
Glöm EJ Vårårsmötet den 20 mars!
Nya bokningsregler!

Dragör GK ny dansk vänklubb!

Rätt oSlätt                     

Suck...
Var är våren?!
Vi vill spela NU!

Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb.                                          Nr. 1. 2012 
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Ordföranden har ordet Kansliet informerar

Styrelsen med Jan Persson i spetsen hade 
ett Kick-Off möte med kommittéledamö-
terna på klubben. Inbjudna gäster var bl.a. 
Tom Johansson, kontorschef på Sparban-

ken Öresund i Trelleborg. Förutom en kort 
presentation om sin verksamhet passade 
Tom på att symboliskt överräcka bidraget 
till Juniorrummet på 42.000 kronor till 

Ordförande Jan Persson. 
Uppgiften som alla fick med sig hem 

var att fundera på vilken Vision klubben 
skulle ha i framtiden.

intern har kommit med snö och frost men 
trots detta så finns det personer som inte 
ger sig men det är röda bollar som gäller. 
Vi har haft ett kickoff möte med alla kom-
mittédeltagarna inför 2012. Vi var c:a 50 
deltagare på mötet.           

Tom Johansson var inbjuden för att 
presentera Sparbanken Öresund som har 

skänkt oss 42000 kr för att iordningställa 
juniorrummet samt komplettering av 
utrustningen. Det är planerat en invigning 
i början av mars. Vi har också ansökt om 
pengar för att komplettera simulatorn 
med vår bana. Jan Stellinger från Skånska 
golf förbundet berättade om verksamhe-
ten i stora drag inom förbundet. Jag tycker 

det är viktigt att alla som arbetar i kom-
mittéerna får samma information. Under 
våren kommer jag att kalla in referensgrup-
pen för att se om vi kan finna nya vägar för 
att bättra på lönsamheten. 

Vi har fått besked om att Dragör och 
vi har blivit vänorter vilket ger oss möjlig-
heter att till sommaren spela med redu-
cerad greenfee. Ungdomsverksamheten i 
Dragör har varit i kontakt med oss för ett 
ungdomsutbyte till sommaren. 

Vi planerar att ha en enhetlig klubb-
dräkt. Detta ligger under utredning om 
hur den skall se ut. På vårårsmötet kom-
mer vi att presentera ett förslag. 

Budgetarbetet för 2012 pågår för fullt 
och det skall vara klart till mötet i mars . 
Resultatet för 2011 är ett plus resultat men 
vi behöver nya medlemmar och den bästa 
reklamen är att berätta hur bra vår bana är 
. Styrelsen och kommittéerna har många 
aktiviteter på gång och det kommer nya 
förslag hela tiden vilket gör att jag ser 
optimistiskt på 2012. Vårt mål är att vi skall 
förbättra och ha ett positivare resultat.

Jan - ordförande 

V
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Ordföranden har ordet

   

   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:
    Jan Persson

    Redaktion:
    Mikael Andersson 
    Jan Persson 
    Joao Guiomar
    Agneta Bjuväng

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

 Söderslätts
 Golfklubb
        V. Grevie 19, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        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: 1/3-30/11

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        08:00-16:00. 
        

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

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Kansliet informerar  

Adress och email
Glöm inte att anmäla adressändringar och uppdateringar av era email-adresser till kansliet.

Ny email-adress
Golfklubbens nya email-adress är soderslattsgk@sslgk.se

Ny hemsida
Golfklubbens nya hemsida www.soderslattsgk.se beräknas lanseras i månadsskiftet mars-april.

Årsmärket till bagbrickan
Finns för avhämtning på kansliet samt i shopen.

Värdebevis
Vi har kvar ca 350 spelrätter som ännu inte har blivit hämtade. Passa på nästa gång du är på 
klubben och hämta ut din spelrätt. 

Bagskåp
Vi har några överskåp som är lediga. Ta kontakt med kansliet om du är intresserad att hyra ett 
överskåp under året.

Golfsimulator
Passa på och damma av golfsvingen genom att boka en timme i golfsimulator innan golfsä-
songen drar igång. 

Juniorrummet
Juniorrummet ovanför shopen håller på att färdigställas och invigningen är planerad i början på 
maj.

Bingolotto
Stötta klubben genom att prenumerera på Bingolotto. Gå in på vår hem-
sida och klicka på Bingolotto så öppnar sig en flik där du kan anmäla dig. 
Bingolotterna skickas direkt till din hemadress. Hitintills har klubben minst 
20 prenumeranter och målsättningen är att vi blir 200 innan årets slut. 

Tävlingsprogram 2012
Årets tävlingsprogram kommer att finnas tillgängligt lagom till Vårårsmö-
tet. Som vanligt kommer Söderslättsveckan att genomföras under vecka 28.  

Prova-på-dagar
I samarbete med Sydsvenskan genomförs årets prova-på-dagar,  12-13 maj mellan kl. 12:00-
16:00. 
Du får givetvis ta med en kompis även om de inte skulle ha Sydsvenskans Stjärnkort.

Ny organisation 
När ni läser detta har Camilla Nilsson slutat som kanslist och är åter på Vellinge GK.  
Vi timanställer Anette Roth från Calluna Bokföringsbyrå som kommer att sköta den löpande 
bokföringen.  
Jag har även hjälp av Rune Bengtsson ett par dagar i veckan med diverse kansliuppgifter. 

Joao Guiomar
Klubbchef
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DamkommitténH   elan och Halvan

2011. 
Helan och Halvan avslutades i septem-
ber och Flitpriset gick till Lisbeth Ridell, 
A-klassen vanns av Gabriella Wahlström 
2. Lisbeth Ridell 3. Rose-Marie Levi och 
B-klassen vanns av Irene Wåhgen (som 
dessutom hade lägsta netto) 2. Agneta 
Bjuväng 3. Marianne Jansson.

Avslutningsvis vill vi tacka avgående 
ledamöterna Kerstin Nilsson, Inger 
Blomberg och Åsa Bergström Friberg för 
deras fantastiska insatser i Dk.

Avgående ordförande Kerstin Nilsson 
har ordet:
Jag har brunnit för denna uppgift, och känt 
mig väldigt priviligierad.
     Jag har varit Ordförande i 5 år, suttit 
med i Damkommittén i 11 år.
    Jag har haft möjlighet att träffa många 
trevliga medlemmar från både Söderslätts 
gk och andra närstående klubbar.
     Jag vill också passa på att tacka alla 
Damer som ställt upp i våra "Tävlingar" 
och "Arrangemang", utan "Er" hade det 
inte känts så bra att fixa till saker o ting. 
     Nu tycker jag att det är dags att lämna 
över, och då vill jag önska Agneta Bjuväng 
lycka till som ny ordförande för Damkom-
mittén i Söderslätts gk.
     Jag vill också önska alla Damer i klub-
ben ett bra och spännande golfår 2012
med många fina golfrunder. Vi ses på 
banan!

Nytt År 2012 
Alla damer välkomnas till säsongsstart 
den 15 april med Vårkul,  parspel, över  
9 hål samt lunch, modevisning m.m.
Helan och Halvan startar 16 april, första 
tisdagslottning 17 april, mer informa-
tion på Vårkul och i pärmen. Dk har fått 
2 nya ledamöter, Ingrid Lindholm och 
Stina Albér. Dk planerar för  2012, bl. a. 
går Augustiresan den 25-26/8 i år, pre-
senteras också på Vårkul.
Damkommittén
Agneta Bjuväng

Irene Wåhgen, Lisbeth Ridell, Gabriella Wahlström.

Åsa Bergström Friberg

Kerstin Nilsson och Inger Blomberg.
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Damkommittén
 
 

 
 

 
Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2012 
tisdagen den 20 mars kl. 19:00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2012. 
 
1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av föredragningslistan. 
5. Val av ordförande för årsmötet. 
6. Val av sekreterare för årsmötet. 
7. Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
b. Styrelsens årsredovisning (balans och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 
underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande året. 
12. Val av: 

- Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 
- Val av en till två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej 
deltaga. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötet avslutas. 
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Marknadskommittén

Golfmässan på Bella Center mellan den 
20-22 januari gick över förväntan. För-
utom att vi tecknat medlemskap med två 
danskar så har vi ett 30-tal som skulle hem 
och fundera. Förutom dessa har vi ett 
antal golfgäng som vill förlägga weekend, 
träningsläger m.m. på golfklubben.

De som har varit engagerade under dessa 
dagar är från Marknadskommittén, 
Staffan Waldemar, Mikael Andersson, Ken-
neth Blomberg och Gert Persson. 

Från shopen har både Jan och Agust 
bidraget. 

Från Styrelsen har Inger Asklöf-Tilma-
nis varit representerad. 

Vi kommer att utvärdera dessa dagar 
för att bli ännu ”vassare” nästa år. 

Joao Guiomar
Klubbchef

Söderslätt deltog på mässan Ferie & Fritid på Bella Center.

Marknadskommittén forts.

Nya bokningsregler

Staffan Waldemar och Jan Tilmanis har nu installerat sig och väntar på de första "kunderna".

Jan Tilmanis och Inger Asklöf-Tilmanis bearbetar potentiella "kunder".
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Marknadskommittén
Söderslätt deltog på mässan Ferie & Fritid på Bella Center.

Marknadskommittén forts.
Aktuellt från 
Marknadskommittén 
- Projekt i Danmark!

Ett av pågående projekt inom Marknads-
kommittén kallar vi Projekt Danmark. 
Det handlar helt enkelt om att få hit 
greenfee-gäster från danska klubbar. 

Att intresset är stor för att golfa i  
Sverige, det vet vi. Inte minst genom vårt
deltagande i fritidsmässan på Bella Center 
och klubbens vän-klubbsprojekt. 

Sedan något år tillbaka har vi därför 
tagit fram ett välkomstbrev där vi berättar 

Har du vänner i Danmark? Vi är tacksamma 
för all hjälp att distribuera vårt erbjudande.

Gäller damernas tisdagstävling, herrar-
nas måndags och onsdagstävling samt 
veteranernas torsdagstävling.

Istället för att allokera röda start-
tider (startförbud) så kommer följande 
veckotävlingar att markeras med gröna 
starttider (bokningsbara i shopen eller 
kansliet). 

Alla som är intresserade och har 
behörighet att deltaga under någon av 

dessa tävlingar skall senast 48 timmar 
före start anmäla sitt deltagande till 
kansliet eller shopen. Överblivna tider 
kommer därefter att tas bort och göras 
tillgängliga till andra medlemmar eller 
golfgäster.

De veckotävlingar som berörs av 
denna ändring är;
 Herrarnas måndagstävling mellan 
       17:30-18:15

 Damernas tisdagstävling mellan   
      17:15-18:30
 Herrarnas onsdagstävling mellan  
       08:52-09:22 samt 17:30-18:15
 Veteranernas torsdagstävling mellan     
       10:30-11:30

Klubbchefen
Joao Guiomar

Nya bokningsregler
Nya bokningsregler för klubbens veckotävlingar 2012.

Staffan Waldemar och Jan Tilmanis har nu installerat sig och väntar på de första "kunderna".

Jan Tilmanis och Inger Asklöf-Tilmanis bearbetar potentiella "kunder".

Prova-på-dagar 12-13 Maj!

Ett effektivt och bra sätt att få nya med-
lemmar till klubben, har visat sig vara Prova 
På-dagar. I år ligger en stor del av arrange-
manget i Marknads kommitténs händer. 
Målsättningen vi har är att ytterligare vässa 
arrangemanget och framför allt att få en 
rekordhög anstormning av intresserade 
nybörjare. Vi vet av erfarenhet att en hög 
andel går vidare i klubben. En del får vi 
som nya medlemmar och en del skapar 
intäkter för shopen genom kurser för 
grönt kort.

Till dig som redan är medlem:
Tag tillfället i akt och bjud in alla golfintres-
serade vänner, arbetskamrater, släktingar 
mfl. Det är ett uppskattat och trevligt 
arrangemang där vi under 3-4 timmar 
visar grunderna i chipping, putting och slag 
på drivingrangen. Allt är kostnadsfritt och 

Söderslätts pakke!
- Til alle vores danske golf venner til-
byder vi, at spil golf i en vidunderlig 
traditionel skånsk miljø på en smuk 
udfordrende bane med hedkarakter.

Greenfee og morgenmad eller dagens frokost 
inkluderet. 

Pris hverdage 295:- DKK 

Hvor er vi?
Til Söderslätts GK er det ikke længere end 
15 minutter fra Øresundsbroen og mindre 
end 30 minutter fra København! 
Kort og kørselsvejledning og mere information 
finder i på vores hjemmeside 

www.soderslattsgk.se

Hvordan reserverer du?
Du kan bestille Söderslätts pakken gennem 
kontoret hos Söderslätts Golfklub. 
004640-429880 eller 004640-429683. 
Oplys om ”Söderslätts pakke” når du bestiller.

Velkommen til den vidunderlige Söderslätts Golfklub!

Sö  erslätts
Golfklubb

SSöderslätts Golfklub er en etableret og veldrevet golfklub, med et 18-hullers anlæg fra 1990. 
     Golfbanen er beliggende i Skåne, omgivet af smuk natur. Den frugtbare skånske jord giver banen store 
fordele i form af konditionering og gør banen meget regnresistente. Golfbanen har hedekarakter med smukke 
gylden brune bakker, som adskiller hullerne. En række strategiske placerede vandhuller giver en udfordrende 
golfrunde at se frem til.
     Udover en 18-hullers bane, har vi gode uddannelsesmuligheder der omfatter en P&P 9-hullers bane i god 
stand, og putting green, 2 chipping green, en mark til at træne med egne bolde, et hul for at øve korte jern og 
bunker spil, samt en drivingrange med overdækkede udslagssteder. Vores restaurant er åben næsten hele året 
rundt og serverer mad fra nærmiljøet, samt med så mange økologiske ingredienser som muligt.

om vår klubb och dessutom ger ett  
paketerbjudande med frukost eller lunch 
inkluderat.

Välkomstbrevet har översatts till 
danska och skickas/mailas ut till alla 
golfklubbar på Själland. Vår förhoppning 
är att det hamnar på klubbens anslagstavla 
och givetvis skapar intresse för att komma 
till oss. 

Vårt läge, inte långt att köra från bron, 
hög kvalitet på banan och ett attraktivt 
pris, gör att vi förväntar oss att ett starkt 
växande antal danska greenfee-gäster  ska 
bidra till ett ekonomiskt starkt resultat för 
SSGK 2012.

klubben bjuder på fika. Utrustning finns 
på plats.

Mer information med starttider, 
anmälningslistor mm hittar du på vår 
hemsida och på klubbens anslagstavla. 
Andra inbjudna är Sydsvenska dagbladets 
”Stjärnmedlemmar”, Formtoppens med-
lemmar och medlemmar från Vanningen 
i Vellinge.

På hemsidan kommer du att hitta en 
formell inbjudan som PDF. Skriv gärna ut 
denna och sätt upp den på din arbetsplats 
och alla andra lämpliga ställen. Med din 
hjälp kan vi göra detta till en riktig hit och 
därigenom fortsätta den positiva med-
lemstrend vi faktiskt kommit in i.

Vid frågor kring Prova På dagarna 
kontakta Marknadskommittén eller Joao. 

Marknadskommittén
Gert Persson



8  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2012

Tävlingskommittén
Nu väntar vi på att tävlingssäsongen skall komma igång.
Inför 2012 har tävlingskommittén gjort 
smärre ändringar i tävlingsprogrammet.
Krögarklubban kommer t.ex. i år att ingå 
i söderslättsveckan. Några tävlingar har 
strukits (för få tävlande) och några har 
tillkommit. Vi har försökt variera spelfor-
merna i årets tävlingar på ett bra sätt. 

I slutet av mars månad kommer alla 
tävlingsledare att träffas för att då fördela 
årets tävlingar.

I nuläget ser det ut som att vi har för 
få tävlingsledare till alla tävlingar under 
2012 års säsong. I värsta fall får vi stryka 
en del tävlingar och det vore ju tråkigt.                                                                                           
Därför efterlyser vi nya tävlingsledare. 

Ta en funderare och slå till. Det är 
faktiskt roligt att vara tävlingsledare. Man 
lär känna många medlemmar och inte 
minst är det en annorlunda sätt att göra 
sin klubbtjänst på. 

Har ni några funderingar kring hur det 
är att vara tävlingsledare, kontakta gärna 
mig eller någon av de andra i Tävlingkom-
mittén. 

Vi i tävlingskommittén önskar Er välkomna 
till årets tävlingar!

    
Vid pennan Bo Knutsson 

Herrkommittén

ByggkommitténDragör GK är vår nya vänklubb!

Vi betalar 150 DKR för spel på Dragör GK 
och våra danska vänner betalar 200 SEK 
alla dagar i veckan.

Titta gärna in på deras hemsida - 
www.dragor-golf.dk.
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Tävlingskommittén
Nu väntar vi på att tävlingssäsongen skall komma igång.

Herrkommittén
Hej!
Snart är golfsäsongen 2012 i full gång.
Våra måndagstävlingar startar 2 april, 
onsdagstävlingarna startar 4 april och 
Veterangolfen börjar 12 april.

Serielagen kval 14 april och seriespelet 
är igång 26 april.

Du som inte har någon att spela med 
på måndagar eller onsdagar, tänk på att vi 
har gemensam start på måndagar 08.52.

Vi har också gemensam start både 
måndagar och onsdagar 17.30.

Tänk på att Veterangolfen är på tors-
dagar med start 10.30.

Herrkommittén
Roland Olsson
rolande.olsson@telia.com
0708-397948

Hej!
Efter elva år i byggkommittén och som 
ordförande  i tio år,  lämnar jag uppdrag 
och kommittén.

Jag vill här tacka alla de trevliga 
och duktiga  kommittémedlemmarna, 
klubbchef, klubbstyrelsen och klubb-
medlemmar för ett mycket givande  
samarbete under åren.

Uppdraget har varit mycket stimule-

ByggkommitténDragör GK är vår nya vänklubb!

rande och givande , det har skänkt mig 
stor tillfredställelse att se den utveckling 
som  klubben har genomgått och som vi 
i kommittén har  medverkat till.

Att verka ideellt  i en föreningen  har 
gett mig  mycket, jag hoppas att fler få 
känna den tillfredsställelsen.

Det är naturligt att  golfspelet  med 
sin sociala och tävlingskaraktär har givit 

mig mycket under åren.
Jag kommer att fortsättningsvis 

sköta blommor och planteringar. 
 Blomsterfonden skall fortsätta!
Avslutningsvis det skall bli mycket 

golf spel.

Med vänliga hälsningar .
Ernst Gunnarsson.     
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Medlemskommittén

Medlemskommitténs främsta uppgift 
är att få DIG som medlem att trivas och 
känna dig ”hemma” i klubben. Under den 
kommande säsongen planerar vi således 
att genomföra en hel del aktiviteter som vi 
hoppas du ska anmäla dig till. 

Har du frågor, 
egna idéer och 
förslag på förbätt-
ringar, hör gärna av 
dig till oss! 

På bilden syns 
Hans-Tore, Eva, 
Gun-Britt, Nils-
Göran, Christer, 
Lillemor och Eva. 
Tyvärr saknas 
Michael.

Våra kontakt-
uppgifter finns på 
klubbens hemsida.

UPPSTARTSMÖTE FÖR VÅRA 
KLUBBVÄRDAR – VI BEHÖVER 
BLI FLER! 
För att ge våra medlemmar och greenfee-
gäster bästa möjliga service på banan 
fortsätter vi, även detta år, med den myck-
et uppskattade Klubbvärdsservicen. Som 
klubbvärd fungerar du dels som starter, 
dels som marshals under högsäsong. Vi 
behöver fler klubbvärdar! Är du intresse-

rad och vill veta mer – kom gärna till vårt 
uppstartsmöte så berättar vi om vad det 
innebär att vara klubbvärd.

Välkommen, både gamla och nya 
klubbvärdar, till årets uppstartsmöte i 
restaurangen tisdagen den 15 maj kl 18.30! 
Vi bjuder på fika och måste därför ha din 
anmälan på listan som kommer upp på 
klubbens anslagstavla den 1 mars! 

Vi kommer att prata om klubbvärdar-
nas funktioner med tillägg för nya idéer 
och förslag. Samtidigt bokar vi de dagar 
och tider som passar respektive klubbvärd 
bäst.

Har du inte möjlighet att närvara den 
15:e maj? Boka gärna själv in dig på ett 
klubbvärdspass på någon av de tider som 
är lediga. Titta efter ”klubbvärdspärmen” 
som finns i klubbhuset.

Ett klubbvärdspass om 4 timmar mot-
svarar en klubbtjänst värd 500 kronor.

NYA GOLFREGLER 
Har du koll på alla gamla och nya golf-
regler? Om inte, kom till vår utbildning 
onsdagen den 11 april kl 18.30 i konferens-
rummet på andra våningen! 
 
Inför golfsäsongen har det kommit många 
nya golfregler som är viktiga att känna till. 
Exempelvis har reglerna för adressering av 
bollen ändrats. Likaså reglerna för att räfsa 
i bunkern, spela från fel plats, leta efter 
boll o s v. 

Rune och Nils-
Göran kom-
mer att hålla i 
utbildningen 
som också tar 
upp de frågor 
och problem 
som du råkat 
ut för under förra 
säsongen.

Anmäl dig på listan som kommer att 
sättas upp på anslagstavlan den 1 mars! 
Nya som gamla golfspelare – det är väl 
investerad tid som du har glädje av hela 
säsongen!

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 och 
vill komma igång igen.

Under fyra sommarkvällar träffas vi 
under lättsamma former för att, tillsam-
mans, gå en runda på vår korthålsbana. 
Efter spelet avrundar vi med en fika (till 
självkostnadspris) där vi summerar och 
pratar om hur du vill gå vidare med ditt 
spel i klubben.

”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-

Medlemskommittén forts.

Den nya regelboken finns att 
ladda ner på hemsidan!

Ni som tagit grönt kort har 
flera tillfällen att träna med oss!

Kom-igång-golf

10 maj
7 juni
16 augusti

13 september
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Medlemskommittén Medlemskommittén forts.
rerna vi fick under förra 
säsongen!

Kom-igång-golf 
arrangeras följande 
kvällar: 10 maj, 7 juni, 
16 aug, 13 sept. Gör 
redan nu en notering 
i din almanacka 
och håll utkik efter 
anmälningslistorna 
i klubbhuset!

36-DAGEN 
Vi har i klubben många medlemmar som 
ligger kring 36 i hcp. Till sommaren uppre-
par vi fjorårets succé – eftermiddagen då 
klubben och banan är reserverad för dig 
som ligger kring och över 36 i hcp.

Söndagen den 6 maj kl 13.00, träffas vi 
och under lättsamma former spelar vi till-
sammans, 3 st 36-handicappare och 1 van 
spelare som coach i varje boll. Ingen täv-
ling, ingen press – det är bara sällskapsspel 
och trivsel som gäller! Den stora banan är 
reserverad för oss (9 hål) men föredrar du 
korthålsbanan så går det lika bra.

Efter rundan samlas vi i restaurangen 
för en fika (till självkostnadspris). Då pratar 
vi också om hur spelet gick och diskuterar 
eventuella frågor som dykt upp.

Håll utkik efter anmälningslistan i 
klubbhuset! Förra året blev 36-dagen 
fulltecknad och vi hoppas att det blir lika-
dant i år igen! 

60 + DAGEN 
I klubben finns det många medlemmar 
som är 60 år och äldre. Du har kanske gått 
i tidig pension och vill spela mitt i veckan 
men har ingen att spela med. Du har kan-
ske blivit ensam eller så har din spelkompis 
slutat spela golf av olika anledningar. Oav-
sett handicap så vill du kanske, helt enkelt, 
träffa någon jämnårig ny kompis att spela 
och umgås med.

Då ska Du absolut anmäla dig till 60+ 
dagen, söndagen den 1 juli kl 14.00! 

Under lättsamma former träffas vi 
och spelar tillsammans. Ingen tävling (om 
du inte själv vill förstås), ingen press, oav-
sett om du har lågt eller högt handicap så 
har vi en trevlig eftermiddag tillsammans 
där vi spelar och lär känna varandra. Den 
stora banan är reserverad för oss (9 hål) 
men föredrar du korthålsbanan går det 
lika bra. 

Efter rundan samlas 
vi i restaurangen för en 
fika (till självkostnads-
pris). Då pratar vi om hur 
spelet gick och hur vi 
spelar vidare. Det är 
vår förhoppning att 
du ska finna många 
nya trevliga spelkom-
pisar under den här 
eftermiddagen.

Håll utkik efter anmälningslistan i 
klubbhuset! Vi håller tummarna för att 
eftermiddagen blir fulltecknad.

MEDLEMSFÖRMÅNER 
Klubben har cirka 1 200 medlemmar, en 
intressant kundgrupp för många företag. 
Vid vårt senaste möte i medlemskommit-
tén bestämde vi att, på prov under 2012, 
utarbeta ett förmånssystem till klubbens 
medlemmar. Det innebär att du som med-
lem kommer att erbjudas olika förmåner 
och rabatter hos affärer och företag. Det 
kan t ex vara ett lägre pris på friskvård, 
rabatterad telefoni, erbjudande om olika 
arrangemang m m.  

Just nu är vi mitt uppe i diskus-
sionerna med ett antal företag som 
visat intresse att bli förmånsleve-

rantör till klubbens medlemmar. Vi 
återkommer med mer information så 

fort vi kan.
Jobbar du på ett företag som 

vill bli förmånsleverantör till 
klubbens medlemmar och vill 
veta mer om vad det innebär, 

kontakta då Gun-Britt Hansen 
på 0708-84 11 08.

  
Medlemskommittén

Gun-Britt Hansen

Kom-igång-golf

10 maj
7 juni
16 augusti

13 september

www.huvudkontoret.se 

 

 Besöksbokning – kundundersökning - kartläggning 

                        Spara tid och öka effektiviteten bland säljarna! 

 

Ring mig, om även du snabbt och enkelt vill nå ut till dina 
konkurrenters bästa kunder! 

 
Gun-Britt Hansen 0708-841108 

            

 

Mickael:  Text lite på sned:     Stolt sponsor eller alternativt Stolt sponsor till SSGK. Detta slulle kunna bli en mall till hur en sponsorannons kan se ut 
framöver!  

Jag lämnar allt med layout, fonter etc till dig. Bilderna har jag tagit från Huvudkontorets hemsida. Behövs det bättre upplösning så kontakta Gun-Britt. 

 

 

 

 

- Stolt sponsor till SSGK!
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