som förväntas när 
turisterna strömmar in under 
sommaren.

Vår framtid?

www.en4skane.se
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Styrelserna för berörda klubbar har tillsatt 
utredning för att möta den nya utveck-
lingen inom svensk golf. De arbetsgrupper 
som tillsatts har inga begränsningar i direk-
tiven utan allt från att inte göra något alls 
till en total sammanslagning kan bli följden. 
Principbeslut i frågan förväntas ske vid 
klubbarnas årsmöten sista kvartalet i år.

Svensk golf upplever en negativ trend, 
som i högsta grad påverkar befintliga 
klubbar och deras lönsamhet. Vi ser 
tendenser till prioritering av kvantitet 
istället för kvalitet, ökad konkurrens på 
en krympande marknad, diversifiering 
av villkoren för att utöva golfspelet och 
inte minst betalningsmönstret för spelar-
nas utnyttjande av golfanläggningarna.

I denna situation är det viktigt att snabbt 
agera för att tillvarata medlemmarnas 
intressen och förädla gjorda investeringar. 

Vi kan inte utesluta att det är ett 
strukturfel inom branschen, där vi utan 
eftertanke fortsätter i invanda hjulspår 
utan att anpassa oss till förändringarna i 
våra utövares köpbeteende.

Vi har under det senaste året genomfört 
2 enkäter bland klubbarnas medlemmar. 
Dessa visar mycket klart på att de tre 
viktigaste hörnpelarna i samarbetet 
en4Skåne är

* Reducering/optimering av kostnader
* Kostnadsfritt spel på 4 banor
* Fler lediga tider genom samordnat 
   tävlingsprogram

I samtliga dessa fall ligger förväntningarna 
över det som medlemmarna än så länge 
har upplevt bli effekten av en4Skåne. Detta 
gäller såväl den egna klubben som klub-
barna totalt.

Det finns många möjliga lösningar för 
att effektivisera verksamheten. Allt från 
utökat samarbete till sammanslagning av 
klubbarna. Styrelserna för berörda klub-
bar har därför beslutat att tillsätta ett 
antal klubbgemensamma arbetsgrupper 

för att närmare belysa de alternativ som 
står till buds utifrån olika perspektiv, 
såsom idrott, administration, bansköt-
sel/banutveckling, marknadsföring och 
klubbsocial verksamhet.

Grupperna, som har fem ledamöter 
med en av klubbarnas ordförande som 
sammankallande, skall avge slutrapport 
senast den 30 september 2009. 

Avsikten är sedan att presentera ett 
eller flera förslag vid klubbarnas höst-
möten under årets sista kvartal. Ställning 
skall därvid tas huruvida arbetet skall 
fortsätta och i så fall i vilken riktning.

Ytterligare upplysningar kan erhållas 
av ordförandena i resp klubb.

Ny utveckling?

en 4 skane kommer att ha ettTV-inslag på olika båtar under sommaren där de olika 
klubbarna presenteras för att öka intresset för utomstående golfare.
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 Vardagar
 serveras DAGENS RÄTT à 69:-
mellan kl. 11.30 - 14.00.

Här ingår ett härligt salladsbord med 
goda dressingar. Måltidsdryck samt smör, 
bröd och kaffe.

Köket

Söderslätts Golfrestaurang med krögaren Sylvia Szepanski i farten. 

 
Lördagar
serveras SMÖRREBRÖD  
mellan kl. 11.00 - 15.00.
Man kan välja mellan 5 olika sorter!
3 st för 90:-. 1 st för 35:-.

 
Söndagar
serveras BRUNCH 
mellan kl. 11.00 - 15.00.
Denna består av en kall och en varm buffé. 
Kaffe efter maten ingår!
Hela denna härlighet kostar 90:- / person.

 
OBS !!! Detta ovanstående gäller dock ej 
då det är tävling där lunch ingår!

 
KIOSKEN öppnar dagligen 
den 12 Juni!
Öppettider blir då  9.15 - 17.00
 
 

Med vänlig hälsning
Sylvia Szepanski
Söderslätts Golfrestaurang
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Du har väl inte glömt att du kan utnyttja våra fina lokaler?

Någon som skall gifta sig?

Något barn som skall döpas?

Det är kanske dags för ett barnkalas

eller någons födelsedag som skall vara lite extra?

Vid intresse vänligen ta kontakt med Sylvia på telnr. 040-42 96 86 eller klubbchefen 040-42 96 83.

Våra lokaler

Söderslätts Golfrestaurang med krögaren Sylvia Szepanski i farten. 
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Vad är det som gör att ni väljer att 
starta en sådan här tävling?
Vi är en storsponsor till klubben och vi 
skulle tycka det var roligt om vi kunde ta 
det ett steg till. En återkommande tävling 
med priser från butikerna tror jag med-
lemmarna skulle uppskatta.

Hur många affärer ryms inom 
ToppenGallerian?
I nuläget finnns det 24 butiker och ca 30 
andra verksamheter med kontoren. Som ni 
vet så är bygget igång och i den nya delen 
kommer det 6-7 butiker till.

Finns där någon affär med 
anknytning till Golf?
Vi har Team Sportia som har mycket som 

är användbart till golfare. B-young och MQ 
har en hel del fina kläder till er som golfar. 
De flesta golfklubbar har sin egen shop här 
nere och vi har därför valt att ligga lite lågt 
med golftillbehören.

När kommer bygget av 
ToppenGallerian att vara klart?
Bygget skall vara klart i mitten av novem-
ber. Lindex, apoteket och MQ kommer att 
öppna i nya fina lokaler. I nuläget är inte alla 
lokaler uthyrda men det kommer att bli 
en spännande mix av butiker i ToppenGal-
lerian när allt står färdigt. Tänk en Galleria 
med butiker, restauranger, café, lekland 
och bio. Visst är det fantastiskt i lilla Höll-
viken! Tack alla ni som väljer att shoppa i 
ToppenGallerian!

Toppengaller
ian!

Ny tävling med digert prisbord!
Vandringspokal till vinnaren!
Tävling den 6 september!

Hur många 
kvadrat-
meter 
ryms inom 
Toppen-
Gallerian?
När allt står färdigt 
blr det ca 14 000. 
Därpå har vi ca 70 
kontorslokaler varie-
rande storlekar.

-ger dig mer!

Öppet till kl. 20.00 alla vardagar!
Lördagar 10-17 Söndagar 12-17

Systembolaget: mån - ons 10-18, tor - fre 10-19, lör 10-15

Kungstorpsvägen,  Höl lviken.   
VÄLKOMNA!

www.toppengal ler ian.se

n  i  i  d´s
cosmetics&parfumes

�

BIO
HUSET
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Anläggningskommittén
Byggkommittén
Byggkommittens uppdrag och ambitioner har varit och skall för framtiden vara 
att svara för skötsel och underhåll av byggnaderna och deras närområde.
Att utarbeta förslag på nybyggnadsobjekt och faciliteter som stärker golfklubbens 
attraktionskraft för eventuella nya medlemmar och som ger alla medlemmar käns-
lan av en klubb i nuet och för framtiden.     

Projekteringar
Inneträningsanläggning i ladan planerad och kalkylerad år 2002. Ej utförd.
Flytt av kiosk samt ordnande av nya toaletter. År 2001-2003.
Flytt av parkering och anläggande av klubbhusområdet med träningsgreener. År 2004.
Byggande av passagen genom ladan och plattsättning av innergård. År 2004-2005.
Ombyggande av södra flygeln till shop och bag-rum. År 2006-2007.
Ombyggnad av banpersonalens utrymme och sliperi. År 2007.
Planerat och byggt ut utslagshuset (villa agust) är 2007-2008.
Byggt om bantoaletterna med pumpstationer med ansl. till kommunens VAsystem. År 2007-2008.

Kommande projekt
Beräknat och skissat på flytt av shop in till huvudbyggnaden. År 2008. Ej utfört.
Beräknat och ritat förslag till studio för vinterträning. Juniorutrymmen ovan shop. Ej utfört.

Medlemmar
Ernst Gunnarsson Ordförande
Paul Lindau Sekreterare
Bengt Frick Styr och reglering
Dan Jonsson Murare och snickare
Mats Månsson Eltekn.
Tomas Kimrin Kabel och kommunikationsyst.
Börje Nerheden Allmän byggnadstekn.
Arne Svensson  Fastighetsskötare

Toppengaller
ian!

-ger dig mer!

Öppet till kl. 20.00 alla vardagar!
Lördagar 10-17 Söndagar 12-17

Systembolaget: mån - ons 10-18, tor - fre 10-19, lör 10-15

Kungstorpsvägen,  Höl lviken.   
VÄLKOMNA!

www.toppengal ler ian.se

n  i  i  d´s
cosmetics&parfumes

�

BIO
HUSET
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Medlemskommittén
REGELKUNSKAPER 
Årets första regel-genomgång, som den 24 april leddes av Nils 
Göran, lockade 25 deltagare. Ungefär 50/50 män och kvinnor. 
En fråga som togs upp var hål 14 där det finns en mark-remsa 
mellan två vatten. Frågeställningen var dels om man får grunda 
klubban och dels om man ska droppa där bollen skurit ut, dvs 
bakom första vattenhindret. Men det är röda pinnar runt båda 
hindren, med en remsa mellan som är spelfält. Du får alltså 
grunda klubban om bollen landat och blivit kvar mellan dam-
marna och droppa där om bollen gått över första dammen och 
ner i det andra vattenhindret.

 
Nu börjar trivsel- och tränings-
rundorna för spelare med 36 +.
Aktiviteterna för spelare med hcp 36+ genomförs främst på 
korthålsbanan torsdagkvällar: 7 maj, 28 maj, 4 juni, 2 juli, samt 
den 6:e och 20 augusti, vilket är ett bra komplement till lektio-
ner.  Vi samlas då kl 18:30 i receptionen. Efter spelet, som brukar 
ta en timme, så fikar vi och följer upp det som har hänt på 
banan, ger tips och tar eventuella regeltolkningar.

Vi har lagt in två söndags-rundor på stora banan. Vi spelar 
9 håls poängbogey söndag den 14 juni med första start 13:22. 
Samling i receptionen kl 13:00. 

Säsongen avslutas med ”Beginners Trophy” den 27 sep-
tember. Då är det poängbogey över 9 hål för alla som deltagit 
i någon av aktiviteterna för spelare med 36+. Första start är kl. 
13:22, samling i receptionen 13:00. Efter golfrundan samlas vi 
för fika och prisutdelning.

Anmälningslista för våra medlemsaktiviteter finns på 
anslagstavlan i Klubbhuset. Det går också bra att anmäla sig på 
telefon till kansliet.

Väl mött
Nils-Göran och Lillemor
Medlemskommittén

More than a watch
Tissot, Innovators by Tradition.

� Meteo - Relative and absolute pressure
� Altimeter (Matterhorn 4478m) -

Altitude Difference Meter
� Chrono - Timer
� Compass - Azimuth (Heading)
� 2 Alarms
� Thermo
� Perpetual calendar - 2 Time zones
� Red backlight

FUNCTIONS

ww
w.

tis
so

t.c
h
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Presentation av TISSOT

Mats Brandt
Tissot
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Om Tissot
Tissot, etablerat varumärke sedan 1853, är 
ett av de större schweiziska klockvarumär-
kena, men det är de små detaljerna som 
gör oss enastående i frågan om kvalitet, 
nyskapande och design. Tid är pengar 
och Tissot ”paketererar” denna dyrbarhet 
i form av klockor som ger våra kunder 
oöverträffad funktion och nöje.

Varumärket Tissot
  Tissots varumärke och produkter är 
spridda över hela världen och klockorna 
finns i alla prislägen, allt från 1495 SEK till 
väldigt exklusiva klockor med brillianter 
och guld.

Klockorna finns i 
ca 1300 olika skepna-
der för att passa till 
alla marknader där 
olika intressen finns. 
T.ex. så vill en person i 
Norden gärna ha vat-
tentäta klockor.

Klockorna finns 
med Quartsverk och 
automatverk. 

Tissot har en rikstäckande säljorgani-
sation i hela Sverige.

Väl mött i 
klockornas 
värld 
med 
Tissot!

www.tissot.ch
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Medlemskommittén
Klubbens Prova På Dagar!

Folk anländer för att anmäla sig till Prova På Dagarna. På bilden nedan instruerar Jan Tilmanis inför ett slag.
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Medlemskommittén

Golfintresset är stort i 
alla åldrar 
Helgen 9-10 maj kom drygt 60 intresse-
rade till Söderslätts Prova På Dagar 
med puttning, chip och utslag på dri-
ving-rangen. Det var några fler flickor/
damer än manliga deltagare, vilket be-
kräftar att det finns en bra rekryterings-
potential om vi kan tillvara intresset från 
denna målgrupp.

Vädret blev bra och alla åldrar var 
 representerade; grabbar och tjejer i ton-
åren, några äldre par och bekanta som 
såg golfen som en möjlighet att göra 
saker tillsammans och en som provade 
på golf under sista tiden under sin gravi-
ditet. Kort sagt - intresset finns  bland  
          alla. Ungefär var tredje del tagare      

stannade kvar efter de tre timmarnas 
träning, slog själva på rangen eller gick 
korthålsbanan med någon guide från 
klubben. Några anmälde direkt intresse 
för Gröna Kort-kurserna och i likhet med 
i fjol så leder säkert aktiviteten till ett 
antal nya medlemmar. 

 - Joao och Agust följer upp intresset 
och närliggande klubbar kan säkert dra 
fördel av våra Prova På Dagar också men 
det är naturligtvis inget problem för oss 
om vi bidrar till att fler börjar spela golf, 
kommenterar Medlemskommitténs ord-
förande Hans G. Johansson. Som också 
tackar alla som på olika sätt bidrog till att 
det blev ett uppskattat arrangemang.
 

Klubbens Prova På Dagar!

Golfintresset är stort i alla åldrar

Kevin och 
Desirée 

provar på att 
spela golf.

Joao assisterar medan Agust (pro) förklarar grepp och dylika problem inför slagen under Prova På Dagarna.

Per-Erik Larsson instruerar sina ”elever” i konsten att putta bra.
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Sponsorgolfmästerskapet

Sponsorgolfmästerskapet vanns i år av PartnerTech Vellinge AB (Håkan Jakobsson o. Andreas Almer) på 66 slag netto följt av Sto Scandinavia AB (Fredrik Persson o. Robert Nilsson) med samma resultat och J&G Management AB (Jan Persson o. Carl-Gustaf Söder) på 67 slag.

Vilket trevligt prisbord va!

18  |  Rätt o Slätt nr 2 - 2009



Rätt o Slätt nr 2 - 2009  |  19

Sponsorgolfmästerskapet

Sponsorgolfmästerskapet vanns i år av PartnerTech Vellinge AB (Håkan Jakobsson o. Andreas Almer) på 66 slag netto följt av Sto Scandinavia AB (Fredrik Persson o. Robert Nilsson) med samma resultat och J&G Management AB (Jan Persson o. Carl-Gustaf Söder) på 67 slag.
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Mannekängerna

Bananvärmare? 
Nice. 39 SEK i vår GolfShop... ;)

Vinnare av vårkul 
Agneta Nilsson och 
Inger Olsson

S
Damkommittén

Vårkul
Säsongsstart för damerna var som vanligt 
Vårkul den 19 april, ca 66 damer gav sig ut 
i parspelet greensome i ett soligt väder.  En 
överraskning fanns när spelet var avklarat, 
representanter från Mary Kay stod be-
redda att smörja in händerna på damerna 
och göra dem silkeslena. 

Den egna shopen arrangerade mo-
devisning med hjälp av mannekänger i 
alla åldrar. Enligt utsago från shopen gick 
försäljningen bra denna dag. 

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

Helan och Halvan
Säsongstart även för dessa tävlingar star-
tade v 17, många damer har spelat de första 
veckorna i snitt 45 damer/vecka. 

Den lottade tisdagstävlingen är populär 
och jag frågade en del damer varför de 
spelar på tisdagarna. De menade att det var 
kul att lära känna andra damer i klubben, 
och att alla kände sig välkomna oavsett hcp 
och nivå på spelet. 

Ibland går golfspelet bra och ibland vill 
man egentligen inte lämna sitt scorekort 
men gemenskapen bland damerna upp-
väger ev ”dåliga dagar” i spelet.

Kommande aktiviteter för DK är  
Jokern den 5 juli. 

Har ni frågor kring damkommittén 
eller idéer ni vill framföra, tveka inte, ta 
kontakt med oss

Agneta Bjuväng

Vinnare av vårkul blev Agneta 
Nilsson och Inger Olsson, som 
kunde välja på ett digert pris-
bord, som vi kan tacka lokala 
sponsorer för.
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Herrkommittén
Herrkommittén arrangerar en, 
som vi tror, rolig tävling under 
söderslättsveckan. 

 
Kors o Tvärs 
heter denna tävling. 

Man kommer att spela banan baklänges 
och kommer därmed att sluta på hål 1.

Tävlingen blir en lagtävling, 2-manna 
lag/Scramble, och kommer att spelas 

fredagen den 10 juli.

Herrkommittén
Roland Olsson

Tävlingskommittén

Marknadskommittén

Då har äntligen golfsäsongen kommit 
igång. Deltagarna i Äggaröran, årets första 
tävling i tävlingskommitens regi, fick 
uppleva en vacker vårdag som gjord för 
bra resultat vilket det också visade sig bli. 
Lag Peter Gislander från Ljunghusen GK, 
Joakim Nilsson samt Marcus Magnertoft 
från Flommens GK vann på 58,4. 

Detta var också startskottet Order Of 
Merit. Undertecknad har fått höra en 
del synpunkter om formen och reglerna 
kring denna. Bra, ju fler synpunkter som 
kommer in gällande våra tävlingar och 
inte minst reglerna kring Order Of Merit 
desto bättre kan det bli till nästkommande 
säsong. 

Den 2 maj spelades Två Generationer, en 
mycket populär tävling. A-klassen vanns av 
Axel och Christina Wadhed-Arinbjarnarson 
med 41 poäng. Segrare i B-klassen blev 
Fredrik och Sune Persson från Vellinge GK. 
Vi tackar tävlingsledningen i respektive 
tävling för en bra insats.
Vid pennan Bo Knutsson

Soligt och vackert på årets första tävling.

Efterlysning ”donatorer”
Klubben får regelbundet förfrågningar från 
företag och privatpersoner om möjligheter 
att göra enstaka donationer. Alla ser ju inte 
våra sponsorpaket som en naturlig lösning, 
men vill hjälpa till på annat sätt.

Ett fint exempel på donation är Ronny 
Nordström som nyligen skänkte en 50 
tums Tv till vårt klubbhus. Stort TACK!

Kan du tänka dig att ställa upp med 
något, stort eller litet? Det kan vara ma-
terial till bana/ klubbhus eller varför inte 
något att förgylla våra prisbord med. Vi 
har en ambition att under året ”vässa” 
våra prisbord och tar givetvis tacksamt 
emot alla bidrag. Kanske jobbar du på ett 
företag, som kan tänka sig att lätta lite på 

reklamförrådet eller bland varorna? Eller 
din arbetsgivare kanske kan tänka sig att 
sponsra med en liten skylt på parkeringen? 
(till att börja med.) 

Kontakta sponsoransvarige Ulf Ny-
ström 0708-27 11 11 eller klubbchefen 
Joao Gouimar.
Staffan Waldemar

Hus T: 

Sponsor: Höllviksnäs Förvaltnings AB

www.floridavacation.se

Hus W: 

Härliga golfbanor - vackert väder!

Florida HOLLYWOOD / FT LAUDERDALE

Hyra egen poolvilla?

fr. 1850kr/dag, 250 kvm, 8 pers
fr. 1350kr/dag, 120 kvm, 6 pers



22  |  Rätt o Slätt nr 2 - 2009

HUKE-TISSOT kval

Måndagen den 18 maj spelades 
HUKE-Tissot Klockslagets kval här på 
Söderslätts GK. 

54 lag gjorde upp om 13 platser till 
Finalen den 7 juni. Mer om finalen kom-
mer i nästa nummer av Rätt o Slätt.

Kvalresultat:
Johanna Brahed o Christian Rosén 64.5
Rolf Palmqvist o Håkan Evald 65.5
Luciano Deponte o Per-Erik Larsson 67.0
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HUKE-TISSOT kval
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