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Ordföranden har ordet

Nu har våra veckotävlingar på måndagar 
och Veterangolfen på torsdag/fredag 
kommit igång ordentligt med bra delta-
garantal.

I skrivande stund har de flesta av våra 
serielag spelat två omgångar. I årets serie-
spel deltager vi med 10 lag.

Ni glömmer inte att anmäla er till vår 
tävling under Söderslättsveckan, tre klub-
bor + en putter som spelas måndag 10/7.

I veckan som gick genomförde Medlems-
kommittén med oumbärlig hjälp från  
övriga kommittéer Söderslättsdagen 
den 6 juni. Vi räknade ut att det bör ha 
passerat närmare 400 personer på klub-
ben under den dagen. En sån fantastisk 
respons! Ett stort tack till alla som ställde 
upp och engagerade sig i olika aktiviteter 
för att skapa denna dag för oss alla.  Av 
vädret fanns det lite mer att önska men 
lite vind brukar ju vi ”söderslättare” kunna 
hantera. 

Vi får mycket beröm för kvaliteten på 
vår bana och vi fortsätter vårt arbete med 
att ständigt förbättra den. Det är oerhört 
roligt att prata med gäster som kommer 
in efter spel och höra hur de berömmer 
banan (då brukar jag hålla med dem).

Klubben har startat upp ett 50/50 projekt 
i samarbete med Svenska Golfförbundet. 

Projektet syftar till att attrahera fler 
kvinnor till golfen. En styrgrupp är tillsatt 
men under projektets gång kommer 
många fler att involveras såsom personal, 
kommittéaktiva och andra medlemmar. 

Arbetet omfattar bland annat en 
genomgång av hela anläggningen, både 
klubbhusområdet och banan för att hitta 
möjligheter till förbättringar. 

Det ska bli ett spännande arbete som 
jag tror ska tillföra klubben mycket, både 
i syfte att skapa en förbättrad anläggning 
och i syfte att få fler medlemmar.

Första helgen i september genomför 
vi precis som förra året tävlingen Nordea 
Tour Future Series, som är en undertour 
till Nordea Tour. Arrangemanget var 
mycket lyckat förra året och vår banperso-
nal fick banan i absolut toppskick. 

Veckorna efter tävlingen hade vi en 
märkbart ökad greenfeeintäkt och vi antar 
att det beror på reklamen från tävlingen. 

I samband med tävlingen spelas en 
Pro-am. För dig som är företagare är 

det ett gyllene tillfälle att tillbringa en 
heldag med kunder och en profes-
sionell spelare – kontakta Joao eller 

Agust.
Innan det blir september ska vi 

njuta av sommar och sol. Semesterpe-
rioden är snart här och vi får då 

mycket gäster på vår klubb. 
Så bra det då är om vi alla 

har i åtanke att hjälpa 
till lite extra om 

någon ser ny ut så 
att de hittar vad 

de behöver på 

vår anläggning – en kultur 
vi redan är kända för 
men som alltid behöver 
vårdas.

Söderslättsveckan 
infaller i år där den brukar 
vara, i vecka 28. Det finns 
flera roliga tävlingar där 
så passa på att spela 
och lär känna nya 
vänner på klubben.

Jag önskar er 
en härlig som-
mar med 
många 
golfron-
der!
Christina

Herrarnas höstresa är nu full-
tecknad.

Svinga lugnt
Roland
HK

Vilken bild. Jag finner inga ord!
lol

Herrkommittén
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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
             Kansliet håller öppet vardagar  
 1 november – 29 februari  
        09:00-15:00
 1 mars – 31 oktober 08:00-16:00.

        
Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i september 2017.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar 

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal.
I slutet på maj månad var vi 1276 medlemmar. Förra året var vi 1256 vid 
motsvarande period. Räknar med att vi passerar 1300 medlemmar i slutet 
på denna månad.

Krögaren
Vår krögare Philip Cornu har anställt en ny kock.

Söderslättsdagen.
Stort tack till Medlemskommittén som har planerat och genomfört 
Söderslättsdagen med bravur. Ca 400 medlemmar med vänner och släkt 
har deltagit på någon av de många aktiviteter som erbjöds under dagen.

NTFS.
Klubben arrangerar åter igen en 
proffstävling 2-3 september med 
en prissumma på 80 000 kronor. 
Nordea Tour Future Series vilket är en 
undertour till Nordea Tour. VI räknar 
med ca 120 tävlande. Vi behöver ca 
40 funktionärer för att genomföra 
tävlingen. Är du intresserad så anmäl 
dig på listan som du finner på klubbens 
anslagstavla. Ett bra sätt att göra sin 
klubbtjänst på.

Svenska Spel.
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts 
Golfklubb genom att anmäla detta nästa 
gång du använder ditt spelkort. Man har 
rätt att stödja tre föreningar.

Midsommarhelgen.
Torsdag den 23 juni stänger kansliet redan kl. 14:00 och öppnar åter 
måndag den 26 juni kl. 08:00. 
Restaurangen stänger torsdag kl. 14:00 och öppnar åter söndag kl. 08:00. 
Shopen stänger fredag kl. 12:00 och öppnar åter lördag kl. 12:00.

Joao Guiomar
Klubbchef

PS. Joao vann lite under 9-hålstävlingen på 
Söderslättsdagen också. DS.
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Medlemskommittén
Nu är säsongen i full gång!
Efter en kylig vår har nu golfsäsongen 
kickat igång ordentligt! 

Medlemskommittén har kört igång 
årets arrangemang, vilka vi hoppas att du 
som är medlem i klubben ska uppskatta. 

Utöver årets aktiviteter fick vi den 
stora äran att vara ansvariga för  
SÖDERSLÄTTSDAGEN den 6 juni. 

Vi finns till för dig som är medlem. 
Välkommen - och kom gärna med ris och 
ros och egna idéer! Våra kontaktuppgifter 
finns på klubbens hemsida. 

Nya medlemmar  
– välkomna!
En kväll i mitten av mars höll vi ett väl-
komstmöte för alla nya medlemmar. 

Vår krögare, Philip Cornu, bjöd på en 
god och värmande soppa medan Joao, vår 
klubbchef, berättade om klubbens verk-
samhet. Agust, vår pro, informerade om 
golfkurser och om shopens verksamhet. 
Dessutom var representanter från klub-
bens kommittéer på plats för att informera 
om sin verksamhet.

Vi tackar för all positiv feedback och 
goda idéer från våra nya medlemmar!  
Det hjälper oss att bli ännu bättre!

Totalt 14 st 2-mannalag anmälde sig och vi 
har bildat 2 grupper med 7 lag i varje. Varje 
lag är nu i full gång med att genomföra 
sina spelrundor mot övriga 6 lag i gruppen. 

Lagen tar själv kontakt med sina mot-

Sommartävlingen - Partävlingen som startade  
den 13 maj och pågår hela sommaren! 

ståndare och bestämmer tid för när och 
var de ska spela. 

Vi har ju flera banor att välja mellan 
inom en 4:a Skåne. Den spännande finalen 
kommer att gå den 16 september.

Utbildning i golfregler
Två kvällar i april arrangerade vi utbildning 
i golfregler. Nils-Göran, som kan alla golf-
regler utan och innan, fräschade upp våra 
kunskaper och svarade på en hel del klu-
riga frågor om händelser som kan inträffa 
ute på banan.

Finallagen senast det begav sig med vinnarna Gun-Britt och Gert Maulin i mitten.

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

http://www.randa.org/TheRandA/
AboutTheRandA/Downloads-
AndPublications

http://www.randa.org/TheRandA/AboutTheRandA/DownloadsAndPublications
http://www.randa.org/TheRandA/AboutTheRandA/DownloadsAndPublications
http://www.randa.org/TheRandA/AboutTheRandA/DownloadsAndPublications
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Medlemskommittén forts.

Sunday Open  
– trevliga golfrundor på 
söndagseftermiddagen
Ung eller gammal, högt eller lågt hcp, 
singel eller par – ALLA är välkomna!

Varje söndag hela sommaren kl 15.00 
träffas vi som vill på klubben och går en 
golfrunda tillsammans. 

Du behöver inte anmäla dig i förväg. 
Vi samlas utanför shopen och bestämmer 
vem som spela med vem och hur många 
hål vi ska gå. 

Du som är vardagsmedlem betalar 
reducerad greenfee, 200 kr. Regnar det så 
ställer vi in.

Arrangemang för 36+
På mångas begäran har vi återinfört ett ar-
rangemang för klubbens medlemmar som 
har hcp 36 eller högre. 

Vi har hittills träffats två kvällar för att 
gå en runda tillsammans på stora banan.

Håll utkik på anslagstavlan i klubbhuset 
och på facebook! Där sätter vi upp en an-
mälningslista och information om datum 
och tid för nästa runda.

Läs Joaos veckomail, 
”gilla” klubben på 
Facebook och checka 
hemsidan!
Se till så att Joao har en aktuell mail-adress 
till dig och glöm inte att ”gilla” klubben på 
Facebook. 

Vi sprider senaste nytt via Facebook 
och varje fredag kommer information från 
klubben i din mail-box. Dessutom håller vi 
naturligtvis vår flik på klubbens hemsida 
uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/

Klubbvärdar och 
Marchals – skapar trivsel 
på banan
Visst är det trevligt att mötas av en golf-
värd när du ska ut och spela och visst är 
det bra med en Marchal som håller ord-
ning ute på banan!

En kväll i maj arrangerade vi en utbild-
ning för samtliga Värdar och Marchals. 
Liksom tidigare år var det Lillemor och 
Inger som höll i utbildningen.

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är 
desto bättre ordning kan vi hålla ute på 
banan. 

Hör gärna av dig till oss i medlems-
kommittén! Våra kontaktuppgifter finns 
på klubbens hemsida. 

Hjälper du till som klubbvärd eller 
Marchal gör du samtidigt din klubbtjänst, 
vilket motsvarar 500 kr.

Och glöm inte att vi skall 
ha roligt ute på banan till-
sammans!

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
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Damkommittén

VÅRKUL PÅ 
SÖDERSLÄTTS GK 2017.
Söderslättsdamernas Vårkul gick av 
stapeln den 9 april 2017.

52 spelsugna damer lottades i par och 
tävlingsformen  greensome spelades över 
9-hål.

Solen sken och alla var på topphumör, 
den enda som inte var på humör var den 
kalla vårvinden.

Vi är ju vana vid detta på slätten så 
mössa, vantar och vindkläder var på.

Efter 2 timmar i solig, kall snålblåst 
kom damerna in i klubbhuset.

En välbehövlig och supergod middag 
serverades av våra nya ,fantastiska krögare 
Pierre och Philip. Mums!

Daniel, vår nya PRO, presenterade sig 
och berättade lite om avrostningskurser 
och lite annat.

Damkommittén består av dessa sköna ladies: Camilla Lundh, Carina Herbst, Britt Rönngard, Agneta Bjuväng, Kristina Hage-Hansson, 
Anna-Lena Tuvesson, Birgit Fredgardh, Kerstin Kranz och Anita Åkesson. Hemsidan administreras av Carina Johansson (ej på bild)

Agust, som numera är både PRO och 
shopägare, stod för en mycket trevlig mo-
devisning med både herr- och damkläder, 
som var proffsig från topp till tå, inget 
fattades här inte.

Nya märken på golfkläder som passar 
alla åldrar och som ( kanske) behövs inför 
årets golfsäsong.

Agust berättade också lite om olika 
resor som han arrangerar. 
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Dagens  par vinnare presenterades som 
blev: Christina Wadhed Arinbjarnarson 
och Yvonne Nilsson: GRATTIS på er båda!!! 

Priser delades ut till några fler duktiga 
spelare. Härefter kom lottdragningen igång 
med fina priser som kom till nya lyckliga 
ägare.

Stort tack till alla sponsorer.
Tack alla för en mycket trevlig Söndag!
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Damkommittén forts.
Här kommer lite bilder 
från Vårkul.
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Damkommittén forts.

8  |  Rätt o Slätt nr 2 - 2017



9  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2017

Damkommittén forts.

9  |  Rätt o Slätt nr 2 - 2017



10  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2017

Damkommittén forts.

Damernas seriespel 2017
Damerna har spelat första omgången i 
seriespelet. 

Grupp A med HCP 0-20,4 spelade för-
sta omgången på Bedinge GK torsdagen 
den 18 maj och hamnade på en 10:e plats 
av 12 deltagande lag. Deltog gjorde Lil-
lemor Andersson, Monika Olin, Gabriella 
Wahlström och Ingrid Mårtenzon.

Andra omgången spelades den 5 juni 
på Ljunghusen GK och vi avancerade till en 
9:e plats. Spelade gjorde Ulla Alverstrand, 
Lillemor Andersson, Christina Månsson 
och Gabriella Wahlström.

Även grupp C med HCP 26,5-36,0 
spelade torsdagen den 18 maj men på 
Vellinge GK och hamnade på en 3:e plats 
av 5 deltagande lag. Deltog gjorde Agneta 
Bjuväng, Tina Holmer, Elise Jönsson och 
Camilla Lindqvist.

Andra omgången har spelats men 
resultatet har inte kommit in på Skånes 
golfförbund.

Söndagen den 21 maj spelade grupp B 
med HCP 20,5-26,4 på Söderslätts GK och 
hamnade på en 5:e plats av 11 deltagande 
lag. Deltog gjorde Rose-Marie Levi, Agne-
tha Ohlsson, Martina Olsson och Anna-
Lena Tuvesson.

Andra omgången spelades på Flom-
mens GK den 7 juni och vi föll en placering 
ner till 8:e plats. Spelade gjorde Agnetha 
Ohlsson, Martina Olsson, Camilla Lundh 

och Rose-Marie Levi.
Alla grupper har två omgångar kvar 

att spela.
Foursomens första omgång spelades 

söndagen den 7 maj på Höganäs GK och 
hamnade på en 12:e plats av 17 deltagande 
lag. Deltog gjorde Gabriella Wahlström/
Ingrid Mårtenzon A-spelare och Camilla 
Lundh/Martina Olsson som B-spelare.

Andra omgången spelades på Öre-
stads GK söndagen den 4 juni och här 
avancerade vi rejält till en 5:e plats. Spelade 
gjorde Christina Månsson/Eva Grahn 
A-spelare och Martina Olsson/Anna-Lena 
Tuvesson B-spelare.

Vi i damkommittén önskar er Lycka till 
i fortsättningen.

Hej!
Som ansvarig för laget från Falsterbo vill 
jag tacka för en trevlig dag på Söderslätts 
GK. 

Underbart väder, första rundan för 
min del i kortärmat för säsongen, välskött 
och vacker bana och välordnat värdskap på 
alla sätt och vis.  

En mycket god måltid inledde vårt 
besök och vi var både nöjda och mätta när 
vi startade våra rundor. God stämning i 
bollen var det också.

Tack för att ni skötte det hela så fint. 

Bästa hälsningar
För Falsterbo GK
Carin Annemark

Foto från 
Seriespel 
i Falsterbo 
18 maj 2017.
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Tävlingsfunktionär

Tävlingsfunktionär
Redaktören Mikael Andersson frågade 
tävlingsfunktionären Annette Rafstedt om 
hur det är att vara just tävlingsfunktionär.

Man tar emot spelarna när de an-
länder till klubbhuset och skall betala vid 
receptionen.

Man hör med dem om de är medlem-
mar och om de är vardagsmedlemmar 
eller greenfee-gäster så att de betalar rätt 
summa.

Man prickar av spelarna så man vet att 
de har anlänt och delar ut score-kort.

Sedan brukar det komma frågor om 
kanske tävlingen, tävlingsform, alltså vilken 
typ av spel man skall spela.

Det kan komma frågor om banan. Det 
kan komma frågor om lokala regler. Dessa 
kan man hänvisa till tävlingsledaren.

Som funktionär behöver man inte 
kunna spelregler!

Allt eftersom  spelarna kommer in  
efter rundan så tar man emot score-kor-
ten och räknar ner.

Man kontrollerar att score-korten är 
rätt signerade. Och att man har räknat ner 
sina poäng.

Som funktionär skall man vara till-
handa, hjälpa till där det behövs och man 
kan alltid fråga någon annan om hjälp om 
man blir osäker etc.

En trevlig sak med att vara funktionär 
är att man får möta en massa medlemmar 
som man kanske aldrig annars möter.

Detta är också ett bra sätt att göra 
delar av sin klubbtjänst på.
Det är inget krav att man själv spelar golf.

Intresserade hör av sig till 
Joao Guiomar joao@sslgk.se  
0733-497380 
eller 
Håkan Rafstedt
hakan.r.rafstedt@gmail.com 
0705-899498.

Annette Rafstedt - tävlingsfunktionär
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Bilder från Äggaröran
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Bilder från Prova-på-dagarna
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Söderslättsdagen 6 juni

Söderslättsdagen 6 juni
Det var en typisk svensk nationaldag där 
vädret skiftade från sol och sommarvärme 
till 12 sekundmeters blåst med vertikala 
regnstänk. Uppskattningsvis 400-500 
medlemmar med familj och vänner kom 
till Söderslätt Golfklubb för att ta del av 
ett späckat programpaket, förberett sedan 
lång tid tillbaka. 

Ett stort tack till Medlemskommittén 
som varit sammanhållande och ansvariga 
för denna dag. 

Vi tackar också alla andra kommit-
téer, styrelse, klubbledning, anställda och 
frivilliga som mangrant ställt upp och gjort 
denna dag till en succé, som vi hoppas ska 
bli en tradition framöver. 

Ett varmt tack också till er sponsorer 
och utställare som förgyllt den här dagen 
med er närvaro och bidragit med fina 
vinster till våra tävlingar.

Medlemmarna i Söderslätts GK

9-hålstävling
Dagen inleddes med en snabbt fullbokad 
9-hålstävling, där vädergudarna verkligen 
var med oss och bjöd på ett strålande golf-
väder. Arrangör var Tävlingskommittén 
och tävlingsformen Greensome.  Vinnare 
av resecheckar hos HereWeGo blev Birgit 
och Lars Johnsson.  

En eloge till vår banpersonal! Banan var i 
fantastiskt skick!
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Andra glada tävlingsdeltagare som kämpade i blåsten var Britt, Anne-Lise och Cecilia.
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Söderslättsdagen forts.

Putt- och chiptävlingen drog många intres-
serade. De flesta kunde snabbt konstatera 
att det var betydligt svårare än det såg ut! 
Men roligt hade vi! 

Söderslättsdagen avslutades med ett 
Garden Party med god mat och mingel. 
Stämningen gick snabbt i topp när Simon 
& Rickard inledde underhållningen. 
Vädrets makter fick oss att flytta inomhus 
under senare delen av partyt, men vad 
gjorde väl det när musikerna bara gjorde 
en 180 graders vändning och spelade 
vidare!
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Söderslättsdagen forts.

Att tillfredsställa magen, det vet vi alla, är 
inte lätt! Men restaurangens grillbuffé den 
gick inte av för hackor den! 

Spännande korvar, kött, majs, ananas, 
melon, potatis, grönsaker och många  
andra godsaker serverades.

Mums! Ett stort tack till er alla som 
lagat den goda maten!
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Aktiviteter Söderslättsdagen
Bland många av Söderslättsdagens aktivi-
teter fanns att testa klubbens golfbilar. Här 
är det Vilma, nästa generations golfare, 
som föredömligt tidigt tar ett provåk!

Ett stort tack till Segway Öresund som såg 
till att vi fick testa dessa fantastiska maski-
ner. Lovorden var många - så kul det var! 
Dessutom fick vi veta att det finns speciella 
Segways som är anpassade till golfbanan 
med bredare däck och upphängning för 
bagen. Tack Segway Öresund också för 
fina priser till våra tävlingar!

För dig som inte fick testat att köra 
Segway, hittar du bl.a. Turer på Näset på 
deras hemsida.

Läs mer på www.segwayoresund.se
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www.segwayoresund.se%0D
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Söderslättsdagen forts.

Värmepumpscenter ROTEK AB valdes 
som entreprenör när det gällde golf-
klubbens installation av värmepump för 3 
år sedan. Söderslätts GK har med hjälp av 
Rotek AB från Vellinge lyckats att kraftigt 
sänka värmekostnaden genom installation 
av en jordvärmeanläggning. 

Under Söderslättsdagen hade vi för-
månen att få träffa representanter från 
företaget och fick rekommendationer om 
hur vi medlemmar på motsvarande sätt 
ska kunna minska värmekostnaden i våra 
hem. Tack Rotek för ett fint pris, som vi 
sparar till Söderslättsveckan!
Läs mer på www.rotek.se 

Here We Go, en av klubbens sponsorer, 
ställde upp med ett flertal fina priser. 

Dessutom med personlig närvaro, 
information om sina resor och tävlingen 
”Gissa antal peggar”. 

Kerem Tekin blev utsedd till vinnare 
i tävlingen. Hans gissning på 555 var när-
mast. Rätt svar: 561

Here We Go återkommer med ett 
intressant erbjudande på en golfresa till 
klubbens alla medlemmar.  Håll utkik efter 
rabattkoden i kommande nyhetsbrev!

Besök gärna www.herewego.se

Ännu en intressant utställare var 
Formtoppen som informerade om pla-
nerade träningspass, både mentala och 
fysiska som är riktade direkt emot golfare.

Speciellt under vinterhalvåret är det 
viktigt att hålla både kropp och själ i form.

Även Formtoppen bidrog med fina 
priser till våra tävlingar. 

Tack Åsa Pihlsgård (svart tröja)  och 
Tomas Olsson (orange tröja)! 

Vi återkommer med information om 
Formtoppens träningsprogram senare 
på säsongen. 

Det vanliga programmet hos  
Formtoppen hittar du på 
www.formtoppen.nu

www.rotek.se
http://www.herewego.se/
http://www.formtoppen.nu/


19  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2017

Söderslättsdagen forts.
Våra barn och barnbarn – 
Nästa generation golfare 
För alla barn bjöds det på godis, väggmål-
ning, ponnyridning, godispåsar m m.

Godispåsarna, som både barn och 
vuxna mumsade på, skänktes av  
Ångtvättbilen. 
Allt var mycket uppskattat och hästarna 
fick gå många rundor med glada barn. 

Ett stort tack till Vellinge Ridcenter 
för utlåning av ponny och fantastiskt  
trevlig personal!
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Söderslättsdagen forts.

Klubbens maskiner visades upp av  Bankommittén. Vem kunde tro att några gräsklippare kan kosta över 1 miljon! Ett stort tack för visningen som uppskattades!

Från Vellinge kom företa-
gen Lisa J Design & Hant-
verk med sitt trevliga utbud 
av hantverksprodukter 
samt Hälsa På med magnet-
smycken, Bowenterapi och 
andra behandlingar. Även 
från Hälsa På fick vi fina pri-
ser till tävlingarna i form av 

presentkort på 
sköna massage-
behandlingar. 

Vill du veta 
mer om företa-
gen och deras 
produkter, hit-
tar du detta på 

www.lisajhantverkdesign.se 
och på "Hälsa På" på Facebook.

Tack för er hjälp att förgylla dagen!

Shopen var ytterst välbesökt och Agust 
hade stor hjälp av sin Christina för att hålla 
ställningarna.

http://www.lisajhantverkdesign.se/
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Söderslättsdagen forts.
Vad kan väl vara viktigare än att få lära sig 
mer om Hjärt- och Lungräddning. På 
Söderslättsdagen hade vi förmånen att ha 
Agnetha Olsson, som med sin golfklädda 
docka, visade hur man gör om det som 
inte får hända ändå händer! På bilden är 
det Christina Månsson som får en demon-
stration på dockan.

Vi skall passa på att nämna att klubben 
har en hjärtstartare - defibrellator - vid an-
slagstavlan om olyckan skulle vara framme.

Många detaljer är viktiga i golfens värld. 
Inte minst krävs det en bra syn! 

Från en av klubbens sponsorer,  
Optiker Månsson, fick vi hjälp att testa 
eventuella synfel och en mängd tips kring 
vår syn. 

Tack Christina och Jens för tjusiga Ray 
Ban solglasögon som pris till tävlingen! 
I vanliga fall hittar du dem på Jägersro-
vägen i Malmö. Läs mer på 
www.optikermansson.se

OPTIKER
MÅNSSON

JÄGERSRO AB

http://optikermansson.se/
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Söderslättsdagen forts.
Att lyckas med sin golf underlättas om 
man är frisk både till kropp och själ. En som 
gärna hjälper oss med detta är företaget 
Level you Up. Tack Jessica, vi uppskat-
tade mycket din närvaro!

Läs gärna mer på deras facebook-sida 
eller på  www.levelyouup.se

Marknadskommittén
Marknadsgruppen prövar 
”nygammalt grepp”
Tidigare har vi för att hitta nya medlem-
mar med viss framgång testat ett samar-
bete med en lokal fastighetsmäklare. 

Tanken var att hitta nyinflyttade till vår 
region, så tidigt som möjligt. 

D v s i samband med kontraktsskriv-
ningen, innan köparen förhoppningsvis 
hunnit ta tag i valet av golfklubb.  

Vem har då bäst koll på nyinflyttade 
invånare? Jo, självfallet fastighetsmäklarna!

Vi har därför nu utökat konceptet och 
etablerat samarbete med ett flertal stjärn-
mäklare i våra närområden Vellinge, Höll-
viken, Limhamn /Bunkeflo och Malmö. 
Tanken är att mäklarna skänker nyinflyt-
tade golfare två greenfee biljetter  inklusive 
en kortfattad information om oss och En 
4 Skåne samt hälsar personerna välkomna 
att provspela på vår fina klubb.

De som funderar på att börja spela 

golf får även de biljetter och informeras 
om vår korthålsbana och möjligheten att 
låna klubbor. 

Vi har också för avsikt att bearbeta 
större fastighetsägare, nyetablerade  
bostadsrättsföreningar etc.

Responsen hittills har varit mycket 
god, allt enligt principen ”vinn-vinn”.

Staffan Waldemar

DEN VIKTIGASTE 
GOLFUTRUSTNINGEN 
ÄR DIN EGEN KROPP!
Som golfare är det viktigt att du tränar 
upp såväl styrka, rörlighet som koordina-
tion och koncentration för att prestera bra 
på golfbanan. Det blir dessutom roligare 
när vi orkar mer.

Att vila sig i form är inget alternativ - 
golfsäsongen 2018 startar NU!

Håll utkik i klubbens nyhetsbrev och 
anslagstavlor för mer information om 
kommande aktiviteter tillsammans med 
Formtoppen.

Ge dig själv förutsättningarna att bli en 
bättre golfare.

Ps! Du vet väl om att Formtoppen har gym 
i Västra Ingelstad, Höllviken och Skanör. 
www.formtoppen.nu 

Varmt välkomna!
Ett samarbete mellan Söderslätts GK och 
Formtoppen.

http://www.levelyouup.se/
http://www.formtoppen.nu
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En av klubbens uppskattade sponsorer är 
researrangören Here We Go, som många 
av oss träffade på Söderslättsdagen. 
Here We Go har tagit fram ett special-
erbjudande endast för medlemmarna i 
Söderslätts GK! 

Erbjudandet blir ett specialpris på en 
magisk vecka i Murcia på Costa Calida i 
Spanien där det bl.a. ingår 5 dagars green-
fee. Det blir flera avgångar att välja på, från 
oktober till mars. Mer info med pris och 
länk för anmälan kommer via klubbens 
nyhetsmail.

Kontaktar du Here We Go direkt om 
denna resa, ska du uppge ”Söderslätt” 
för att få denna rabatt.

Gynna klubbens sponsorer!

TUSENTALS NÖJDA KUNDER
Here We Go Golf har på kort tid seglat 
upp som en av de största arrangörerna 
av golfresor – och sannolikt är det ingen 
researrangör som har så hög andel stam-
kunder.

Proffsiga säljare, noga utvalda destina-
tioner, stor flexibilitet och ett stort person-
lig engagemang, är förklaringen.  

- Vi tar kundens behov och önskemål 
på största allvar och med vårt stora nät-
verk med golfklubbar, hotell, biljettleveran-
törer och hyrbilsföretag kan vi verkligen 
erbjuda skräddarsydda resor, oavsett om 
det handlar om golf-, fotboll-, konferens- 
eller träningsresor, säger bolagets vd Al 
Fluin.

Here We Go grundades 1995 och 
har idag tolv anställda och verksamheten 

är förlagd till huvudkontoret i Höllviken. 
Utöver golfresor erbjuder Here We Go 
fotbollsresor till alla stora ligor i Europa, 
unika konferenspaket, träningsläger för lag 
och föreningar och dessutom inspirerande 
träningsresor för den som gillar att vara 
aktiv under semestern.

Spanien och Portugal är år efter år 
populära destinationer för golfresenärer, 
men USA och Sydafrika lockar allt fler, spe-
ciellt de som kan vara borta lite längre än 
en vecka. Cypern, Skottland och paradisön 
Porto Santo som är den näst största ön i 
ögruppen Madeira, är tre populära resmål 
för golf- och naturälskare. 

En tydlig trend som tilltagit det senaste 
året är weekendresor som kombinerar 
golf och storstad och här kan Here We Go 

erbjuda trevliga paket till bland annat po-
pulära platser som  Rom, Lissabon, Murcia, 
Prag och Puerto Banus.

Here We Go har inte bara fokus på att 
erbjuda den perfekta resan, utan man tar 
också frågor som berör miljö och socialt 
ansvar på största allvar.

- Vår utmaning ligger i att maximera 
de positiva effekterna av vår verksamhet 
samtidigt som vi minimerar de negativa 
som förknippas med resor och turism, 
säger Al Fluin.

Here We Go har en ställd resegaranti 
hos Kammarkollegiet, och har sedan 2005 
högsta kreditbetyg, trippel A, enligt  
Bisnode. Detta är tydliga kvalitetsstämplar 
som ger trygghet för kunden.
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Vår vänklubb heter Dragör GK.

Vår vänklubb heter Dragör GK.

Vi betalar 200 DKR vardagar och 250 DKR under helgen för spel 
på Dragör GK och våra danska vänner betalar 250 SEK vardagar 
och 300 SEK under helgen.
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