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Ha en skön sommar!

Är du säker på att 
Rune sade att det är 

fri dropp här?

lol
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Ordföranden har ordetG

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  

         olfen har högsäsong och mycket 
händer i golfsverige just nu. Nordea 
masters som i vintras var så avlägset är 
redan avslutat. Insatser med ansvar för 
hål 8 och för att bära skyltar sköttes av 
engagerade funktionärer från Söderslätts 
golfklubb. 

Det ekonomiska läget i klubben är 
fortsatt stabilt och vi har ett positivt 
medlemsflöde.  Vi har den senaste tiden 
sett många nya som kämpar med sin 
gröna-kort-utbildning vilket är extra 
trevligt. Under den andra delen av 2014 
kommer vi att byta ut vårt värmesystem 
på golfklubben till ytjordvärme. 
Kostnaden för detta arbete är beräknat till 
529 000 kr och vi beräknar spara  
100 000 kr per år på bytet, förutom 

stundande nödvändiga reparationer 
av befintliga gaspannor. Finansiering av 
projektet har skett genom ett bidrag från 
Idrottslyftet med 239 000 kr. Vi har sökt 
ett stöd för anläggningar i idrottsmiljöer. 
Resterande del av finansieringen (290 000 
kr) bistår vår bank oss med i form av ett 
lån. Lånet amorterar vi under 3 år medan 
vi har fått beviljat fortsatt amorteringsfritt 
för våra befintliga banklån.
Arbetet med att ständigt bevaka och 
förbättra vår ekonomi fortgår löpande 
och är en prioriterad arbetsuppgift i 
styrelsen. 

Våra greenbunkrar hål 1-9 har fått ny 
sand. Vi som har varit ute och prövat dessa 
har märkt en väl stor skillnad mot andra 
delen av banan där sanden ännu inte är 

bytt, varför vi har prioriterat upp att hinna 
åtgärda även greenbunkrarna på hål 10-18 
i år. Arbetet med detta fortgår efterhand 
som tid och möjlighet för detta arbete 
finns. 

Vi har påbörjat ett arbete att successivt 
modernisera vår maskinpark. Vi har 
leasat en ny halvruffklippare och köpt 
in ett par begagnade greenklippare. 
Arbetet fortsätter med att uppdatera en 
investeringsplan avseende vår bana och 
maskinpark så att vi kan prioritera och 
planera finansieringen. Ni som var på plats 
på söderslättsdagen kunde studera ett par 
av våra maskiner på lite närmre håll.

Jag vill tacka alla som på olika sätt 
engagerade sig i Söderslättsdagen den 
6 juni.  Efter flera trevliga arrangemang 
under dagen följde en lyckad medlemsfest 
med god mat, vacker sång och mycket 
dans på kvällen. Vi planerar att göra om 
detta arrangemang nästa år och enligt 
säker källa ska bandet som spelade 
på festen redan vara bokat till nästa 
år. Reservera gärna den 6/6 2015 i er 
kalender.
 
Glöm inte att anmäla er till en eller flera 
av våra tävlingar under söderslättsveckan 
vecka 28 – det vore roligt att se så många 
som möjligt av er där. 

Snart väntar sommarsemester för många 
av oss och jag önskar er många sköna 
golfrundor under sommaren 2014!

Christina
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Årets golfsäsong rivstartade redan i slutet på mars. Vädret har varit 
gynnsam i hela landet vilket medförde att våra golfgäster som normalt 
kommer ner till påsk uteblev. Greenfeen under april månad låg klart under 
budgeten. Detta har vi dock tagit tillbaks med råge under maj månad. 

Tävlingssäsongen är i full gång och tävlingarna har varit fulltecknade.
En pärm med tävlingsbeskrivning samt anmälningslistor finns i klubbhuset 
inför Söderslättsveckan (v.28). 

Söderslättsdagen genomfördes traditionsenligt den 6 juni. Deltagareantalet 
i år var lägre än förra året. Kvällen avslutades med en 3-rättersmeny och 
dans för 57 festglada medlemmar.

På kansliet kommer ni att stöta på Henrik Holmqvist. En ung kille på 
21 år som har varit arbetslös ett tag. Han kommer att hjälpa mig med 
administrativa uppgifter samt enklare fastighetsskötsel. Henrik får en 
möjlighet till arbetslivserfarenhet samtidigt som det inte belastar klubben 
ekonomiskt.

Det verkar fungera ganska väl med att vi har infört 8,5 minuter mellan varje 
boll. 

Arbetet med att få nytt sand i alla greenbunkrar fortsätter lördag den 5 juli 
Då gör vi klart hålen 10-18 så att alla greenbunkrar håller samma kvalitet. 
Teckna dig för denna klubbtjänst redan nu. Du hittar anmälningslistan på 
vår anslagstavla. 

Vi ser över ett nytt system, Stamford SITRA, avseende autogirobetalning för 
golfanläggningar. Min förhoppning är att kunna sjösätta systemet inför 2015. 
Jag återkommer när systemet är igång.

Passar på att önskar Er en skön semester.

Joao Guiomar
Klubbchef

Henrik Holmqvist

http://www.soderslattsgk.se
mailto:soderslattsgk@sslgk.se
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Gun-Britt och Gull-Britt efter en trevlig 
9-hålsrunda.

Nu är golfsäsongen i full gång!

Medlemskommittén

Golfsäsongen är i full gång, tidigare än 
vanligt, och vi i medlemskommittén är 
mitt upp i årets arrangemang. 

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.

Söndagsgolfen
Vill du spela en golfrunda men saknar 
någon att spela med? Varje söndag kl 
15.00 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 klubbhu-
set och kommer överens om vem som 
spelar med vem och om vi ska gå 9 hål 
eller 18 hål. Du som är vardagsmedlem 
betalar reducerad greenfee, 200 kr.

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

Inger, som syns på bilden, kommer 
att finnas på plats för att ta emot dig.

I fjor öste regnet ner så i år har vi 
beställt strålande sol! 

Målsättningen med dagen är att 
träffa nya och gamla spelkompisar 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!

Medlemskommittén forts.

Nya medlemmar – 
välkomna!
Klubben har ett positivt inflöde av nya 
medlemmar, vilket vi är mycket glada 
för. I början på mars arrangerade vi en 
informationsträff, speciellt våra nya 
medlemmar. Påjje, vår krögare, bjöd 
på en mustig soppa medan Joao, vår 
klubbchef, berättade om klubbens 
verksamhet. Agust vår pro, informe-
rade om golfkurser och representanter 
från de olika kommittéerna berättar 
om sin verksamhet. 

36-dagen
En blåsig söndag i maj samlades vi som 
har hcp från 36 och uppåt för en trev-
lig golfrunda tillsammans.

Målet med eftermiddagen var att hitta 
nya spelkompisar, komma igång med 
sin golf och, framförallt, ha kul på ba-
nan. Tillsammans med en coach i varje 
boll spelade vi 9 hål utan att tävla.
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Medlemskommittén forts.

Klubbvärdar och Marshals
I början på maj samlades ett 40-tal av 
klubbens medlemmar för en genom-
gång av vad det innebär att vara klubb-
värd eller marshal. 

Att klubbvärdens huvudsakliga 
uppgift är att få golfspelare att trivas 
på banan var vi alla överens om.

Under 2013 gjorde våra fantastiska 
Klubbvärdar och Marshals ett mycket 
bra jobb. Vi var 105 golfvärdar i fjor 

och redan nu har vi 65 bokade värdar. 
Det finns plats för fler så välkommen 
att höra av dig till Nils-Göran Johans-
son. Kontaktuppgifter finns på hem-
sidan.

Utbildning i golfregler
I början på april arrangerade vi en 
utbildning i golfregler. Som vanligt var 
det Rune och Nils-Göran som delade 
med sig av sina kunskaper.

Att regelgenomgångar behövs märks 
av de många kommentarer och frågor 
som vi fick. Allt är ju inte solklart! 
Men genom diskussioner kom vi fram 
till hur vi löser olika problem på golf-
banan.
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Damkommittén

Söndagen den 13 april började dam-
kommittén golfsäsongen med Vår-
kul. Det var en gråmulen och blåsig 
dag. 48 glada och spelsugna damer 
trotsade det tråkiga och kalla vädret. 
Några dagar innan hade de blivit ihop-
lottade med en annan dam som de 
skulle spela bästboll med. Efter ca 2 
timmar hade de spelat klart och kom 

in för en härlig lunch som Påjje lagat. 
Sedan blev det dags för den årliga 
modevisningen från shopen. Många 
snygga och trevliga kläder visades för 
både kvinnor och män. Enligt utsago 
från shopen gick försäljningen bra. Till 
slut var det dags för prisutdelningen. 
Klassen vanns av Lillemor Andersson 
och Ann-Mari Ohrberg.

Kommande aktiviteter
Söderslättsdagen måndagen den 7 juli 
2-manna scramble inklusive lunch.
23-24 augusti arrangerar DK golfresa. 
Vi spelar på Lydinge GK och Söderåsens 
GK. Anmäl dig på DK:s anslagstavla.

Damkommittén
Anna-Lena Tuvesson 
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Damkommittén forts. Damkommittén
Seriespelet för Söderslättsdamer 2014 
har nu startat

Vi är ett härligt gäng tjejer på ca  
20 personer en del av oss  har tränat 
ihopa 4 ggr med hjälp av Agust. 

Första tävlingen var en foursome 
som  spelades på Trelleborg  och det 
gjorde dom jättebra vilket gav oss en 
4:e plats, men det skiljde bara ett slag 
till 2:a platsen och fem slag till första 
platsen.  

Nästa gång bar det av till Ljunghu-
sen för första omgången av seriespel. 
Vi startade också här bra. Vi ligger nu 
9:a ut av 21 lag.

Gabby

Ut i det blå
I ett samarrangemang mellan Vellinge 
och Söderslätts damkomitteer gav sig 
27 förväntasfulla damer på utflykt ut i 
det blå den 15/5!

Redan på bussen började trevliga 
överraskningar. Vi bjöds på en liten 
Jägermeister och det tävlades om vart 
vi var på väg.

Bibbi från Söderslätt gissade rätt, 
nämligen till Ängelholms golfbana.

Väl där bjöds vi på fika och lagen 
formerades. Vi spelade en lagtävling , 
Rosa Pantern, som gick ut på att man 
skiftades om i laget ( tremannalag 
och poängboggy) att spela på bollen 
som poängen till laget räknades på. 
Märkligt vad som händer med en, i alla 
fall med mig, när man skulle spela den 
poänggivande  bollen!! I vårt lag ville vi 

alla lämna den vidare så fort som möj-
ligt.  Förlorade man bollen var spelet 
över. För att ändå motivera till för att 
fortsätta spelet utdelades också ett 
individuellt bästa nettopris.

Ängelholms golfbana var verkligen 
en vacker och trevlig skogsbana, men 
blöt. Det hade ösregnat hela dagen 
före och det stod rikligt med vatten på 
banan. Själv var jag glad att jag dagen 
till ära köpt nya vattentäta  skor hos 
Jan i shopen på Söderslätt. 

Solen sken på oss och stämningen 
var god!

 När vi kom in bjöds vi på lunch, bl.a 
stekt fläsk och löksås till mångas för-
tjusning, och maten var jättegod.

Prisbordet var verkligen också fint 
och det blev priser till oss alla.

På bussen hem bjöds vi på vin och 
återigen sjöngs det. Vi fick också tips 
om var vi kunde köpa billiga skor i 
Skanör.

Det var en mycket trevlig dag på 
många sätt, fin bana,kul umgänge med 
mera. Det var bara synd att det var så 
få deltagare.

Vi från Söderslätt vill tacka Vel-
lingedamkomitte som sponsrade bus-
sen med tre tusen kronor vilket möjlig-
gjorde utflykten.

Vill verkligen också tacka Elisabeth 
Konar och vår Gabby Wahlström som 
gemensamt  planerat dagen och hop-
pas att det är fler som tar chansen att 
följa med nästa gång!

Inger Björkqvist

Ingrid Mårtenzon, i mitten, var 
en av tre som spelade  i samma 

lag på Ljunghusens GK
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Herrkommittén

Junior o Elitkommittén

Seriespelet har nu kommit igång med 10 
deltagande lag. Två omgångar har det just 
nu spelats med varierande resultat.

Våra veckotävlingar flyter också på 
som vanligt, speciellt bra deltagarantal är 
det på veterangolfen.

Du glömmer inte att  
anmäla dig till vår flaggtävling  
under söderslättsveckan.

Roland Olsson
Herrkommittén

Hejsan alla Söderslättare!
Då var det dags igen med ett litet nyhets-
brev från oss i Junior & Elitkommittén. 
Det är alltid en utmaning varje gång man 
skall skriva detta lilla nyhetsbrev om våra 
juniorer, inte för att det  är svårt att hitta 
material utan mer för att det finns så 
mycket att välja på och utrymmet är be-
gränsat. Ett lyxproblem så att säga!

I denna upplaga har jag valt tre 
områden som vi skulle vilja lyfta fram 
lite extra.

Juniorstolpen och Stolpskottet
Som Ni ser så har vi nu fått upp vår efter-
längtade Juniorstolpe och den har fått 
en mer prominent plats än tidigare.  
Tanken med detta är att återuppliva  
Juniorstolpen från det glömda och gömda 
och förhoppningsvis få igång ”mini-
sponsringen” till och för våra juniorer.  
I tillägg så hittar ni också en roll-up strax 
innanför dörren till klubbhuset vilket är 
ännu ett sätt att synliggöra att vi faktiskt 
har juniorer på vår klubb. Som Ordförande 
för Junior & Elitverksamheten är jag 
mycket glad att vi nu fått tillfälle att lyfta 
fram vår juniorverksamhet på ett mer 
synligare sätt.

I tillägg till detta har vi också återuppli-
vat Stolpskottet, en tävling som tidigare 
fanns med som ett årligt evenemang men 
som av olika orsaker fallit i glömska. Detta 
var en tävling som helt arrangerades av 
Söderslätts GK’s juniorer och som vi kände 
förtjänar sin plats som ett årligt återkom-
mande evenemang, så det är med stor 
glädje som vi nu kan informera om att 
denna tävling nu finns med i årets täv-

lingskalender och går av staplen söndagen 
den 31 augusti. Vi kan utan tvekan säga att 
detta blir en annorlunda och rolig tävling 
för alla som deltager. 

OBS! Värt att notera är att de 
som sponsrar Juniorstolpen har 
automatiskt plats i denna tävling. 

Skandia Cup Träningsläger 
(14-17 juni)
I år är det tredje året på rad som vi arran-
gerar ett träningsläger i sammaband med 
Skandia Cup kvalet. Lägret tar plats över 4 
dagar och har varit ett uppskattat evene-
mang för vår juniorer.

Lägeravgift per deltagare är 250 kr 
och i det ingår bl a lunch alla dagar till alla 
deltagare.

Vi välkomnar alla från ålder 9 år och 
uppåt.

ANMÄLAN GÖRS I SHOPEN  
ELLER VIA E-MAIL TILL URBAN  
(piongatan4@telia.com) ELLER  
AGUST (agust@golfinsweden.se).

Kick-Off 2014
Elitgruppen åkte i år på en sk. kick-off 
till Golf & Country Club Fleesensee i 
Tyskland som ligger någon timme söder 
om Rostock  (enligt många en fantastisk 
golfbana och ett undebart område) där 
de inte bara hade möjlighteten till att 
spela underbar golf men också planera 
årets aktiviteter.

Ett utförligare reportage kommer 
att läggas upp på vår hemsida, men vi 
kan rapportera att det var ett lyckat 

evenemang och de tvar mycket nöjda 
men också mycket trötta juniorer som 
kom hem efter en helg med golf och 
planering.

Och med detta vill vi från Junior & 
Elitkommittén tillsammans med alla våra 
juniorer säga ”ha en riktg het och skön 
golfsommar!”

  

mailto:piongatan4@telia.com
mailto:agust@golfinsweden.se
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