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Läs om STANLEY Security Open!
 Kallelse till Höstårsmötet 11 oktober!
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Ordföranden har ordetOrdföranden har ordet

HerrkommitténHerrkommittén
Säsongen börjar lida mot sitt slut. 
Våra 11 lag i seriespelet har i skrivande 
stund en seriematch kvar. 

Det är med lite blandade resultat, 
men vi har några lag som verkligen har 
chans till serieseger. 

H 55 lag 1 och H 65 lag 1 leder sina 
serier med en omgång kvar. 

H 70 både lag 1 och lag 2 ligger tvåa i 
sina serier så vi har en del att hoppas på.

Vidare har vi tre tävlingar kvar på 
programmet nämligen final Veterangol-
fen fredagen den 16 september, final 

I skrivande stund borde hösten vara i 
antågande men det är inget vi märker av 
ute på vår bana. Just nu skiner solen och 
det är högsommartemperaturer. Det har 
vädermässigt varit en härlig golfsommar 
och vi har haft en hög beläggning på vår 
bana. 

Konditionen på banan är i ett under-
bart fint skick och jag går bara och njuter 
medan jag spelar. Vår banpersonal har 
gjort ett fantastiskt arbete för att få banan 
i den kondition den är. Vår bankommitté 
arbetar ständigt med att utveckla och 
förbättra banan för att ge en så bra spel-
upplevelse som möjligt. 

Helgen 3-4 september genomförde vi på 
Söderslätts GK elittävlingen STANLEY 
Security Open som till hör Nordea Tour 
Future Series (en undertour till Nordea 
Tour). 

Tävlingen har haft en särskild arbets-
grupp  som arbetat med allt från idé och 
ansökan till genomförande. Det var roligt 
att se dessa duktiga spelare ta sig an de 
utmaningar vår bana erbjöd med lite extra 
vind på lördagen och lite regn på sönda-
gen. 

Inför tävlingen har banpersonalen lagt 
ner mycket extra arbete för att få banan 
i ett skick som vi under tävlingarna fick 

mycket beröm för, både av spelare och av 
den bankonsulent som hjälpte till under 
tävlingen. 

Spelarna berömde även vår höga när-
varo av duktiga funktionärer som hjälpte 
till överallt på banan och inne i klubbhuset. 
Tävlingen har gett oss god reklam för både 
banan och vår klubb och förhoppningsvis 
även för vår huvudsponsor för tävlingen 
STANLEY Security. Vi hoppas få möjlighet 
att få ha samma tävling hos oss nästa år 
också. 

Utan alla er som ställde upp och 
arbetade under denna helg hade tävlingen 
inte varit möjlig att genomföra på ett så 
bra sätt. Jag vill rikta ett stort tack till alla er 
som gjorde tävlingen möjlig för oss – ban-
personal, arbetsgruppen för tävlingen och 
alla funktionärer. 

Vi håller höstårsmöte den 11 oktober i 
klubbhuset klockan 19:00 – välkomna då!

Hösten är så sakta i antågande men 
jag önskar er många vackra härliga höst-
dagar då ni kan njuta av golfspel och annat 
trevligt.

Christina

Herrarnas veckotävling söndagen den 
18 september och final Serielagen sön-
dagen den 2 oktober.

Roland
Herrkommittén
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 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.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
             Kansliet håller öppet vardagar 
 1 november – 29 februari 
        09:00-15:00
 1 mars – 31 oktober 08:00-16:00.

        
Nästa nummer beräknas komma 
ut i 1:a veckan i december 2016.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB
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Kansliet informerarKansliet informerar

ge

Kansliet informerar sommaren 2016  

341 140
TRYCKSAK

Dags att börja summera det gångna året trots att vi är i början på 
september och temperaturen håller angenäma 22 grader.

Som vanligt har vi haft ett händelserikt golfår med många angenäma 
minnen.

 Nya Git tävlingen har införts och internutbildning av ett antal 
tävlingsfunktionärer skedde under februari-mars. Målsättningen 
är att utbilda fler tävlingsfunktionärer även nästa år. 

 Nya hemsidan blev äntligen klar. En anpassning till 
mobiltelefonen är på gång. I dagsläget är det svårt att få en 
överblick på mobilen.

 Vi har blivit bättre och mer aktiva med att informera om klubbens 
aktiviteter på sociala medier. 

 Det blev tyvärr ingen Medlemmens dag det gångna året men 
Medlemskommittén håller som bäst på att planera denna dag 
inför 2017.

 Klubbens sponsorresa, mellan 18-20 maj, gick i år till Polen och 
är alltid ett efterlängtat event bland våra sponsorer. Nästa år 
planerar vi att åka till antingen Danmark eller Tyskland.

 Överflygning och filmning av alla golfhålen skedde en fin vårdag 
i mitten av maj. Resultatet finner du på vår hemsida under Bana 
och Banguide.

 Asfalteringen av gångvägen till golfbanan gjordes i början på juni.

 Klubbens första proffstävling STANLEY Security Open med en 
prispott på 50 000 kronor genomfördes med bravur första helgen 
i september. Drygt 30 tävlingsfunktionärer var igång dessa 
dagar. Stort tack till er alla för dom fina insatserna under dessa 
tävlingsdagar. Fredagens ProAm lockade 12 sponsorer och 
vanns av lag STANLEY Security.

Höstårsmötet
Höstårsmötet hålls den 11 oktober kl. 19:00 i klubbhuset. 
Årsmöteshandlingar finns tillgängligt på klubbhuset från den 3:e oktober. 

Svenska Spel / Bingolotto
Stort tack till alla som stödjer klubben.

Julbazar 
Den 3-4 december håller vi vår traditionella julbazar i klubbhuset. 
Vi håller på mellan 10:00-14:00 båda dagarna. Ett antal av våra 
samarbetspartners finns på plats med fina julklappserbjudande. 
Vi bjuder på glögg, pepparkakor och härlig julstämning.

Joao Guiomar
Klubbchef
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MedlemskommitténMedlemskommittén

Välkomstmöte för nya 
medlemmar 
Det var en tidig vårdag i mars när solens 
första värme fick många av oss "sommar-
golfare" att fundera på årets första runda!

Detta var dagen då klubben med 
medlemskommitténs hjälp via telefon och 
Facebook och mail, sammankallat ett 30-
tal av klubbens nyaste medlemmar.

Vår klubbchef Joao, klubbens styrelse-
ordförande Christina och representanter 
för klubbens kommittéer hade alla ställt 
upp för att välkomna våra nya medlem-
mar och samtidigt förmedla en bild av allt 
som pågår i vår fantastiska klubb. Vi hade 
alla en trevlig kväll och njöt inte minst av 
Påjjes soppa.

För dig som inte kunde komma, finns 
mycket information att hämta på klubbens 

På mötet för nya medlemmar hittade vi Jean och Per 
Hulteberg från Höllviken och passade på att fråga lite.

Hur känns det att ha kommit 
till Söderslätts GK?
- "Redan från första kontakten med denna 
klubb kände vi oss väl mottagna och 
mycket välkomna.

Nästa sak som imponerade på oss 
var det här informationsmötet där vi blev 
personligen inbjudan av en jättetrevlig tjej 
från Medlemskommittén."
 
Vad gjorde att ni föll för just 
Söderslätts GK?

- "Vi har spelat golf i många år i olika 
klubbar. Senast i Malmö/Burlöv GK. 
Men eftersom vi bor i Höllviken ligger 
Söderslätts GK bättre till. Dessutom har vi 
hört mycket positivt om klubben och vi vill 

ju inte lämna en4Skåne konceptet. 
Det som kanske också påverkade 

beslutet är vårt barnbarn Theodor eller 
Theo som han gärna vill bli kallad. 

Theo är nu 7 år och vill inget hellre än 
att börja golfa. Så det glädjer oss mycket 
att vi fick höra om klubbens juniorverk-
samhet och allt man gör för ungdomarna 
här. 

Vi tänkte faktiskt redan idag anmäla 
Theo till sin första kurs. "
 
 
Välkomna Jean, Per och alla ni andra ny-
blivna medlemmar till Söderslätts GK!

Senaste nytt från Medlemskommittén!

Peter Wenell, Cecilia Bothén, Gertrud Cronquist, 
Christina Månsson, Gun-Britt Maulin, Thomas Göransson. 

Gabby Wahlström saknas på bilden.

Tack alla ni medlemmar som deltar i våra 
arrangemang!

Vi har haft en mycket positiv upp-
slutning på våra arrangemang under sä-
songen och det gläder oss. Vi har också 
fått mycket feedback som ju hjälper oss 
att bli ännu bättre nästa säsong. 

Har du någon feedback att komma 
med? Allt är välkommet, både positivt 
och negativt.  Vill du förmedla något till 
oss i marknadskommittén så finns våra 
kontaktuppgifter på klubbens nya hem-
sida.

Glöm inte att kolla så att 
Joao har en aktuell mail-
adress till dig och "gilla" 
klubben på Facebook. Vi 
sprider vår information via 
Facebook och varje vecka 
kommer aktuell information 
om klubben i din mail-box.

Från medlemskommit-
tén önskar vi dig en under-
bar golf-höst och vinter!

Medlemskommittén forts.
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Medlemskommittén forts.Medlemskommittén forts.
Utbildning i golfregler
Under två kvällar i april hölls en upp-
fräschningskurs i golfregler. 

Nils-Göran, som kan alla golfregler 
utan och innan, delade med sig av sina 
kunskaper i allt från hur man droppar 
vid ett vattenhinder till hur många slags 
plikt man får när bollen träffar en golf-
bag.

Det var många ”kluriga” frågor som 
diskuterades under kvällarna. Vi notera-
de också ett önskemål om fler liknande 
arrangemang, vilket vi nu diskuterar 
inom kommittén. 

Klubbvärdar och Marchals

Ett stort tack till alla ni medlemmar som 
ställer upp som Klubbvärdar och Marchals! 
Ni gör ett fantastiskt jobb ute på banan! Så 
trevligt det är att mötas av en klubbvärd 
vid Tee 1 som hälsar välkommen och så bra 
att det då och då kör runt en Marchal på 
banan och styr upp spelet.

Vi behöver bli fler!  
Hör av dig till oss i Medlemskommittén 
eller prata med Joao, vår klubbchef, så 
förmedlar vi kontakten. Hjälper du till som 
Klubbvärd eller Marchal gör du samtidigt 
din klubbtjänst, vilket motsvarar 500 kr.

Sunday Open - Söndagsgolfen

Är du pigg på att spela golf men har ingen 
att spela med? Vill du lära känna nya golf-
kompisar?

Varje söndag kl 15 har vi träffats 
utanför shopen för att gå en runda till-
sammans. För det mesta har vi blivit 3-4 
fyllda bollar. 9 eller 18 hål har vi bestämt 
tillsammans. Alla är välkomna, det är ingen 

tävling utan det allra viktigaste är att vi har 
trevligt tillsammans. Nu gör vi ett uppehåll 
över hösten och vintern men till våren kör 
vi igång igen.

Tack alla ni som varit med på Sunday 
Open under sommaren och välkommen 
även du inför nästa säsong! 

Save the Date 
Söderslättsdagen den 6 juni 2017 

- En dag och kväll fylld med roliga aktiviteter 

och festligheter för alla åldrar!

https://
www.facebook.com

/SoderslattsGK/
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Medlemskommittén forts.Medlemskommittén forts.
Sommartävlingen - Final
I början av sommaren anmälde sig 
totalt 15 par till Sommartävlingen. 
Paren bildade 3 grupper som, un-
der sommarmånaderna, har spelat 
och tävlat sinsemellan. Därefter gick 
finalen mellan två par per grupp.
          Det blev en fantastisk förmid-
dag med solsken, ingen vind och 
bra golfspel. Efter tävlingen sam-
lades alla för prisutdelning. Bilden 
visar ett gäng glada vinnare!          

Stort grattis till Gun-Britt o Gert 
Maulin som vann Sommartävlingen 
2016!

2:a  Folkestad
3:a  Ismail/Fida
4:a  Arinbjarnarson/Wahlström
5:a  Jonsson/Dahlström
6:a  Greko/Ekberg

Hoppas alla har tyckt att tävlingen 
varit lyckad. Vår tanke är ju framför 
allt att man ska få möjlighet att 
lära känna fler Söderslätts golfare. 
Förhoppningsvis har ni nu fler att 
kontakta för en golfrunda. 

Tack alla ni som kämpat och 
spelat i trevliga golfrundor hela 
sommaren! Välkommen även du 
inför nästa säsong!
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När detta skrivs håller sommaren fortfa-
rande hösten stången med sol och härlig 
värme. Dessutom blåser det inte, vilket ju 
är en gudasänd gåva för en Söderslättare. 
Samtidigt närmar sig hösten obevekligen 
och det är dags att börja summera den 
tävlingssäsong som då lider mot sitt slut.

Några av klubbens juniorer har firat 
stora framgångar under sommaren.

Blott elvaårige Albin Blom kvalifice-
rade som yngste spelare till riksfinalen i 
Skandia Cup i klassen p 13. Finalen spela-
des på Huvudstaden GK den 27 och 28 
augusti och Albin slutade på 15:e plats. Vi 
gratulerar Albin till den stora och välför-
tjänta framgången. Det ska bli spännande 
att följa hans utveckling. Lycka till Albin.

Som tidigare nämnts på klubbens 
Facebook var det tredje gången i klubbens 
historia som en av klubbens duktiga junior 
kvalificerade sig för riksfinalen i Skandia 
Cup. Tidigare har Diana Blomberg och 
Axel Arinbjarnarson klarat av den presta-
tionen.

I början av augusti spelades klubb-
mästerskapet. Under mycket svåra förhål-
landen med blåst och återkommande 
regnskurar utvecklades tävlingen till en 
jämn kamp mellan Axel Arinbjarnarson 
och Fredrik Wessner. Efter 54 hål blev det 
Fredrik som tog hem inte bara juniorklas-
sen utan också ”stora” KM. Stort grattis 
Fredrik!

Axel är sedan länge etablerad i 
större sammanhang och förra året tog Isak 
Knutsson ett stort kliv framåt när han kva-
lade in på Nordea tour och den nordiska 
touren. Kanske är det Fredriks tur att ta 

Junior o elitkommitténJunior o elitkommittén

samma steg när kvalet går av stapeln i höst. 
Han har i vart fall visat en imponerande 
jämnhet i år så segern i KM kom inte som 
någon överraskning.

Utöver de ovan nämnda har klubben 
många duktiga juniorer och elitspelare i 
träning och tävling. Således har vi varit väl 
representerade på de olika nivårena i Skan-
dia Cup och på Skandia Tour samt på + 18 
touren. Vi har spelat i Matchligan och Skå-
neligan, som arrangeras av Skånes Golfför-
bund. Nu pågår den s.k. Hösttouren som 
är ett samarrangemang mellan ett antal 
klubbar i Skåne.

Jag vill avsluta den här lilla samman-
fattningen med att tacka alla som engage-

Den 20 och 21 augusti spelade Isabell Friberg Skandia Tour Riks på Varbergs GK. Och hon vann! 
Hennes tre ronder slutade med resultaten 79-71-73. Vinsten innebär att Isabell spelar Skandia Tour Elit 
nästa år. Stort grattis Isabell!

rade sig i STANLEY Security Open. Jag har 
fått veta att tävlingen kommenteras på 
annan plats i tidningen och nöjer mig där-
för med att konstatera att jag tror att den 
typen av arrangemang är oerhört viktiga 
för utvecklingen av klubbens junior- och 
elitverksamhet och därmed också för hela 
klubben. Så tack till alla; sponsorer, anställ-
da på klubben och då särskilt banarbetar-
na som iordningställde banan i ett fantas-
tiskt bra skick och de medlemmar som jag 
vet har lagt ner ett mycket stort arbete för 
att tävlingen skulle kunna genomföras på 
det fina sätt som skedde. Förhoppningsvis 
blir det en fortsättning nästa år.

  

Johan Wolkesson hjälper till med träningen av ungdomarna på Söderslätts GK.
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DamkommitténDamkommittén
18 juli – som start på klubbens tävlings-
vecka – gick Sommarslaget av stapeln i 
Damkommitténs regi. Det var en varm och 
solig sommardag och vår bana var i topp-
skick. 54 st 2-mannalag hade anmält sig 
och det blev en spännande tävling. Bubbel 
och körsbär mötte spelarna efterhand 
som lagen droppade in i klubbhuset för att 
avnjuta en god lunch som avslutades med 
prisutdelning. 

Årets vinnare blev Mariana och Per 
Hansson – Stort grattis till er!
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Damkommittén forts.Damkommittén forts.



10  |  Rätt o Slätt nr 3 - 2016

Damkommittén forts.Damkommittén forts.
20-21 augusti tidigt på morgonen, reste 
50 glada golfsugna damer till Helsingörs 
GK för årets Augusti-resa. Det  blev en 
helg med fint sommarväder och banan 
var i toppskick, trevlig bana med roliga 
utmaningar. Sånghäfte, lotterier och pig-
gelindryck som bjöds på bussen gjorde 
stämningen glad och hög på direkten.

Väl framme på Golfklubben hade 
restaurangen laddat upp med många goda 
danska smörrebröd som vi åt innan täv-
lingen startade.

Dag 1 spelade vi Irish Rumble och det 
gav en härlig gruppkänsla i bollarna, glada 
skratt varvades med slag hit och dit. Vi pra-
tar perfekt placerade bollar dvs pingpong-
bollar mellan flera träd, rullebollar runt 
hålkanterna eller kanonputtar rakt i hålet..

Banan var utökad med ett extra hål, 
hål 19 som var ett vattenhål, där alla sam-
lades för en After Golf-dryck. Härefter tog 
vi en kort promenad till hotell Conventum, 

där vi övernattade i deras trevliga rum.
Vinnare av dagens tävling blev bollen 

med Kristina Hage-Hansson, Mona Melin, 
Agneta Annadotter och Susanne Grahed. 

Kvällen avslutades med en god tvårätter-
smiddag med trevliga golfvisor.

Dagen var fulländad och John Blund 
väntade in oss.
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Damkommittén forts. Damkommittén forts.Damkommittén forts.
Dag 2 spelade vi 2-mannalag Irish 
Greensome och nu kom tävlingsgenen 
fram hos många. Solen strålade och det 
blev till att dricka mycket vatten. Vilken 
härlig golfdag!

Detta underbara gäng av golfande 
damer som är pigga och alerta, halta och 
lytta, purfärska 36-or och vana golfare 
med lägre hcp. Damer med puttande 
traditionella vagnar elvagnar och bilar tog 
sig runt med glada, goa uppmuntrande 
ord till varandra, härliga kommentarer och 
ekande skratt. Så roligt detta är – vi har 
så kul tillsammans! Viljan är stor att hjälpa 
varandra till en roligare golfstund och pep-
pen är hög.

På bussresan hemåt gratulerades laget 
med Lola Kellheim och Ulla Alvestrand för 
sin fina lagvinst. Stort grattis till er! 
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Damkommittén forts.Damkommittén forts.

12 | Rätt o Slätt nr 3 - 2016    

Det blev sång på hemresan också men 
i form av grattissång för en av damerna 
som hade födelsedag. Givetvis hade vi 
även lotterier på hemresan.

Härliga kommentarer haglade under 
dagarna, som ”Vem har ställt trädet där?” 
”Har du sett vår boll? Någon har snott en 
Pinacle Lady!” ”Ah nä, nu föll flaggan, fick 
den solsting?” ”Jag tror att jag ska ta nytt 
grönt kort och börja på 54 så jag får fler 
slag” eller den absolut bästa: 
”Det var så trevligt igår så jag har hela 
denna dagen idag att fortsätta att vara 
glad” Bättre än så här kan det inte bli! Tack 
till alla som gjorde att helgen så bra som 
den blev! 
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"Är du intresserad av Hickory klubbor och dittill hörande klädsel?
- hör av dig till Janne i Shopen!"

Golf in SwedenGolf in SwedenDamkommittén forts.



 

 

ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS FÖR  

HÖSTTRÖST! 

Torsdag den 20 oktober kl 18.30 

Söderslätt GK’s golfare, tidigare bl a brandman, Redhawks massör i många år, 
försäljare av kakor/fisk/räkor, ägare till Stall Solsäter och framför allt  

OSTIMPORTÖR!

Kent Jönsson 

kommer till oss och berättar om sin tid som osthandlare och hur detta kom sig. 
Kent hade ostaffär på Friisgatan i Malmö i många år – kanske någon som har 
handlat där? 

Vi får också en inblick i ostens förtrollade värld och vi får smaka några olika 
ostsorter.

Kvällen kostar endast 200 kr och för detta får du: 

 Välkomst-drink o snacks 

 Middag och kaffe (ej kaka) (Dryck till maten köper man själv i baren) 
 Föreläsning samt ostprovning (ca kl 20.00) 

Kvällen avslutas cirka kl 21.30 

Anmälan senast 1/10 via lista på anslagstavlan på klubben 

Anmälan är bindande            Lotteriförsäljning! 

VÄLKOMMEN önskar vi i Damkommittén: Anna-Lena, Carina H, 
Carina J, Kristina, Kerstin, Irene, Camilla, Anita, Britt        

Damkommittén  
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Behandling och infärgning av trägolv

Golvbehandling AB

0766 - 499410

Vi gör vid dina golv!
Oljning, infärgning, slipning, vaxning
Vi har mer än 25års erfarenhet av olika golvbehandlingar. Allt från 
underhåll till slipning (dammfri slipning) och pigmentering av trägolv. 
Vi kan få dina gamla trägolv att bli som nya igen och i den färgnyans 
som passar dig. Vi underhåller och renoverar även andra typer av golv 
såsom, sten, plast, terasser och linoleum.

Kontakta oss för en gratis konsultation!

Underhåller och renoverar golv

www.golvbehandling.se
richard@golvbehandling.se
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Kaizenslaget 2016 Kaizenslaget 2016 
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Kaizenslaget 2016.
Speform: Irish Greensome.
Speldag: Lördag den 20 augusti.

Två kanonstarter arrangerades för första 
gången.  Kaizenslaget 1 och 2.

I K1 med kanonstart kl. 08:00 deltog 53 lag 
och dom som spelade bäst var Marie och 
Claes Bergren på 62 slag netto. 

I K2 med kanonstart kl. 14:00 deltog 33 lag 
och där gick Chatarina Sandberg Eyermann 
och Anders Sandberg på 65 slag netto.

Cleas och Marie Berggren vann också priset 
för bästa netto på båda tävlingarna och vann 
då en plats i STANLEY Security Pro-AM!

Peter Mårtensson agerar prisutdelare - det klarar han galant!



Söderslätts Golfklubb 
i Västra Grevie.

Höstårsmöteshandlingar
tisdagen den 11 oktober 2016

kl. 19:00 i klubbhuset.

Föredragningslista

1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om mötet behörigt utlysts.
4. Fastställande av föredragningslistan.
5. Information avseende referensgruppens arbete m.m.
6. Val av ordförande för höstårsmötet.
7. Val av sekreterare.
8. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte 

ordföranden skall justera dagens protokoll.
9. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret.
10. Fastställande av antalet ledamöter kommande mandatperiod.
11. Val av klubbordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en

ttid av 1 år.
12. Val av ledamöter i styrelsen, för en tid av 2 år.
13. Fastställande an medlemsavgifter och övriga avgifter 2017.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna

motioner.
15. Övriga frågor.
16. Mötet avslutas.
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STANLEY Security Open STANLEY Security Open 
STANLEY Security Open på Söderslätts Golfklubb
STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör som i mer än sextio år 
arbetat med att skapa säkra miljöer för sina kunder. 
          Med hjälp av lång erfarenhet, en brinnande passion för kundnöjdhet och 
modern teknik som kompass har företaget lyckats hamna i framkant med att 
erbjuda unika och innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd.     
          STANLEY Securitys kompetens sträcker sig från design och installation till service och support till sina kunder 
som finns inom alla sektorer, i alla storlekar och i alla områden. 
          I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. I ett initiativ att skapa ett roligt 
kundevenemang sponsrade STANLEY Security nyligen Söderslätts Golfklubbs första proffstävling som gick under 
namnet STANLEY Security Open.   

Här ovan är vinnarna av fredagens Pro-AM. Från Väster på bilden: Ulf Elofsson, Christer Axelsson, Fredric Blom, Thomas Grahn 
och Stefan Ekdahl.
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STANLEY Security Open  forts.STANLEY Security Open  forts.
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Spännande! Tävlingen 
STANLEY Security Open 
avgjordes efter särspel. 
Vinnare blev amatören 
Kalle Andersson Skogs-
berg från Lysegårdens GK 
och pro-klassen vanns av 
Jesper Billing från Bok-
skogens GK. Nämnas kan 
också att hemmaspela-
ren Isak Knutsson kom 
trea i pro-klassen.

Till vänster redogör en 
från arbetsgruppen för 
tävlingen Richard Hall-
berg tillsammans med 
arrangör Fredric Blom 
från STANLEY Security.

STANLEY Security Open  forts.STANLEY Security Open  forts.
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STANLEY Security Open  forts.STANLEY Security Open  forts.

Vinnarna från vänster är; Isak Knutsson - Söderslätts GK, Jesper Billing - Bokskogens GK, 
Kalle Andersson Skogsberg - Lysegårdens GK, Simon Malmberg - Flommens GK, Ludvig Åberg - 
Eslövs GK, Alfred Eriksson - Hills GK.
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