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Kallelse Vårårsmötet!
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Ordföranden har ordet
         et nya golfåret 2014 ligger ännu i sin 
linda men visst har vi sett flera golfsugna 
ute på vår klubb nu när snön smält och 
även solen hedrade oss med sin närvaro 
några dagar.  Känns det för kallt ute på 
banan ännu, kan man alltid gå en runda i 
vår fina simulator. 

Aktiva och anställda på klubben är 
däremot redan i full gång med planeringen 
av det nya golfåret. Varje kommitté 
planerar för fullt så håll utkik efter deras 
aktiviteter och delta i dessa.

Revisorerna har besökt oss och granskat 
räkenskaperna för 2013. Glädjande nog 
kommer vår resultaträkning för 2013 att 
visa ett positivt resultat.  Ett resultat som 
är en följd av långvarigt hårt arbete från 
många inblandade. Även det likvida läget 

D

Herrkommittén
Det blir lite förändringar på våra 
veckotävlingar inför 2014.

Måndagstävlingarna:
Minst 50 poäng för att nå final, ändras till 
de 30 deltagare som har samlat samman 
flest poäng under säsongens måndags- 
starter, samt de 5 deltagare av övriga som 
har deltagit i flest antal måndagsstarter 

under säsongen. Startavgiften ändras till 
40:-.

Onsdagstävlingarna: 
Minst 50 poäng för att nå final, ändras till 
de 20 deltagare som har samlat samman 
flest poäng under säsongens onsdagsstar-
ter, samt de 4 deltagare av övriga som har 
deltagit i flest antal onsdagsstarter under 

säsongen. Startavgiften ändras till 40:-.
Vi har fått ytterliggare fast starttid på 
onsdagar, 13.00 och 13.10.

Veterangolfen: 

Startavgiften ändras till 60:-.

Herrkommittén / Roland  

har förbättrats under året – för första 
gången på många år har vi klarat av våra 
utbetalningar under hösten utan extern 
finansiering. 

I januari 2014 går vi dessutom in med fler 
medlemmar än vad vi hade vid starten 
av 2013.  Det är roligt att se att effekten 
av att ha en bra bana, en bra klubb med 
trevlig stämning samt ”en 4Skåne” med 
möjlighet till spel på flera banor börjar 
dra medlemmar till sig. I mars samlar 
vi nyblivna medlemmar i vår klubb till 
informationskvällar där de får träffa 
anställda och en del aktiva i vår klubb och 
höra lite om verksamheten. En aktivitet vi 
provade förra året och som blev populär. 
Så populär att även ”gamla” medlemmar 
ville komma.

Planeringen för arbetet med att förbättra 
våra bunkrar är i full gång. De pengar som 
vi medlemmar betalat in till detta sitter på 
ett särskilt konto och får bara användas till 
bunkersand. 

Vi behöver även ta ett samlat grepp om 
vår maskinpark som efter flera år med 
en hårt ansträngd ekonomi är lite väl 
föråldrad. Bland annat behöver vi förnya 
klippare till både greener och ruffar – vi 
letar efter de bästa lösningarna för vår 
klubb.

Jag vill tacka alla styrelseledamöter, 
kommittéaktiva, medlemmar och 
anställda för ert engagemang. Utan alla 
dessa insatser hade vi inte uppnått en bra 
produkt – en bra bana och anläggning 
med fin service. Vi hjälps alla åt att skapa 
den produkten och så länge vi alla går 
framåt kan den bara bli bättre.

Glöm inte komma på vårt årsmöte den 18 
mars – det vore roligt att se så många som 
möjligt av er där.

Slutligen vill jag önska er alla en bra och 
tidig start på den nya golfsäsongen 2014!

Christina
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Medlemstillströmningen har haft en positiv trend under 2013. Vi hade 
1276 medlemmar registrerade i slutet på 2013 vilket är 40 medlemmar 
fler är motsvarande tid 2012. Vi är i dagsläget 1200 medlemmar och min 
förhoppning är att under året nå klubbens målsättning på maximalt 1300 
medlemmar. Din insats som ”ambassadör” för Söderslätts GK är den 
absolut bästa reklam för nyrekrytering.

Vårårsmötet
Vårårsmötet hålls den 18 mars kl. 19:00 i klubbhuset. Årsmöteshandlingar 
finns tillgängligt på golfklubben från den 11 mars.

Årsavgiften 2014
Ca. 30 av våra medlemmar har betalat hela eller del av årsavgiften.
Problemet är att man varken har angett OCR-nummer eller skrivit namn 
eller golfid på dessa inbetalningar. 
    Vi har tyvärr svårt att hitta den ”skyldige”. Känner du igen dig på 
beskrivningen skicka mig ett email samt kopia på inbetalningen så slipper 
jag leka ”Sherlock Holmes”.
    Glöm inte att sista datum för inbetalning av årsavgiften är den 28 febru-
ari. Påminnelse kommer därefter att skickas ut med påminnelseavgift.

Faktura via email 
Under 2014 kommer vi att testa med att skicka fakturor via email i syfte att 
spara portot. Skicka mig en email med ditt medgivande så skickar vi nästa 
faktura med email. 

Autogiro
Under 2014 kommer golfklubben att införa autogiro. Medgivandeblankett 
kommer att läggas ut på nätet. Fyll i och skicka det till golfklubben så sprid-
er ni årsavgiften över en längre period med start 2015.

8,5-minuter
Under året har vi testat att hålla 10 minuters intervall mellan bollarna. 
Styrelsen har utvärderat och bestämt att pröva 8,5 minuter mellan bollarna 
under 2014. Utvärderingen kommer att ske kontinuerligt och ändringar kan 
göras med kort varsel.

Nordea Masters
Klubben kommer att delta med funktionärer under Nordea Masters på  
PGA Sweden national. 
    I dagsläget vet jag inte vilken uppgift som klubben har ansvar för.   
Anmälningslista kommer att anslås på golfklubben. Först till kvarn gäller.

Svenska Spel / Bingolotto
Svenska spel. Föreningen har just nu 619 008 poäng och 36 supporter. 
Sprid stödet till din förening. Gå in på vår hemsida och så hittar du en  
direktlänk. Dela direktlänk i sociala för att värva fler supporters.
    Bingolotto. Stöd klubben genom att teckna dig för 
några lottor i månaden. Länka direkt på
www.folkspel.se/bingolotto/tv-programmet/prenumerera/ 
och väl där inne längst ner vid sök-rutan så skriver man 
Söderslätt så får man upp två alternativ och man väljer 
då vår golfklubb. Sedan fyller man i övriga uppgifter och 
klickar skicka. För varje såld Bingolotto går 15 kronor 
oavkortat till golfklubben.

Väl mött till en ny spännande golfsäsong.

Joao Guiomar
Klubbchef
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Medlemskommittén
Vi finns till för dig!
Medan snön yr utanför planerar vi i 
medlemskommittén 2014 års aktiviteter. 
Vi fick så många positiva kommentarer 
från er medlemmar från förra som-
marens arrangemang och det sporrar 
oss verkligen till att ta ny sats inför årets 
golfsäsong.

Vi finns till för dig som är medlem. 
Kom gärna med ris och ros och egna 
idéer! Det hjälper oss att göra ett ännu 
bättre arbete. Våra kontaktuppgifter 
finns på klubbens hemsida.

Lillemor är ordförande i medlemskommittén.
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Klubbvärdar och  
Marchals
Under 2013 gjorde våra fantastiska 
Klubbvärdar och Marchals ett mycket 
bra jobb på banan. Drygt 100 pass gjorde 
ni tillsammans.

Nu drar vi igång igen! Den 6 maj, 
18.00 arrangerar vi en utbildning för 
klubbens värdar och Marchals. Håll utkik 
på klubbens anslagstavla! Anmälningslis-
tan kommer att sättas upp där.

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är 
desto bättre ordning kan vi hålla ute på 
banan. Teckna dig för utbildningskvällen 
och testa hur det fungerar under en sä-
song! Hjälper du till som klubbvärd eller 
marchal gör du samtidigt din klubbtjänst, 
vilket motsvarar 500 kr.

Nils-Göran, som under många år ansvarat för  
utbildningen av klubbens värdar och Marchals. 

Utbildning i golfregler
Tisdagen den 8 och onsdagen den 9 
april, 18.30 arrangerar vi en utbildning i 
golfregler.

Rune och Nils-Göran, som kan alla 
golfregler utan och innan, kommer att 
fräscha upp våra kunskaper i allt från 
hur man droppar vid ett vattenhinder till 

spel- och tävlingshandboken 

2012–2015

S I S U  I D R O T T S B Ö C K E R

 

Medlemskommittén forts.

Nya medlemmar  
– välkomna!
Klubben har ett mycket positivt inflöde 
av nya medlemmar, vilket vi är mycket 
glada för.

Den 12:e och 13:e mars, 18.00, ar-
rangerar vi en informationsträff speciellt 
för er. Påjje, vår krögare, bjuder på en 
mustig soppa medan Joao, vår klubb-
chef, berättar om klubbens verksamhet.

Agust och Jan, våra pros, informerar 
om golfkurser och representanter från 
de olika kommittéerna berättar om sin 
verksamhet. Vi hoppas också få feed-
back från er som är nya i klubben. Det 
hjälper oss att bli ännu bättre!

Håll utkik efter teckningslistan på 
klubbens anslagstavla!  
    

hur många slags plikt 
man får när bollen 
träffar en golfbag.

Tecknings-
lista kommer upp på 
klubbens anslagstavla 
omkring den 1 mars. 
Passa på att fräscha 
upp dina kunskaper 
och ställa frågor på 
”kluriga” situationer 
som kan uppstå ute på 
banan!
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Medlemskommittén forts.

Förra årets informationsträffar blev mycket uppskattade. Här Påjje med personal.

36-dagen
Har du hcp från 36 och uppåt är du 
välkommen till året 36-dag, söndagen 
den 11 maj, 13.00.

Målet med dagen är att hitta nya 
spelkompisar, komma igång med sin 
golf och, framförallt, ha kul på banan. 
Tillsammans med en coach i varje boll 
spelar vi 9 hål utan att tävla. Avslutnings-
vis samlas vi som vill i restaurangen för 
lite fika och ”eftersnack”.

Förra året var vi nästan 40 personer. 
Anteckna dig på listan som kommer på 
klubbens anslagstavla i god tid

Söndagsgolfen
Vill du spela en golfrunda men saknar 
någon att spela med? Varje söndag  
kl 15.00 med början den 18 maj 
träffas vi som vill på klubben och går en 
golfrunda tillsammans. 

Lågt eller högt handicap, gammal 
eller ung, man eller kvinna spelar ingen 
roll. Vi samlas vid anslagstavlan i klubb-
huset och kommer överens om vem 
som spelar med vem och om vi ska gå 9 
hål eller 18 hål. Du som är vardagsmed-
lem betalar reducerad greenfee, 200 kr.

Agnetha är ansvarig för 36-dagen. 
Tillsammans med en coach i varje boll 

spelar vi 9 hål utan att tävla.

Christina är ansvarig för söndagsgolfen 
och kommer att finnas på plats 

den 18 maj kl 15.00. 

60-dagen
Är du 60 år eller äldre? Välkommen till 
60-dagen, söndagen den 29 juni, 13.00 
för trivsel-spel, samvaro och information. 

I fjor öste regnet ner så i år har vi be-
ställt strålande sol! Målsättningen med 
dagen är att träffa nya och gamla spel-
kompisar och spela en trevlig golfrunda, 
9 eller 18 hål bestämmer du själv.

Efter spelet samlas vi som vill i res-
taurangen för lite fika och trevligt prat. 
Anteckna dig på listan som kommer 
på klubbens anslagstavla i god tid inför. 
Välkommen!

Inger är ansvarig för 60-dagen, 
som vänder sig till dig som är 60 år 

eller äldre.

Vi söker kontakt med 
medlemmar som vill 
hjälpa till!
Medlemskommitténs främsta uppgift 
är att få dig som medlem att trivas i 
klubben. Det gör vi bl a genom ett antal 
arrangemang som vänder sig till olika 
grupper bland våra medlemmar.

Vi letar nu efter medlemmar som 
kan hjälpa till vid de olika arrangemang-
en. Hjälper du oss gör du samtidigt din 
klubbtjänst, vilket motsvarar 500 kr.

Hör av dig till oss i Medlemskom-
mittén! Våra kontaktuppgifter finns på 
klubbens hemsida! 

Vi letar efter Dig som vill hjälpa till vid 
våra olika arrangemang.
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Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2014 
tisdagen den 18 mars kl. 19.00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2014. 
 
1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av föredragningslistan. 
5. Val av ordförande för årsmötet. 
6. Val av sekreterare för årsmötet. 
7. Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
b. Styrelsens årsredovisning (balans och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 
underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande året. 
12. Val av: 

- Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 
- Val av en till två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej 
deltaga. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötet avslutas. 

Damkommittén

Junior o Elitkommittén

A     lla damer välkomnas till säsongsstart, 
den 13 april med Vårkul, parspel, bästboll 
över 9 hål samt lunch, modevisning m.m.

Helan och Halvan startar 14 april, 
första tisdagslottning 15 april, mer infor-
mation på Vårkul och i pärmen. 

Damkommittén har fått 2 nya leda-
möter, Kristina Hage-Hansson och Irene 
Wåhgen. Jag vill passa på att tacka Eva 
Granelli och Kerstin Svensson som avgår 
från damkommittén i år. 

I år har Dk planerat Augustiresan 
till den 23-24/8 och den presenteras på 
Vårkul.

Är det några damer som är intresse-
rade av seriespel? Ta kontakt med lagleda-
ren Gabby Wahlström 0703-409283, lista 
kommer också att finnas på klubben   

Damkommittén
Anna-Lena Tuvesson

God fortsättning  
på Er alla!
När man nu tittar tillbaka på 2013 så kan 
man inte annat än le och mysa över hur 
Söderslätts GK kan ha så bra juniorer som 
vi idag har. Visst kan man säga att talang 
har en vis betydelse, men som ni alla vet 
så krävs det mer än talang för att lyckas i 
golf vilket förövrigt gäller allt man företar 
sig, sport eller annat.  När man tar en titt 
på vad som egentligen krävs för att bli bra 
så hittar man tre viktiga saker som spelar 
en stor roll i om man kommer att lyckas 
eller ej.

Det finns en formel som används 
inom idrotten för att beskriva de 
olika komponenterna för att lyckas 
(bli bäst som många säger) och den 
ser ut enligt följande;

(B + F) x A = T
B = Begåvning = naturlig kun-

skap och färdighet.
F = Förutsättningar = ett villkor 

för något; vad som är nödvändigt 
för att lyckas, t ex. tillgänglighet till 

träning, kostnad för träning och 
tävling, osv.

A = Attityd = medveten eller 
omedveten inställning till något, 
som t ex. individens syn på att träna 
och tävla (i mångas ögon den vikti-
gaste komponenten för att lyckas).

T = Talang = fallenhet eller för-
måga för någon verksamhet, i intel-
lektuell, fysisk eller annan mening.

Vi i Junior & Elitkommittén har under de 
tre sista åren arbetat hårt på komponent 
F (förutsättningarna) och vi kan utan att 
skryta säga att vi har lyckas bra med detta. 
En sak som talar för detta är att vi har sett 
en ökning i antalet ungdomar i träning, ett 
annat är de kommentarer som jag/vi får 
i stort sett dagligen från föräldrar till ung-
domar i träning men även från föräldrar 
som har barn i träning på andra platser än 
Söderslätts GK.

Samtidigt kan jag som Ordförande för 
Junior & Elitverksamheten stolt säga att 
vi nu är åtta stycken medlemmar i kom-
mittén (upp från runt 3-4 stycken när vi 
nystartade för tre år sedan). Men vi nöjer 

Nya i damkommittén:

Hej!
Jag heter Kristina Hage-Hansson och 
har spelat golf i 5 år. Bor i Vellinge, är gift 
med Georg som är pensionär och som för 
det mesta befinner sig ute på golfbanan. 

Att ha medlemskap i Söderslätts GK 
var för mig självklart då yngste sonen spe-
lade här som junior i början av 2000-talet. 
Synd att jag inte började samtidigt, då 
hade man kanske haft lättare för denna 
svåra men roliga sport.

I somras kände jag mig mogen att 
börja tävla i bl.a Vårkul, Söderslättsveckan 
och Helan och Halvan. Trevliga tävlingar för 
alla handicap. Det resulterade också i att 
mitt handicap sjönk vilket sporrar till att 
kämpa på ännu mer. 

Mitt förflutna som konståkare har nog 
stor del i min kämparanda. 

När jag inte är på golfbanan arbetar 

jag som enhetschef på Bild och funktion 
(röntgen) i Malmö. 

Ser framemot att arbeta i damkom-
mittén och att förhoppningsvis sporra 
andra damer att se allt trevligt man kan få 
ut av golfen. 

Hej!
Jag heter Irene Wåhgen och är ny i 
damkommittén. Jag tog mitt gröna kort 
hösten 2010 och blev medlem i klubben 
då. Jag är gift med Mikael som också 
är medlem i klubben och vi har en son, 
Martin.

Jag tycker det är kul att komma ut på 
banan och träffa andra som också älskar 
golf. Jag ser fram emot att vara med i 
damkommittén och hoppas kunna bidra 
med något bra på och utanför banan. 

När jag inte spelar golf tycker jag om 
att träna, läsa eller pyssla i trädgården.

oss inte med det utan vi söker fortfarande 
föräldrar och aktiva som kan ställa upp vid 
behov, t ex. körning till och från tävlingar, 
hjälp vid träningar, sponsring, osv. 

I denna stund så håller vi som bäst på 
att planera för säsongen 2014 och vi hop-
pas kunna presentera en del nyheter inför 
säsong 2014. Ett par saker kan vi redan 
nu vill informera Er om är att  Stolpskot-
tet återkommer som tävling (något som 
har legat nere under ett antal år) och i 
kombination till detta så återlivar vi också 
Juniorstolpen - ett enkelt sätt att som 
privatperson/företag kan bidraga till juni-
orverksamheten på Söderslätts GK. 

Mer information om just detta kom-
mer under våren så håll utkik efter detta 
på vår hemsida och via veckomejlen från 
vår klubbchef.

Nu ser vi bara fram till lite varmare 
väder för det är ju trots allt så att det är ro-
ligare att träna och tävla när det är ljusare, 
grönare och varmare, eller hur? 

Hälsningar,
Junior & Elitkommittén Söderslätts GK
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13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötet avslutas. 

Rätt o Slätt nr 1 - 2014  |  7



P
or

to
be

ta
ltB Föreningsbrev

Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
235 94 Vellinge

NÅGRA AV VÅRA SPONSORER

 

 
 

E&S VENTILATION AB 
 
 
 
 
Times New Roman kursiv OBS olika höjder på bokstäverna 

OPTIKER
MÅNSSON

JÄGERSRO AB

VELLINGE UR & GULD
STORTORGET 17 - 235 31 VELLINGE

TEL 040-42 02 31
www.vug.se


