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Glöm ej klubbens årliga julbazar  
lör o sön 15-16 december i klubbhuset!
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Ordföranden har ordet

Tävlingskommittén

För att bli ännu bättre behövs fler funktio-
närer till våra tävlingar och vi kommer där-
för att, om intresse finns, tillsammans med 
Skånes GF anordna en Tävlingsledarutbild-
ning på Söderslätts GK.

Internt kommer vi dessutom också i 
början av nästa år att genomföra utbildning 
i golfregler och i golfens IT-system.

Om du är intresserad av att engagera 
dig, träffa trevliga medlemmar och lära dig 

Här nedan kan ni fritt hämta material att fördjupa er i 
gällande golfregler;

https://www.
randa.org/sv-se/
rog/2019/pages/
players-edition

Vill ni bli funktionär 
till våra tävlingar?

lite ytterligare om golfspel och golftäv-
lingar så kontakta mig!

Håkan Rafstedt
Ordförande TK
Mail: hakan.r.rafstedt@gmail.com
Tel. 070-5896498

December har kommit och vintern är 
fortfarande grön. Flera tappra spelar 
fortfarande och flera av oss har valt att ta 
bagen med mot sol och värme. 

På klubben planerar vi för fullt inför 
2019 och vi ser fram emot allt som ska 
hända då. 

I skrivande stund har jag precis fått 
bilder från Elit- och juniorkommittén.  
Engagerade kommittémedlemmar jobbar 
hårt för att bygga en möjlighet för både 
juniorer och andra medlemmar att träna 
lite golf inomhus i vår lada, medan regn 
och vind gör det lite otrevligare utomhus.

Så oerhört roligt att se det engage-

mang som läggs ned för att ordna för oss 
alla! Jag ser fram emot att få se allt färdigt 
och de gemensamma aktiviteter det ger 
för alla medlemmar.

Jag vill med dessa ord även rikta ett 
stort tack till alla våra kommittéaktiva som 
med glädje och engagemang ordnar så 
mycket trevligt för oss alla. Utan er hade vi 
inte klarat av att driva en bra verksamhet 
– ni är helt ovärderliga och många aktivi-
teter under året har genomförts med stor 
succé. Tack! 

Trots avskaffad klubbtjänst behöver 
klubben hjälp med många arbetsuppgif-
ter och Joao blir mycket glad om ni även 
fortsättningsvis vill hjälpa till på klubben. 
Klubbtjänsten har varit ett trevligt sätt att 
lära känna andra medlemmar och vi hop-
pas att aktiviteterna ska kunna fortsätta. 
Att vi har valt att ta bort klubbtjänsten är 
en ren marknadsanpassning.

2018 blev som vi alla märkte ett 
väderleksmässigt historiskt år. Vår ban-
personal har trots den extrema värmen 
behållit vår bana i ett bra skick. Detta 

är ett resultat av ett långsiktigt arbete 
med bra planering för banskötsel hela året 

samt ett hårt arbete under sommaren 
för att hantera bevattningen. 

Genom investeringar varje år 
förbättrar vi successivt hela 

vår bevattningsanläggning 
för att kunna hålla en 

bra banstatus även i 
framtiden. Tack till 

er i banpersona-

len som sett till så vi har haft en bra bana 
hela sommaren.

Jag vill också tacka våra sponsorer 
för den gångna säsongen – det ni bidrar 
med är en viktig del av klubbens ekonomi 
och en förutsättning för att vi ska kunna 
investera i och förbättra vår bana och 
anläggning.

Helgen 15-16 december kl. 10:00-
14:00 är det traditionsenlig julbasar på 
Söderslätts GK. Kom ut och umgås, drick 
glögg och handla med något gott hem till 
julbordet eller lös dina julklappar. 

Vi har bland annat försäljning av sill, lax, 
ål, ost och choklad. 

Jag ser fram emot att träffa er där!
I januari hälsar vi våra nya krögare 

Stefan och Tobias välkomna till klubben. 
De kommer att driva både restaurang och 
kiosk från och med 2019 och är ivriga att 
få laga lunch till oss redan efter trettonde-
helgen. 

För att vara en fullserviceanläggning är 
det viktigt att vi har ett levande klubbhus 
med en öppen restaurang. Berätta gärna 
för Stefan och Tobias om det är något ni 
saknar, så de får möjlighet att driva en bra 
verksamhet hos oss.

I väntan på våren och en ny säsong 
önskar jag er alla en

God Jul och Gott Nytt År
Christina
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 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  soderslattsgk.com      
        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: 

Kansli
             Kansliets öppettider  
        vardagar 09:00-15:00
 

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2019.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar

341 140
TRYCKSAK

Klubben har tecknat avtal med ny krögare inför 2019. 
Vi tackar krögarna Göran Uddbom och Vivian Vo för denna 
tid och önskar dom lycka till i framtiden. I nästa nummer av 
Rätt&Slätt kommer en längre presentation av vår nya krögare 
Stefan Blom.

Nya gemensamma tidbokningsregler införs nästa år. 

Alla dagar tidbokning 06.00 - 19.00

Tidbokning medlemmar inom En4skåne: 
Helger är bokningsbara 14 dagar innan, ingen 
begränsning avseende helgfria vardagar. Inga begränsningar 
vardagar.

Tidbokning gäster: 
Helger och vardagar är bokningsbara 14 dagar före spel 
förutom vardagar kl. 11.00 - 14.00 som kan bokas utan 
begränsning.

Bokning sker med fördel via Min Golf på  www.svenskgolf.se ,via 
Golfterminalen eller via telefon på 040-429680.

•	 För gäster krävs officiellt hcp.

•	 Vid bokning skall samtligas Golf-id registreras.

Optimering till fyrbollar: 
Kansli/reception har rätt att vid behov fylla upp till fyrbollar.

Svenska Spel / Bingolotto
I år fick vi drygt 8 000 kronor från 
Svenska Spel. Stort tack till alla 
som stödjer klubben.

Julbazar 
Den 15-16 december håller vi vår traditionella julbazar i 
klubbhuset. Vi håller på mellan 10:00-14:00 båda dagarna. Vi 
bjuder på glögg, pepparkakor och härlig julstämning.

Öppettider
Kansliet håller under lågsäsongen öppet vardagar mellan 
09:00-15:00.
Kansliet håller stängt för jul och nyår mellan 20/12—6/1.
Personalen önskar alla medlemmar, sponsorer, gäster och 
samarbetspartners en 

God Jul och Gott Nytt År

Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.golf.se/
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Medlemskommittén
Vintern står för dörren och vi funderar på nästa säsong.

Nu är det höst och snart kommer 
den första snön. Den härliga golf-
sommaren är ett minne blott! 
Vi i Medlemskommittén funderar 
på vilka aktiviteter vi ska 
genomföra nästa säsong. 

Vad tycker du? 
Vad önskar du att vi ska göra 
för dig som är medlem?

Här kan du läsa om vilka 
aktiviteter vi genomförde under 
2017. Vi skulle uppskatta din 
feedback, dina idéer och förslag! 
Maila eller ring till någon av oss! 
Våra kontaktuppgifter finns på 
klubbens hemsida.

http://soderslattsgk.com/

Klubbvärdar och 
Marchals – skapar trivsel 
på banan
Så trevligt det är att mötas av en klubbvärd 
vid Tee 1 och så värdefullt det är att ha 
en Marchal som “håller ordning” ute på 
banan!

Våra Klubbvärdar och Marchals har 
gjort många pass den gångna sommaren 
men vi behöver bli fler. Hör gärna av dig 
till oss så berättar vi mer kring vad det 
innebär. Våra kontaktuppgifter finns på 
klubbens hemsida.

Till våren kommer vi att arrangera en 
utbildningskväll för våra Klubbvärdar och 
Marchals. Mer information om detta kom-
mer längre fram.

Utbildning i golfregler  
De senaste åren har vi arrangerat utbild-
ningskvällar kring golfregler. Kvällarna har 
varit populära och välbesökta och upp-
skattats av många av våra medlemmar.

Under 2019 kommer det att ske stora 
förändringar bland golfreglerna och det 
måste vi naturligtvis ta tag i och informera 
om. 

Hur detta ska ske är inte klart just 
nu men det kommer mer information i 
veckobreven och på facebook. 

Se till att Joao har en aktuell e-post-
adress till dig och gå gärna in och ”gilla” 
klubben på Facebook så du inte missar 
någon viktig information!

Medlemskommittén fick, även i år, den 
stora äran att arrangera Söderslättsdagen.

Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga arrangerade vi en trevlig dag 
för alla våra medlemmar med familjer och 
vänner.

Vi erbjöd många olika aktiviteter för 
alla åldrar såsom t ex ponnyridning, golf-
bilsprovning, 9-hålstävling med jättefina 
priser, putt- och chiptävlingar, utbildning 
i hjärt- och lungräddning och mycket 
mycket mer.

Dessutom ställde ett antal företag ut 
och visade sina produkter och tjänster. De 
utställande företagen bidrog med jättefina 
priser till våra olika tävlingar.

Hur Söderslättsdagen ska arrangeras 
nästa år vet vi inte riktigt ännu. Men vi 
återkommer med mer information fram-
på vårkanten.

Söderslättsdagen den 6 juni

Nya medlemmar 
– välkomna!
Under de senaste åren har vi arrangerat ett 
välkomstmöte för nya medlemmar. 

Vi har haft en positiv tillströmning 
av nya medlemmar de senaste åren och 
det här välkomstmötet har varit mycket 
uppskattat. 

Klubben har bjudit på något lätt att äta 
samtidigt som Joao, Agust och represen-
tanter från samtliga kommittéer har infor-
merat om klubben och dess verksamhet.

Du som är ny medlem – mer infor-
mation kommer om när vi håller nästa 
välkomstmöte!
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Medlemskommittén forts.

Ett stort tack till klubbens 
alla medlemmar - vi 
önskar er alla en riktigt 
skön julhelg!
Hälsningar från Medlemskommittén

SUNDAY OPEN – trevliga golfrundor på 
söndagseftermiddagen

Du som vill spela en runda på söndagen 
men som inte har någon att spela med – 
det är precis dig som Sunday Open vänder 
sig till!

Varje söndag kl 15.00 under somma-
ren har vi träffats utanför shopen och gått 
en runda tillsammans. Ingen föranmälan 

behövs – det är bara att ta med sina klub-
bor och komma.

Sunday Open har blivit en succé som 
vi med all sannolikhet kommer att fort-
sätta med under 2019. Håll ögonen öppna 
för mer information till våren!

36 PLUS
I början på sommaren drog vi igång en ny 
aktivitet som riktade sig till våra medlem-
mar som har hcp 36 och däröver. 

Varje torsdag kväll kl 18 träffades vi 
utanför shopen och gick en runda tillsam-
mans. 

Det var roligt att se att vi, under som-
maren, blev fler och fler och ännu roligare 
att konstatera att flera deltagare kom ner 
till hcp 36 under säsongen. Bra kämpat!

Vi hoppas kunna fortsätta den här 
aktiviteten under nästa säsong. Mer infor-
mation kommer lite längre fram på våren.

Kanske passa på att träna 
upp sig under vintern till 
kommande säsong?
Formtoppen har tre anläggningar i  
Vellinge Kommun (Höllviken, Skanör och 
Västra Ingelstad) och erbjuder många 
olika former av gruppträning inklusive 
Crossfit. För mer information om utbu-
det, schema, öppettider och kontakt-
uppgifter se: www.formtoppen.nu 

Kanske spela golf under 
varmare förhållande?
HereWeGo Golf har ett flertal lösningar.. 
För mer information om utbudet och 
kontaktuppgifter se: www.herewego.se

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=21466927&uid=1290803700&&&http%3A%2F%2Fwww.formtoppen.nu
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Herrkommittén

Foto: Per Nilsson

Foto: Jacob Sjöman

Uppstartstävling
2019 börjar säsongen med en uppstarts-
tävling för de uttagna till serielagen prel 
lör 13/4.
Vi förutsätter att de som vill spela seriegolf 
informerar sig om de nya golfreglerna. 
Här kan det vara på plats att citera 
Benjamin Disraeli:
”Att vara medveten om att man inte kän-
ner till fakta är ett stort steg mot kunskap.”

Femkampen
Som väl de flesta vet kör vi Femkampen 
två gånger om året. Det är klubbarna i 
En4Skåne som möts i en lättsam tävling. 
10 damer +50 och tio herrar +55 spelar en 
singeltävling, där alla nettoresultat läggs 
ihop och delas med antal spelare i laget. 

I höstas möttes vi på Tegelberga och 
vi kom på en skrynklig fjärdeplats (i våras 
kom vi tvåa). 

Preliminärt fortsätter vi tävlingen nästa 
år och på tur att arrangera är Trelleborg. 
Förslag på datum är mån 6/5, så boka 
dagen redan nu.

Herrarnas resa 2019
Allt är bokat och vi fortsätter enligt tidi-
gare koncept. Datum för resan är spikat 
till helgen 24-25 augusti, d v s helgen efter 
damernas resa. Mer information och 
anmälningslista till resan kommer på her-
rarnas kick-off (se nedan)

Herrarnas kick-off 2019
Nästa år fortsätter vi med traditionen att 
samlas på vårkanten för en enkel tävling 
över 18 hål, följt av information om vad 
som kommer att hända under säsongen. 
Deltagarna här har förtur till golfresan. 
Datum för kick-offen blir prel sön 7 april.

Hört på första hålet: ”Min fru sa till mig att 
hon skulle lämna mig, om jag inte slutar 
spela golf. Attan vad jag kommer att sakna 
henne”.

Staffan Waldemar

Hört på nittonde hålet
”Jag är allergisk mot golf. Så fort jag ställer 
mig på tee, så kommer utslagen”. 

Nåväl, ge inte upp. Boka en golflektion 
och glöm för all del inte att boka in dig till 
vårens kurser i regelbokens upphetsande 
värld. Det kommer ju mycket nytt nästa år 
och kunskaperna är ju inte alltid de bästa.

Tävlingssäsongen är över och vi vill gärna 
redovisa några resultat:

Veterangolfen
Vinnare 9 hål: Per-Erik Larsson
Vinnare 18 hål: Anders Holstein

2019 startar tävlingarna prel tors 11/4

Måndagsgolfen
A klassen: Lars Sten
B klassen: Per-Erik Larsson

2019 startar tävlingarna prel mån 8/4

Serielag slutspelet
Vinnare H40: Ardian Fida, Stefan Pihl, 
Christopher Olsén, Patrik Jaenecke
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Herrkommittén forts.

Foto: Per Nilsson

Grattis till Jerker!
Vi gratulerar idag Jerker Sörensson som 
(icke helt oväntat) i år blev Skånemästare 
i klass H70, efter bländande spel. Ryktet 
säger också att han varit en riktig klippa i 
seriespelet, i princip hela säsongen.

Staffan Waldemar

”Det kostar att pricka en 
banarbetare”
Lunds Tingsrätt avgjorde nyligen ett ska-
deståndsmål som inträffade på Barsebäcks 
golfbana. En 56 årig golfspelare med 35 års 
erfarenhet och 14 i handikapp, hans son 
och två gästande danska golfspelare var 
på banan.

56-åringen gjorde ett inspel i svag vind 
på hål 10. Han gjorde därvid enligt Tings-
rätten ”en allvarlig felbedömning”, varvid 
golfbollen slog rakt in i tinningen på ban-
arbetaren Filip. Han kom körandes på en 
åkgräsklippare ”i närheten av samma hål”. 

Drygt ett år senare känner Filip av 
smällen. Han har en liten bula och en ärr-
bildning, där det var en blödning under 
huden. Tur i oturen var att bollen träffade 
hans hörselkåpa. 

Incidenten slutade med att Filip gjorde 
polisanmälan, varvid åklagaren således 
åtalade golfspelaren.

Golfspelaren medgav i Tingsrätten att 
han redan när han slagit golfbollen insåg 
vad som var på väg att hända, men då var 
det redan för sent. 

Filip och golfspelaren har olika uppfatt-
ningar om hur det här kunde inträffa. ”Jag 
körde runt greenen och klippte gräset och 

då måste man vara fokuserad” säger Filip.
Svenska Golfförbundets regelverk är 

tydligt när det gäller hur man ska riskmi-
nimera på en golfbana. En golfspelare ska 
invänta att banarbetaren ger klartecken 
med utsträckt arm och sedan svara med 
ett likadant tecken. 

Golfspelaren hävdar att han uppfat-
tade att Filip var närmare hål 11 än 10 när 
han slog. Men så var alltså inte fallet.

Tingsrätten dömde spelaren till vållan-
de till kroppsskada och 42 500 kr i böter 
samt 5 000 kr i skadestånd till Filip.

Händelsen är även anmäld till Svenska 
Golfförbundet, som ännu inte har avgjort 
om spelaren ska anses ha begått något fel.

Källa: Kvällsposten 2018-11-25.

Sens moral: man ska alltid hålla sig väl med 
banarbetarna. Laga nerslagsmärken, bjud 
på en kopp kaffe, en bulle eller varför inte 
en pilsner?

Staffan Waldemar

Foto: Privat
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En rond i Golfsimulatorn?Vår vänklubb heter Dragör GK.

Vår vänklubb heter Dragör GK.

Vi medlemmar har 100 DKR i rabatt på deras greenfee.
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En rond i Golfsimulatorn?
Det är kanske lite kallt ute och då passar 
det ju bra att ha några banor att välja på 
inne i värmen!

Få klubbar har en bättre golfsimulator 
att erbjuda. Denna anläggning är dock 
endast för högerspelare.

Den positiva och verklighetstrogna 
upplevelsen ska för kunden grunda sig i 
enkel hantering, en inbjudande spelmiljö 
och en förstklassig visuell upplevelse till en 
rimlig kostnad. Swedish sim erbjuder möj-

ligheten att uppleva en fantastisk visuell 
upplevelse på världskända golfbanor som 
bl.a. Pebble Beach, S:t Andrews och Black 
Montain.

Vi erbjuder även svenska banor som 
exempelvis Barsebäck GCC Master Course 
och Halmstad GK Norra bana.

Här under lite bilder som visar att man 
ställer in golfsimulatorn enligt eget önske-
mål. Man får resultat på sina slag för analys. 
Man får på köpet en väldigt trevlig upple-

velse om banan man spelar! Bokar tid gör 
du på www.golf.se och väljer golfsimulator 
istället för den riktiga banan.
Priser:
30 minuter = 25 minuter kostar 100 SEK.
60 minuter = 55 minuter kostar 200 SEK.

Shopen har nyckel så du kommer in. 
Vill du vara där på kvällen eller när shopen 
är stängd så skicka mig ett email (minst 2 
dygn före spel) så ser vi till att simulatorn är 
förberedd när du kommer.

Vår vänklubb heter Dragör GK.



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!

Vår golfsimulator är naturligtvis toppen för arrangerandet  
av en lättsam tävling.

Här ovan det lilla konferensrummet.

Här ovan en illustration på vår miljö vid vår golfsimulator.

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

Din nästa konferens:
Ring eller maila för ett attraktivt förslag på din nästa konferens:

Klubbchef
Joao Guiomar      Tel. 040-42 96 83.       Mail: joao@sslgk.se 
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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!

Vår golfsimulator är naturligtvis toppen för arrangerandet  
av en lättsam tävling.

Här ovan det lilla konferensrummet.

Här ovan en illustration på vår miljö vid vår golfsimulator.

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

Din nästa konferens:
Ring eller maila för ett attraktivt förslag på din nästa konferens:

Klubbchef
Joao Guiomar      Tel. 040-42 96 83.       Mail: joao@sslgk.se 

Damkommittén
Söderslätts GK´s roligaste 
damresa 18-19 augusti
Tidig lördagsmorgon träffades 48 glada, 
pigga och förväntansfulla damer på 
Söderslätt GK´s parkering. Bussen anlände 
i tid, inklusive SLÄP, och därefter var det 
raka spåret till Perstorps GK med övernatt-
ning på Tyringe kurhotell. 

Anna- Lena med övriga i damkom-
mittén hälsade samtliga damer hjärtligt 
välkomna till året resa. 

Alltid lika spännande och roligt.
Vi började med en presentation om 

helgens agenda som inte bjöd på så myck-
et ”egen tid”. Bussresan startade med fullt 
ös som bjöd på glada golfsånger, smarrig 
citronvodka med cornichons gurka och 
lotterier. Plötsligt var stämningen hög på 
bussen. Damerna erhöll också varsin goo-
diebag innehållande golfboll, peggar och 
banguide från Perstorps GK. 

Första dagen åkte vi direkt till banan 
för att starta med ”Irish Rumble”, ett 
mycket trevligt spelsätt som värnar om ge-
menskap och möjlighet att lära känna nya 
golfdamer. De spelsugna damerna som 
väntade på sin starttid, frossade på en stor 
räkmacka med ett glas vitt vin. Mums!

Perstorps GK är en helt fantastisk bana 
för damer, där man möter en vacker natur 
med ett härligt djurliv. 

 Senare på eftermiddagen kom vi till 
hål 19, där damerna samlades och berät-
tade om dagens golfspelsbravader. Det 
blev mycket skratt och snart var ljudnivån 

på topp. Första golfdagen var avklarad och 
bussen tog oss vidare till detta fantastiskt 
charmiga och nyrenoverade  gamla kur-
hotell i Tyringe. 

Damerna checkade in och bytte 
snabbt om till kvällens outfit. Därefter 
samlades vi i konferensrummet och  
korade dagens vinnare. 

Grattis till dagens vinnare! 
Innan vi gjorde entré i restaurangen, 

drog damerna en ihopvikt bildlott som 
avsåg kvällens bordsplacering. 

Kvällsmenyn bestod av laxpuck, par-
malindad fläskfilé samt glass med bär. 

På borden låg ihoprullade sånghäften 
som damerna sjöng högt och glatt ur. Det 
blev en härlig kvällsstämning och atmosfä-
ren mellan damerna var superlyckad. 

Söndagsmorgonen bjöd på härlig fru-
kost i hotellets lugna och mysiga restaur-
ang.  Bussen anlände på avtalad tid och vi 

tackade för oss med allt gott och trevligt 
hotellet erbjöd! Därefter åkte vi vidare till 
Perstorps GK för en ny speldag.

Dagen började med kanonstart: Irish 
rumble, detta blev sååå bra för oss alla.,inga 
väntetider denna dagen. Söndagens spel 
tog slut efter fem härliga timmar, efteråt 
samlades vi alla i golfklubbens restaurang 
och njöt av lax med dillstuvad potatis; 
SUPERGOTT! Helgens höjdpunkt var när 
vår Mona Mohlin gjorde Hole-in-one. 
GRATTIS MONA! 

Hemresan startade och dagens vinna-
re fick pris. Nya lotteriringar kom fram och 
det drogs återigen nya superglada vinnare. 

Väl hemma igen, helnöjda, trötta och 
småfrusna konstaterade vi återigen att vi 
haft en fantastisk golfhelg arrangerad av 
damkommittén. Tack alla härliga damer 
som följde med oss på denna resa!
/ Vid pennan, Britt 
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Damkommittén forts.

Final i Helan & Halvan 
den 16 september
Tiden flyger iväg och snart dags att sätta in 
klubborna för säsongen. Då är det trevligt 
att se tillbaka på trivsamheter som varit. 

Efter 16 veckor med Helan och Halvan  
avslutar finalen säsongen. Totalvinnare 
skall koras i A- och B-klass för säsongen.
Till finalen tar man med sig det bästa resul-
tatet på halvan (9 hål) och den bästa helan 
(18 hål) under säsongen. 

Finalen som var den 16 september, 
samlade 25 damer. Nytt för i år var att man 
kunde spela 9 hål på finaldagen. Vädret var 
med oss, en bra golfdag, och till slut kunde 

vi kora vinnarna av årets Helan och Halvan, 
A-klassen vann Anna-Lena Tuvesson och 
tvåa blev Ingrid Persson, B-klassen vann 
Agneta Bjuväng, som även hade bästa net-
toscore totalt för säsongen. och blev där-
med Årets H o H mästare. Tvåa blev Birgit 
Fredgardh (som spelade bäst denna dag ), 
trea Lola Kellheim, fyra Bodil Roupé Jöns-
son samt på femte plats Anna Nersing.

Niohålstävlingen vann Camilla Lind-
qvist och tvåa blev Eva-Marie Österling.

Fem lyckliga vinnare vann på scorekor-
ten. Eclecticvinnare i A-klassen blev Gaby 

Wahlström samt vinnare i B-klassen Marie 
Walldén.

Grattis till alla vinnare!!

Vi vill också rikta ett tack till alla damer 
som spelar våra tävlingar och gör dessa till 
en gemenskap för damerna! Damkommit-
tén är nu igång med att diskutera nästa års 
tävlingar, upplägg, tidpunkter osv.

/Agneta Bjuväng, ansv.  Helan och Halvan 

Årets Helan o Halvanmästare Agneta Bjuväng Etta A klassen Anna-Lena Tuvesson Eclecticvinnare A klassen Gabriella Wahlström
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Damkommittén forts. Damkommittén forts.

Etta 9 hålsklassen Camilla Lindqvist

Tvåa A klassen Ingrid Persson

Trea B klassen Lola Kellheim

Tvåa 9 hålsklassen Eva-Marie Österling

Tvåa B klassen Birgit Fredgardh

Trevligt prisbord!

Fyra B klassen Bodil Roupè Jönsson Femma B klassen Anna Nersing
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Damkommittén forts.
Hösttröst 
Efter en fantastisk solig och varm sommar 
som säkert innebar många glädjande hcp 
sänkningar är nu slut. Mörkret och kylan 
närmar sig med stormsteg och så blev det 
också dax för HÖSTRÖST och som vanligt 
var vi på klubben, Söderslättsgk.

Fladdrande marschaller på gården väl-
komnade ett 50-tal pigga glada golfdamer. 
Anita, Birgit och Kerstin serverade vin eller 
Loka samt snacks i konferensrummet med 
efterföljande lotteriförsäljning.

Efter minglet hälsade ordförande 
Ann-Lena alla välkomna och damkommit-
tén presenterades. Efter presentation gick 
vi ner till de vackert dukade höstborden, 
som Britt hade fixat. Madeleine hade 
komponerat matsedeln! Först blev det en 
riktigt mustig och god Gulaschsoppa top-
pad med gräddfil och rostat vitlöksbröd, 
därefter serverades kaffe med äpplekaka 
och vaniljsås, alternativ Tiramisu. 

Allt smakade utmärkt!
Madeleine hade varit på Lindri i Trelleborg 
och då fått kontakt med Anna Wrangel 
von Bremen som visade sig vara både sty-
list och Personal Shopper. Madeleine tänk-
te snabbt... Höströst går det och det gick så 

det var mycket tråkigt att Madeleine själv 
inte kunde närvara under kvällen.

Anna Wrangel von Bremen var mycket 
kunnig och charmerande. Hon kunde 
trolla med färger och smycken. V-ringat, 
förlänger halsen. Axlar och höfter skall 
samarbeta, midjan skall synas. Långbyxor 
och högklackat, längden på byxan skall 
sluta precis där klacken börjar då får man 
snygga långa ben. Tips och råd om att ha 
många läppstift i diverse färger som kan 
matcha de olika kläderna, du redan har. Du 
kan ha  kläder som tar upp din ögonfärg. 
Hur man trollar bort de förargliga bilring-
arna kring magen. 

Ja, Anna var verkligen intressant att 
lyssna på och det var många frågor som 
skulle besvaras men tiden bara rann iväg 
och klockan började närma sig 22.00, tiden 
då larmet då sätts igång! 

Anna avtackades med blommor som 
faktiskt gick ton i ton med hennes byxor, så 
förträffligt! ...och vi hann precis gå ut innan 
larmet gick igång!

Ulla Thell
Damkommittén

Anna Wrangel von Brehmer

Anna Wrangel von Brehmer och Ulla ThellAlla ville ta del av matsedeln som Madeleine hade komponerat.
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