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Ordföranden har ordet

Per Sundberg, 
ordförande

DDå har det mesta av säsongen passerat, 
och vi kan se tillbaka på en säsong där vår 
anläggning har varit mycket välbesökt.

Intäkterna från greenfee har gläd-
jande efter 8 månader klart överstigit 
föregående år på den stora banan, 
medan den lilla banan tappat bl.a. p.g.a. 
att vi kraftigt sänkte avgiften.

Shopen har ungefär hållit föregå-
ende års försäljning.

Man kan konstatera att varje klubb-
medlem köper för strax över 1000 kr 
var, vilket är mindre än hälften av vad 
normalgolfaren lägger ner på sin utrust-
ning per år.

Vad är då orsaken till detta?
Har vi fel sortiment, eller är det så 

att vi medlemmar fortfarande använder 
gamla träklubbor istället för de nya som 
finns på marknaden?

Vi har efter 8 månader sålt knappt 
100 par skor.  Själv använder jag aldrig 
gamla gymnastikskor när jag spelar, utan 
byter mina golfskor vartannat år. Hur 
gör ni?

Jag resonerar som så, att varje kr jag 
lägger i vår shop, hjälper jag till att hålla 
årsavgiften nere!

”en 4 skåne” samarbetet har vi i 
styrelsen för avsikt att utveckla och vi 

för idag diskussioner för hur vi kan öka 
samarbetet på andra områden än själva 
spelet med våra övriga ”en 4 skåne” 
klubbar. Tyvärr har klubbar typ vår idag 
svårt att klara sig helt själva, utan ökat 
samarbete är ett måste!

Vi har i år ca 50 helt nya medlemmar 
och ca 80 spelrätter är sålda. Här har vi 
alla medlemmar misslyckats med att 
skaffa nya medlemmar och vi måste bli 
ca 100 fler om vi skall kunna behålla vår 
nuvarande kostnadsbild.

Att sitta som ordförande i klubben, 
har under de 10 år som jag haft ert 
förtroende, varit ett en mycket stimule-
rande uppgift.

Jag har försökt, tillsammans med 

syrelsen, att utveckla klubben till en triv-
sam modern klubb som är redo att möta 
de förändringar som sker i vårt samhälle.

Vi har varje år haft ett antal projekt 
att arbeta med, allt från nybygget södra 
flygeln och ändring av parkering och 
övningsområden, till små förändringar 
vad gäller organisation etc.

Vi kan nu konstatera att vi har en bra 
anläggning och en organisation som är 
väl anpassad till att möta de krav man 
som gäst och medlem idag har.

Tack alla frivilliga och anställda som 
genom personliga insatser hjälpt till att 
utveckla vår klubb.

Jag har nu känt att det är tid att 
lämna ordförandeposten och kommer 
inte att ställa upp för omval på vårt höst-
årsmöte.

Tack alla anställda och medlemmar 
i styrelse och kommittéer för ett gott 
samarbete under dessa år och jag är helt 
övertygad om att klubben med ännu 
bättre stöd från alla medlemmar har 
många bra år framför sig.

Per Sundberg
Ordf.    

Härmed kallas ni till Höstårsmöte på Söderslätts GK
Tisdagen den 12 oktober kl 19.00 på klubben.

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, övriga avgifter samt medlemslån för 2011.
13.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14.   Övriga frågor.
15.   Mötet avslutas.
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    Söderslätts Golfklubb.
    
    Ansvarig utgivare:
    Per Sundberg

    Redaktion:
    Mikael Andersson 
    Per Sundberg 
    Joao Guiomar
    Agneta Bjuväng

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

 Söderslätts
 Golfklubb
        V. Grevie 19, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post:  info@soderslattsgk.golf.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 från 1 november 2010
till 28 mars 2011:

Kansli
Mån - Fre ................ 09.00-15.00

Nästa nummer beräknas komma 
ut i december 2010.

Kansliet informerar
Order-of-Merit
Då var årets Order-of- Merit klar med följande segrare; 
A-klassen Bo Persson med 43 poäng på 7 tävlingar.
B-klassen Hans G. Johansson med 28 poäng på 6 tävlingar.
C-klassen Åke Greko med 26 poäng på 6 tävlingar.

Adress och mail
Glöm inte att anmäla adressändringar och uppdateringar av era mailadresser till 
kansliet.

Värdebevis
Det har till dags datum sålts 77 spelrätter (144 värdebevis).
Vi har kvar ca 600 värdebevis som ännu inte har blivit hämtade. 
Passa på nästa gång du är på klubben och hämta ut ditt värdebevis. 
Vi har en lista på vår hemsida med medlemmar som är intresserade 
av att sälja sina värdebevis. Ring eller maila kansliet om du är 
intresserad av att komma med på listan. 

Shopen 
Våra duktiga tjejer i shopen Christin Jeansson Goldberg 
samt Anita Prahl slutar sina säsongsanställningar sista 
september. Vill redan nu passa på att tacka för det fina 
arbete och engagemang som ni lagt ner för att ge våra 
medlemmar, sponsorer och gäster bästa service.

Bagskåp
Alla våra bagskåp är uthyrda. Det finns en kölista till 
medlemmar som idag har överskåp och väntar på att 
något underskåp skall bli ledig. Vi kommer nästa år även 
att kunna erbjuda förvaring av ett antal bärbagar på 
vinden ovanför shopen. 

Bokningar över tid
Har tagit fram lite statistik över bokade tider 
jämfört med förra året.

 2009   2010
Obokade  12 806 63% 13 578 67%
1-bollar 460 2% 444 2%
2-bollar 2 656 13% 2 472 12%
3-bollar 1 506 7% 1 324 6%
4-bollar 1 979 10% 1 628 8%
Tävling 995 5% 948 5%
TOTALT 20 402 100% 20 394 100%

Joao Guiomar
Klubbchef

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
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Toppengallerian
Toppengallerian 
Årets tävling lockade 54 lag med 108 deltagare. Toppengallerians värd, Jens Bertilzon 
hälsade alla hjärtligt välkomna.

Vädret, soligt för dagen, gjorde att det blev en underbar dag.

Ulla och Jan Alverstrand 3:e plats med 64 netto. 
Bakom Ulla syns Sponsorn Jens Bertilzon och mannen med kaffekoppen är Sven-Åke Kronvall  som tillsammans med 

Lars-Erik Skjöld (ej med på bild) blev tvåa på 63 netto men med sämre hcp än vinnarna .
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Toppengallerian forts.

Mattias Danielsson Öresunds GK och Conny Augustsson Malmö-Burlöv på 63 netto.

Samarbete mellan Söderslätts GK ochVanningen – Friskis&Svettis i Vellinge.
Under hösten-vintern  har vi för avsikt att ge våra medlemmar ett mervärde 
genom att ingå ett samarbete med både Vanningen och Friskis&Svettis i 
Vellinge.

Grundtanken är att ni får tillgång till deras faciliteter under hösten-vintern samt erbjuda deras medlemmar tillgång till vår golfanläggning under 
våren-sommaren till förmånliga priser.Det kan vara allt från att ha tillgång till bassängen en dag i veckan anting-
en på förmiddag eller eftermiddag då Vanningen endast är öppen för våra 
medlemmar.  Möjlighet till vattengympa med utbildad ledare m.m. Möjlighet att träna enskilt eller i grupp på Friskis&Svettis med inriktning 
att stärka upp muskelgrupper som bl.a. används i golfsvingen.Vi har diskuterat olika upplägg med kombinationskort som gäller för 
både Vanningen och Friskis&Svettis.Låter detta intressant får du gärna höra av dig till mig så skall vi försöka 
hitta bra lösningar för våra och deras medlemmar. 

Joao Guiomar
Klubbchef
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årkul

Damkommittén

Bild 1 och 2 .Representanter från Harmonigården

http://www.harmonigarden.se/

V
Säsongsstart för damerna var som vanligt 
Vårkul den 11 april, ca 50 damer gav sig ut 
i parspelet bästboll i ett kyligt väder.  När 
spelet var avklarat, fanns representanter 
från huvudsposorn denna dag, Harmoni-
gården Räng Sand som stod beredda att 
prata om massage, coaching, fotvård m.m. 

Den egna shopen arrangerade modevis-
ning med hjälp av mannekänger i alla åldrar                                                                                                                                        
Anita Prahl, ny i shopen, skötte modevis-
ningen med den äran.Enligt utsago från 
shopen gick försäljningen bra denna dag.

DK passade också på att informera om 
årets aktiviteter, även premiärinformation 
om augustiresan Denna resa går i år till 
Araslövs Gk, resan blev snabbt fullbokad 
och reserver finns uppsatta. 

Vinnare av vårkul blev Kristina Hage Hans-
son och Agnetha Olsson, alla pristagare 
fick fina priser, som vi kan tacka lokala 
sponsorer för.De som inte fick pris för sin 
golf hade chans på våra olika lotterier.

Sammanfattning
Ovan har ni vårt första arrangemang, tänk 
er tillbaka, då visste vi inte att det skulle bli så 
varmt ! Fantastiska resultat har det varit un-
der säsongen, många har fått sänkt Hcp. 
Vi har haft tävlingar i DK:s  regi, Söderslätts-
mixen, Jokern, Utbytestävling och naturligtvis 
alla Helan och Halvan tävlingar. Augustiresan 
gick till Araslövs Gk och 40 damer blev det 
till slut, den helgen fick vi sol o regn, men det 
goda humöret hos Söderslätts damer regnar 
aldrig bort! 

Till sist vill DK önska er varmt välkomna 
till  höstens sista evenemang, Hösttröst den 
21 oktober, anmäl er på lista på klubben!

Agneta Bjuväng

Mannekängerna med Anita Prahl

http://www.araslovgolf.se/

Cancerslaget 2010
Den 29 maj deltog 18 lag i Foursome i 
Cancerslaget. Totalt samlades det in 5900 
SEK som oavkortat gick till Cancerfonden. 

Vinnare blev 
Ann-Charlott o Åke  Mårtensson från 
Söderslätts GK på 80 slag. http://www.cancerfonden.se/
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Herrkommittén
Säsongen börjar lida mot sitt slut. Serie-
spelet pågår till slutet av september med 
en extra speldag 30/9 p.g.a. en inställd 
spelomgång i slutet av augusti.

Seniorgolf 55+ tävlingen fick vi också 
avklarad till slut efter två uppskjutna 
tävlingstillfällen.

September är finalernas månad, då 

spelas nämligen:
Final veterangolfen 17/9, 
final måndagstävlingen 18/9, 
final onsdagstävlingen 19/9, 
final serielagen 26/9.

Som avlutning på säsongen arrangerar 
herrkommittén Skånskt Individuellt 

mästerskap för H 65 och H 75, som 
spelas torsdagen 7 oktober.

Glöm inte soppgolfen som börjar 
lördagen 23 oktober.

                                 
Vid pennan
Roland Olsson
Herrkommittén

Det är Christine Jeansson Goldberg 

och Anita Prahl som hjälper dig i shopen. 

Shopens öppettider är måndag och fredag 

08:30-14:30, tisdag-torsdag 08:30-17:30 

samt lördag-söndag 07:30-16:00.

Välkommen.

Rätt o Klätt - rea pågår!

Bagar 20% rea!

Kläder 50% rea!
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NÅGRA AV VÅRA SPONSORER

 


