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Dags att boka golfsimulatorn!
Glöm EJ Julbazaren 17-18 december!
Soppgolfen kör på under lördagarna!
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Ordföranden har ordet
Hösten har kommit och vi har haft vårt 
årsmöte. Vi kan dock konstatera att det 
går väldigt bra att spela på vår bana.

Ambitionen i styrelsen är mycket stor 
för att få ett acceptabelt resultat för år 
2012 . Årets spel på banan har minskatt 
med betald greenfee och orsaken är det 
dåliga vädret i sommar.

Det finns också ett större antal olika 
rabattkort för reducerad greenfee vilket 
också har påverkat intäkterna negativt.

De aktiviteter som styrelsen, 
referensgruppen och kommittéerna 

arbetar med är på väg att genomföras. 
De punkter som redovisades på årsmötet 
skall vara klart i vårmötet.

Vad det gäller referensgruppen så 
kommer den att utnyttjas tills vidare med 
möten. Vi är idag 14 personer och jag kan 
tänka mig att vi  kan vara några till. Jag 
uppskattar att det kommer fram förslag 
på förbättringar eller andra synpunkter 
som kan påverka klubbens lönsamhet. 

Styrelsen har fått 4 nya medarbetare 
med olika kompetenser som skall 
samarbeta och komplettera varandra 
i styrelse arbetet. Dessa är Inger 
Asklöf-Tilmanis som har arbetat med 
marknadsföring, Vilmar Pohjanen 
som varit företagsledare, Christer Ask 
som arbetat med marknadsföring och 
Rune Bengtsson som har arbetat med 
produktion och marknadsföring. 

Det är viktigt att styrelsens 
medlemmar både har tid och intresse för 
klubben.

Det är en svår tid för alla golfklubbar 
och många har det svårt ekonomiskt. 
Medlemsantalet har gått ner i Sverige i 
flera år men 2011 verkar det ha vänt och 
medlemsantalet under året har ökat med 
ett snitt på 6%. I snitt räknar vi med vi 
följer andra klubbar med en förändring 
under året på c:a 6 % . Vi har en fin bana 
och en trevlig klubb och jag tycker att vi 
skall se fram emot 2012.

Jag vill också passa på och önska alla
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
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God Jul  o 
Gott Nytt År!
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 Söderslätts
 Golfklubb
        V. Grevie 19, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post:  info@soderslattsgk.golf.se

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
Tävlingsledning ...... 040 42 96 81
Kansli ...................... 040 42 96 82
Klubbchef................ 040 42 96 83
Shop/Instruktör ....... 040 42 96 85
Restaurang ............. 040 42 96 86
Fax  ......................... 040 42 96 84

Öppettider: 1/10-28/3

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        09:00-15:00. 
        Fr.o.m. den 19/12-8/1 
        håller kansliet helt stängt.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i februari 2012.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Kansliet informerar  

Golfsimulator
Utmana en kompis eller familjemedlem på en golfrunda på vår fina golfsimulator. Du bokar på nä-
tet på samma sätt som du bokar stora banan. Det går även bra att ringa och boka på 040-429680.

Spelrätter och Värdebevis
Vi har fortfarande en hel del Spelrätter och Värdebevis som inte blivit hämtade. Passa på och 
hämta dom när ni besöker klubben nästa gång. 

Bagskåp
Passa på och julstäda i era bagskåp. För dig som inte är i behov av ett bagskåp längre och kanske 
inte använt det under året – tänk på att det finns en hel del medlemmar som står i kö för ett bag-
skåp.

Adress och e-mail
Glöm inte att anmäla adressändringar och uppdateringar av era mailadresser till kansliet. En av 
anledningarna till att man inte kan logga in på Min Golf är att man har kvar en inaktuell mailadress 
i Git:en.

Klubbens nya e-mail adress
Klubbens nuvarande e-mail info@soderslattsgk.golf.se som vi haft genom golfförbun-
dets domän kommer att upphöra vid årsskiftet. Klubben kommer hädanefter att 
ha följande e-mail adress; soderslattsgk@sslgk.se 

Juniorrummet
Klubben har sökt och fått ett anslag från Sparbanksstiftelse Öresund på 42 000 kronor för att 
iordningställa juniorrummet ovanför shopen. 

Nya bokningsregler för vissa tävlingar
För att kunna effektivisera vårt bokningssystem  kommer klubben att tillämpa nya boknings-
regler fr.o.m. 1 januari 2012. Detta kommer endast att beröra följande tävlingar Måndags-
golfen, Helan o. Halvan , Veterangolfen samt ”Gubbagolfen”.  Reglerna kommer att anslås på 
klubbens hemsida samt i nästa nummer av Rätt o Slätt. Bokning av vanliga startider kommer 
således inte att beröras.

Julbazar
Boka redan nu in klubbens Julbazar som arrangeras helgen 17-18 december mellan kl. 10:00-
15:00. Vi bjuder på glögg, pepparkakor och skön julstämning. Varmt välkommen.

Personalen tackar alla medlemmar och sponsorer för det gångna året och hälsar 
alla välkomna till en spännande golfsäsong 2012.
God Jul och Gott Nytt År
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Klubbens golfsimulator

Vår suveräna golfsimulator:
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 möjligheten att uppleva en fan-
tastisk visuell upplevelse på världskända golfbanor som 
bl.a. Pebble Beach, S:t Andrews och Black Mountain. 
    Vi erbjuder även svenska banor som exempelvis 
Barsebäck GCC Master Course och Halmstad GK Norra bana. 
    Simulatorn går att boka via nätet. OBS! Simulatorn är 
endast inställd för högerspelare.

30 minuter = 25 minuter kostnad 100 kronor
60 minuter = 55 minuter kostnad 200 kronor
(4 personer 1 timme = 50 kronor/person)

Lite inställningar så att man får olika utmaningar!

Golfsimulatorn är startad. Dags för spel!

Välj bana och njut!
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Klubbens golfsimulator forts.

Resultat efter slag... Här visas greenlutning inför puttningen.
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DamkommitténD   amernas resa till Äppelgårdens GK

Äntligen var det dags för den årliga resan 
med damerna i klubben!

Som alltid var den fulltecknad och 
som vanligt ett till två avhopp i sista 
stund! Så ge inte upp ni som står som 
reserver på listan.

Lördagen den 20 aug kl 07.15 klev 
42 förväntansfulla damer upp på bus-
sen utanför klubben. Färden gick norrut 
till Äppelgårdens GK. Hit har resan gått 
tidigare men nytt för i år var att vi kunde 
bo på samma ställe då det nu finns flera 
nybyggda stugor i anslutning till klubb-
hus och restaurang.

Tävlingar som skulle spelas var ransom 
på lördagen och bästboll på söndagen. In 
med bagaget på rummen och snart var 
alla ute på banan antingen gåendes eller 
med bil. 

Kl 19.00 var det så middag; 42 ny-
duschade MUNTRA damer tar så plats i 
matsalen. Under hela middagen så tävlar 
lagen i kapp med att sjunga ur vår allde-
les egna golfsångbok (ingen annan i hela 
Sverige säljer denna så populära bok (säl-

jes av damkommittén, 50 kr) I rummet 
bredvid har vi faktiskt Vellingedamer ca 
15 st som också just denna helg sökt sig 
hit. Då de hör våra sånger kommer de in 
för att fråga om vi har några sångböcker 
till försäljning. Jajamän, visst har vi det 
och snart så hör vi muntra sånger även 
från deras middagsbord.

Så till det viktigaste, resultattavlan 
kommer upp och de olika lagen får själva 
tala om hur många poäng som de fick 
per hål. 

Spänningen steg, och först då vi kom 
till hål 18 visade det sig att LAG nr 1 som 
består av Anki Månsson, Eva Johan-
nesson, Annette Bengtsson och Kerstin 
Hammarberg vunnit. 

Anna-Lena tar sedan itu med lite 
Quiz som innebar att vi skulle lyssna på 
signaturmelodier till olika TV-serier. Det 
vinnande laget hade 15 rätt av 36 möj-
liga. Grattis!

En strålande söndagsmorgon med sol 
och nästan ingen blåst alls väntade andra 
dagen. På söndagen spelades bästboll, 

som vanns av Ulla Alverstrand och Kata-
rina Hjort Riktigt stort Grattis!!

På terrassen har man en fantastik 
utsikt över äppelträd och 18:e hålet.

Visst är det väl kul att se hur andra 
också kan slå ner den där satans bollen 
i plurret! 

I dagar två har vi återigen haft himla 
roligt med mycket skratt.

Lärt känna varandra lite mer och 
knutit nya kontakter för kommande 
speldagar. 

Tack alla resenärer för en lyckad helg! 
Väl mött på nästa resa!

Damkommittén
Annette Bengtsson

Psst ! Finns det möjlighet så tar vi tack-
samt emot priser till kommande täv-
lingar. Ring mig 040-45 27 79
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Damkommittén forts.
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Marknadskommittén

Söndagen 25 september anordnade Vel-
linges tre företagarföreningar gemensamt 
en företagsmässa på Strandbaden. Vår 
klubb deltog som enda golfklubb i Vellinge 
kommun.

Av kostnadsskäl valde vi att ha 
ett tält utomhus, vilket med hänsyn 
till vackra vädret 
blev lyckat. En 
puttävling drog 
till sig många 
besökare, men 
talangerna 
lyste med sin 
frånvaro. Inte en 
enda besökare 
lyckades sätta 
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Söderslätt deltog på FEX företagsmässan
tre puttar i rad och därmed vinna 
ett golfparaply.

I övrigt delades broschyrma-
terial ut och dagen slutade med 
några nya medlemmar. Mässan gav 
blodad tand och till nästa år plane-

rar vi att söka lyckan på golfmässan, 
Bella Center, Köpenhamn. 

Marknadskommitten

Staffan Waldemar
Ordf
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Marknadskommittén forts.
Vill du hjälpa oss i Marknadskommittén?
Marknadskommittén har idag 8 ledamöter plus ordföranden Staffan Waldemar. Alla brinner vi för marknadsföring, försäljning och för golf!  

Vi träffas  6-8 gånger per år. På dessa möten deltar även våra sponsoransvariga Joao och Agust samt oftast en representant för styrelsen.      
      
Bland kommitténs uppgifter finns:
   Hålla kontakt med sponsorer och hjälpa sponsoransvariga 
   Vår medlemstidning Rätt och Slätt
   Arrangera mässor
   Projekt Danmark som bygger på att få greenfee gäster till klubben
   Bistå kansli och övriga kommittéer vid behov av foldrar, annonser mm
   Ansvar för sponsoraktiviteter såsom sponsorträffar och vår årliga sponsorresa
   Vara styrelsens förlängda arm i marknadsföringsfrågor

Har du intresse eller erfarenhet av marknadsföring/försäljning, kontakta Staffan Waldemar på telefon: 0705-349814.

I kommittén är vi idag alla män. 
Vi hoppas därför mycket på att även få in kvinnliga ledamöter. P

or
to

be
ta

ltB Föreningsbrev
Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
235 94 Vellinge

Sö  erslätts
Golfklubb

NÅGRA AV VÅRA SPONSORER

 

Colt är bättre än Golf!

 
 

E&S VENTILATION AB 
 
 
 
 
Times New Roman kursiv OBS olika höjder på bokstäverna 

Till klubbens medlemmar: 
Självklart gynnar du väl klubbens sponsorer! 
Vill du själv bli sponsor eller om du har tips på andra företag som kan vara potentiella sponsorer, 
ber vi dig kontakta Joao, August eller någon i Marknadskommitten.
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Marknadskommittén forts.
Något att värna om!
 
Vi har alla mycket att vara stolta över i 
samband med vårt medlemskap i  
Söderslätts Golfklubb. Jag tänker på saker 
som vi kanske ibland tar för givet. 

Söderslätts GK är något att vara 
stolt över med sina omväxlande hål, hög 
kvalitet på fairways och greener och 
med ett trevligt klubbhus.

Att vi sen kan skryta med en 
högklassig shop och restaurang gör 
ju inte saken sämre. Fullt förståeligt är 
Söderslätt den mest spelade banan i 
En4Skåne!

Något jag personligen också uppskattar är 
vår alltid lika vänliga och positiva personal, 
med Joao i spetsen.

Detta är något att vara rädda om och 
vårda. Klubbens framtid ligger inte i hän-
derna på styrelser eller kommitéer. Den 
ligger i händerna på oss medlemmar!

Vad finns det då som du och jag kan 
bidra med?

Vårda vår bana och klubbhus:
Laga nedslagsmärken och fairway. Detta 
både minskar kostnader och ökar attrak-
tionsvärdet. Även din ”klubbtjänst” bidrar 
till att höja kvaliten.

Privat sponsring:
Kontakta gärna vår klubbschef  Joao för 
förslag. Eller kanske du har egna idéer på 
något som just du kan bidra med. 

Det skulle ju kunna vara den där 
bänken eller papperskorgen du alltid 
saknat! 

Sponsorer:
Klubben är beroende av extern sponsring. 
Tipsa gärna våra sponsoransvariga, Joao 
och Agust om möjliga sponsorer. Spon-
sorpaket börjar från 5000 kr. Sponsring 
blir ofta ett Win-Win koncept som gynnar 
både klubben och sponsorn.  

Det finns många sätt att sponsra klub-
ben på. Bl.a. som  hålsponsor, annonsera i 
vår tidning eller få reklam på klubben.

Dina insatser behövs och uppskattas!

Gert Persson
Marknadskommittén
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Medlemskommittén
Våra klubbvärdar och marshals
Säsongen är nu slut och vi kan se tillbaka 
på en mycket framgångsrik period. Totalt 
har 89 personer aktivt medverkat som 
Klubbvärdar eller Marshals.

Vår huvuduppgift är att få spelare, 
egna som gäster, att känna sig välkomna 
och varmt omhändertagna på banan.    
Något som vi fått mycket beröm och 
många komplimanger för.  Då vi är klub-
bens ansikte utåt hoppas vi att vårt en-
gagemang även leder till att våra gäster 
återkommer till vår fina bana.

Vad gör då våra Klubbvärdar? Jo, de 
tar väl hand om spelarna då de kommer till 

startkiosken, svarar på frågor, informerar 
om vad som kan vara på gång på banan, 
ser till att de har all erforderlig utrustning 
med sig typ Greenlagare och naturligtvis 
ber dem hjälpa oss att behålla vår bana i 
det goda skick den har. Ofta får de med sig 
en önskan om att lägga tillbaka uppslagen 
torv, laga hål på green, dra vagnen på rätt 
sida om green etc. Till sist men inte minst 
ser Klubbvärden till att bollen kommer ut 
i rätt tid.

Våra Marshals åker runt på banan och 
hjälper till att lösa uppkomna problem, 

hjälper till att leta bollar för att snabba upp 
spelet, hjälper till med regeltolkning, håller 
ordning mm. 

Vi ser nu fram mot nästa säsong och 
hoppas att då åter få er som medhjälpare 
tillsamman med många nya klubbvärdar 
och marshals. 

Till sist:

ETT STORT TACK FÖR ERT STORA  
ENGAGEMANG
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Medlemskommittén forts.
Stort intresse för ”kom-igång-golf”!
Kom-igång-golfen riktas främst till våra 
medlemmar som precis tagit grönt kort, 
inte fått officiellt handicap eller kanske 
gjort ett längre uppehåll i sitt spelande.

Under fyra sommarkvällar har vi 
träffats under lättsamma former för att, 
tillsammans, gå en runda på vår korthåls-
bana. Efter spelet avrundade vi med en 
fika där vi också summerade och pratade 
om hur deltagarna kan gå vidare med sitt 

spel i klubben.
Intresset för kom-igång-golfen har va-

rit större än någonsin den här sommaren! 
Vi i medlemskommittén har turats om att 
gå med i de olika bollarna och vi har fått 
många uppskattande kommentarer från 
deltagarna.

”Så trevligt att spela utan att känna 
någon stress”, ”Så roligt att träffa andra 
som man kan spela med”, ”Så bra att få lite 

tips om spelet” var några av kommenta-
rerna vi fick!

Helt klart fortsätter vi med fler kom-igång-
golf-kvällar nästa säsong!

Hälsningar
Lillemor
Medlemskommittén
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Medlemskommittén forts.
Hej!
Här kommer en text om vad som intres-
sant för den “vanlige” golfaren i de nya 
reglerna 2012.

 
Några intressanta ändringar i de golfregler 
som gäller från den 1 januari 2012.

1)      Adressera bollen
Definitionen är ändrad så att bollen 

är adresserad när spelaren har grundat 
klubban antingen framför eller bakom 
bollen oberoende av om spelaren har 
tagit sin stans eller inte.

2)      Regel 13-4. Boll i hinder. För-
bjudna åtgärder

Undantag 2 är ändrat så att en 
spelare tillåts jämna ut sand i en bunker 
när som helst om avsikten endast är 
att vårda banan och under förutsätt-
ning att man inte bryter mot Regel 13-2. 

Passa på att inhandla denna boken som vi 
har i shopen när ni anmäler er till start! Vi 
säljer den för 40 kronor.

Joao - klubbchef

Förbättra läge, område för avsedd stans 
eller sving, eller spellinje. Man kan såle-
des tänka sig att spelaren i en långsträckt 
bunker hämtar krattan en bit bort och 
krattar sina fotspår på väg tillbaka för att 
slå ett slag i riktning bort från det krat-
tade området.

3)      Regel 18-2b. Boll som rör sig 
efter adressering.

Ett nytt undantag är tillagt som friar 
spelaren från plikt om hans boll rör sig 
efter adressering om det är känt eller så 
gott som säkert att han inte orsakade 
bollens rörelse. Om t.ex. en vindstöt gör 
så att bollen rör sig efter adressering 
utgår ingen plikt och bollen skall spelas 
där den ligger. 

 
Mvh    Rune

Goda idéer sökes!
En av de viktigaste uppgifterna för 
oss i Medlemskommittén är att 
se till att Du som medlem är nöjd 
med ditt medlemskap och känner 
dig hemma och trivs i klubben. 

Denna säsong har vi:
 Arrangerat utbildningskvällar med regel-
kunskap och ”vett och etikett”
 Ordnat kom-i-gång-golf på kvällstid 
för dig som önskar en extra ”push” i ditt 
golfspel
 Startat upp en fadderverksamhet/
spelkompis, för dig som vill ha någon att 
spela med
 Arrangerat 36-dagen, en eftermiddag 
tillägnat våra medlemmar med hcp 36 och 
däröver, där vi spelade golf under lätt-
samma former
 Medverkat vid prova-på-golfen i våras 
när icke-golfare besökte klubben för att 
prova på spelet

Du som läser det här har säkert egna idéer 
på vad vi kan göra för att ytterligare öka 
trivseln i klubben.

Snart sätter vi oss för att planera nästa 
säsong. Det är lätt att bli ”hemmablind” så 
därför vänder vi oss till Dig som är med-
lem i klubben. 

Vilka aktiviteter tycker Du vi ska ar-
rangera nästa säsong? Dela med dig av 
dina tankar och idéer! Lägg ett mail till 
gun-britt@huvudkontoret.se eller ring 
mig på 0708-84 11 08.

Jag lovar att vi kommer att vända 
och vrida på alla idéer som kommer in 
och försöka göra det allra bästa utav det. 

Hälsningar
Medlemskommittén 
gm Gun-Britt Hansen
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Soppgolf - gott o kul!

Deltagare i Soppgolfen 18 hål Datum: 2011-11-26
Namn Golf-ID Shcp Start Br Nt Plac

Hernsell Mats 6 78 72 1

Friberg Ronny 14 92 78 2

Berglund Gunnar 18 96 78 3

Jönsson Christer 28 108 80 4

Larsson Ronny 9 90 81 5

Silverberg Tommy 14 95 81 6

Gustafsson Krister 15 97 82 7

Kjellander Lars-Olov 19 103 84 8

Andersson Christer 24 108 84 9

Kellheim Lola 35 120 85 10

Giselmo Kent 25 112 87 11

Sjöstrand Roger 32 124 92 12
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Soppgolf - gott o kul! forts.

Deltagare i Soppgolfen 9 hål Datum: 2011-11-26
Namn Golf-ID Shcp Start Br Nt Plac

91 Larsson Per-Erik 8 42 34 1

92 Borgstrand Arne 14 57 43 2

93 Jansson Marianne 15 58 43 3

94 Ridell Lisbeth 9 54 45 4

95 Pilåker Hans-Tore 16 61 45 5

96 Olsson Annika 20 -20

97 Jönnson Barbro 15 -15

98 Lindahl Bengt 10 -10

99 Wahlén Bengt 17 -17

910 Jönsson Christer 14 -14

911 Anebratt Gunilla 17 -17

912 Cronqvist Harry 16 -16

913 Jönsson Kent 14 -14

914 Gustafsson Krister 7 -7

915 Kjellander Lars-Olov 9 -9

916 Hedgran Magnus 14 -14

917 Tindberg Mats 8 -8

918 Nordström Ronny 9 -9

919 Persson Ronny 9 -9

920 Albér Stina 11 -11

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

Nytt för i år är att första start är kl. 10:00 
för alla oavsett om man spelar 9 eller 18 hål. 
Tävlingsledare är Marianne Jansson. Om du 
går in på vår hemsida under Nyheter hittar 
du höstens soppor som ”Påjje” kompone-
rat ihop.



Förutom att shopen är öppen så har vi gjort 
klart med Olof Stamer,
Chokladhuset i Limhamn. 

Det finns även en möjlighet att det finns rökt 
ål till försäljning. 
Återkommer
i nästa veckomail med mer information. Jag 
kan dock redan nu garantera julstämning
med julgran, pepparkakor och glögg.

Helgen 17-18 december kommer vi att arrangera julbazar 
på golfklubben mellan kl 10:00-15:00. 
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Julbazar på golfshopen

Helgen 17-18 december kommer vi att arrangera julbazar på golfklubben mellan 
10:00-15:00. Förutom att shopen är öppen så har vi gjort klart med Olof Stamer, 
Chokladhuset i Limhamn. När det gäller dom populära ostarna från Roy Giordano, 
Osterlen AB så får jag klartecken i mitten på nästa vecka. Företaget har fått en änd-
rad ägareprofil. Jag jobbar med att få annan ”ostleverantör” om detta inte skulle 
fungera. Det finns även en möjlighet att det finns rökt ål till försäljning. Återkommer 
i nästa veckomail med mer information. Jag kan dock redan nu garantera julstäm-
ning med julgran, pepparkakor och glögg.
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Fråga uppkommer ofta om vilket
ansvar för skada vi har som golfspelare.
HD har prövat golfarens ansvar för ”skada
på egendom tillhörig tredje man”, d v s en
utomstående person.
     Bakgrunden är att en spelare på Trelleborgs
golfklubb på banans tredje hål
slog ut ca 50 m i banas riktning, ca 5 m
om ”riktlinjen”. Därifrån slog han med en
träfemma och siktade längs banans gräns
mot green. Det blev en hook, som landade
på en bil, parkerad på banans parkering.
Bilägaren stämde spelaren och ärendet
gick ända upp till HD.
     Spelaren menade att han hade 26 års
erfarenhet, hcp 15 och att han vid tillfället
handlat normalt och enligt gällande regler.
Att man får ”en mindre fel-/snedträff är
ytterst vanligt förekommande vid golfspel”
(välkommen i gänget!!). Även om viss
mindre oförsiktighet kunde anses föreligga
var den inte av sådan tyngd att den kunde
medföra skadeståndsskyldighet, hävdade
golfspelaren.
     Svenska Golfförbundet yttrade sig och
konstaterade att även ägaren till golfbanan
i vissa fall kan bli ansvarig. För att golfspelaren
ska bli ansvarig hävdades att denne
skulle bryta mot gällande föreskrifter eller
vara grovt vårdslös. 
     En golfspelare ska kunna räkna med att han 
”utan risk ska kunna utöva sitt spel på banan”, 
varför spelaren inte är skadeståndsskyldig.
     Försäkringsbranschen tryckte på att
det är allmänna skadeståndsrättsliga regler
som ska gälla och att golfspelaren inte ska
kunna freda sig med att parkeringen är
olämpligt placerad. Spelet måste anpassas
efter den allmänna situationen och
omständigheterna på platsen. Spelaren
har medvetet chansat, istället för att välja
en säkrare spellinje. Han är därför skade-
ståndsskyldig

Högsta Domstolens beslut:
HD anslöt sig till såväl Tings som
Hovrättens bedömningar och ansåg att
golfspelaren varit oaktsam och därmed
blev skadeståndsskyldig. 
     I motiveringen anfördes bl a:
golf har en bitvis farlig karaktär, varför
utövaren måste anpassa sitt spel efter
situationen.
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som ska gälla och att golfspelaren inte ska 
kunna freda sig med att parkeringen är 
olämpligt placerad. Spelet måste anpas-
sas efter den allmänna situationen och 
omständigheterna på platsen. Spelaren 
har medvetet chansat, istället för att välja 
en säkrare spellinje. Han är därför skade-

ståndsskyldig

Högsta Domstolens beslut:

HD anslöt sig till såväl Tings som 
Hovrättens bedömningar och ansåg att 
golfspelaren varit oaktsam och därmed 
blev skadeståndsskyldig. I motiveringen 
anfördes bl a:

golf har en bitvis farlig karaktär, varför 
utövaren måste anpassa sitt spel efter 
situationen.

det är inte ovanligt med felträffar, var-
för parkeringen låg inom riskområdet. Han 
borde räknat med risken att träffa parke-
ringen, varför han skulle ”valt en annan 
spelriktning, i närmare överensstämmelse 
från utslagsplatsen, även om det kunde 
kostat honom ett slag”.

Slutsatsen blir att man som golfare har 
ett vanligt vållandeansvar, vilket kan kän-
nas naturligt för de flesta. Har du agerat 
vårdslöst blir du ansvarig.

Tilläggas bör att en hem/villahemför-
säkring omfattar en skada av detta slag. 
Försäkringsbolaget åtar sig att utreda ditt 
ansvar, förhandla med motparten, föra ta-
lan i domstolen och betala ev skadestånd 
överstigande självrisken..

Staffan Waldemar

PS! Fega gossar får inte kyssa vackra 
flickor.
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Högsta Domstolen
prövar golfares ansvar

     Det är inte ovanligt med felträffar, varför
parkeringen låg inom riskområdet. Han
borde räknat med risken att träffa parkeringen,
varför han skulle ”valt en annan
spelriktning, i närmare överensstämmelse
från utslagsplatsen, även om det kunde
kostat honom ett slag”.

Slutsatsen blir att man som golfare har
ett vanligt vållandeansvar, vilket kan kännas
naturligt för de flesta. Har du agerat
vårdslöst blir du ansvarig.
Tilläggas bör att en hem/villahemförsäkring
omfattar en skada av detta slag.
Försäkringsbolaget åtar sig att utreda ditt
ansvar, förhandla med motparten, föra talan
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överstigande självrisken..
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SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Tel Tidsbokning/reception 040-42 96 80 
Elleboda, Grevievägen 260-10      E-mail info@soderslattsgk.golf.se Klubbchef 040-42 96 83 
235 94  Vellinge Kansli 040-42 96 82 
Bank: SEB BGnr 5843-3103 Orgnr 847000-6787 Fax 040-42 96 84 

INTRÄDESANSÖKAN 

2012 
 
 
Medlemskategori: 
Rangordna dina val 1, 2, 3 om du ej kan bli placerad i ditt första val ställs du i kö dit. 
 

  Helvecka  5500:-  
  Fritt spel alla dagar. 
  Spelrätt krävs 
  
  Vardag  4500:- 
  Fritt spel alla vardagar. 
  Spelrätt krävs 
 
  Knatte    800:- 
  0-12 år. 
  
  Yngre junior  1700:- 
  13-17 år. 
  
  Äldre junior  2000:-  
  18-21 år. 
 

  Studerande  2800:-  
  22-28 år. 
 
 

 
Klubbtjänst, senior    500:- 
Klubbtjänst, äldre junior    200:- 
Betalas av den som ej gjort 4 timmars klubbtjänstarbete per år. 
 

 
För spel på Söderslätts GK krävs en spelrätt 

för alla seniorer. Vänligen ta kontakt med 
klubben för mer information. 
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