
Glöm EJ Höstårsmötet den 30 oktober!
Nya golfbilar till klubben!

Kaizenslaget 2012!
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varje rond!
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Ordföranden har ordet
i närmar oss sakta men säkert hösten. En 
önskan är att vädret håller i sig så vi får en 
lång höstsäsong.

Under året har olika aktiviteter ge-
nomförts och nya idéer är på gång som vi 
kan presentera under vårt höstmöte.
Framöver kommer vi att ha möte med 
referensgruppen och med alla deltagarna 

i kommittéerna för att  få information, 
ställa frågor och komma med nya idéer. 
Styrelsen är öppen för alla nya förslag på 
aktiviteter som kan öka intresset för att 
vår klubb skall vara lite extra intressant att 
spela på.

Utbytet med Dragör har kommit 
igång och de olika kommittéerna har varit 

i Dragör och spelat. Vi har också haft gäs-
ter från Dragör vilket skall utvecklas mer.

Som ordförande tycker jag att det 
är intressant att se alla glada människor 
på banan. Det är många som arbetar för 
klubben och skapar en trivsam miljö. Den 
positiva andan sprider sig till hela klubben 
vilket märks på våra greenfeegäster. 

Klubben har fått mycket positiva 
kommentarer om banan, shopen  och vår 
restaurang.

Framtiden är svårbedömd men sty-
relsen har beslutat att under 2013 göra en 
totalgenomgång av klubben.

Jan Persson
Ordförande

V

Härmed kallas ni till Höstårsmöte på Söderslätts GK
Tisdagen den 30 oktober 2012 kl 19.00 i klubbhuset.

Föredragslista för årsmötet
  1.    Mötet öppnas.
  2.   Fastställande av röstlängd.
  3.   Fråga om mötet behörigen utlysts.
  4.   Fastställande av föredragningslistan.
  5.   Val av ordförande för höstårsmötet.
  6.   Val av sekreterare.
  7.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
  8.   Styrelsens redovisning för verksamhetsåret.
  9.   Fastställande av antalet ledamöter för kommande mandatperiod.
10.   Val av klubbordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
11.    Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
12.   Fastställande av medlemsavgifter, samt övriga avgifter för 2013.
13.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14.   Övriga frågor.
15.   Mötet avslutas.
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   Rätt o Slätt
    Rätt o Slätt kommer ut 4 gånger
    per år och distribueras gratis
    till medlemmar, sponsorer och
    intressenter inom
    Söderslätts Golfklubb.
    
    Ansvarig utgivare:
    Jan Persson

    Redaktion:
    Mikael Andersson 
    Jan Persson 
    Joao Guiomar
    Agneta Bjuväng

    Redaktionen förbehåller sig
    rätten att redigera insänt
    material. Redaktionellt 
    material får citeras mot
    angivande av källa.

 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        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: 1/11-28/2

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        09:00-15:00. Fr.o.m den 17/12-6/1
        håller kansliet stängt.
        

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 1:a veckan i december 2012.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Kansliet informerar  

Det börjar bli dags att summera säsongen. Så här har medlemmar och gäster använt bokningssystemen.

Antal bokningar per bokande system på Söderslätts GK januari-augusti 2012.

Bokande system Medlemmar Gäster Okända Summa Plus/Minus 2011

GIT 2287 2040 1059 5386 Plus 15% 4703

Golfterminalen 569 88 0 657 Minus 12% 738

Min Golf 7699 4809 1 12509 Plus 4% 11995

Min Golf Mobil 311 253 0 564 Plus 300% 184

Min Golf 
Skandinavien 0 1 11 12 Plus 300% 4

Summa 10866 7191 1059 19116 Plus 8,5% 17624

Bokningar % Min Golf 65,50% GIT 28,20%

Golfterminalen 3,40% Mobil 2,90%

Skandinavien 0,06%

Not 1: Okända innebär att vi har bokat upp en tid med ett golfid samt 3 oidentifierade gäster.  
Då blir det en registrering som medlem/gäst samt 3 okända. Blå tabell är för 2011.
Not 2: Notera att statistiken endast avser tidsbokningar. Golfterminalen tar inte hänsyn till 
registrering av ankomst, hcp-registrering, anmälan till tävling m.m.

Golfbilar
I dagsläget har vi 5 helt nya golfbilar samt 2 begagnade. Nya golfbilsgaraget är också färdigt.

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.

Golfsimulator
Glöm inte att vi har en förträfflig golfsimulator ovanför shopen som du kan boka på nätet. 
Utmana kompisarna på en runda på St. Andrews eller Halmstad norra. Det finns ytterligare 3 
golfbanor att välja bland.  Annars går det alldeles utmärkt att träna både slaglängd och precision  
i golfsimulatorn.

Order-of-Merit 2012
Då var årets Order-of- Merit klar med följande segrare; 
A-klassen Henning Laursen med 47 poäng .
B-klassen Hans G. Johansson med 41 poäng .
C-klassen Christina Wadhed-Arinbjarnarson med 49 poäng.

Julbazar
Vi planerar att hålla den traditionella Julbazaren den 8-9 december.   
Shopen kommer även att ha bra julklappstips under dessa dagar.

Joao Guiomar
Klubbchef

341 140
TRYCKSAK
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DamkommitténDamernas årliga weekendresa i augusti 
gick i år till Örkelljunga och WoodlandsGK. 

Det var 38 hugade damer som gav sig 
iväg tidigt på lördagsmorgon med buss-
chaufför Johnny.

Det spelades två lagtävlingar och den 
första vanns av Anna-Greta, Kerstin H, 
Anki och Elise.

På söndagen vann Eva G, Kerstin N, 
Elisabeth och Lillemor efter en tuff runda 
med massor av regn! Ja, vi fick t.o.m avbry-
ta innan alla hade spelat sina 18 hål, men 
humöret var det då inget fel på!

Lördagkvällen och natten tillbringade 
vi på Åsljungagården där vi fick en trerät-
tersmiddag som vi var väl förtjänta av efter 
lekar där vi bl.a skulle kasta diskborstar 
(mellan benen och över ryggen). De flesta 
får nog öva på just detta till nästa år!

Stämningen var på topp hela helgen 
och det var faktiskt svårt att få en syl i 
vädret!

På hemvägen tackade Mona Ullvius 
damkommittén genom att läsa lite prosa;

När vi nu oss närma hemmets vrå
Vår kära damkommitté ett tack ska få
från oss alla som med bussen for
från öppna landskap, nära havet där vi bor.
Till Woodlands härliga natur
och medan hemmavid det kom en skur
vi i sol bland träden vandrade
och vem bryr sig att någon klandrade
och smått gnydde
när några till restaurangen flydde.

Det var ju en bagatell.
Och så blev det kväll;t
tennisbollar över golvet chippades,
diskborstar på gräset vippades.
Ingen vet vem som klubban styr,
och golfbollar ner i hålet styr
utan att på centimetrar tänka
man kan ju också puttar skänka.
God mat med vin och under kvällen
alltmer steg decibellen.
Det var svårt för ledarna att göra sig hörda
när alla siffror skulle bli införda.
Till sist hyllades segrande lag
natten kom och det blev åter en dag.

En dag som ej enbart gick i dur
för det kom skur efter skur.
Vi gick där helt genomdränkta
och i vattenfyllda hål blev puttarna sänkta.
Så till glädje för oss alla

tävlingsledningen beslöt att kalla
alla till restaurang och buss,
det var verkligen ett plus.
Men vädret råder ingen över
så damkommittén ej behöver
över regnet ledsna vara
för vi är en tapper skara.

Från oss alla är tacket jättestort
för den tid ni lagt ner, och det jobb ni gjort.
Och när vi nu skiljs med kramar och leende,
vi hoppas det blir ett återseende
nästa år i augusti
för den här rean var lusti›.
Ett stort tack och ett fyrfaldigt leve,
för damkommittén, den leve!

Damkommittén tackar också för sig och 
riktar ett stort tack till alla som var med 
och gjorde så att helgen blev till glädje för 
alla!

Vid pennan/Stina A

Lite om Seriespelet och 
Foursome 2012
Vi spelar 4 st olika omgångar i seriespelet 
och 2 st foursome med hcp Nu har vi 
spelat sista omgången i seriespelet, så vår 
placering detta året blev 9:a, förra året 
kom vi på 13:de plats så vi klättrar sakta 
men säkert uppåt. Det är 24 st lag som 
tävlar mot varandra och det är fyra lag 
som går vidare. Detta året gick Tomelilla, 
Vellinge, Bokskogen och Ystad vidare.

Det har varit ett härligt gäng detta året 
som har haft mycket glädje och framför 
allt en vilja att spela i laget och peppa dom 
som har farit iväg och tävlat för oss.

När det gäller foursome så blev vi 7:a 
av 15 lag.

Rapporterar Gabby W

Redaktör Agneta Bjuväng Dk

Sommarslaget gick i somrig anda, Stina och Hanna tar emot spelarna med ett gott humör.
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Damkommittén forts.

Prosans författare Mona med Anna-Greta och Anne.
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 Vinnande lag första dagen, Anna-Greta, Kerstin H, Anki och Elise.
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Marknadskommittén
Fem nya golfbilar till klubben!
Marknadskommittén har i samarbete 
med fem sponsorer ordnat fram fem nya, 
moderna golfbilar. Leverantör är OC Off 
Course och sponsorerna står för avbetal-
ningskontrakten.

Redan nu ser vi en markant ökning av 
intäkter, vad gäller uthyrning av bilar. Ett 
stort tack till sponsorena: Alarmlaget,  
Glaspågarna, Golfshopen, Skoglunds  
Kappor, Waldemars Skadeservice.

Staffan Waldemar
ordf Marknadskommittén

Här till höger bilen som Glaspågarna står för.

Här nedan Alarmlaget, Kenneth Blomberg

Hej!
Vår ”Ryder Cup” tävling som drog 26 lag 
till sig verkade populär. Detta kan vi i stort 
sett tacka Per-Erik och Jan-Östen för. Det 
var dessa två som höll i det mesta med 
bravur.

Nu börjar det dra ihop sig till veckotäv-
lingarnas finaler. Finalerna spelas enligt

följande:

Final Veterangolfen  torsdag 20 september
Final Måndagstävling  lördag 22 september
Final Onsdagstävling söndag 23 september

Seriespelet med 8 deltagande lag och 
varierande resultat, börjar närma sig slutet.

Som avslutning på den gångna  
säsongen spelas Final serielagen söndag  
30 september.

Glöm inte att soppgolfen börjar lördag  
20 oktober

Herrkommittén
Roland Olsson
rolande.olsson@telia.com
0708-397948

Herrkommittén
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Certina - en av våra sponsorer
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DS ACTION Automatic
DIVERS’S WATCH 200 m
ISO 6425

Sapphire crystal
Stainless Steel
Swiss Made

WWW.CERTINA.COM

Certina kan med sitt breda produkt-
sortiment tillgodose de behov som 
ställs i krävande miljöer liksom i sofi-
stikerade sammanhang. 

I det sport/klassiska delen av  
kollektionen hittas de mer eleganta 

produkterna medan de mer sportiga 
klockorna hittas i sport/extrem-  
sortimentet.

Certina producerar enbart produkter 
med ledande material såsom Rostfritt Stål 
316L, safirglas och arbetar sedan länge 

med det välkända DS-konceptet vilket 
borgar för kvalitet med bland annat hög 
ståttålighet och vattentäthet.
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Dragör GK är vår vänklubb!

Vi betalar 150 DKR för spel på Dragör GK 
och våra danska vänner betalar 200 SEK 
alla dagar i veckan.

Titta gärna in på deras hemsida - 
www.dragor-golf.dk.

EN VARM SENSOMMER-
HILSEN (HÖSTHILSEN) 
FRA DRAGÖR
”Old Timerne ” i Dragør sender hermed 
en stor golfhilsen samtidig med at vi siger 
tak for  spændende  og veloverståede 
dyster, med hyggeligt samvær såvel på 
banerne som ved afslutningerne.

Stemningen er altid  glad og munter, 
hvad enten der er jer eller os der vinder.

Men vi er selvfølgelig glade for at det 
blev os der vandt i år.

Der er stadig lidt sprogproblemer, men 
hvis vi bare bliver ved (og det gør vi)  så 
ender det med at vi kommer meget tæt 
på at tale ”samme sprog”.

Vi sætter megen pris på at have  
Söderslätt som venskabsklub. Vi føler at vi 
forstår hinanden hvilket gør os i stand til at 
få optimalt udbytte af vore arrangementer.

Vi ser allerede frem til vort samvær 
i  2013.

Palle Overgaard
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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  
kopiering 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 bättre tränings-
möjligheter än flertalet andra klubbar. Självklart ordnar vi allt, 
klubbor, bollar, driving range och instruktör.

Mer... En Clinic är alltid väldigt uppskattat.  
Ett golftrolleri som måste ses!

Här ovan det  lilla konferensrummet.

Här ovan det stora konferensrummet.

Viktigast av allt:
Förutsättningen för en lyckad konferens är faktiskt bra mat! Vi på 
Söderslätts GK är stolta över vår krögare Påjje 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!

A4 konferenspaket_u_simulator.indd   1 2012-09-10   13:50:37
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Herrkommittén
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  
kopiering 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 bättre tränings-
möjligheter än flertalet andra klubbar. Självklart ordnar vi allt, 
klubbor, bollar, driving range och instruktör.

Mer... En Clinic är alltid väldigt uppskattat.  
Ett golftrolleri som måste ses!

Här ovan det  lilla konferensrummet.

Här ovan det stora konferensrummet.

Viktigast av allt:
Förutsättningen för en lyckad konferens är faktiskt bra mat! Vi på 
Söderslätts GK är stolta över vår krögare Påjje 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!

A4 konferenspaket_u_simulator.indd   1 2012-09-10   13:50:37



10  |  Rätt o Slätt nr 3 - 2012

Medlemskommittén

Bild från 60+ dagen.

Vi har arrangerat 36+ dagen och 60 + da-
gen, utbildat i golfregler, sett till så att det 
finns klubbvärdar och marshals på banan, 
arrangerat kom-igång-golf och sist men 
inte minst lanserat medlemsförmånerna, 
en lång rad förmånliga rabatter exklusivt 
till dig som är medlem i klubben. 

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 nästa säsong. Våra kontaktuppgif-
ter finns på klubbens hemsida.

Vilken trevlig sommarsäsong vi har haft och så många 
positiva kommentarer vi fått från klubbens medlemmar! 

Klubbvärdar - Marchals
Vilken fantastisk säsong! Trots den många 
gånger blåsiga, kalla och regniga somma-
ren har drygt 100 av klubbens medlemmar 
gjort ett mycket bra jobb som klubbvärdar 
eller marshals. Det är nytt rekord och vi vill, 
på alla medlemmars vägnar, tacka för ett 
gott arbete.

Många berömmande ord har hörts 
från spelarna, klubbmedlemmar såväl 
som greenfeegäster. Det goda ryktet tycks 

sprida sig. På önskemål från en annan 
klubb har vi sänt över vårt upplägg för 
anpassning till den klubbens verksamhet.

36-dagen
En solig men sval söndag i maj samlades 
25 glada golfare med hcp kring 36-54 för 
lättsamt spel på vår bana. Med en coach i 
varje boll, totalt 14 bollar, gav vi oss ut för 
en trevlig 9-hålsrunda. 

Målet med dagen var att hitta nya 
spelkompisar, komma igång med sin golf 
och, framförallt, ha kul på banan vilket vi 
förstod att alla hade haft. Det här är ett 
arrangemang som vi gärna tar upp nästa 
år igen.

60-dagen
Första söndagen i juli samlades ett 15-tal av 
klubbens medlemmar i åldern 60 år och 
äldre för trivsel-spel, samvaro och informa-
tion. Målsättningen med dagen var att 
träffa nya och gamla spelkompisar och ha 
kul på banan.

Dagen startade med att vår pro Agust 
berättade om utbudet av kurser och lek-
tioner för att snabbt och enkelt bli bättre 
på att spela och därmed få ökat utbyte av 
golfen. Efter en trevlig 9-hålsrunda samla-
des vi för gemensam fika. 

Deltagarna var glada och nöjda och 
önskade att vi skulle arrangera 60-dagen 
nästa år igen.
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Hjälp klubben genom att spela på BingoLotto!

Få fyra lotter på köpet!
Stöd din förening och få en månads lotter utan kostnad! 
Vi storsatsar på BingoLotto och ger dig ett jubileumser-
bjudande. Passa på när vi bjuder på en månads lotter utan 
extra kostnad!

http://www.folkspel.se/forening?customerId=25001683

Medlemskommittén forts.

Förmånserbjudanden

till dig som är medlem i

Söderslätts Golfklubb

Varsågod!

I foldern finns flera olika företag som har tagit fram speciella erbjudanden, 

enbart för dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb!

Genom att vända dig till våra förmånsgivare bidrar du både till klubbens och 

din egen ekonomi. Förutom de speciella erbjudande du finner i denna folder 

hittar du en lista med klubbens sponsorer på folderns baksida.

Rabatter och erbjudanden gäller för 2012.

Medlemsförmåner
Klubbens medlemmar är en intressant 
kundgrupp för många företag. 
I foldern ”Med-
lemsförmåner”, 
som du hittar på 
klubben eller kan 
ladda ner på hem-
sidan, finns många 
förmånliga rabatter. 

Utbudet är stort! 
Kakel o klinker, telefo-
niprodukter, glasögon, 
blommor, kontorspro-
dukter, massage, hem-
städning, klockor, smycken 
och mycket mycket mer. 

Genom att vända dig 
till våra förmånsgivare bidrar 
du både till klubbens och din 
egen ekonomi.

Rätt o Slätt nr 3 - 2012  |  11

Bild från 36+ dagen.
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http://www.kaizenemballage.se

Kaizenemballage har sedan starten av  
företaget 2002 varit sponsor på  
Söderslätts GK och de senaste 7 åren  
arrangerat en tävling varje år. 

I början spelade vi bästboll men gick 
över till Foursome  för det kändes som en 
mer utmanande spelform. Vi provade att 
göra det till en större tävling under 2 år 
med fler företag inblandade men det var 
inget som slog väl ut. Detta året spelades 
Irish greensome vilket verkar vara ett 
lyckat recept, många startande - 72 lag, det 
kunde varit fler men det fanns  inte utrym-
me för detta. Väldigt jämt! Resultatmässigt 
med startande 72 lag skiljer det sig inte 
mer än 20 slag mellan första och sista lag, 
det känns som att det är rätt spelform och 
att alla har möjligheten med en bra dag att 
vara med i toppen och vinna.

Varför har vi en tävling 
på Söderslätts GK?
Varje år försöker vi göra något roligt för 
våra kunder och vi bestämde oss tidigt av 
naturliga skäl att ha en golftävling. Då det 
är svårt att komma loss mitt i veckan valde 
vi att lägga det på en helg och samtidigt 
öppna upp för alla att vara med. 

Kaizen bjuder in sina kunder för en 
heldag på Söderslätts GK där de får vara 
med och kämpa om priserna och på så sätt 
kan vi både ha vår kundträff och en vanlig 
tävling.

Vår tanke är också att som sponsor 
ska vi kunna få ihop ett startfält som både 
gynnar klubben, shopen och restaurangen 
och att samtidigt göra ett arrangemang 
som lockar till sig spelare från andra klub-
bar för att sälja in vår bana som ett intres-
sant alternativ att spela på när man inte 
spelar på hemmaklubben. 

Alla startavgifter i samband med täv-
lingen går oavkortat till klubben medan 
Kaizen emballage står för alla priser.

Vi tror också det är viktigt att vårt 
namn syns i olika sammanhang, och för-
hoppningsvis så är det många som vill veta 
mer om oss och besöker vår hemsida, och 
ser det utbud av varor och tjänster som vi 
kan erbjuda.

Det känns som om vi har hittat en 
spelform som lockar deltagare även till 
nästa år, vi kommer att försöka hitta nya 

Kaizenslaget 2012
grepp till nästa år för att göra tävlingen 
större med fler deltagare och fler tävlingar 
i tävlingen.

Då får vi också till det så att deltagarna 
stannar kvar och hyllar vinnarna, det förtar 
lite av glädjen både som sponsor och som 
vinnare att det inte är mer än de 11 som 
har vunnit pris + några tappra till som 
stannar kvar.

Årets vinnare av Kaizenslaget med 
Melker Melin och Anders Lilja på 62 slag 
netto.

Andra platsen gick till Isabell Friberg 
och Ronny Friberg på 65,4 slag.

Och 3:a blev Lars-Olov Kjellander och 
Susanne Svensson 65,4 slag.
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Junior o Elitkommittén

Matchligan
Med tanke på att vi enbart har 4 kvalifice-
rade spelare så lyckades vi bland semester 
och annat knapa ihop till en 4:e plats till 
slut, vilket vi måste säga är bra trots allt. Vi 
tackar våra juniorer och Per-Erik Larsson 
för ett gott arbete.

Foursomeligan
Som det står just nu så ligger vi på en 
delad 3 plats. 2 lag har inte rapporterat in 
sitt resultat än och vi vet inte när eller om 
detta sker. I alla fall vill vi tacka våra tappra 
killar och tjejer för ett gott utfört arbete. 
Vi tackar också Jonas Granelli och Peter 
Wessner för sitt engagemang  under året.

Juniorserien
Det är fortfarande någon match kvar 
innan vi har facit i hand, men det har varit 
tufft detta året. Några matcher kunde 
med lite tur gått vår väg men så är nu 
golfen en för alla inte alltid rättvis. Vad 
man kan säga är att våra juniorer helt klart 
redan nu är revanschsugna inför nästa år. 
Vi tackar Agust Arinbjarnarson för allt 
arbete med juniorserien.

4 dagars läger i kombina-
tion med Skandia Cup 
Klubbkval och Gor-Tex 
PGA Junior ProAm
Under juni arrangerades ett 4-dagars läger 
där vi hade 22 deltagare vilket är fantas-
tiskt i sig. Tack alla juniorer och ledare för 
ett lyckat genomförd läger.  Jag kan nog 
säga att alla var rätt nog rätt trötta efter 
dessa 4 dagar.

Sommar Cupen
Det är nu 3:e året i rad som vi arrangerar 
Sommar Cupen och den börjar blir ett 

omtyckt arrangemang. Sammanlagd vin-
nare 2012 kommer att koras under vår 
heldagutflykt till Dragör GK där vi också 
kommer att ha prisutdelning.

Söderslätts Mixen
I år var det första gången som Söderslätts 
Mixen arrangeras av Junior & Elit Kom-
mitten. Med facit i hand så kan jag säga 
att den genomfördes med bravur. Jag 
personligen tycker att vi skall vara stolta 
över deras arbete och därmed se till att 
tävlingen fortfarande är intressant och 
rolig för framtiden. Juniorerna ser fram 
emot att få arrangera den nästa år och då 
skall den bli ännu bättre.

Vi vill ta detta tillfället i akt och sända 
ett stort tack till alla Juniorer som ställde 
upp att arrangera denna dag samt Åsa 
Friberg-Bergström som stöttat våra junio-
rer i deras arbete.

Skandi Tour 2012
Vi har haft 6 killar och 2 tjejer som under 
året spelat mer eller mindre fast på touren. 
I tillägg har vi haft ett par yngre killar som 
spelat i C-klassen på prov för att känna på 
hur det är att tävla bland de stora.

Isak Knutsson och Fredrik Wessner 
vann vars en deltävling på Skandia Tour 
Distrikt och blev därmed uppflyttade till 
Skandia Tour Regional - stort grattis och 
lycka till i framtiden!

Melker Melin var en futtig poäng ifrån 
att också lyckas med denna bedrift. Han 
har en chans till på årets sista tävlingen på 
Trelleborg och vi hoppas på det bästa.

Michael Persson van Skandia Tour 
Distrikt C-klassen när tävlingen hölls på 
Söderslätts GK vilket bådar gott för fram-
tiden. Gott arbetat där!

 

Det har varit en hektisk sommar med många evene-
mang och arrangemang för våra juniorer. Här följer 
ett utdrag av vad som hänt fram till dags dato.

Sponsor till Juniorrummet 2012.
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