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Ordföranden har ordet

I

Tävlingskommittén
Golfsäsongen 2019 är slut och nu har vi väl 
alla börjat se fram emot nästa säsong.

Nya golfregler lanserades 2019 och 
i samband med detta reviderade vi våra 
lokala regler. 

De nya reglerna har väl i stort mot-
tagits på ett positivt sätt även om en viss 
diskussion om våra nya lokala regler pågått 
under året. 

Vi kommer inför nästa säsong att 
återigen göra vissa justeringar av vårt  
lokala regelverk.

Noterbart är att antalet deltagare i 
våra tävlingar är i stort sett lika från år till 
år med undantag för klubbmästerskapen 
(KM). Det är bara ett fåtal spelare som stäl-
ler upp och speciellt i KM för damer!

        Tävlingsprogrammet för 2020  
                             är snart färdigt.

Från den 1 mars 2020 gäller det nya handi-
capsystemet. Vill du veta mer så kommer 
vi att informera på klubben men du hittar 

också informationen på golf.se.

En4Skåne har ju upphört men vår ambi-
tion är att tillsammans med Tegelberga GK 
arrangera någon eller några tävlingar  
mellan klubbarnas medlemmar.

Njut av helgerna och förbered dig väl för 
nästa säsong!

Tävlingskommittén
Håkan Rafstedt

         skrivande stund har vi precis avslutat 
klubbens årliga julbasar med många besö-
kare. En härlig tradition där vi medlemmar 
har möjlighet att ta en fika och önska 
varandra en God jul. 

Många köper med något gott hem 
och kanske ett par julklappar.  

Året som gott har inneburit ett inten-
sivt arbete för att skapa förutsättningar 
för vår bana att bli ännu bättre. Vi har en 
fantastiskt fin anläggning med en golfbana 
av hög kvalitet och med sydvästra Skånes 
bästa träningsmöjligheter. 

Det är med stor stolthet och mycket 
ödmjukhet som jag lyssnar på allt beröm 
som gäster hos oss ger vår bana och vår 
personal. Jag får även beröm för banan när 
jag är iväg på ordförandeträffar. Man har 

”hört att” banan på Söderslätt är bra. 
Jag ser fram emot 2020 och den kom-

mande säsongen. Det händer massor på 
klubben och vi har engagerade kommit-
téer som ordnar en bra verksamhet för 
oss medlemmar. 

På vår klubb bedrivs mycket verk-
samhet för den som vill delta i ett socialt 
klubbliv – ett perfekt sätt att få nya golf-
vänner. 

Förutom alla roliga tävlingar som pla-
neras, kommer vi att ha medlemsdagen 
Söderslättsdagen den 6 juni som vanligt. 

Vi har en fantastisk dam- och herr-
verksamhet på vår klubb med massor av 
trevliga aktiviteter. 

Jag konstaterar att alla klubbar inte har 
det som vi är bortskämda med – vi har 
herrgolf på måndagar, damgolf på tisdagar 
och veterangolf på torsdagar. 

Och tänk att vi har våra två populära 
helt fulltecknade resor för damer respek-
tive herrar varje år. 

Dessutom ordnas flera spel- och 
träningsresor av PRO varje år där spelare 
med alla handikapp kan följa med. 

Alltihop perfekta tillfällen att lära 
känna nya spelkompisar och bara ha 
trevligt.

Vi har en jättefin medlemsverksamhet 
där du kan dyka upp och få spelkamrater 

en helt vanlig söndagseftermiddag. 
Vill du så ta chansen att lära 

känna andra medlemmar 
under en lättsam spelrond. 

Detta engagerade gäng 
ordnar även speltillfäl-

len för dig som ännu 
spelar på 36+. 

Söderslättsveckan går av stapeln vecka 29 
med allt vad den kan föra med sig för dig 
som vill. Vad gjorde vi utan vår tävlings-
kommitté som ställer upp tidiga mornar 
och sena eftermiddagar för att roa oss 
andra? 

Jag har dessutom hört bekräftade ryk-
ten om att det planeras en ny oktoberfest 
för medlemmar - den som genomfördes i 
år var stor en succé så de som inte var där 
vill definitivt inte missa den igen.

Vår klubb har en växande elit- och 
juniorverksamhet. Våra ungdomar har 
haft flera framgångar i tävlingssamman-
hang i år och det sprider god reklam för 
vår klubb. 

Elit- och juniorkommittén har ordnat 
och fixat med allt ifrån läger för våra ung-
domar till en inomhushall som är till för 
oss alla. 

Var stolta över vår fina klubb och över 
allt vi åstadkommer tillsammans.

Jag vill med dessa ord rikta ett stort 
tack till alla våra kommittéeaktiva som 
ordnar så mycket trevligt för oss alla. Ni är 
helt underbara. 

Jag vill också tacka våra sponsorer 
för den gångna säsongen – det ni bidrar 
med är en viktig del av klubbens ekonomi 
och en förutsättning för att vi ska kunna 
investera i och förbättra vår bana och 
anläggning.

I väntan på 2020 och en ny säsong 
önskar jag er alla

En God Jul och Ett Gott Nytt År
Christina
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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
             Kansliets öppettider  
        vardagar 09:00-15:00
 

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2020.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar

341 140
TRYCKSAK

Ytterligare ett år har passerat och vi är snart inne på 2020.  
Vi är i dagsläget 1357 medlemmar vilket är 2 fler än förra året. 
Glädjande är att antalet utträden är i stort sett samma som  
förra året. 

Inför 2020
•	 Arbetet med att söka ny krögare pågår.
•	 Fortsätta utveckla och höja banans kvalité. 
•	 Tillgänglighet av startider under ”prime-time” förbättras  

för våra medlemmar.
•	 Samarbetet med Tegelberga GK kommer att synas  

bl.a. genom gemensam marknadsföring. 
•	 Ett antal gemensamma tävlingar planeras in. Blir kanske 

en ”Solheim Cup” mot damerna och en ”Ryder Cup” 
mot herrarna på Tegelberga. Planeringen pågår och jag 
återkommer med mer information längre fram. 

Tidbokning medlemmar 
Helger är bokningsbara 14 dagar innan, ingen 
begränsning avseende helgfria vardagar. Inga begränsningar 
vardagar. Tidbokning mellan 06:00-19:00.

Tidbokning gäster 
Helger och vardagar är bokningsbara 14 dagar före spel förutom 
vardagar kl. 11.00 - 14.00 som kan bokas utan begränsning.

Bokning sker med fördel via Min Golf på  www.svenskgolf.se ,via 
Golfterminalen eller via telefon på 040-429680.

•	 För gäster krävs officiellt hcp.
•	 Vid bokning skall samtligas Golf-id registreras.

Optimering till fyrbollar 
Kansli/reception har rätt att vid behov fylla upp till fyrbollar.
Svenska Spel / Bingolotto
I år fick vi 8 635 kronor från Svenska Spel.  
Stort tack till alla som stödjer klubben.

Öppettider
Kansliet håller under lågsäsongen  
öppet vardagar mellan 09:00-15:00. Kansliet håller stängt 
för jul och nyår mellan 21/12—6/1. Personalen önskar alla 
medlemmar, sponsorer, gäster och samarbetspartners en 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.golf.se/
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Medlemskommittén

Så var det dags igen att klä granen, packa 
julklappar, griljera skinkan, lägga in sillen 
och steka köttbullarna. 

Det var ju inte så länge sedan vi plocka-
de fram klubborna ur förrådet och gav oss 
ut på vårens första golfrunda. 

Vi i Medlemskommitten ligger lågt under 
vinterhalvåret. Det är nu vi funderar på 
nästa års aktiviteter för dig som är medlem 
i klubben. I början på nästa år träffas vi och 
bestämmer hur golfåret 2020 ska se ut, 
utifrån Medlemskommitténs perspektiv.

Vad gjorde vi 2019?
En kväll i mars 2019 arrangerade vi ett 
Välkomstmöte för klubbens nya 
medlemmar. Det var mycket uppskattat 
och våra nya medlemmar fick veta mer 
om klubben, de olika kommittéerna och 
vilka arrangemang som planerades under 
året.

Dessutom bjöd klubbens krögare på 
en bit mat.

God Jul och Gott Nytt År!

Varje söndag eftermiddag, med 
början i maj, höll vi i taktpinnen för 
SUNDAY OPEN. 
Då träffas vi som är spelsugna men saknar 
någon att spela med. Vi blev fler och fler 
och många söndagar fyllde vi hela 5 bollar.

Varje torsdag kväll samlade vi klub-
bens medlemmar som har hcp >36 i 
36 PLUS 
för att spela en 9-hålsrunda på den stora 
banan. Syftet är att deltagarna ska sänka 
sig till officiellt handicap och det var det 
många som gjorde. 

Den 6 juni fick vi förtroendet att, tillsam-
mans med klubbens övriga kommittéer, 
arrangera SÖDERSLÄTTSDAGEN. 
Dagen ägnas åt klubbens medlemmar 
med familj och vänner och fylls med aktivi-
teter för alla åldrar. Vi hade vädergudarna 
med oss och dagen blev en riktigt trevlig 
familjedag på klubben.

Vad tycker du?
Du har säkert egna funderingar och idéer 
på vilka arrangemang som kan vara trev-
liga för klubbens medlemmar. 

Det är lätt att bli ”hemmablind” så från 
Medlemskommitténs sida blir vi jätteglada 
om du hör av dig. 

Klicka på länken här så hittar du våra kon-
taktuppgifter längst ner på sidan:
http://soderslattsgk.com/index.php/
klubb/kommitteer/medlemskommitte/

Har klubben en aktuell mail-adress 
till dig?
Varje fredag sänder Joao, vår klubbchef, 
ut ett informationsmail till alla som har 
en aktuell mail-adress registrerad. Där 
finns ofta information från Medlems-
kommittén. 
Får du inget mail? Ta kontakt med Joao 
och uppdatera din mailadress!

Finns du på Facebook?
I så fall, gå in och gilla klubbens facebook-
sida! Vi sprider mycket information där. 

Vi önskar dig en riktigt skön jul-
helg och ett lyckosamt 2020!

Hälsningar från 
Medlemskommittén

http://soderslattsgk.com/index.php/klubb/kommitteer/medlemskommitte/
http://soderslattsgk.com/index.php/klubb/kommitteer/medlemskommitte/
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Juniorkommittén

Ett helt år har avverkats som innehållit det 
mesta men vi ska ta det från början. 

2019 var första året vi hade vår egen 
inomhuslokal där vi kunde träna under 
vintern med skydd från snö, regn och 
vind. Det är här vi kan förbereda oss inför 
framtida US Masters på en snabb och ärlig 
puttinggreen. Vi kan lobba över bjälken, 
chippa och banka bollar i nätet. 

Jag tror möjligheten att hålla igång un-
der vintern har bidragit till mångas mycket 
fina utveckling under denna säsong. 

Det bästa av allt är att lokalen är inte 
bara till för juniorerna, utan även för alla 
andra medlemmar som är intresserade av 
utveckling av sin golf.

Vi startade vår utomhussäsong i början 
av april med träning för våra juniorer, vi 
har haft ca 50-60 juniorer i träning i någon 
form under säsongen. Den siffran är ok 
men vi hade gärna sett att den var tresiff-
rig så alla som känner någon som vill prova 
under 2020 så är de hjärtligt välkomna.

Under påsken har vi som tradition läger 
där vi tränar och spelar extra mycket vilket 
är uppskattat. 

På sommarlovet fortsätter träningen 
en gång i veckan men vi försöker verkligen 
få alla våra juniorer att spela, att vara på 
banan är den bästa sättet att lära sig spela 
golf. På Söderslätt så har vi möjligheten att 
tillgodose golf på bana för alla, från nybör-
jaren i riktigt ung ålder till proffset. 

Med vår äventyrs/par 3 bana där hålen 
är från ca 10 meter till vår stora banan i 
full längd från backtee, så erbjuder vi en 
anläggning av hög klass för de som vill 
utvecklas. 

Vi har även då ett stort läger då alla får 
vara med, även de som inte är medlemmar. 
Här är vår äventyr/par 3 bana ett guld-
korn. Säsongen avslutades i kyliga slutet 
september med den bästa golfkosten av 
dem alla, en värmande glass! 

Juniorserien är ett lagspel som vår fram-
tidsgrupp spelar under 4 omgångar under 
säsongen. 

Vi började i ett svinkallt Ystad i april, 
fortsatte till ett något blåsigare men var-
mare Båstad, sen ett blixtrande  
Söderslätt och avslutades med skyfall på 
Äpplegården. 

Med det vill jag ha sagt att vi har haft 
ett lärorikt och kul år med juniorserien.

Med de erfarenheterna så kommer vi 
tillbaka ännu starkare nästa år. 

På sista omgången i skyfallet hade vi 

med Axel som assisterande coach i tygskor, 
utan regnkläder och paraply som gjorde 
ett strålande jobb på banan som dyblöt 
coach. (Även undertecknad coach hade 
glömt paraply.) 

Teen Cup som blev en stor succé för 
Söderslätt. För första gången i historien 
så hade vi med två deltagare i Sverige-
finalen i Gävle och det coolaste är att de 
spelar i samma klass. 

Det betyder att Söderslätt tog båda 
platserna till finalen från det stora och 
duktiga golfdistriktet södra Sverige. 

En otrolig prestation av Erik och Albin. 
Ett positivt citat från Erik ”Det svåraste var 
att gå vidare från vårt eget kval på klub-
ben” det säger lite om den härliga konkur-
rens vi har bland våra duktiga 05:or. 

Under en helg i augusti så åkte vi hela 
vägen till västkustens pärla och vitsarnas 
stad, Göteborg. 

En aktivitet för våra juniorer där vi 
hade fokus på glädje, sammanhållning och 
självklart en hel del golf. 

Vi spelade på  
den kuperade  
banan Hulta GK  
under lördagen. 

2019 - En berättelse om vår juniorverksamhet
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Juniorkommittén forts.

Efter rundan fick en genomgång av 
golfens historia inom utrustning av David. 
Eftermiddagen och kvällen spenderades 
på ett livligt och alltid lika kul Liseberg. 

På söndagen fick europatourstjärnorna 
på Hills finbesök av Söderslätt, en un-

derbar dag med fin golf och grymt väder. 
Stenson gjorde hole-in-one, två spelare i 
samma boll gjorde eagle på det korta par 
4 hålet framför oss och Van Rooyen tog 
sin första seger, måtte han ha tackat Sö-
derslätt i sitt tacktal. En underbar helg och 
stort tack till alla ledare som hängde med 
och gjorde det möjligt. De tre bilderna i 
detta reportaget är alla från denna resan.
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Juniorkommittén forts.

Matchligalaget som alltid presterar 
gjorde det även i år. Under tävlingarna så 
har nya spelare fasats in vilken gör att det 
kommer ske en liten generationsväxling i 
laget vilket är kul och positivt. 

Vi hade en omgång av miniligan på vår 
par 3 bana. Där våra yngsta och nyaste gol-
fare representerade klubben, de spelade 
scramble tävling 9 hål. Harry, August och 
Oscar gjorde en strålande insats. 

Vi fick stort beröm av de andra klub-
barna för vår bana och arrangemang. 

Årets stora händelse för hela klubben är 
självklart hur det gick i prestigematchen 
Vuxna Vs Juniorer i slaget om slätten. 
Där vuxna stod för det stora utropsteck-
net och matchade de flitiga tränande 
juniorerna hårt. 

Tills sist stod det klart att hård träning 
slår otränad talang då juniorerna stod som 
vinnare med en ynka poäng. Nästa år..

Ytterligare ett härligt år med junior-
utveckling på Söderslätts GK. 

Jag skulle vilja tacka alla inblandade, 
föräldrar, ledare och andra som lägger ner 
tid och själ, ni gör stor skillnad.  
 

Några utropstecken!  
- Vår nya äventyr/par 3 bana med kor-
tare hål 30/50/100 meter, som spelades 
mycket och upplevs av juniorerna som 
mycket positiv. 

Banrekordet på 30 banan(3 hål) på 6 
slag har Felix ett fast grepp om.  

 
- Inomhuslokalen som verkligen har hjälpt 
oss att bli bättre och med den är vi en 
mer komplett anläggning för de som vill 
utvecklas.  

 
- 2 Spelare i finalen! 

 
- Lägret i Göteborg som skapar en go 
känsla, kamratskap och minnen för livet.

 
- Alla grymma och glada juniorer som vill 
utvecklas. 

 
- Att vi har en bra golfbana vars kvalité på 
ytor håller hög klass vilket gör oss bättre.  
 
Ett bra 2019 kan summeras. Vi kan blicka 
fram mot ett spännande och ännu bättre 
2020. Nu kör vi så det ryker!  
 
Signerat  
Daniel  

Vill du stödja juniorverksamheten 
på klubben finns det olika sätt.
Bidra med 300:- till juniorstolpen som står 
på gården.

Förutom att du får ditt namn på 
stolpen kommer du bli inbjuden till en ny 
golftävling under 2020 som vi valt att kalla 
STOLPSKOTTET.

SVENSK GOLF I BREVLÅDAN 2020
Från nummer 4-2020 går tidningen 
Svensk Golf över till att bli prenumera-
tionsbaserad.

Vill du fortsätta ta del av tidningen 
finns ett unikt erbjudande genom din 
förening.

Dessutom stödjer du juniorverksam-
heten med 40:-.

Ta kontakt med klubben för mer  
information.
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Herrkommittén
Final i Veterangolfen. 
Spelades den 12 september.

Prispall 9 hål:
1.   Per-Erik Larsson 161 p
2.  Bengt Wahlén 129 p
3.  Joszef Wachtler127 p

Prispall 18 hål:
1.   Anders Holstein 125 p
2.  Kirsten Lundquist 118 p
3.  Otto Hansen 116 p

Tyvärr hade nr 2 och 3 i niohålsklassen gått 
hem.

Hört på damtee:
”Oj, vad jag har blivit fet”
”Nej gumman, du är jättefin”
Hört på herrtee:
”Oj, vad jag har blivit fet”
”Ja, och ful är du också”

Nyheter:
På mångas begäran har vi för år 2020 
förlängt säsongen för såväl Herrarnas 
Veckotävling som Veterangolfen. 

Viktiga datum att anteckna  
i almanackan:
5/4 Herrarnas Kick off med bl a 
 tävling slaggolf, genomgång 
 vad som händer under året samt 
 första anmälan herrarnas resa. 
 Vi har gemensam måltid efter 
 tävlingen. 

Kirsten Lundquist, Anders Holstein, Otto Hansen.Per-Erik Larsson och Anders Holstein.

6/4 Start vår Veckotävling.
16/4 Start Veterangolfen.
25/4 Samling Serielagen. 
 Vi startar i år med tio lag i 
 seriespelet: H22, H40, H50:1,  
 H50:2, H60:1, H60:2, H70:1, 
 H70:2, H75 samt H80. 
 Resp lagledare får handicaplista 
 för sin ålderskategori och 
 kontaktar till en början de 
 spelare som har lägst handicap.
13/7 Tre klubbor och en putter 
 (Söderslättsveckan).
29-30/8 Herrarnas resa.
27/9 Final Serielagen.
9/10 Final Veterangolfen.
11/10  Final Veckotävlingen.

Alla speldatum för Veckotävlingen resp Vete-
rangolfen offentliggörs, så snart seriespelet är 
definitivt spikat av Skånes Golfförbund. 
När något av våra serielag har hemmamatch 
måste vi ju flytta speldag för 
Veterangolfen från torsdag till fredag. 

Kolla på klubbens hemsida, efter nyår. 
Där hittar du ju alltid senaste nytt!

Information hamnar givetvis även på vår 
anslagstavla på klubben.

”Vresige Allan” funderar:
Utdrag ur Söderslätts ”Lokala bestämmelser 
2019”: 2.4 Bunkerkrattor
Hela bunkerkrattan skall efter användning 
läggas i bunkern i spelriktningen. 
How dare you?

Mvh
Staffan Waldemar

Som säkert många av er medlemmar hört 
eller läst arbetar klubben med Golfförbun-
dets Vision 50/50. 

Ett förändringsarbete som siktar mot 
ett jämställt Golfsverige.

Klubbens förändringsledare, Richard 
Hallberg, låter hälsa att intresserade med-
lemmar gärna får höra av sig till klubben 
och bli en del i det spännande arbetet.

Mer information skickas ut till er som 
är intresserade.

Svenska Golfförbundet - Jämställd golf - Vision 50/50.

Jämställd golf - Vision 50/50
Ni kan också se mer här:
https://golf.se/for-klubben/inklude-
ring/vision-50-50/

Underlaget är väl förberett från 
Golfförbundet och arbetsinsatsen för den 
enskilde är inte så stor och kan genom-
föras via webben från valfri plats.
Välkomna!
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Friskvårdspaket

 
Golf är friskvård! 

Våra friskvårdspaket under 2020.  
 

Paket 1. Årskort på 9-håls korthålsbana.    1.000:- 
Paket 2. Årskort på 9-håls korthålsbana. 
   2 golflektioner á 25 min. 
   30 hinkar på drivingrange.             2.000:- 
Paket 3. Årskort på 9-håls korthålsbana. 
   4 golflektioner á 25 min. 
   40 hinkar på drivingrange.             3.000:- 
Paket 4. Årskort på 9-håls korthålsbana. 
   Grönt kort utbildning. 
   40 hinkar på drivingrange.             3.500:- 
Paket 5. Årskort på 9-håls korthålsbana. 
   Grönt kort utbildning. 
   100 hinkar på drivingrange.             4.500:- 
 

Intresserad: Tag kontakt med klubbchefen Joao Guiomar på mobilnummer  

0733-497380 eller via email:soderslattsgk@sslgk.se  www.soderslattsgk.com 

Hej. 
Kanske känner ni någon som inte spelar golf men som funderar på det. 
Vänligen berätta för hen om våra erbjudanden och att golf numera går under 
kategorin friskvård! Vår klubbchef kan berätta mer om hur detta fungerar!
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En rond i Golfsimulatorn?Vår vänklubb heter Dragör GK.

Vår vänklubb heter Dragör GK.

Vi medlemmar har 100 DKR i rabatt på deras greenfee.
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En rond i Golfsimulatorn?
Det är kanske lite kallt ute och då passar 
det ju bra att ha några banor att välja på 
inne i värmen!

Få klubbar har en bättre golfsimulator 
att erbjuda. Denna anläggning är dock 
endast för högerspelare.

Den positiva och verklighetstrogna 
upplevelsen ska för kunden grunda sig i 
enkel hantering, en inbjudande spelmiljö 
och en förstklassig visuell upplevelse till en 
rimlig kostnad. Swedish sim erbjuder möj-

ligheten att uppleva en fantastisk visuell 
upplevelse på världskända golfbanor som 
bl.a. Pebble Beach, S:t Andrews och Black 
Montain.

Vi erbjuder även svenska banor som 
exempelvis Barsebäck GCC Master Course 
och Halmstad GK Norra bana.

Här under lite bilder som visar att man 
ställer in golfsimulatorn enligt eget önske-
mål. Man får resultat på sina slag för analys. 
Man får på köpet en väldigt trevlig upple-

velse om banan man spelar! Bokar tid gör 
du på www.golf.se och väljer golfsimulator 
istället för den riktiga banan.
Priser:
30 minuter = 25 minuter kostar 100 SEK.
60 minuter = 55 minuter kostar 200 SEK.

Betalning kan ske via swish eller kon-
tant i ett kuvert läggs i greefeeinkastet i 
klubbhuset.

Ring shopen eller klubbchefen i god tid 
före så får ni koden för att komma in.

Vår vänklubb heter Dragör GK.



Konferenspaket
Söderslätts Golfklubb har alla förutsättningar att göra en konferens, kick off eller möte för 
kunder till ett givande och uppskattat event. 
Du får trevliga lokaler i en lugn och avslappnad miljö, god mat, kul ”koppla av” inslag och inte 
minst ett familjärt omhändertagande!

Efter dina önskemål:

Låt oss skräddarsy en konferens precis så som du önskar den.

På vårt ”smörgåsbord” finns mycket att välja på:

Vi erbjuder:
Två konferensrum på övre våningen. Det stora som rymmer 
minst 12 personer, har en härlig terrass med utsikt över banan. 
Det mindre passar utmärkt för grupper på ca 5-7 personer. 
Tillgång finns till Internet, OH, projektor (i det större) och  
kopiering i kansliet. 

Glada konferensdeltagare:
Gör din konferens till något man minns. Väv in ett varv på 
korthålsbanan. Eller varför inte en puttningstävling? Oavsett 
om deltagarna är golfare eller inte blir det uppskattat med ett 
träningspass med instruktör. Söderslätt har bättre tränings-
möjligheter än flertalet andra klubbar. Självklart ordnar vi allt, 
klubbor, bollar, driving range och instruktör.

Mer... En Clinic är alltid väldigt uppskattat.  
Ett golftrolleri som måste ses!

Vår golfsimulator är naturligtvis toppen för arrangerandet  
av en lättsam tävling.

Här ovan det lilla konferensrummet.

Här ovan en illustration på vår miljö vid vår golfsimulator.

Viktigast av allt:
Förutsättningen för en lyckad konferens är bl.a. bra mat!  
Vi på Söderslätts GK är stolta över vår krögare som erbjuder vällagad 
och närodlad mat som serveras i lugn och vacker miljö.

Prisbild: 

Lokaler, fika förmiddag och eftermiddag samt lunch kostar 395:-/
person, exklusive moms.

Övriga aktiviteter enligt offert.

Din nästa konferens:
Ring eller maila för ett attraktivt förslag på din nästa konferens:

Klubbchef
Joao Guiomar      Tel. 040-42 96 83.       Mail: joao@sslgk.se 
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Damkommittén
Helan och Halvan finalen 
15 september
Tiden flyger iväg och nu är det snart dags 
att sätta in klubborna för säsongen. Då är 
det trevligt att se tillbaka på trivsamheter 
som varit. 

Helan och Halvan finalen avslutar 
säsongen. Efter 20 veckor var det dags att 
få till den bästa totalscoren.

Totalvinnare skall koras i A/ B-klass 
(nytt för året) för säsongen. 

Till finalen tar man med sig det 
bästa resultatet på halvan (9 hål) 
och den bästa helan (18 hål) under 
säsongen. 

Till niohålstävlingen räcker enbart 
bästa resultat på halvan rundor. 

Finalen som var den 15 september, 
samlade 24 damer. Vädret var med oss 
och kanonstart gick kl 09.00, tillsammans 
med herrarnas säsongsfinal. 

En bra golfdag, med många varierande 
resultat, och till slut kunde vi kora vinnarna 
av årets Helan och Halvan!

A/B-klassen vann Anna-Lena 
Tuvesson som även hade bästa  
nettoscore för dagen och blev  
därmed Årets H o H mästare!

Tvåa blev Agneta Bjuväng, trea Lola 
Kellheim, fyra Karin Andersson och femma 
Britt Rönngard.(se bilder)

Nio håls tävlingen som engagerade 
4 spelare vanns av Yvonne Gullberg och 
Eva-Pia Blom Mårtensson på andra plats 
(se bilder), fem lyckliga vinnare vann på 
scorekorten. Eclecticvinnare i A-klassen 
Christina Månsson , vinnare i B-klassen 
Agneta Annadotter (ej närvarande)

Vi vill också rikta ett tack till alla damer 
som spelar våra tävlingar och gör dessa till 
en gemenskap för damerna! 

Damkommittén är nu igång med 
att diskutera nästa års tävlingar, upplägg, 
tidpunkter osv.

/ Agneta Bjuväng, ansvarig för Helan och 
Halvan 

Helan o Halvan mästare Anna-Lena.

Trean Lola Kellheim.Tvåan Agneta Bjuväng.

Fyran Karin Andersson. Femman Britt Rönngard.

Prisfixarna Birgit och Ulla.

Finalen 2019, 15 september, totalresultat Helan och Halvan

Halvan Helan Final Totalt

Anna-Lena Tuvesson A/B 35 73 72 180
Agneta Bjuväng A/B 34 73 75 182

Lola Kellheim A/B 31 71 84 186
Karin Andersson A/B 37 78 76 191
Britt Rönngard A/B 31 70 91 192
Agneta Nilsson A/B 35 78 80 193
Inger Petersson A/B 38 76 79 193
Anna Nersing A/B 37 72 86 195

Birgit Fredgardh A/B 35 78 82 195
Camilla Lindqvist A/B 34 75 86 195

Ingrid Persson A/B 36 72 87 195
Martina Olsson A/B 33 69 93 195

Barbro Sandberg Möller A/B 35 82 81 198
Ingela Strandborg A/B 37 77 84 198

Cecilia Bothén A/B 39 79 84 202
Birgit Johnsson A/B 39 84 80 203
Camilla Lundh A/B 33 78 94 205

Anita Plöen A/B 43 79 84 206
Karin Ringsberg A/B 34 80 95 209

Gun Persson A/B 41 84 103 228
9 hålstävling

Yvonne Gullberg A/B 35 0 38 73
EvaPia Blom Mårtensson A/B 35 0 39 74
Gunnel Lindvall A/B 36 0 39 75
Anita Åkesson A/B 41 0 48 89

A/B klassen bästa totalscore 5 priser
A/B klass 9 hål 2 priser
HH mästare bästa totalscore
A/B klass Gubbarna
Dagens bästa resultat 18 hål 1 pris
Eclectic A klass 1 pris
Eclectic B klass 1 pris

Scorekort 5 priser

Vinnare 9 håls tävling Yvonne Gullberg. Tvåan 9 håls tävling Eva-Pia Blom Mårtensson.

Konferenspaket
Söderslätts Golfklubb har alla förutsättningar att göra en konferens, kick off eller möte för 
kunder till ett givande och uppskattat event. 
Du får trevliga lokaler i en lugn och avslappnad miljö, god mat, kul ”koppla av” inslag och inte 
minst ett familjärt omhändertagande!

Efter dina önskemål:

Låt oss skräddarsy en konferens precis så som du önskar den.

På vårt ”smörgåsbord” finns mycket att välja på:

Vi erbjuder:
Två konferensrum på övre våningen. Det stora som rymmer 
minst 12 personer, har en härlig terrass med utsikt över banan. 
Det mindre passar utmärkt för grupper på ca 5-7 personer. 
Tillgång finns till Internet, OH, projektor (i det större) och  
kopiering i kansliet. 

Glada konferensdeltagare:
Gör din konferens till något man minns. Väv in ett varv på 
korthålsbanan. Eller varför inte en puttningstävling? Oavsett 
om deltagarna är golfare eller inte blir det uppskattat med ett 
träningspass med instruktör. Söderslätt har bättre tränings-
möjligheter än flertalet andra klubbar. Självklart ordnar vi allt, 
klubbor, bollar, driving range och instruktör.

Mer... En Clinic är alltid väldigt uppskattat.  
Ett golftrolleri som måste ses!

Vår golfsimulator är naturligtvis toppen för arrangerandet  
av en lättsam tävling.

Här ovan det lilla konferensrummet.

Här ovan en illustration på vår miljö vid vår golfsimulator.

Viktigast av allt:
Förutsättningen för en lyckad konferens är bl.a. bra mat!  
Vi på Söderslätts GK är stolta över vår krögare som erbjuder vällagad 
och närodlad mat som serveras i lugn och vacker miljö.

Prisbild: 

Lokaler, fika förmiddag och eftermiddag samt lunch kostar 395:-/
person, exklusive moms.

Övriga aktiviteter enligt offert.

Din nästa konferens:
Ring eller maila för ett attraktivt förslag på din nästa konferens:

Klubbchef
Joao Guiomar      Tel. 040-42 96 83.       Mail: joao@sslgk.se 
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Damkommittén forts.
Hösttröst
Höstmörkret kom i rasande fart, blåst, 
regn och rusk var det mest varje dag,
även så  den 17/10  då vi  hade vår årliga 
hösttröstavslutning.

Det var 47 härliga golfdamer som 
hade tagit sig tid att njuta av sista  kvällen 
för i år med gemenskap, mat och dryck, 
dessutom att få  lyssna till den humoris-
tiske Meteorologen Mats Andersson.

Vi startade som vanligt med vin eller 
vatten samt  tilltugg uppe i konferens-
rummet, därefter blev det den sedvanliga 
lotteriförsäljningen samt presentationen av  
damkommittèns ordförande Anna-Lena 
Tuvesson.

Köket serverade en  väl tillagad  mustig 
mör köttgryta som doftade himmelskt 
och smakade ljuvligt.. Agneta Bjuväng 
hade nog ett finger med i spelet.

Vid kaffet och den smarriga kakan  
presenterade Kerstin Kranz sin gamla ar-
betskollega från SVT Mats Andersson.

Mats visade kartor med vindar, snö, 
sol, regn och skurar i olika färger och vi 
blev insatta i många olika prickar och 
strecks betydelse.

Det var radarbilder, pixlar olika feno-
men och ibland kunde man se  ja, hela 
jordklotet, allt var så fascinerande!

Förberedelserna, noggrannheten och  
tiden - den var otroligt viktig!

Efter maten, vinet och kaffet blev det 
massvis med frågor;
- en fråga var hur kan det regna i Vellinge 
och inte i Klörup?
- eller hur blir vädret på tisdag då damerna 
har golfdag?

Det blev så många frågor och mycket 
stojande från de olika borden, så till sist 
tyckte Mats att alla damerna kunde bli 
meteorologer! 

Sista frågan var: Vad  säger ni till var-
andra när väderleksrapporten är avslutad 
och TV-kameran fortfarande är igång?
Jo, sa Mats, jag frågar Katarina - nyhets-
ankaret - vad gör du efter klockan 5?!

Det var en kväll fylld av humor och 
många härliga skratt men det var också en 
hel del allvar, klimatförändringarna!

John Pohlman och Greta Thunberg är 
stora förebilder.

Mats spelar golf och tar golflektioner 
var tredje vecka,  han tränar mycket - och 
han går på sitt golfhandicap.

Ulla Thell
Damkommittén
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Vår Julbazar

Klubbens traditionella  
Julbazar hölls lördag-sön-
dag den 14-15 december.

I år hade vi bl.a att sälja 
olivolja, ost, tre sorters sill, 
rökt lax och ål. Ett antal 
utställare kom med sina 
produkter.
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Vår Julbazar forts.
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Golfshopen
Vad händer i shopen så 
här i vintertid?
Vi erbjuder personlig service lokalt på 
golfklubben. Därför är vi det självklara 
valet för dig när du handlar golfutrust-
ning. Vi är din egen ”Doktor golf” – redo 
att hjälpa dig med allt som rör din golf. 

Se till så att du listar dig till vårt för-
delaktiga bonusprogram. Och du - vi 
har Garanterat lågt pris*

Beställ Piké och tröja med Sö-
derslätts logo – decemberkampanj
Var stolt över vår fina bana och visa upp 
att du är medlem på Söderslätts Golf-
klubb. 

Just nu har vi Pumas provkollektion 
hemma för att kunna ta beställningar på 
pikéer (för damerna finns även utan ärm) 
och långärmade tröjor med logo – valfria 
färger ur Pumas vårkollektion till ett 
reducerat pris. 

Piké 399 kr, Långärmad tröja 599 kr.  
Paket långärmad tröja och piké 899 kr. 

Passa på nu och klä upp dig inför vårens 
golfande - leverans i mars. Vi har öppet 
lördag 21/12 kl. 10-15 och hjälper dig 
med din beställning. Vi har även massor 
av bra julklappstips i shopen så välkom-
men in då. Övriga tider - ring Agust på 
0707-451313.

Res med oss – utveckla din golf  
och få nya golfkompisar
Agust ordnar flera golfresor till härliga golf-
anläggningar och spännande resmål varje år.

Gemensamt för resorna är att vi spelar 
och umgås tillsammans. Nya golfkompisar 
ingår i paketet. På de flesta resor ingår även 
träning tillsammans med resegruppen och 
PRO. 

Du behöver inte ha lågt handikapp och 
vara van golfresenär för att följa med – alla 
tränar och spelar på sin nivå. 

Är du nyfiken på resorna och kanske 
sugen på att resa med nästa gång? Kontakta 
Agust och fråga vad han har på gång. 

Vi har härliga varma tröjor för gol-
fronder och vinterpromenader.
Vi arbetar mycket med Ivanhoe, naturliga 
material i lin och ull – och tygerna stickas i 
Sverige. Ull är det perfekta funktionsmate-
rialet! Eller, som de brukar säga på Ivanhoe: 
Det ”ull-timata” golfplagget! 

Eftersom ull binder luft i sina fibrer håller 
det kroppen varm när det är kallt. Men ska 
man vara korrekt så är ull inte isolerande 
utan temperaturreglerande. Ull leder också 
bort fukten som bildas när du rör på dig 
och den har en naturlig motståndskraft mot 
dålig lukt. 

Ull är självrenande eftersom kratinet 
som finns i ullen bryter ner illaluktande 
bakterier från huden. Ullen är en fet fiber, 
med en vattenavvisande fiberyta, vilket 
hämmar bakterietillväxt. Det kan också 
vara bra att känna till att ull kan absorbera 
upp till 30 procent av sin egen vikt utan att 
den känns fuktig.  

Spelar man golf i en tröja av merinoull 
anpassar den sig efter kroppstemperatu-
ren. Men – den stora fördelen är att man 
slipper tvätta. Merinoull renar sig själv när 
man hänger ut den. 

Jo, det kan vara svårt att förstå men 
det fungerar faktiskt. Kom in och prova 
en tröja. 

Under vintern har vi inte samma 
generösa öppethållande som under 
golfsäsongen. 
Vi annonserar våra öppettider – tveka inte 
att ta kontakt med Agust för en annan 
tid om du behöver något eller vill boka 
lektion.
Välkommen in till oss i shopen. 
Agust med personal 
0707-451313 

*”Garanterat Lågt Pris” innebär att om 
du inom 14 dagar kan köpa en likadan 
produkt till ett lägre pris i en lokal butik (I 
samma kommun eller i angränsande kom-
muner. ej internet-handel.), ersätter Dig för 
mellanskillnaden. Priset skall vara ordinarie 
pris och förutsättningen är att produkten 
har samma specifikationer och kan köpas 
på lika villkor. Kom bara ihåg att ta med 
kvittot.
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Golfshopen forts.
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JUL 
ERBJUDANDE

Julöppet i shopen  
på Söderslätts 
Golfklubb!

7–8 december kl 10–15
14–15 december kl 10–15
21 december  kl 10–15  

Golfstore Söderslätts GK    
Tel. 040-42 96 85   agust@agustgolf.se
www.soderslatt.golfstore.se Golfklubb

Sö  erslätts

Piké med logo 399:-
Långärmad tröja med zip 599:-
Paketpris för båda 899:-

Beställ Söderslättsloggat till specialpris!
Tag chansen att klä upp dig i tröjor med Söderslätts logo.

Just nu har du möjlighet att beställa loggad piké och långärmad tröja 
med en rejäl rabatt i december. Välj mellan flera olika färger. För damerna 
finns pikén både med och utan ärm. Leverans sker i mars 2020 lagom till 
säsongsstart.

Passa på och kom ut till oss och prova. 
Vi har Pumas provkollektion på plats i 
december så att du kan se alla färger.

Vi finns på plats i shopen 
7–8 december, 14–15 december 
(julbasar) och 21 december kl 10-15. 

Golfshopen forts.
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