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Klubben önskar 
alla sina medlemmar en riktigt trevlig 

golfsommar!
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Ordföranden har ordet
Äntligen har vi fått lite 
härlig sommarvärme. 
På klubben har vi mycket jobb efter en kall 
vår – en vår som bjöd vår banpersonal på 
en del utmaningar. 

Sedan kom då den efterlängtade vär-
men, gräset fick fart och nu har vi kunnat 
inviga våra nya tees på 2:an och 8:an. 

Vi har fortsatt många som vill 
spela hos oss vilket är positivt  
– vår bana är uppskattad och har ett bra 
rykte både hos medlemmar och gäster.  

För att skapa förutsättningar för  
personalen att vårda banan har vi infört 
startförbud ett par tidiga mornar i veckan.

Det är en förutsättning för att vi även 
2023 och framåt ska kunna ha en bana av 
fortsatt mycket hög kvalitet. 

Det spelas golf nästan hela dygnets 
ljusa timmar och vi måste ge banpersona-
len möjlighet att ta hand om vår viktigaste 
tillgång.

Det händer mycket på klubben 
och våren har inneburit mycket arbete för 
alla oss som är engagerade på olika sätt i 
klubben. 

I köket har vi installerat en automatisk 
släckningsanordning ovanför stekbord och 
fritös – en säkerhet för att en eventuell 
brand inte ska sprida sig. 

Vi byter också larmsystem så att vi får 

brandvarnare som är uppkopplade mot 
larmet och mot varandra – ännu en säker-
hetsåtgärd i vår brandöversyn.  

Vi har också fått nya toaletter  
vid kiosken på banan. En leverans som 
skulle vara standard slutade med att 
lastbilen körde fast och vår granne fick 
rädda situationen. 

Toaletten sattes på plats med hjälp av 
traktor istället. Nu är den invigd och be-
tydligt lättare att hålla ren än den gamla.

Byggkommittén har samtidigt reno-
verat toaletten vid 13:e green så att vi även 
där kan sitta snyggt och fräscht.

Vi arbetare vidare med resultatet 
av den SWOT analys som gjordes i 
höstas. Där lades fokus på att förbättra 
klubbhusmiljön som prioritet 1 och 
toaletterna på banan som prioritet 2.

Rekryteringsarbetet 
av vår nya klubbchef har också pågått 
under våren och i skrivande stund vet vi 
vem det blir. 
Johnny Neldeborn har en gedigen 
erfarenhet inom idrottsvärlden och 
har gjort ett erkänt bra jobb dels som 

verksamhetschef på Vellinge IF och dels 
inom handbollen. 

Lär känna Johnny närmre – läs vår 
intervju med honom i detta nummer av 
Rätt och Slätt.

Golfbilar 
har varit ett ständigt ökande behov på vår 
klubb och skapar förutsättning för spel för 
fler – även om man har problem med att 
gå länge sträckor. 

Att ha gott om bilar ger också  
greenfee intäkter och fler medlemmar. 

Vi arbetar för att lösa fler uppställ-
ningsplatser för bilar.

Äntligen har vi kunnat starta 
upp vår tävlingsverksamhet 
och vi planerar för att genomföra 
Söderslättsveckan under vecka 29.

Pandemin har lärt oss att göra saker 
annorlunda och gett oss ett annat nor-
malläge. Efterhand som vi får vaccin och 
solen lyser på oss börjar vi sakta närma oss 
något av det vi känner igen i vårt tidigare 
liv. Än så länge gäller fortfarande restriktio-
ner och varje medlem har ytterst ett eget 
ansvar att följa dessa. 

Vi hoppas vi på att snart börja återvän-
da mot ett normalläge och att begräns-
ningarna tas bort efter hand. 

Tills dess håller vi i, njuter av solen och 
tar hand om varandra.

Vi ses på klubben!
Christina
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Medlemsantal
I slutet av maj var vi 1272 medlemmar. Förra året motsvarande tid var vi 
1270 medlemmar.

Spelade ronder
Under årets första fem månader har det spelats 8 752 ronder på  
Söderslätts Golfklubb. Förra året spelades 11 440 ronder motsvarande 
period. 
Totalt har medlemmarna på Tegelberga spelat 1 393 ronder på Söderslätt 
och våra medlemmar har spelat 778 ronder på Tegelberga.

Söderslättsveckan
Folkhälsomyndigheten har gett klartecken till tävlingsverksamhet från 
den 1 juni. 
Vi genomför därmed Söderslättsveckan enligt plan.
Alla tävlingar hittar ni på Min Golf.

Players 1st Medlemsundersökning
Den 23 juni kommer hälften av klubbens medlemmar att få den första 
enkäten av årets medlemsundersökning, Players 1st i sin mailkorg. 
OBS att den kan hamna i skräpkorgen. För oss på klubben är dina svar 
viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i sam-
arbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. 
I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, 
träning och restaurang. 
 
För oss i klubbens ledning är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda 
på hur ni medlemmar ser på verksamhet och anläggning. 
Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra 
rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.  

Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till 
hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra undersökningen 
skickas ut den 25 augusti, för dig som inte får en mailinbjudan nu i juni.

Adressändring
Glöm inte att meddela ändrad adress eller andra uppgifter till oss alt. 
registrera dina nya uppgifter eller kontrollera att dina uppgifter stämmer 
via www.golf.se Min Golf. 

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golf-
klubb genom att anmäla detta nästa gång 
du använder ditt spelkort. Ca. 50 miljoner 
kommer att delas ut till ungdomsidrotten 
under 2021. Förra året fick junior/elitkom-
mittén ca. 8 000 kronor

Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.golf.se
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Golfshopen

Förbättra ditt spel på 
och runt green
I dagarna kommer Golfstore magasin 2021 
nr 2. Detta innehåller ett närspelsspecial 
med artiklar och information. Kom in och 
hämta ett eget nummer av tidningen.

Hur vet jag vilken putter 
som passar mig?
Mer än 30% av slagen på en golfrond är 
puttar. Kanske är det dags att se över vad 
du har verktyg när du puttar? 

Det är många som tror att drivern är 
den viktigaste klubban att prova ut, men 
puttern är minst lika viktig. 

Därför rekommenderar vi att du ber 
oss om hjälp att prova ut rätt putter för 
just dig. Du behöver rätt balans, längd och 
loft för att förbättra ditt spel.

När behöver jag byta ut 
wedgarna?
När träffytan och dess grooves blir slitna 
får du högre bollflykt och mindre spinn.

Därför brukar vi rekommendera att 
medelgolfaren byter vartannat år. 

Proffsen byter betydligt oftare än så. 
Allt beror på hur ofta du spelar och hur 
konsekvent bollträff du har. 

Även lie och bounce är viktiga faktorer 
för att hjälpa dig med ditt närspel. 

Ta hjälp av din rutinerade tränare så 
provar vi ut dina wedgar. 

Vilken är den bästa  
bollen för mig?
Många gör misstaget att välja boll efter hur 
den presterar från tee. 

Vi rekommenderar inte detta efter-
som det är runt greenerna som man ser 
den största skillnaden. 

Det viktiga är att alltid spela med 
samma typ av boll för att undvika skillna-
der i längd.  

Vi har bra kvalitetsbollar som ger dig 
både längd och bra spinn på green. 

Fråga oss så hjälper vi dig att hitta rätt 
boll.

Närspelskurser
Våra populära närspelskurser kommer 
igång efter midsommar. 

Kursen är på 4 timmar inkl kaffe och 
bulle/fralla och kostar 900 kr. 

På kursen går vi igenom och tränar 
puttning, chippning, pitchning och bun-
kerslag. 

Vi annonserar aktuella kurstillfällen på 
klubben, på vår hemsida och i våra nyhets-
brev. Anmäl dig i shopen.

Tänk lokalt
Tänk gärna lokalt och stötta din lokala 
butik. Vi är Din lokala Golfstore butik på 
plats på Din klubb. Vi sätter stort värde på 
vår relation med Dig och vi är generösa 
med vår tid och vår kunskap. 

Välkommen in när du är ute på klubben! 
Agust med personal 
0707-451313
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Golfshopen forts.

GOLFSTORE SÖDERSLÄTT
”Vi hjälper dig att bli en bättre golfare.”

• Passionerade – Vi brinner för golfen och 
vill öka din upplevelse på golfbanan.

• Kunniga – Vi har en unik expertkunskap, 
är välutbildade och samarbetar med de 
främsta leverantörerna. 

• Generösa – Vi delar med oss av vår 
kunskap och den lilla extra servicen. 

• Trygga – Vi har stor ansvarskänsla och 
vi värdesätter en nära relation med dig. 
Du kan alltid lita på oss.

• Lyhörda – Vi lyssnar av trender och 
nyheter, som kan gynna din utveckling 
som golfare men också dina behov och 
önskemål. 

• Kunskapsdrivna – Vi ger dig som kund 
riktigt bra råd och tips baserat på vår 
kunskap och inte på en ren lust att 
sälja.

• Din lokala fullsortimentsbutik med de 
bästa produkterna i varje prisklass. 

VÅRT FOKUS ÄR:
• Ta hand om, utveckla och utrusta alla nya golfare.

• Förbättra och utveckla befintliga golfare.

• Tillhandahålla perfekt anpassad utrustning till alla golfare.

• Hälpa dig öka din glädje i golfen.

VI ÄR: 

Agust Arinbjarnarson med personal.
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Sön 6 juni prova-på-dag
Söndagen den 6 juni var 
den stora 
prova-på-dagen.
Leverantörer var på plats och flera kom 
och provade årets nyheter.

Klubben tog hand om golfintresserade 
som ville prova på golf.



Rätt o Slätt nr 2 - 2021  |  7

Kvalificeringsdag 24.7
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Juniorkommittén

JUNIORSERIEN & 
MATCHLIGAN är igång.
Äntligen får våra juniorer tävla igen.
Vi har nu spelat första omgången i 
matchligan där vi tog emot Trelleborgs GK 
på Söderslätt.

Ett fantastiskt lag från Trelleborg som 
gav våra juniorer en tuff match och gick 
segrande ur denna med 3–1 i matcher.

Juniorserien drog igång nere på  
Flommen mot deras elitlag.
4 jämna matcher som vi tyvärr förlorade 
efter fantastisk golf från båda klubbarnas 
juniorer.

I nästa omgång möter vi Örestad 
hemma på slätten.

FRAMGÅNGAR 
Vi vill även gratulera Hampus Mollin 
som stod överst på prispallen när första 
omgången av TEEN TOUR spelades på 
Tegelbergs GK.
Efter 4 tuffa särspelshål fick Hampus lyfta 
pokalen.
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Juniorkommittén forts.
VILL DU BLI EN DEL AV FRAMTIDEN?

Passar något av följande in på dig?
Älskar du att vara en del av ungdomarnas framtid?

Älskar du att se barn och ungdomar må bra och skratta?
Älskar du att känna dig behövd?

Älskar du att få andra att må bra? 
Älskar du att ses som en förebild?

Vi behöver bli fler. 
Vill du vara med och påverka framtiden hör av dig. 

Skicka ett mail till vår ordförande Johnny Neldeborn 
med din intresseanmälan. 

Har du några frågor så tveka inte att ta kontakt med Johnny.

johnny@neldeborn.se

Kiosken
Kiosken har öppet på vardagar 9-17 

och på helgen 9-16.

Välkomna!

mailto:johnny@neldeborn.se
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Medlemskommittén
Sol, regn, blåst – hur vädret än beter sig så 
har i alla fall årets golfsäsong startat. 
Välkomna ALLA medlemmar till årets akti-
viteter! Liksom tidigare gäller - håll avstånd, 
tvätta/sprita händerna och stanna hemma 
om du inte känner dig helt frisk!

Årets golfsäsong är i gång!

Vi behöver Din hjälp – 
anmäl Dig som Golfvärd!
Det är viktigt att golfmiljön här på  
Söderslätts GK är välkomnande för alla. 

Vi vet att golfvärdar på banan ger ett 
positivt intryck och en bra start på ronden.

Nu söker vi dig som vill vara golfvärd 
några timmar under sommaren.

Vad innebär det att vara golfvärd? 
Du hälsar våra medlemmar och greenfee-
gäster välkomna ut på banan.

Vad krävs för att vara golfvärd? 
Medlemskap på Söderslätts GK och ett 
gott humör. 
 
Varför ska jag vara golfvärd? 
Du får möta människor som delar ditt 
intresse för golf och berätta om vår fina 
bana. Sen får du dessutom en lunch som 
tack, efter att du avslutat ditt pass.

När är man golfvärd? 
Från mitten av juni till mitten av augusti. 
Lördagar och söndagar kl. 9-13. 
 
Intressant, jag vill veta mer! 
Kontakta Claes Aurell, 0723-66 33 06 eller 
claes.aurell@gmail.com eller hugg tag i 
honom på banan!

SUNDAY OPEN – trevliga 
golfrundor på söndags-
eftermiddagen
Succén från tidigare år upprepas – du 
som söker nya golfkompisar eller bara 
vill gå en golfrunda på söndagseftermid-
dagen – ung eller gammal, högt eller lågt 
hcp, singel eller par – VÄLKOMMEN!  

Vi träffas utanför shopen 
Normalt ses vi kl. 13.30 utanför shopen 
inför golfrundan (9 hål eller 18 hål). 

Första bollen går ut kl. 14.00 och 
sista 14.30. Några söndagar har vi en 
annan starttid. Håll koll på kalendern på 
klubbens nya hemsida! 

 
Ingen föranmälan 
Du behöver inte anmäla dig i förväg  
men alla som kommer måste ankomst-
anmälas. Någon av oss från Medlems-
kommittén kommer att finnas på plats 
för att hjälpa till med det.

Du som är vardagsmedlem betalar 
reducerad greenfee, 200 kr. 

Om det regnar så ställer vi in.
Naturligtvis håller vi avstånd till var-

andra och känner du dig krasslig så stan-
nar du så klart hemma

Klicka på bilden för att 
komma till en film.

mailto:claes.aurell@gmail.com
https://www.soderslattsgk.com/media/sexf2j1s/sunday_open.mp4
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https://www.facebook.com/ 
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

Söderslättsdagen 6 juni
Medlemskommittén fick, även i år, den 
stora äran att arrangera Söderslätts- 
dagen 2021! 

Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga var det vårt mål att ar-
rangera en trevlig dag för alla våra med-
lemmar med familjer och vänner.

Förra året tvingades vi ställa in hela 
aktiviteten p g a Corona-restriktioner 
och samma beslut tog vi i år. 

Vi hade sett fram emot att få arran-
gera Söderslättsdagen i år men tyvärr, 
Corona-restriktionerna tillåter inte så 
stora folksamlingar som det här arran-
gemanget medför.

Vi håller tummarna för 2022 och 
hoppas kunna återkomma med en rik-
tigt trevlig familjedag för alla klubbens 
medlemmar med familjer!
 

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 och följ oss på 
Instagram. 

Vi sprider senaste nytt via Facebook 
och Instagram 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

Välkomstmöte för nya 
medlemmar
Under de senaste åren har vi arrangerat 
ett välkomstmöte för nya medlemmar. 
Förra året tvingades vi ställa in mötet pga 
Corona-situationen. I år bestämde vi oss 
för att hålla mötet digitalt vid två olika 
tillfällen.  

Klubben representerades av Joao 
och Christina och vi fick mycket informa-
tion om vår klubb och visioner framåt 
i tiden. Agust fanns på plats och berät-
tade om shopens verksamhet och hur 
du kan utveckla ditt golfspel. 

Klubbens kommittéer var också re-
presenterade och vi fick mycket informa-
tion om trevliga aktiviteter för alla åldrar.

Vi hoppas att alla klubbens nya med-
lemmar ska känna sig välkomna 
och är du ny medlem och undrar över 
något så hugg tag i någon av oss med-
lemmar i shopen, på klubben eller på 
banan. 

Vi hjälper dig gärna och svarar gärna 
på dina frågor!

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
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Herrkommittén
Golfen lever!
Som säkert alla vet har man nu lättat på 
Covid restriktionerna. 

Detta innebär för HKs del att vi nu kör 
våra måndagstävlingar resp veterangolfen 
på torsdagar enligt de gamla rutinerna. 

På måndagar samlas herrarna för 
anmälan och lottning kl 08.30 alternativt 
kl 17.30. 

Veterangolfen är för både herrar och 
damer födda 1961 eller senare och här sker 
anmälan och lottning i GIT. 

Detaljerad information finns på hem-
sidan och anslagstavlan. 

Välkomna!

 

Thomas Kimrin och Peter Nilsson som båda gjorde birdie 
i Veterangolfen torsdagen den 3 juni.

Ordförande
Roland Olsson

Ledamot
Per Erik Larsson

Ledamot
Rolf Palmquist

Ledamot / Sekreterare
Staffan Waldemar

Ledamot
Gert Rosengren

Ledamot
Kenneth Nittberg

Ledamot / Kassör
Leif Billing

Ledamot / Styrelsens rep
Göran Lindholm

Ledamot
Ulf Nordström

Kommittémedlemmar
Kanske undrar ni vilka vi är i herrkommit-
tén? Laguppställningen uppdateras regel-
bundet när det händer något, vilket i och 
för sig inte är så ofta. 
Till höger kommer foto på dagens gäng:
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Restaurang Oet's
Bästa medlemmar!
Jag vill tacka för ett gott mottagande och 
välkomnande till er klubb, det känns gott 
att vara på plats och igång trots lite Coro-
namotgångar under våren. 

Låt oss hoppas att dessa nu luckras 
upp.
Fredag den 4 juni hade vi en väldigt upp-
skattad räkfrossa med gäster både inne 
och ute i den sköna kvällen, något som 
jag verkligen hoppas kunna utveckla och 
genomföra igen.

Vi fortsätter servera vår lunch på var-
dagar för 99 kronor samt helgmeny lörda-
gar o söndagar för 139 kronor inklusive 
lättdryck, sallad, bröd, smör och kaffe.

I kiosken utökar vi utbudet med HOF 
non alcoholic på fat! 

Vi erbjuder catering till stora evenemang 
och till mindre sällskap. 

Vi försöker i möjligaste mån tillmö-
tesgå dina önskemål och tillsammans 
kommer vi överens om ett upplägg som 
passar er.

Golfveckan vecka 29 ser jag spänt 
fram emot och hoppas att få träffa på er 
alla, antingen inne i restaurangen, på banan 
eller nere i kiosken.

Väl mött, O:et

Missa inte att 
kolla O:et´s Glimt
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Vår nya klubbchef!

Intervju med vår nya 
klubbchef- 
Johnny Neldeborn

Hej!
Hej!

Vem är Johnny?
Mitt namn är Johnny Neldeborn 46 år 
ung boendes i Vellinge centrum med 
sambo Petra och mina 2 pågar Hampus 16 
och Linus 11.

Vad fick dig att söka jobbet som 
klubbchef på Söderslätts GK?
Att jobba som klubbchef i en golfklubb 
har alltid varit en dröm för mig och när 
chansen dök upp på min hemmaklubb var 
beslutet enkelt.

Tänk att få jobba med sin dröm i 
denna fantastiska klubb med alla våra 
underbara medlemmar!

Jag ser redan fram emot min första 
arbetsdag!

Hur ser din bakgrund ut?
I grunden är jag utbildad kock vilket jag 
gärna praktiserar hemma så ofta jag kan.

Men väldigt tidigt i mitt liv när jag var 
runt 18 kom jag in i idrottens värld och 
började jobba med handbollen i Dalhems 
IF i Malmö.

Detta ledde snabbt till att jag fick 
kontakt med förbunden och jag har sedan 
1993 jobbat med förbundet som projekt-
ledare för landskamper och mästerskap 
med kronan på verket VM 2011 som blev 
det största succén hittills för förbundet, 
regionen, kommunen och handbollen. 

Den största delen av mitt yrkesverk-
samma liv har jag ägnat åt förenings- 
utveckling, nu senast i Vellinge IF där vi 
2019 fick utmärkelsen ÅRETS IDROTTS-
FÖRENING i Skåne av RF SISU SKÅNE. 

En fantastisk utmärkelse i konkurrens 
med över 3000 föreningar!  Se bild höger.

Jag arbetar sedan 2017 som verksam-
hetschef på Vellinge IF där jag ansvarat 
för löpande aktiviteter som innebär allt 
från drift till planering av cuper, matcher, 
domare. 

Arbetet kräver mycket samverkan 
med ideella resurser och arbete med 
sponsorer. 

Jag har tidigare haft en liknande roll 
som kanslisamordnare på Skånes hand-
bollsförbund.

Jag har även under en period jobbat 
inom kriminalvården och under 12 år 
som ordningsvakt vid olika event – två 
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Vår nya klubbchef! Vår nya klubbchef! forts.
erfarenheter som jag har lärt mig otroligt 
mycket av.

Att jobba med människor och hjälpa 
till att skapa en så bra miljö som möjligt har 
alltid varit något som tilltalat mig.

Du verkar gilla att driva projekt?
Ja sedan jag blev invald i Skånes handbolls-
förbunds tävlingskommitté har jag varit 
projektledare för flera stora evenemang 
och tävlingar. 

Som jag nämnde tidigare var jag pro-
jektledare för VM 2011 men har också varit 
tävlingsledare för Lundaspelen (världens 
största inomhustävling i handboll) och 
flera andra tävlingar för både ungdomar 
och veteraner. 

Jag har även drivit egen camping på 
Sweden Rock med 80 anställda.

Beskriv dig själv som person?
Som person är jag väldigt målmedveten 
och får saker att hända.

Jag älskar att jobba med utveckling 
och projekt vilket engagerar människor.

Att alltid finnas till och att aldrig se 
hinder utan endast lösningar är något jag 
brinner för.

Att ha många bollar i luften är något 
som kännetecknar mig och det ser jag 
fram emot på Söderslätts GK med i sam-
arbetet med alla våra fantastiska kommit-
téer.

Vilka förändringar kan man 
förvänta sig på Söderslätts GK 
när du börjar?
Vilka förändringar vi kommer få se beror 
helt på vad våra medlemmar önskar.

Jag kommer att vara väldigt lyhörd 
och låta våra kommittéer fortsätta sitt fina 
arbete och finnas till för att hjälpa dem 
förverkliga sina drömmar.

Sen tror jag att det är viktigt att man 
som golfklubb bestämmer sig för om man 
vill vara en klubb eller bara en golfbana.

Personligen tycker jag Söderslätt skall 
vara en golfklubb med fullservice och då 
behöver vi utveckla miljön i och runt vårt 
klubbhus. 

Vi behöver även jobba för att hitta 
nya övernattningsmöjligheter i framtiden 
så vi kan locka fler långväga gäster till vår 
fantastiska bana.

Jag vill även jobba mycket med sam-
arbetet mellan våra kommittéer vilket jag 
tror kommer ge oss en väldig snabb ut-

veckling när alla dessa goda krafter samlas 
och jobbar mot samma mål.

När det gäller vår fina bana så skall jag 
göra allt för att stötta och se till att Magnus 
får de resurser han behöver till sig och sina 
killar.

Söderslätts GK har utan tvekan en 
Course Manager i världsklass och det skall 
vi ta tillvara på.

Hur vill du beskriva klubben
Söderslätts GK?
Jag har varit medlem i ett antal år på  
klubben och sitter idag som ordförande  
i junior & elitkommittén.

Söderslätts GK är en väldigt familjär 
golfklubb med en bra mix av spelare i olika 
åldrar och på olika nivåer.

Detta är en styrka för oss som klubb 
och något vi måste ta tillvara på.

Jag skulle säga att vi utan tvekan är en 
av Sveriges finare banor med hjälp av vår 
fantastiska banpersonal och detta skall vi 
fortsätta utveckla.

Söderslätts GK skall alla som vill spela 
golf i Skåne tänka på direkt.

Vi skall tillsammans fortsätta och ut-
veckla både vår bana och vårt utbud i och 
runt vårt klubbhus.

När kommer du börja ditt arbete 
på Söderslätts GK?
Jag kommer under året fram till Joao läm-
nar insupa all den kunskap och kompetens 
som han sitter på så ni lär se mycket av mig 
på klubben.

Kom gärna fram och prata och berätta 
vad ni tycker är det bästa med Söderslätt 
och vad ni skulle vilja se för förändringar.

Ja hur kommer det vara att fylla 
Joaos skor när han slutar?

Detta kommer nog vara den störta 
utmaningen av alla. Han har under många 
många år gjort ett fantastiskt jobb för 
klubben och det skall bli en ära att ta över 
efter honom.

Man kan aldrig fylla någon annans skor 
men man kan fortsätta utveckla klubben 
och skapa nya möjligheter. 
 
Detta hoppas och tror jag alla kommer 
hjälpa till med att göra och att vi nu tillsam-
mans ser framåt och inte fastnar i att det 
var bättre förr.

Men med tanke på alla dem medlem-
marna jag träffat på klubben känner jag 
ingen större oro för detta utan vi skall 
tillsammans göra det bättre och bättre dag 
för dag.

Johnny vi hälsar dig varmt  
välkommen till Söderslätts GK 
och ser verkligen fram emot att få 
jobba ihop med dig.
Vi är alla övertygande om att rekrytering-
en av dig är den bästa för klubben och vi 
hoppas på många år av utveckling tillsam-
mans med dig.
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Utmanarmatch DK vs HK

Vinnarna Anne Bing Tingström och Ulf Nordström.

Damkommittén utma-
nade Herrkommittén
Som ett led i arbetet med att utöka samar-
betet mellan våra kommittéer utmanade 
nyligen vår Damkommitté herrarna på en 
golfmatch. 

Sex personer i varje gäng ställde upp 
på en Irish greensome, där varje lag 
bestod av en dam och en herre. 

Efter spel i drömväder, på en bana i 
kanonskick, kunde vi gratulera vinnarna 
Anne Bing Tingström och Ulf Nordström.

Än en gång grattis!

Efter tävlingen serverade vår populäre 
krögare en laxbakelse, som verkligen blev 
uppskattad. 

Kan kanske vara nåt att beställa och ta 
med hem?

Tack till DK! 
Vi i Hk återkommer med en ny utmaning 
i höst!
Staffan Waldemar
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