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Söderslätts Golfklubb 
önskar alla medlemmar 

en God Jul och ett Gott Nytt År!
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Ordföranden har ordetJ            ag sitter och funderar över året
       som gott nu när jag ska skriva ”min”  
      spalt i sista numret för 2020. I mitt 
funderande passade jag på att öppna  
Rätt och Slätt nr 4 2019 (för ett år sedan) 
och läsa vad jag skrev i det numret. 

Så här med facit i hand så känns det 
ju lite märkligt att läsa. Där skrev jag att jag 
såg fram emot 2020 och den kommande 
säsongen med alla härliga aktiviteter vi 
skulle ha på klubben. 

Knappast kunde jag ens ana att det 
skulle bli det mest annorlunda år som jag 
någonsin har upplevt. 

Vi vet ju alla vad som sedan hände 
2020 – året då det mesta blev inställt.

Året som snart är över har bjudit på 
mycket tråkigheter, men det blev också ett 
mycket intensivt år för golfen och verk-
samheten på klubben. 

Pandemin förde med sig föränd-
ringar och många hittade till och hittade 
tillbaka till golfen. 

Vi har sett många härliga exempel på hur 
man umgåtts över generationer ute på 
golfklubben. 

Att spela en rond på korthålsbanan 
blev ett bra sätt att umgås med sin far-  
eller morförälder. 

Det är med stor ödmjukhet som jag 
ser intresset för golfen växa i samhället 
och hur golfen kan ge så mycket glädje och 
aktivitet till så många.

Vi har under året fått många nya 
medlemmar, både befintliga golfare och 
nybörjare. 

En utmaning som jag ser till nästa år är 
att ta hand om dessa nyblivna  
”Söderslättare” och få dem delaktiga  
i vår klubb och verksamhet. 

Det är roligt att vara på klubben och 
höra om framsteg och träning på alla 
handikapp-nivåer.

Vi har en fantastiskt fin anläggning med en 
golfbana av hög kvalitet och med sydväs-
tra Skånes bästa träningsmöjligheter.

Många gäster har hittat till oss under 
året och visst blir man glad och stolt över 
allt beröm vi får för banan. 

Den speciella situation som har rått under 
året har inneburit hög aktivitet på klubben 
och vår personal har fått arbeta hårt hela 
säsongen för att kunna leverera en bra 
produkt. 

Restriktioner och hög  
beläggning har medfört ökade 
insatser från alla på banan och  
i klubbhuset.

Ingen i personalen hade planerat för 
att klippa extra tidigt, extra bunkerkratt-
ning, slitage på gångytor, utökad städning, 
hantering av hygienartiklar, hög beläggning 
i startlistorna, hög belastning på golfbilar 
etc. 

Listan kan bli lång och jag kan ändå 
missa något, men jag vill särskilt tacka vår 
personal för 2020. 

Ni har alla gett det där lilla extra för att 
ge oss medlemmar och våra gäster en bra 
anläggning med fin kvalitet hela säsongen. 

Jag är så tacksam för era insatser, ert 
engagemang och er stolthet över att leve-
rera en bra produkt.

Ni som är ute och spelar nu ser att vår 
banpersonal genomför planerade förbätt-
ringsarbeten på banan. 

Den jord ni ser ska användas för att 
höja upp 2:ans tee och för att förlänga 

8:ans tee. Båda renoveringarna är ett led i 
att ständigt förbättra vår bana för att höja 
kvaliteten. 

Inför 2021 planeras det för fullt. 
Söderslättsveckan är planerad till vecka 29 
om någon ska markera i sin kalender redan 
nu. Kommittéerna är igång och planerar 
aktivtiter med mycket trevligt för oss. 

Jag vågar mig trots allt på att säga att 
jag nu ser fram emot säsongen 2021 och 
hoppas att vi ska få ett år där merparten 
av vår planering går att verkställa. 

Stort tack till alla er sin väljer att enga-
gera sig ideellt för allas vår fritid – vad trist 
det skulle bli om ingen ordnade allt detta 
trevliga.

Jag vill 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.

Fokus i styrelsens arbete i skrivande stund 
är rekrytering av ny krögare och 
arbete med att ta fram en ny hemsida 
för lansering inför säsongen 2021. 

Styrelsen ska också gå igenom den 
rapport som är resultatet av en SWOT 
analys, som tagits fram under hösten av  
en grupp med representanter från alla 
kommittéer. 
I väntan på 2021 och en förhoppning om 
att vi går mot en ny hälsosammare tid 
ber jag er alla ta hand om er själva och 
varandra. 

Var stolta över vår fina klubb 
och den gemenskap vi skapar till-
sammans där ute.

Jag hoppas att 2020 i vart fall fört med 
sig att alla som upptäckte golfen detta år 
snabbt även finner passionen för spelet, 
det sociala umgänget och märker hur 
härligt det är att vara golfare.

I väntan på det nya året vill jag också 
önska er alla

En God Jul och 
Ett Gott Nytt 2021

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 2021.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar dec ember 2020

341 140
TRYCKSAK

Året 2020 som på många sätt varit fantastisk men samtidigt 
väldigt annorlunda börjar lida mot sitt slut. Vi är i dagsläget 
1420 medlemmar vilket är 60 fler än förra året. Många av dessa 
är nya i klubben och håller på att ta sitt gröna kort. 

Inför 2021:

•	 Arbetet med att söka ny krögare har påbörjats.

•	 Bygga om ett par tee:s och bibehålla banans höga 
kvalité.

•	 Toaletter på banan fräschas upp och klubbhusmiljön ses 
över som ett led av klubbens SWOT-analys. 

•	 Ny asfalt i tunneln. 

•	 Skapa förutsättningar för nya medlemmar att utveckla 
sitt golfspel.

•	 Lansera klubbens nya hemsida.

•	 Med hänsyn till vilka restriktioner som gäller få till en 
”Solheim Cup” mot damerna och en ”Ryder Cup” mot 
herrarna på Tegelberga.

Golfbilar
Golfklubben har anskaffat 4 nya golfbilar. I dagsläget har vi  
14 golfbilar till uthyrning.
Ett 10-kort för 18-hål kommer att kosta 1 600 kronor.

Bagskåp
En ny ståldörr har installerats till bagförrådet. Har tyvärr noterat 
att dörren har stått uppställt vid flertal tillfällen. Tråkigt om vi får 
inbrott p.g.a. att någon ”glömt” att stänga efter sig. Det finns 
ett fåtal överskåp kvar till utlåning. Ring eller maila om du är 
intresserad. Vi tar 600 kronor i hyra per år.

Svenska Spel / Bingolotto
I år fick vi 8 534 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 23/12—7/1.

Personalen önskar alla medlemmar, sponsorer, gäster och 
samarbetspartners en 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Joao Guiomar
Klubbchef
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Golfshopen
Vad händer i shopen 
när det är vinter?
Vintern närmar sig men så länge marken 
är grön spelas det mycket golf. Vi har ett 
på många sätt annorlunda år 2020. Av skäl 
vi alla redan känner till kommer vi i shopen 
inte att vara bortresta i vinter. Så länge väd-
ret tillåter spel och träning, kommer vi att 
hålla shopen öppen på helger för att hjälpa 
dig med golf och utrustning. Vi är på klub-
ben mycket mer på andra tider så behöver 
du vår service andra dagar kontaktar du 
oss och bokar en tid. 

Vi ger lektioner alla dagar i veckan.

Rangen – träna ute 
i friska luften 
Så långt det är möjligt beroende på väder-
lek kommer vi att hålla rangen öppen i vin-
ter. Kontakta Agust om du behöver ladda 
ett rangekort (billigast) men det går även 
att betala med kreditkort i automaten. 
 

Decemberkampanj 
– Beställ kläder med 
Söderslätts logo.
Nu i december har vi provkollektioner 
hemma från Abacus och Puma så att du 
kan beställa logokläder till kampanjpris – 
passa på att klä upp dig i snygga 
Söderslättsplagg.

Abacus
Från Abacus har vi vindjackor samt lång-
ärmade tröjor och slipovers i merino. 

20 % rabatt vid köp av minst två 
loggade plagg från Abacus
Långärmad tröja i merino 1099 kr, Slipover 
i merino 899 kr, Vindjacka i stretch 1399 kr.

Spelar man golf i en tröja av merinoull an-
passar den sig efter kroppstemperaturen. 
Perfekt med en vindjacka ovanpå.

Leverans av Abacus efter nyår.

Puma
Från Puma har vi pikéer (för damerna finns 
även piké utan ärm) och långärmade tröjor 
med logo – valfria färger ur Pumas vårkol-
lektion 2021 till ett rabatterat pris under 
december:
Piké 399 kr (ord pris 499 kr) och Lång-
ärmad tröja 599 kr (ord pris 699 kr). För 
damerna finns även populära warm-up 
jacket 799 kr (ord pris 899 kr) och vår 
långärmade solskyddstopp 399 kr (ord pris 
499 kr). 

Leverans av Puma i slutet av mars 
2021.

Vi har öppet lördagar och söndagar i 
december kl. 9-14 och hjälper dig med din 
logobeställning. Övriga tider - ring Agust.

Julklappsöppet.
Vi har många fina julklappstips i shopen 
och tror att många av många av tomtens 
klappar kommer att innehålla varma och 
praktiska plagg i år. Helgerna 12–13/12 och 
19–20/12 har vi öppet kl. 9-14 och hjälper 
dig med dina klappar. 

En annorlunda tid 
– be oss om hjälp.
Vill du handla julklappar, golfutrustning 
eller varma härliga plagg för vinterprome-
nader? Vi hjälper dig på alla sätt vi kan med 
dina inköp – vi ordnar gärna med hemle-
veranser och hjälper dig gärna utomhus 
ute på klubben. 

Du kan boka en privat tid i shopen ut-
anför ordinarie öppettider. Du är då ensam 
i butiken när du handlar. Tveka inte att ta 
kontakt med Agust på telefon så kommer 
vi överens om vad som passar dig bäst. 

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. 

Slutligen vill vi önska våra kunder en 
God Jul och ett Gott Nytt 2021! 
Agust med personal 
0707-451313
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Golfshopen forts.
JULERBJUDANDE
Julöppet i shopen på Söderslätts Golfklubb!

12–13 december kl 9–14
19–20 december  kl 9–14  

Golfstore Söderslätts GK
Tel. 0707-45 13 13   agust@agustgolf.se
www.soderslatt.golfstore.se Golfklubb

Sö  erslätts

Piké med logo, Dam & Herr

399:- (Ord pris 499:-)

Långärmad tröja med zip och logo, Dam & Herr 

599:- (Ord pris 699:-)

Warm-up jacket med logo, Dam 

899:- (Ord pris 999:-)

Långärmad solskyddstopp med logo, Dam 

399:- (Ord pris 499:-)

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

Just nu har du möjlighet att beställa loggad piké (för damerna även utan ärm) och 
långärmad tröja med rabatt och inklusive logo i december. 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
12–13 december, 19–20 december 
kl 9–14.

Tveka inte att kontakta Agust och kom 
överens om en annan tid.
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Golfstore Söderslätts GK
Tel. 0707-45 13 13   agust@agustgolf.se
www.soderslatt.golfstore.se Golfklubb

Sö  erslätts

Långärmad merino med logo 1.099:-
Slipover merino med logo 899:-
Vindjacka Portrush med stretch 1.399:- 
20% vid beställning av minst två loggade plagg från Abacus

Beställ logokläder från Abacus till specialpris!
Tag chansen att klä upp dig i tröjor och vindjackor med Söderslätts logo.

Just nu har du möjlighet att beställa vindjacka och långärmad tröja eller slipover i merino 
från Abacus. Leverans sker efter nyår.

Passa på och kom ut till oss och prova - 
vi har provkollektionen på plats i shopen 
och har öppet 12-13 december och 
19–20 december kl 9–14.

Tveka inte att kontakta Agust och kom 
överens om en annan tid.

JULERBJUDANDE
Julöppet i shopen på Söderslätts Golfklubb!

12–13 december kl 9–14
19–20 december  kl 9–14  
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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.

Golfstore Söderslätts GK
Tel. 0707-45 13 13   agust@agustgolf.se
www.soderslatt.golfstore.se Golfklubb

Sö  erslätts

Långärmad merino med logo 1.099:-
Slipover merino med logo 899:-
Vindjacka Portrush med stretch 1.399:- 
20% vid beställning av minst två loggade plagg från Abacus

Beställ logokläder från Abacus till specialpris!
Tag chansen att klä upp dig i tröjor och vindjackor med Söderslätts logo.

Just nu har du möjlighet att beställa vindjacka och långärmad tröja eller slipover i merino 
från Abacus. Leverans sker efter nyår.

Passa på och kom ut till oss och prova - 
vi har provkollektionen på plats i shopen 
och har öppet 12-13 december och 
19–20 december kl 9–14.

Tveka inte att kontakta Agust och kom 
överens om en annan tid.

JULERBJUDANDE
Julöppet i shopen på Söderslätts Golfklubb!

12–13 december kl 9–14
19–20 december  kl 9–14  
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Damkommittén
Damkommittén rappor-
terar december 2020
Året 2020 börjar närma sig slutet och vi 
kan blicka tillbaka på ett märkligt år.
Många händelser i världen och vårt land 
har präglats av Covid-19 pandemin, som 
fortfarande håller på.

Ser Damkommittén tillbaka på året 
som gått, så har det varit ett rekordår när 
det gäller golfspel. 

Våra tävlingar har varit väl besökta, 
speciellt Helan o Halvan har nått många 
fler starter än vi är vana vid.

Spelade rundor år 2019, 522 och 2020, 
721, härligt med ett så stort deltagande.

Golf är en sport som det är lätt att 
hålla avstånd och dessutom utomhus!  

Vi är glada över att vi lyckats hålla 
igång aktiviteterna under året. Nu ser vi 
fram emot 2021, där vårt engagemang 
fortsätter med tävlingar, seriespel, utbytes-
golf och inte minst Augustiresan som 
redan planeras. 

Vi ses den 17 april då vi startar upp 
säsongen som vanligt med Vårkul.

Dk önskar er alla en God Jul o Gott 
Nytt År! 
/Agneta Bjuväng

Hösttröst
Torsdagen den 15 oktober var det dags för 
damkommitténs Hösttröst. Vi var 20 glada 
damer som slöt upp i höstmörkret. Med 
Corona-anpassad dukning i restaurangen, 
njöt vi av en höstgryta och god kladdkaka 
till efterrätt. 
Dan Neuhaus och Pierre Malmqvist 
underhöll oss med musikquiz med bland 
annat låtar av Thomas Ledin, Edvard 
Persson, John Denver. Var låg Beatles 
inspelningsstudio och vad heter killarna i 
Bröderna Herreys. Lag ”Girlpower” vann 
(Anna-Lena Tuvesson, Cecilia Bothén, 
Ingela Strandborg och Marie Persson.) 

Pris snygga golfhanddukar från Hälsa 
på.

Vi i damkommittén vill tacka för detta året 
och ser fram emot nya utmaningar och 
aktiviteter nästa år. Bilderna från Hösttröst.
/ Ingela Strandborg
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Juniorkommittén

Vi har under året fått en mängd 
frågor och önskemål om vi inte 
kan erbjuda träning för våra  
juniorer året runt.

Självklart lyssnar vi på våra medlem-
mar och presenterar därför ett nytt upp-
lägg inför 2021. 

Vår Junior- och Elit-kommitté har 
tillsammans med Agust lagt tid på att 
utveckla ett träningsupplägg som ska 
passa såväl nybörjaren som den elitsat-
sande golfaren, dvs din ungdom behöver 
inte ha tävlingsambitioner utan kan helt 
enkelt bara få tips och tricks så de kan 
utvecklas som golfare och bättre njuta av 
sitt golfande.

 I vårt arbete har vi utgått ifrån att Golf 
ska vara för alla och att Golf ska kunna 
utövas året runt.

Grupperna ser ut  
enligt följande;
Knatteträning 5 – 6 år, med fokus på 
lek och golfens grunder.
Knatteträning 7 – 8 år, med fokus på 
golfens teknik, regler, golfvett och målet 
att få grönt kort.
Knatteträningen bedrivs under 10 veckor 
fördelat på våren och hösten, lördagar 
09:00 – 10:00.
Vårtermin vecka 19 – 24
Hösttermin vecka 33 – 37

SÖDERSLÄTT TAR OMTAG MED SIN JUNIORVERKSAMHET
För äldre ungdomar  
9 – 21 år erbjuder vi  
följande grupper;
Träningsgrupp 9 – 12 år, med fokus på 
att bli en bättre golfare och få en roligare 
upplevelse på banan.
Träningsgrupp 13 – 21 år, med fokus 
på att bli en bättre golfare och få en roli-
gare upplevelse på banan.
Tävlingsgrupp 9 – 21 år, med fokus på 
att komma ut och spela tävlingar på olika 
tourer. Här har man en tydligare målbild 
och vill träna mer. Denna gruppen får även 
en del fördelar via satsning från klubben.
Elitgruppen, denna grupps spelare 
plockas ut av vårt PRO. 
Alla spelare i gruppen skriver på en över-
enskommelse som skall följas. Här har vi 
spelare som spelar många tävlingar under 
året och som har golfen som nummer 1.

Träningsperioder 2021:
Försäsongstermin vecka 3 – 13
Vårtermin vecka 14 – 22
Sommartermin vecka 26 – 32
Hösttermin vecka 33 – 43
Vintertermin vecka 45 – 13 (2022)

Under 2021 anordnar vi 
självklart även våra årliga 
och uppskattade läger:
Påskläger 29 – 31 mars
Sommarläger 21 – 23 juni

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
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Medlemskommittén

Nya SUNDAY OPEN – 
varje söndag eftermid-
dag hela sommaren
Den här aktiviteten vände sig till dig som 
ville träffa nya golfkompisar och samtidigt 
förbättra ditt spel. Oavsett ålder och han-
dicap, varje söndag hela sommaren har 
vi träffats på eftermiddagen för att gå en 
runda tillsammans. 

Nu är det snart jul igen!
Nu närmar vi oss julhelgen med stormsteg! 

Den här julen kommer troligen att bli 
annorlunda för många av oss precis som 

det gångna året har varit. Kanske firar du 
jul i ensamhet eller med lite färre gäster 

än vad det brukar vara. Kanske planerar du 
också för en enklare jul med lite mindre 

mat och färre julklappar. 

Hur du än väljer att fira julen så hoppas vi, 
från Medlemskommitténs sida, att du får 
en riktigt skön och avkopplande julhelg. 

Ett nytt golf-år står för dörren och vi 
hoppas kunna genomföra fler aktiviteter 
nästa år än vad vi kunnat under det här 

”Corona-året”. Men det återkommer vi till 
i början på 2021.

 
En stor virtuell julkram till er alla från

Medlemskommittén

I början av säsongen erbjöd vi även en inle-
dande träning med vår Pro, Agust. Under 
30 minuter vässade vi våra golfkunskaper 
ytterligare. Vi tränade puttar, chippar, bun-
kerslag, uppställning, grepp och mycket 
mycket mer.

Efter träningen var vi alla ännu mer 
”taggade” att testa våra nya kunskaper. Vi 
är speciellt glada att konstatera att flera 
medlemmar gjorde riktigt bra rundor un-
der Nya SUNDAY OPEN och förbättrade 
sina handicap betydligt. Grattis till er alla!

Golfvärdar – skapar 
trivsel inför golfrundan
Förra säsongen var det tyvärr så få som 
anmälde sitt intresse att vi tvingades ställa 
in hela arrangemanget. Denna säsongen 
tog vi nya tag! Vårt mål var att det skulle 
finnas en golfvärd vid hål nr 1 varje lördag 
och söndag från mitten av juni till i slutet 
på augusti. Vi lyckade nästan! Ett stort tack 
till er medlemmar som ställde upp som 
golfvärdar under sommaren!

Vad gör en golfvärd?
I år anpassade vi arbetsuppgifterna med 
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https://www.facebook.com/ 
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

hänsyn till Corona-situationen. Det inne-
bar att årets golfvärdar tog emot spelarna 
vid hål nr 1, hälsade välkommen och 
prickade av mot en anmälningslista. 

Golfvärden informerade också om 
de lokala regler som finns på banan och 
checkade så att spelarna hade greenlagare 
med sig. 

Nästa år hoppas vi kunna utöka antalet 
golfvärdar och kanske också lägga till 
ytterligare arbetsuppgifter. 

Hör av dig till oss så berättar vi mer! 
Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Söderslättsdagen  
den 6 juni
Medlemskommittén fick, även i år, den 
stora äran att arrangera Söderslättsdagen 
2020! Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga skulle vi arrangera en trevlig 
dag för alla våra medlemmar med familjer 
och vänner.

Tyvärr tvingades vi att ställa in arrang-
emanget p g a Corona-situationen men 
vi hoppas kunna genomföra Söderslätts-
dagen nästa år igen.

Nya medlemmar  
– välkomna!
Klubben har, under året, fått många nya 
medlemmar. Under de senaste åren har vi 
arrangerat ett välkomstmöte för er. Det 
har blivit mycket uppskattat och tanken 
var att genomföra årets möte i mars. Men 
tyvärr tvingades vi ställa in även detta 
arrangemang.

Nästa år tar vi nya tag! Vi hoppas 
kunna genomföra välkomstmöten under 
våren och troligtvis kommer mötena att 
hållas utomhus. Vi återkommer med mer 
information längre fram.

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” klub-
ben 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.
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Herrkommittén
Säsongen lider mot sitt slut och planering-
en för 2021 är i full gång. De flesta datum 
är spikade, även om de f n får anses vara 
preliminära. Med reservation för utveck-
lingen av Covid 19 kan följande datum 
antecknas i almanackan:

Informell måndagstävling på mån-
dagar, herrar och damer. Samling för lott-
ning 09.30, 9 eller 18 hål, första start 10.00. 
Startavgift 20 kr, oavkortat till priser.
6/2, 20/2, 6/3, 20/3 Soppgolfen med 
samling 09.30 och första start 10.00.
28/3 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. 
10/4 Samling herrarnas serielag. 
Tävling för de som blivit uttagna till serie-
spelet.
12/4 Start vår Veckotävling, som spelas 
måndagar.
15/4 Start Veterangolfen, herrar och 
damer, som spelas på torsdagar. Vid se-
riespel kör vi på fredagen (se kommande 
tävlingskalender eller GIT).
19/7 Två generationer samt där- 
efter Tre klubbor och en putter  
(Söderslättsveckan).
28-29/8 Herrarnas resa.
25/9 Final Serielagen.
7/10 Final Veterangolfen.
10/10  Final Veckotävlingen.
26/11, 20/11, 4/12, 18/12 Soppgolfen.

Definitiva speldatum hittar du på klub-
bens anslagstavla, hemsidan, Git eller på 
Skånes Golfförbunds hemsida (seriespel).

Noterat på en skylt på 
en golfbana i Skottland:

Två nya medlemmar i Herrkommittén.
Efter lång och trogen tjänst har vi nu av-
tackat Boo Mauritz och Åke Hansson. Ett 
stort tack till två riktiga trotjänare! Som 
ersättare har vi tagit in Kenneth Nittberg 
och Ulf Nordström, som nedan ger en 
kort presentation av sig själva:

Kenneth:
Kenneth, 63 årig Västeråsare som flyttat 
ner till Skåne för barn o barnbarns skull. 
Varit småföretagare hela livet, numera 
golfspelare på heltid.

Ulf:
Ulf Nordström 64 år, Sambo bor i Vellinge 
sedan 4 år, senaste jobb var bilförsäljare, 
min fritid ägnas mest åt sambo, hus, mat-
lagning och golf såklart.

Presentkort från 
Herrkommittén
Du som vunnit presentkort i våra tävlingar 
under året, t ex Veterangolfen, ska inte 
glömma att dessa upphör att gälla 31/12 i 
år. Mao shoppa loss!

Till sist
I dessa Covid 19 tider är det skönt att ha 
golfen att slå ihjäl tiden med, på ett rela-
tivt smittsäkert sätt. Häromdagen mötte 
jag en bekant (som inte tillhör Vellinges 
begåvningsreserv) utanför ICA, som dock 
högg som en cobra: ”hur kan du springa 
på en golfbana och utsätta dig för denna 
smittorisk”?
Svaret var ganska givet: ”3-4 personer på 
ett golfhål, utomhus. Såg jag inte dig precis 
gåut från ICA i värsta rusningstid, utan att 
sprita händerna eller använda munskydd 
och handskar?”
  För att citera Walter 
   Matthau:  ”Det gäller  
  att hålla munnen   
  stängd, när man är ute  
  på djupt vatten”

Ulf och Kenneth

Åke Hansson vänster avtackades av Roland Olsson. 
 Även Boo Mauritz ska avtackas vid senare tillfälle. 

Men at 25 play football
Men at 40 play tennis
Men at 60 play golf
Have you ever noticed 

that as you get older, 
your balls get smaller?
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Herrkommittén

Ulf och Kenneth

Åke Hansson vänster avtackades av Roland Olsson. 
 Även Boo Mauritz ska avtackas vid senare tillfälle. 

Friskvårdspaket
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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Paket 1.  Årskort på 9-håls korthålsbana. 1.000:-

Paket 2 .  Årskort på 9-håls korthålsbana.

 2 golflektioner à 25 min.

 30 hinkar på drivingrange. 2.000:-

Paket 3.  Årskort på 9-håls korthålsbana.

 4 golflektioner à 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:-

Golf är friskvård!
Våra friskvårdspaket under 2020 är:

Intresserad?
Tag kontakt med klubbchefen Joao Guiomar på mobilnummer 

0733-497380 eller via email:  soderslattsgk@sslgk.se
Titta gärna på vår hemsida: www.soderslattsgk.com
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En vänklubb heter Dragör GK.

Vår vänklubb i Danmark heter Dragör GK.

Vi medlemmar har 100 DKR i rabatt på deras greenfee.



Rätt o Slätt nr 4 - 2020  |  15

Romeleåsens GK ny vänklubb!

En ny vänklubb för 2021 heter Romeleåsens GK!

Vi medlemmar betalar 250 kr på vardagar 
och vi betalar 350 kr på helger.
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