
Under klubbens prova-på-dagar  
undervisade Agust Arinbjarnarson  
i golfkonstens värld.
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Glöm ej Söderslättsdagen som äger rum
onsdagen den 6 juni!
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Ordföranden har ordet

Tävlingskommittén

För att bli ännu bättre 2018 behövs fler 
funktionärer till våra tävlingar och vi 
kommer därför att, om intresse finns, 
tillsammans med Skånes GF anordna en 
Tävlingsledarutbildning i början av 2018 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 

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

http://www.randa.org/TheRandA/About-
TheRandA/DownloadsAndPublications

Vill ni bli funktionär 
till våra tävlingar?

dig, träffa trevliga medlemmar och lära 
dig lite ytterligare om golfspel och golftäv-
lingar så kontakta mig!

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

Ett sådant sommarväder vi har! I skrivande 
stund har jag precis varit ute och spelat 
– banan håller en fantastisk kvalitet och 
det är härligt att putta på våra greener. Vi 
skulle snart inte må dåligt av lite vatten 
uppifrån, men vår bana är otroligt vacker 
där dess hedkaraktär kommer till sin rätt 
med det lite gulaktiga gräset

Den 6 juni är det dags för Söderslättsda-
gen. Förra året hade vi mycket besökare 
och i år räknar vi med att dagen kommer 
att bli ännu större. Vi har fler aktiviteter 

och fler utställare detta år, så kom ut och 
passa på att ta med övriga familjemedlem-
mar eller vänner – det finns något för alla 
på Söderslättsdagen. Delta i våra aktivite-
ter, prova på golf, prata med aktiva i våra 
kommittéer, fika eller ät grillbuffé och inte 
minst besök våra utställare.

Det skulle aldrig gå att genomföra denna 
dag utan alla aktiva från våra kommittéer 
som engagerar sig. Ett stort tack till alla 
som på olika sätt bidrar till Söderslättsda-
gen. Jag ser fram emot denna dag och allt 
som ska hända på vår klubb då. 

Klubbens ekonomi är en prioriterad ar-
betsuppgift i styrelsen med fokus att skapa 
och behålla en ekonomiskt stabil klubb 
där bana och verksamhet kan utvecklas 
på ett positivt sätt. Säsongsstarten för 
verksamheten har fungerat bra trots den 
sena våren och vi har sedan vårkanten ett 

pågående inflöde av nya medlemmar 
vilket är positivt för klubben. 

Vi har en tuff men realistisk budget som 
prioriterar banans långsiktiga kvalitet i år. 

Kommittéerna har i uppdrag att följa 
upp sina budgetar, men det är vik-

tigt att alla medlemmar hjälper 
och vårdar klubben och dess 

intressen. Hjälp oss alla 
genom att vårda banan 

och anläggningen i 
det stora och lilla. 

Jag blir lite ledsen när jag hittar skräp som 
någon inte orkat bära bort till sopkärlen 
eller en okrattad bunker. Berätta också för 
vänner om vår klubb och värva dem som 
nya medlemmar. Tänk på att man numera 
kan använda friskvårdsbidraget för att 
exempelvis ta ett ”Grönt kort”.

Vi har många gäster på vår klubb – vi blev 
Sveriges 11:e mest spelade bana 2017. 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 anlägg-
ning – en kultur vi redan i kända för men 
som alltid behöver vårdas.

Söderslättsveckan infaller vecka 28. Det 
finns flera roliga tävlingar då så passa på att 
spela och lär känna andra golfare. Det har 
planerats för en särskild jubileumstävling 
med anledning av att klubben fyller 25 år – 
missa inte den!

Jag önskar er en fortsatt varm, solig och 
härlig golfsommar!
Christina

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


Rätt o Slätt nr 2 - 2018  |  3

   

   Rätt o Slätt
    Rätt o Slätt kommer ut 4 gånger
    per år och distribueras gratis
    till medlemmar, sponsorer och
    intressenter inom
    Söderslätts Golfklubb.
    
    Ansvarig utgivare:
    Christina Wadhed-Arinbjarnarson

    Redaktion:
    Mikael Andersson 
    Christina Wadhed-Arinbjarnarson 
    Joao Guiomar
    Gert Maulin

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

 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 september 2018.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal.
I slutet på maj månad var vi 1244 medlemmar. Förra året var vi 1276 
vid motsvarande period. Räknar med att vi passerar 1300 medlemmar 
i slutet på juli.

Nya fairwayklippare.
Klubben har anskaffat två nya fairwayklippare. Ni har säkert noterat 
att vi har nya klippytor framför green på bl.a. hålen 7 och 18. Även runt 
greenerna har vi utökat klippbredden. 

Klubbtjänst.
Klubben har tagit bort klubbtjänsten inför 2018. Vi behöver dock 
frivilliga krafter som kan hjälpa till med diverse projekt. Anmäl Er till 
kansliet om ni vill hjälpa till.

Söderslättsdagen 6/6.
Planeringen är i full gång genom Medlemskommitténs försorg. Vi 
hoppas att vädret är med oss och det blir minst lika många deltagare 
som förra året.

Söderslättsveckan v. 28.
Startar måndag den 9 juli med tävlingarna Två Generationer samt 
Tre klubbor + putter. Jag sammanställer en tävlingspärm med 
anmälningslistor för samtliga tävlingar under veckan. Det går också 
bra att anmäla sig på webben via Min Golf.

NTFS.
Det blir ingen Nordea Tour Future Series i höst. Tävlingen kolliderade 
tyvärr med andra tävlingar i närområdet och möjligheten att få ett fullt 
startfält reducerades. Planen är att ta upp tävlingen igen nästa år.

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.

Medlems- och gästundersökningar, 
Players 1st.
Det sker medlemsundersökningen vid tre olika tillfällen under 
säsongen (30 maj, 26 juli samt 12 september). Varje medlem får 
undersökningen en gång per år, vid ett av undersökningstillfällena.  

Midsommarhelgen.
Fredag den 23 juni stänger kansliet redan kl. 12:00 och öppnar åter 
måndag den 25 juni kl. 08:00. Shopen stänger fredag kl. 12:00 och 
öppnar åter lördag kl. 12:00.
Restaurangen håller öppet mellan 09:00-14:00 fredag-lördag. 
Söndagen är öppen som vanligt. 

Joao Guiomar
Klubbchef
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Medlemskommittén Medlemskommittén forts.

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

Golfsäsongen har startat och just nu har vi 
ett fantastiskt golfväder. Dessutom har vi i 
Medlemskommitten startat upp ett antal 
aktiviteter och flera står på tur.

Vilken härlig inledning på säsongen!
Välkomna ALLA medlemmar - och 

kom gärna med ris och ros och egna idéer! 
Våra kontaktuppgifter finns på klubbens 
hemsida. 

Söderslättsdagen 6 juni
Medlemskommittén har, även i år, fått den 
stora äran att arrangera Söderslättsdagen 
2017! Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga ska vi arrangera en trevlig 
dag för alla våra medlemmar med familjer 
och vänner.

Dagen inleds kl 9.00 med en 9-håls-
tävling med finfina priser. Anmäl dig på 
golf.se!

Restaurangen håller öppet som van-
ligt och mellan kl 12-15 serveras en läcker 
buffé. Buffé-biljetter köper du antingen i 
förväg eller på plats samma dag.

Shopen håller också öppet som vanligt 
och kommer att presentera några intres-
santa erbjudanden. 

Du är mycket välkommen och ta gärna 
med familj, barn, barnbarn, vänner, arbets-
kamrater m fl till en trevlig familjedag med 
fokus på golf och vår fantastiska klubb!

Mellan 10.00 – 15.00 planeras 
följande aktiviteter:
•• Putt- och chiptävlingar
•• Golfbilsprovning
• Prova-på-golf för alla åldrar
• Barnområde med roliga aktiviteter
• Ponnyridning för både små och stora
• Hjärt- och Lungräddning och demo av 
   klubbens hjärtstartare
• Visning av klubbens maskiner
• Demo av golfsimulatorn
• Utställning av sponsorer och andra företag
  --- och mycket mer!

Kl 11 och 13 kommer Leslie Holm från 
Rotek att hålla ett intressant föredrag - ”Allt 
du behöver veta om Solceller”!. Kom och 
lyssna till hur det fungerar med teknik och 
installation, vilka bidrag du kan söka, hur 
mycket du kan spara i driftskostnader och 
vilka investeringar som krävs.

Nya medlemmar – välkomna!
Under de senaste åren har vi arrangerat 
ett välkomstmöte för nya medlemmar. 
Det har blivit mycket uppskattat och na-
turligtvis gjorde vi det i år igen.

Torsdagen den 16 mars besökte ett 
40-tal nya medlemmar klubben och blev 
bjudna på en fräsch clubsandwich medan 
Joao, vår klubbchef, berättade om klub-
bens verksamhet. Agust, vår pro, informe-
rade om golfkurser och om shopens verk-
samhet. Dessutom fanns representanter 
från klubbens kommittéer på plats för att 
presentera sig och sin verksamhet.

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

Sunday Open  
– trevliga golfrundor på söndagseftermiddagen

Utbildning i golfregler  
Den 8 och 9 maj arrangerade vi våra po-
pulära utbildningskvällar i golfregler. Nils-
Göran, som kan alla regler utan och innan, 
höll i utbildningen och svarade på alla 
möjliga och omöjliga frågor om händelser 
som kan inträffa ute på banan. 

Klubbvärdar och  
Marchals – skapar trivsel 
på banan
Under fjoråret gjorde våra Klubbvärdar 
och Marchals ett fantastiskt jobb. Så trev-
ligt och välkomnande det är att mötas av 
en glad klubbvärd och så värdefullt det är 
att ha en Marchal som "håller ordning" ute 
på banan!

En kväll i början på maj arrangerade 
vi en uppskattad utbildning för klubbens 
Värdar och Marchals. Liksom tidigare år 

var det Lillemor och Inger som höll i ut-
bildningen.

Vi behöver bli fler! 
Ju fler värdar vi är desto bättre ordning 
kan vi hålla ute på banan. Hör av dig till 
någon av oss i Medlemskommittén! Våra 
kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Succén från tidigare år upprepas - Ung el-
ler gammal, högt eller lågt hcp, singel eller 
par – alla är välkomna!

Varje söndag kl 15.00 träffas vi som vill 
på klubben och går en golfrunda tillsam-
mans. 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.

36 PLUS
Nu drar vi igång en aktivitet för dig som 
har hcp 36 och däröver. 

Varje torsdag kväll kl 18.00 träffas vi 
utanför shopen och går en runda tillsam-
mans. Vi bestämmer gemensamt om vi 
ska gå korthålsbanan eller den stora och 
hur många hål vi ska gå.
Regnar det så ställer vi in.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén

Läs Joaos veckomail, ”gil-
la” 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 Face-
book och varje fredag kommer informa-
tion från klubben i din mail-box. Dessutom 
håller vi naturligtvis vår flik på klubbens 
hemsida uppdaterad.
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Damkommittén
Här kommer några rader om seriespelet.
Nu har alla grupperna i damernas seriespel spelats 
och med bra resultat. 
Grupp 1 spelade på Vellinge GK och kom på en andra 
plats. Nästa omgång är på Abbekås GK den 11 juni.

Slag Slag Slag  
 Före idag Total Plac.
Bedinge  225 225 1
Söderslätt  231 231 2
Abbekås  232 232 3
PGA  234 234 4
Vellinge  235 235 5
Trelleborg  237 237 6
Flommen  239 239 7
Bokskogen  240 240 8
Ystad  240 240 8
Österlen  243 243 9
Ljunghusen  252 252 10
Tegelberga  252 252 10

Grupp 2 spelade på Trelleborgs GK och kom på 
en femte plats. Nästa omgång är den 12 juni på 
Österlens GK.

Slag Slag Slag  
 Före idag Total Plac.
Bedinge 0 220 220 1
Ystad 0 224 224 2
Trelleborg 0 228 228 3
Bokskogen 0 228 228 4
Söderslätt 0 229 229 5
Tegelberga 0 231 231 6
Abbekås 0 236 236 7
Flommen 0 236 236 8
Vellinge 0 239 239 9
Falsterbo 0 239 239 10
Österlen 0 242 242 11

Grupp 3 spelade på Bedinge GK och kom på en fjärde 
plats. Nästa omgång spelas på Ystad GK den 13 juni.

Lagresultat Slag Slag Slag  
 Före idag Total
Bokskogen 0 221 221 1
Bedinge 0 232 232 2
Abbekås 0 234 234 3
Söderslätt 0 239 239 4
Ystad 0 243 243 5
Trelleborg 0 245 245 6

Vi håller tummarna för de som ska spela.

Vårkul
Säsongsstart för damerna var som vanligt 
Vårkul den 15 april, 52 damer gav sig ut i 
parspelet greensome ,en kompakt dimma 
försenade starten, men de första hålen 
blev nog ändå ganska gråa. 

Damerna tog detta med fint humör 
och spelade glatt rakt in i dimman!,   
Shopen arrangerade modevisning och det 
blev en del inköp av damerna senare på 
dagen. 

DK passade också på att informera 
om årets aktiviteter, även om augustiresan. 

Damkommitténs ledamöter 2018.

Vinnare av  Vårkul Carolina 
Malmberg och Karin Nässel

Tvåa på Vårkul Lola Kellheim 
och Agneta Annadotter

Trea på Vårkul Gabriella 
Wahlström och Madeleina 

Franzén

Denna resa går i år till Perstorps gk med 
boende på Tyringe kurhotell 18-19/8.
Resan blev snabbt fullbokad och reserv-
lista finns.

Vinnare av Vårkul blev Carolina 
Malmberg och Karin Nässel, som kunde 
välja av priser, som vi kan tacka  sponso-
rer för, vilka även stod för lotterivinster 
som alltid är uppskattat.

Bilder från banan och fler prisvin-
nare finns på DK:s flik på hemsidan

Vid pennan Agneta Bjuväng
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Herrkommittén

Så lät det bl a när August höll ett kortare 
föredrag i samband med Herrarnas kick-
off. Och visst har den gode August rätt! 
Visste ni att vår shop har en ”lägsta pris 
garanti”, innebärande att om du hittar ett 
bättre pris i annan butik, sänker vår shop 
sitt pris. 

Många klubbar har numera avvecklat 
sin shop, men hos oss är vi många som 
värdesätter denna service. Tänk på det, när 
det är dags att handla! Självklart kan man 
inte hålla samma sortiment på klubbor och 
kläder som t ex Dormy. Men nästan allt 
går lätt att beställa hem!  

I övrigt underströk August vikten av 
att hitta den boll som passar just dig bäst 
och att försöka spela på samma boll hela 
rundan. Marknaden har många olika sor-
ters bollar, som varierar stort vad gäller hur 
långt de flyger och hur mycket de spinner. 
Skillnaden mellan ytterligheten på två 
bollar på en tiometersputt är fyra meter! 
Shopen hjälper till att hitta den boll som är 
den rätta för dig! Och det är ofta inte den 
dyraste bollen!

Hört på nittonde hålet: 
”förra veckan spelade du ju så 
himla bra och idag var du ju full-
ständigt värdelös. Vad har hänt? 
Svar: jag tog en lektion!

Roland informerade om årets tävlingar 
och Hasse Wahlström gav oss lite matnyt-
tig information om de nya regler som 

kommer 2019-2020. Håll utkik efter de 
utbildningar som klubben genomför om 
de nya reglerna i höst. Alla ni som tävlar 
och spelar seriespel bör delta och för 
övriga kan det väl inte heller vara fel att ha 
koll? Det nya handicap systemet räknar de 
åtta bästa rundorna av de tjugo sista, vilket 
bör innebära att vi får rättvisare handicap. 
Detta givetvis om man registrerar alla sina 
rundor!!!

Hört på fjortonde hålet: två 
äldre herrar spelade och den 
ene sa: ”mina ögon ser inte så 
bra längre. Såg du var min boll 
landade?” Svar: ”Japp, men jag 
minns fan inte var”.

Undertecknad presenterade årets resa 
för herrarna. Vi åker i år till den 
förnämliga anläggningen Ringenäs, 
utanför Halmstad, den 25-26 
augusti. Teckningslista sattes upp 
och vi räknar med full buss 40 
personer. Så passa på att skriva 
upp dig, innan det är fullt. Preli-
minärt spelar vi i år in på lördagen med 
en fyrmannascramble och kör singel inkl 
bästboll på söndagen.

Och för ordningens skull får väl resultatet 
från själva kick-offens golftävling publice-
ras. Det sensationella (?) prisbordet blev:
1.    Joao Guiomar  69
2.   Peter Johansson  72
3.   Johnny Andersson 72
4.   Rolf Palmquist  72
5.   Henning Laursen  73
6.  Jan-Erik Folkestad 73
7.   Per Rosenquist  74

”Den som inte köper sina 
golfprylar i vår shop har i princip 
tagit ställning för att vi inte ska ha 

någon egen shop på klubben”

Hasse Wahlström informerade.
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Herrkommittén forts.
Joao passade i sitt tacktal på att berömma 
banpersonalen för ett fint arbete. 

Han presenterade också en av krögar-
na, Vivian Vu och tackade för god mat.

Till sist fick Herrkommittén beröm för 
att vi dragit igång såväl kick off som resa 
för herrarna. (ja, jag vet att fruarna gjort 
detta i många år).

Vi lovar att komma tillbaka med såväl 
kick off som resa nästa år. 

Peter J, Peter N, Lars S, Thomas K, Hans W käkar schnitzel.

Ny krögare Vivian Vu och klubbchef Joao Guiomar.Peter Johansson gör par på hål 17.
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Herrkommittén forts.

Som vi tidigare rapporterat om i tidningen 
införde En4skåne förra året ”Femkam-
pen”. En lättsam lagtävling, där alla fem 
klubbarna förväntas ställa upp med tio 
herrar resp tio damer. 

Deltagarna är +55 och spelar från röd 
tee. Alla nettoresultat läggs ihop och den 
klubb med lägst snittscore tar över det 
åtråvärda vandringspriset.

Vi har tidigare gått ut med informa-
tion om tävlingen via Joaos veckobrev, på 
damernas Helan och Halvan, på klubbens 
anslagstavla och på vår hemsida. 

Trots detta blev vi bara tolv från 
Söderslätt, tio herrar och två damer. 

Blir det inte större intresse 
framöver överväger vi att meddela 
övriga klubbar att Söderslätt hop-
par av.

Resultatet blev inte bra, såtillvida att vi 
från en hedrande andraplats förra gången, 
nu blev sist. Men stämningen var god ändå 
och alla trivdes i det fina vädret. 

Bästa Söderslättsdamer: Susanne Falck 
79 netto, Birgit Johnsson 88

Bästa Söderslättsherrar: Johnny 
Andersson 76, Thomas Kimrin 78, Frank 
Andersson 78.

Nästa tävling spelas på Tegelberga tors 
27/9. Håll utkik efteranmälningslistan på 
vår anslagstavla!

Femkampen på Vellinge GK:

Vinnarnas lagledare från Vellinge GK tar över vandringspriset från Bedinges lagledare!

På mors dag genomförde herrkommittén 
sin nya tävling Ten and Out.

Efter en spännande singeltävling gick 
de sex främsta vidare till slutspel. 

Från Söderslätt representerades vi i 
slutspelet av Anna-Lena Tuvesson (vann 
kvalet på 66 netto) samt Kent Alfons (70) 
och undertecknad (71).  

I finalen startade vi om från noll på 
hål 1 och Kent åkte ut trots bogey och två 
poäng. Noteras kan att junioren Carl Kam-
per Johnsson (född 2005) chippade rätt i 
hål för birdie. Se bild till höger.

På hål två slog tre man i vattnet i den 
hårda motvinden, varefter Anna-Lena och 
undertecknad taktiskt slog ut till höger, för 
två säkra poäng. 

Junior åkte ut och på tredje föll Mikael 
Bäckström bort, trots två poäng.

Tre par kvar på fjärde hålet, där Anna 

–Lena fick nervdaller, treputtade och åkte 
ut via en dubbelbogey. 

Finalen avgjordes på hål fem med ett 
läckert inspel, vilket innebar att Patrik Ny-
man gjorde par. Han visade sig klara mina 
psykningar galant!

Det allmänna omdömet var att slut-
spelet var riktigt kul. Mors dag gjorde att vi 
fick lågt deltagarantal, varför vi tvingades 
slå ihop dam och herrklass till en gemen-
sam klass. Hittar vi ett bättre datum nästa 
år har vi lovat att återkomma.

Hört i baren: ”det enklaste  
slaget i golf är fjärdeputten”.

Staffan Waldemar

Mer bilder på nästa sida om detta.

Nya tävlingen Ten and Out invigd!

Carl Kamper Johnsson inledde finalen med chip i hål 
för birdie
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Herrkommittén forts.

Finalfältet i tävlingen Ten and Out.

Segraren Patrik Nyman flankeras av tvåan Stavffan 
Waldemar och treanAnna-Lena Tuvesson.

Tävlingsledaren Per-Erik
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Juniorerna

Finalfältet i tävlingen Ten and Out.

Daniel Lindgren instruerar juniorer på driving-rangen.

Vår klubbschef Joao Guiomar välkomnar intresserade under våra prova-på-dagar tillsammans med vår Pro Agust Arinbjarnarson
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Söderslättsdagen
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