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Per Sundberg lämnade över 
ordförandeskapet till Olle Ridell!
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Ordföranden har ordet

Jag är 70 år ung och har varit med i 
Söderslätts GK sedan klubben startade, 
så jag är nog bekant för de flesta 
medlemmar.  Jag är bosatt i Höllviken 
sedan 1967. Har varit med i föreningslivet  
inom annan idrott.

De sista 14 verksamma  arbetsåren 
hade jag eget företag, dessförinnan var jag 
verksam i restaurangbranschen.
Mina visioner är att försöka komma med 
lite nya idéer och tankar om hur klubben 
ska fungera.

Jag vill passa på att önska alla medlemmar 
en riktigt 

GOD JUL och 
ett GOTT NYTT 
GOLFÅR!
Hälsningar från Er nya ordförande
Olle Ridell
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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 från 1 november 2010
till 27 februari 2011:

Kansli
             Vardagar 09:00-15:00. 
        Helgdagar stängt.
        Mellan den 20/12-9/1 är kansliet 
        helt stängt.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2011.

Kansliet informerar

Årsfakturan
Fakturan för 2011 skickades redan i slutet på oktober. Nytt för nästa år är att man kan göra ett 
tillval för att få ett mervärde i sitt medlemskap. Är du intresserad av att krydda ditt medlemskap 
med Rubin eller Diamant tag kontakt med kansliet via telefon eller email.

Rubin 7 000 kronor (fullt medlemskap + 2 000 kronor)
Omfattar samma förmåner som helveckomedlem med följande tillägg.
4 årsbundna greenfeebiljetter per år som kan användas för att spela med egna gäster.
Rätt att spela i speciell tävling för ”Rubin-klassen” med generöst prisbord (ord. tävl.avg)
Rätt att förboka tider 4 veckor innan starttid.
Köp av 2 dussin golfbollar och 1 par golfskor i utvalt sortiment till ett mycket förmånligt pris *).
Fritt rangekort för eget bruk.
Fri användning av konferensrummet för eget arrangemang, kan förhandsbokas en gång per år.

 
Diamant 9 000 kronor (fullt medlemskap + 4 000 kronor)

Omfattar samma förmåner som helveckomedlem med följande tillägg.
Möjlighet till 10 fria grupplektioner/år med ca 10 i varje grupp. Fasta tider enligt schema.
8 årsbundna greenfeebiljetter per år som kan användas spela för att spela med egna gäster.
Rätt att spela i speciell tävling för ”Diamant-klassen” med generöst prisbord (ord. tävl.avg)
Rätt att förboka tider 4 veckor innan starttid.
Köp av 4 dussin golfbollar 1 par golfskor i utvalt sortiment, till ett mycket förmånligt pris *). 
Fritt rangekort för eget bruk.
Fri användning av konferensrummet för eget arrangemang, kan förhandsbokas en gång per år

*) Samköp av skor och bollar, en gemensam beställning som samordnas en gång per år.

Värdebevis
Behöver du hjälp med att sälja ditt Värdebevis? Tag kontakt med kansliet så hjälper vi dig.

Bagskåp
Vänligen städa undan i era skåp. För dig som inte är i behov av ett bagskåp längre och kanske inte 
använt det under året, tänk på att det finns en hel del intresserade medlemmar i kö.

Upphittade pinaler
Om ni tappat bort något, kom in och kolla om du finner det bland upphittade pinaler. Det som 
inte är hämtat till årsskiftet åker iväg till tippen.

Tidbokning
Under december-februari gäller bokning via nätet eller  i Git-terminalen samt skriven bollränna. 

Gå gärna in på vår hemsida www.soderslattsgk.se lite då och då för att se aktuell information.

Rätt o Klätt Julbazar 
Den 11 och 18 december kommer shopen att hålla julbazar mellan 12:00-15:00. Kom och fynda till 
helt galna priser! Vi bjuder på glögg och pepparkakor, välkommen!

Adressändring
Anmäl adressändring omgående på golf.se eller ring mig. Detta är viktigt inte minst för årets med-
lemsfakturering samt Svensk Golf och klubbtidningen.

Joao Guiomar
Klubbchef

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

http://www.holmbergs.com/


4  |  Rätt o Slätt nr 4 - 2010

Höstårsmötet

På höstårsmötet deltog 81 medlemmar 
vilket får anses vara helt OK med hänsyn 
till att svenska fotbollslandslaget spelade 
EM-kval borta mot Holland. 

Per Sundberg avgick som ordförande 
efter 10 år och lämnade över ”taktpinnen” 
till Olle Ridell.

Olle Ridell, med bakgrund såväl inom 
företagsledning som föreningsliv på natio-
nell/lokal nivå presenterade sig och valdes 
som ny ordförande på 1 år.

Avgick gjorde även Kerstin Nyström 
som varit ledamot under ett antal år. För 
nyval på 2 år valdes Peter Mårtensson 
samt Kaj Nilsson. 

Klubben tackar Per Sundberg och 
Kerstin Nyström för ett bra samarbete 
under dessa år och hälsar samtidigt Olle 
Ridell, Peter Mårtensson och Kaj Nilsson 
välkomna till ett intressant och engage-
rande föreningsarbete. 

En nöjd klubbchef under höstårsmötet.

Olle Ridell

Höstårsmötet hade mycket 
att ta upp i år.
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Höstårsmötet

Peter Lundqvist  och Joao Guiomar 
vann match-KM lag.

Tord Anderson vann match-KM singel. 
Tord blev även klubbmästare för H65.

Ernst Gunnarsson blev klubb-
mästare för H75.

Bo Knutsson, ordförande i Tävlingskommittén, 
förrättade prisutdelning.
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Styrelsen för Söderslätts GK under 2011.

Olle
Ridell

Tommy
Mårtenzon

Hans G. 
Johansson

Christina
Wadhed-

Arinbjarnarson

Jan
Persson

Kaj
Nilsson

Peter
Mårtensson

Glenn
Gundmark

Ulf
Ejlertsson
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Sponsorträff på Golfstore

Marknadskommittén har en ambition 
att utveckla samarbetet med sponso-
rerna i klubben. Som ett led i detta har 
vi startat en årlig sponsorträff, förlagd 
hos några av våra sponsorer. Tanken är 
att aktuellt företag får presentera sitt 
företag för övriga sponsorer, att bygga 
nätverk samt att ha ett allmänt erfaren-
hetsutbyte.

Vår första träff förlades till Golfstore. 
Man berättade på ett professionellt sätt 
om sitt franchisekoncept och om hur 
man har exakt koll på vad varje golfshop 
säljer och vad som finns eller bör finnas 
i shopen. 

Vad många inte vet är att man erbju-
der en lägsta pris garanti. Detta innebär 
att man alltid garanterar att inte vara 
dyrare än konkurrenterna på ordinarie 
sortiment. 
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Så även givetvis i vår shop, som fram-
över kommer att drivas av vår pro Agust 
Arinbjarnason och Jan Tilmanis.

Golfstore informerade också om sin 
resebyråverksamhet, Golfstore Travel, 
där man erbjuder skräddarsydda golf-
resor till alla de vanligaste resmålen. 

Från klubbens sida informerade vi 
om årets aktiviteter och vad som plane-
ras för nästa år. 

Här kan då bl a nämnas sponsorgolf-
resan, som nästa år går den 18-20 maj till 
Vilnius, Litauen. 

Vidare presenterade vi vår nye ord-
förande Olle Ridell samt våra nya spon-
soransvariga Joao och Agust.

Tanken är att detta ska bli en årlig tra-
dition, där alla sponsorer ska lära känna 
varandra och knyta kontakter. 

Det blev en trevlig kväll med intres-

Sponsorträff hos Golfstore i Vellinge

sant information och goda baguetter!

Någon sponsor som vill ta hand om 
arrangemanget nästa år? 
Kontakta undertecknad!

Staffan Waldemar
Ordf MK.
Tel 070-534 9814

Mattias Bruhn - rekryteringsansvarig på Golfstore.

http://www.golfstoretravel.se/page/1
http://www.golfstore.se/
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Mattias Bruhn - rekryteringsansvarig på Golfstore.

Sponsorträff på Golfstore
På 35 år har vi vuxit stadigt och är nu Euro-
pas största fackhandelskedja inom golfen 
– 245 Golfstore-pros och Golfstore-buti-
ker i sex länder; Sverige, Danmark, Norge, 
Tyskland, Holland, och Österrike. Vår upp-
gift inom Golfstore är att göra golfen ännu 
roligare för dig. Och vi har utvecklat vårt 
koncept med fyra bärande idéer, så att 
du alltid får den bästa hjälpen hos oss.

Gedigen fackkunskap 
Du har alltid tillgång till den bästa fackkun-
skapen, för din Golfstorepro är en välut-
bildad PGA-pro som kan ge dig tips, kloka 
råd och ordentlig utbildning om svingen, 
om spelet och om utrustningen.

Rätt plats Du hittar oss alltid där du 
spelar, vid banan, vid driving rangen och 
vid övningsgreenen. Var annars?

Utvalt sortiment Funderar du på att 
förnya din utrustning, helt eller delvis, så 
hittar du ett utvalt sortiment av mark-
nadens bästa och mest prisvärda i din 
Golfstorebutik.

Garanterat Lågt Pris För att du inte ska 
behöva fara runt och jämföra priser innan 
du handlar så får du alltid 
Garanterat Lågt Pris*.

* Om du inom 14 dagar kan köpa en likadan produkt 
till ett lägre pris i en lokal butik (i samma kommun 
eller angränsande kommuner. Ej postorder/internet), 
så betalar vi mellanskillnaden. Det enda vi begär är 
att produkten har samma specifikationer och att den 
kan köpas på lika villkor. Kom ihåg att ta med kvittot.
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Golfstore har ett eget märke på bollar; 
BLACK OWL GOLF
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Sponsorträff på Golfstore
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Christian Palmqvist - ansvarig för Golfstore Travel

http://www.golfstoretravel.se/page/1
http://www.theannikaacademy.com/
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Prova-på-dagarna i maj.

Samarbete mellan Söderslätts GK ochVanningen – Friskis&Svettis i Vellinge.
Under hösten-vintern  har vi för avsikt att ge våra medlemmar ett mervärde 
genom att ingå ett samarbete med både Vanningen och Friskis&Svettis i 
Vellinge.

Grundtanken är att ni får tillgång till deras faciliteter under hösten-vintern samt erbjuda deras medlemmar tillgång till vår golfanläggning under 
våren-sommaren till förmånliga priser.Det kan vara allt från att ha tillgång till bassängen en dag i veckan anting-
en på förmiddag eller eftermiddag då Vanningen endast är öppen för våra 
medlemmar.  Möjlighet till vattengympa med utbildad ledare m.m. Möjlighet att träna enskilt eller i grupp på Friskis&Svettis med inriktning 
att stärka upp muskelgrupper som bl.a. används i golfsvingen.Vi har diskuterat olika upplägg med kombinationskort som gäller för 
både Vanningen och Friskis&Svettis.Låter detta intressant får du gärna höra av dig till mig så skall vi försöka 
hitta bra lösningar för våra och deras medlemmar. 

Joao Guiomar
Klubbchef
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Sponsorträff på Golfstore

http://www.vellingefriskissvettis.se/
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http://snobbsport.se

http://digital.globalgolfpost.com/globalgolfpost

http://www.fore.nu

Klicka på facebookikonen så kom-
mer ni till klubbens facebooksida 

- hjälp till att skriva på den!

Klicka på TJANGO och besök 
hemsidan. Läs om vad det är och  

hjälp till att skriva på den!

Internet - vid dåligt väder...

3 hemsidor att roa sig med när man 
INTE känner för att spela golf.

Måste nämna att på Global Golf 
Post finns ett FLERTAL nummer att 
läsa sig genom - speciellt läsvärt om 
man även gillar olika personligheter 
inom golfen.

Man hämtar helt enkelt ner num-
ren i form av PDF från hemsidan och 
läser .

Sö  erslätts
Golfklubb

Sö  erslätts
Golfklubb

Kläder 70 % REA!
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http://www.tjango.se/klubbguide/s-dersl-tts-gk
http://www.tjango.se/klubbguide/s-dersl-tts-gk
http://www4.golf.se/soderslattsgk/
http://www.facebook.com/group.php?gid=117557984927558&v=wall
http://www4.golf.se/soderslattsgk/
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http://digital.globalgolfpost.com/globalgolfpost

Byggkommittén

Tröja - Abacus 699:-

Rätt o Klätt  julbazar 11 o 18 dec

Därför har vi också en byggkommitté som 
har att ta hand om alla byggnader och 
närområden.

Mellemmar i kommittén är Paul 
Lindau, Bengt Frick,Dan Jonsson, 
Tomas Kimrin, Mats Månsson,Arne 
Svensson,Börje Nerheden och under-
tecknad Ernst Gunnarsson.

Under detta året har flera åtgärder 
vidtagits för våra byggnader.

Huvudbyggnadens fasad har ren-
gjorts från mossa. Detta har utförts av 
Dan Jonsson och Arne Svensson. Efter 
rengöring har fasaden målats av Alf 
Andersson och Börje Nerheden.  

Kiosken har fått nytt yttertak av plåt. 
Materialet har i huvudsak ordnats av Per-
Erik Larsson som i övrigt under åren har 
fixat mycket plåtmaterial. Arbetet har 
i huvudsak utförts av Jan Persson och 

Frank Andersson.
Vi har inför kommande år en del 

husreparationer att verkställa , vi emot-
ser gärna frivilliga krafter som hjälp.

Vi eftersöker för kommande år mer 
insatser av frivillig och ideell natur.

Vi har så långt som möjligt pressat 
priser på inköpt material, i vissa fall har 
materialet sponsrats.

De övriga som gjort insatser tackar 
vi utan att nämna namn.   

Byggkommittén har arrangerat och 
lett städdagar under året med hjälp av 
medlemmars klubbtjänst.  

Kom ihåg att frivilliga och ideella insatser 
är nödvändiga för klubbens funktion, 
kanske överlevnad !!!

För hjälp med blommor och plantor har 

”blomsterfonden” givit  en del dock inte 
så mycket som önskvärt. Vi kommer även 
att nästa år be om bidrag till den. Nedan 
nämner vi de som skänkt pengar i varie-
rande storlek.

Bengt Frick
Lars Steen
Ernst Gunnarsson
Arvid Olsson
Erik Larsson
Marianne Jansson
Rune Bengtsson
Carl-Erik Mårtensson
Kerstin o Ronny Orlander

Vi hoppas att 2011 skall bli ett positivt år.

Med vänliga hälsningar 
Ernst Gunnarsson. 

Piké - Puma 499:-
Kjol - Puma 695:-

Handskar 60:-

Kofta - Unlimited 1095:-

Kjorta - Unlimited 495:-
Byxa - Lobster 799:-

Kläder 70 % REA!

Det är inte bara golfspel  i en golfklubb!
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vå evenemang avslutar Damkommitténs aktiviteter för året.

DamkommitténT
Helan och Halvan finalen avslutar 
säsongen. Vinnare skall koras för säsongen, 
och ett flitpris skall delas ut till den dam 
som spelat mycket och med bra resultat. 

Till finalen tar man med sig det bästa 
resultatet på halvan (9 hål) och den bästa 
helan (18 hål) under säsongen. 

Finalen som var den 19 september 
samlade ett fyrtiotal damer. Vädret var 
med oss, dock lite kallt, men ändå en bra 
golfdag med många bra resultat. 

Årets flitpris gick till Lillemor Anders-
son, vandringspriset Helan och Halvan-
gubben.

Vinnare i A klassen blev Anne Larsson och 
i B klassen Barbro Jönnson som även blev 
totalvinnare av årets Helan och Halvan,. 

Damkommittén är nu igång med att 
diskutera nästa års tävlingar, upplägg, 
tidpunkter osv.

Vi vill också rikta ett tack till alla 
damer som spelar våra tävlingar och gör 
dessa till en gemenskap för damerna!

Årets flitpris gick till Lillemor Andersson som fick vandringspriset Helan o Halvan-gubben

Anne Larsson - vinnare i A klassen. Barbro Jönsson - vinnare i B klassen.
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Damkommittén forts.

Är du intresserad av Catharina Segerbankd 
så finns hennes bok Trösterikt att inhandla 

på www.adlibris.com    ddddddddddd

För mer info om 
Catharina klicka här

Catharina Segerbank - talare med temat Näsdukar för skratt och gråt.

Det absolut sista arrangemanget dam-
kommittén står för är 

Hösttröst
där vi träffas utan golfspel i höstmörkret 
och trivs tillsammans. 

Till årets sammankomst hade ca 60 
damer anmält sig. 

Programmet för kvällen var en föreläsning 
av Catharina Segerbank som talade på te-
mat ”Näsdukar för skratt och gråt - i livets 
skiften”. En föreläsning om livets både och.

Kvällen innehöll också som vanligt 
lotterier och mingel, samt en god  
gulaschsoppa som levererades av  
Vellinge Gk.

Damkommittén önskar er alla en 

God Jul och ett 
Gott Nytt År

vi ses till våren då vi startar med Vårkul !

För Dk, Agneta Bjuväng

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173870633
http://www.talarforum.se/catharina.segerbank
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Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
235 94 Vellinge

Sö  erslätts
Golfklubb

NÅGRA AV VÅRA SPONSORER

 

http://glaspagarna.se/
http://www.imkyl.se/Valkommen.html
www.netstore.se
http://www.lehnkering.se/
http://www.ocab.se/
http://www.toppengallerian.se/
http://www.angtvattbilen.se/
http://alarmlaget.se/
http://www.tissot.ch/
http://www.huvudkontoret.se/
http://www.partnertech.com/
http://www.kaizenemballage.se/
http://osterlenab.se/
http://www.chokladhusetlimhamn.se/
http://www.handelsbanken.se/vellinge
http://www.skoglunds.nu/
http://www.ipdix.se/42_ipdix.htm
http://www.sto.se/
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