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Ordföranden har ordet

Per Sundberg, 
ordförande

I I skrivande stund ligger snön 20-30 cm 
djup ute på banan, och det känns avlägset 
att tänka sig att vi här om ett antal veckor 
skall kunna spela golf på en grön bana.

Klimatet är emellertid något som 
snabbt kan ändra sig, och det kan gå 
fortare än vi kan ana att våren gör sitt 
intrång och snön smälter bort.

Ett gott tecken är att vår krögare 
öppnade för lunch v4.

Vårt ekonomiska resultat är nu klart 
och med intäkter på drygt 8,5 mkr och 
kostnader som är c:a 100 000 kr mindre 
betyder det att vårt resultat hamnar på 
c:a + 100 000 kr.

Vi håller just nu på att få ihop en 
budget som skall presenteras på vårårs-
mötet och 2010 blir ett konsolideringens 
år för klubben.

Vi hoppas nu att våra intäkter i form 
av medlems-, sponsor- och greenfee-
intäkter blir minst lika bra som för 2009 
för att vi skall kunna summera även 
detta år på ett positivt sätt.

Vi måste även få in c:a 150 nya 
medlemmar, där får alla vi medlemmar 
hjälpas åt, och med den nya medlems-
formen med spelrätter hoppas vi att vi 
blir ännu mer intressant som klubb.

 Redan nu har c:a 20 st köpt spelrät-
ter av oss medlemmar.

Vill även betona, att det är markna-
den som styr priset och här är klubben 
ingen riktprissättare.

Klubbens styrelse kommer att 
prioritera ett antal frågor under 
året.
De viktigaste är:
- Att få upp lönsamheten i shopen
- Komma med idéer för att rekrytera fler      
   medlemmar till klubben.
- Se till så att klubbens nya och 
   etablerade medlemmar känner sig             
    ännu mer välkomna och trivs 
   på klubben.
- Förbättra möjligheten till 9 håls spel 
   på banan.
- Ständigt följa spelrytmen på vår bana,     
   och vidtaga åtgärder på bana och med  
   information till spelare så att rond- 
   tiderna håller på en acceptabel nivå.  
- Följa klubbens ekonomiska utveckling  
   såväl likvid som resultatmässigt.

en 4 skåne
Då en av styrelsens viktigaste uppgifter är 
att vara visionärer och se hur vår klubb kan 
utvecklas kommer vi naturligtvis att stän-
digt följa vad som händer i vår omvärld 
och inte minst hur vi kan utveckla ”en 4 
skåne”.

Skånes Golfförbund 
Skånes Golfförbund hade ett extra års-
möte den 6 februari för att behandla pro-
positionen från Svenska Golfförbundet 
avseende extra utdebitering av 20 kr/
medlem som en satsning på idrotten golf 
under åren 2011 – 2017. Detta skulle ge 
förbundet c:a 10 Mkr årligen.

Detta skall vara för att finansiera ett 
antal aktiviteter som måste till för att vår 
ansökan om Ryder Cup 2018 skall kunna 

gå igenom. 
För att få Ryder cup krävs en rad 

olika åtgärder från det arrangerande 
landet under hela perioden fram till 
tävlingen. Det gäller bl.a. en satsning på 
marknadsföring av golfen, en satsning på 
ungdomar, samt på  rekrytering av fler 
golfare.

Man måste även kunna finansiera en 
Europatourtävling under hela perioden.

Då omröstningen i skåne utföll så att 
vi har 4 röster för och 4 emot på för-
bundsmötet, och att några större distrikt 
sagt nej till denna utdebitering, så kom-
mer Sverige förmodligen ej att kunna 
ansöka om Ryder Cup. Allt avgörs på ett 
extra förbundsmöte den 21 februari. 

Spelrytmen på banan!
Spelet på vår bana, och framförallt rytmen 
är något, som jag skrev ovan, vi skall ha 
focus på under året. Vi är olika duktiga 
och speltiden varierar oftast med hur högt 
handicap som bollen har. 

Det är också konstaterat att kvinnor 
oftast spelar snabbare än män. Man slår 
kortare men rakare!

Vi måste som medlemmar föregå 
som goda föredömen och släppa igenom 
bakomvarande bollar snabbare. Som ni 
vet så har vi bara 30 sekunder på oss att 
leta efter en boll innan vi måste kontrollera 
om bakomvarande boll är ifatt oss, och då 
måste vi släppa genom denna boll. Att vi 
sedan har 5 minuter på oss att hitta bollen 
innan den är utdömd, är en annan sak. 

Våra klubbvärdar kommer att under 
året bl.a. fokusera på detta.

Det har även skett vid ett antal tillfäl-
len att man i ex en två eller tre boll nekar 
en spelare som kommer fram och vill gå 
med i bollen. Detta är ej heller tillåtet! 

Låt oss alla hjälpas åt, så slipper vi irrita-
tionsmoment!  

Vårt årsmöte
Jag hoppas att så många som möjligt av er 
har möjlighet att komma till vårt årsmöte 
på klubben den 9 mars, där klubbens sty-
relse och kommittéer kommer att föreslå 
sina planer för året, och att vi sedan ser 
framemot ett bra år för såväl klubben som 
oss själva som golfare.

Väl mött på klubben
Per Sundberg / ordf.     

en4skåne
Det samarbetet har bara 

en möjlighet - och det är 

egentligen att alla dessa 4 

klubbarna skall må bättre.
”
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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 från 1 mars 2010:

Kansli
Mån - Fre ................ 08.00-16.00

Nästa nummer beräknas komma ut
i juni 2010.

Kansliet informerar
Spelrätter
Nu är alla Sperätter samt Värdebevis klara för avhämtning i kansliet. Passa på när du är på 
klubben nästa gång så får du även årets blåa bagbricksetikett.

Shopen
Shopen öppnar den 27-28 mars. Vår målsättning är att ge dig som medlem, sponsor eller 
golfgäst, bästa personliga kundvård oavsett om det gäller att hitta rätt bollmärke, kläder 
eller klubbor som passar just dina individuella förutsättningar. 

Håll koll på Golfstores katalog som du lär få i brevlådan i början av mars. Där 
kommer alla öppningserbjudande att finnas med. 

Vi söker en ny medarbetare till shopen under perioden 15 mars-30 september. 
Tjänsten är på 80 % och inkluderar även helgarbete. Är du intresserad så skicka mig 
ett mail med ditt CV senast den 28 februari.

Shopens öppettider
Måndag och fredag 09:00-14:00
Tisdag till torsdag 09:00-17:00
Lördag, söndag samt övriga helgdagar 07:30-16:00
(Med reservation för förändringar under säsongen)

Bollmaskinen
I år har vi satsat på träningsbollar av högre kvalité. 
Som vanligt är det många som har skaffat sig ett årskort till bollmaskinen. 
Glöm inte att komma in och få en ny etikett till bollkortet.
Anskaffning och laddning av bollkort gör ni som vanligt i shopen. 

Våra bokningsregler under 2010
Alla vardagar kan bokas 14 dagar i förväg
Alla lör-,söndagar samt övriga helgdagar 5 dagar i förväg
Alla XX:30 tider kan endast bokas på plats 
tidigast 2 timmar före.

Personlig avbokning av bokade tider görs  
senast 20 minuter före spel. 
Detta kan göras i Golf-terminalen som ni  
finner i klubbhuset samt i shopen  
när denna är bemannad. 

Adress och mail:
Glöm inte att anmäla adressändring och 
uppdatering av era mailadresser till kansliet. 

Är ni intresserade av att hålla er ajour  
med aktuella händelser på klubben  
så får ni gärna maila till joao@sslgk.se  
så kommer information normalt  
på fredagarna. 

Välkommen till en ny spännande  
golfsäsong 2010.

Joao Guiomar

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
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Vårårsmöte

Föredragningslista 
Vårårsmöte Söderslätts GK
på klubben kl 19.00 den 9 mars 2010

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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Inträdesansökan 2010
Medlemskategori:
Rangordna dina val 1, 2, 3 om du ej kan bli placerad i ditt första val ställs du i kö dit.

  Helvecka    4850:- 
  Fritt spel alla dagar. Spelrätt krävs.
 
  Vardag    3300:-
  Fritt spel alla vardagar. Spelrätt krävs.
 
  Knatte      800:-
  0-12 år.
 
  Yngre junior    1700:-
  13-17 år.
 
  Äldre junior    2000:- 
  18-21 år.

Särskilt medlemskategori:
  Årsmedlemskap    5100:- 
 Är endast medlem i klubben under det kalenderår vilket
 avgiften är betald. Berättigar till spel enligt Sydpoolen 
 om den besökande klubben godkänner detta. 
 Medlemskapet kan bara utnyttjas vid ett tillfälle per person.
 Ovan gäller även banor inom ”En4skåne”.

  Provmedlemskap Senior    3500:- 
  Provmedlemskap Junior    1500:- 
 För nybörjare erbjuds ett medlemskap under 12 månader
 fr.o.m. att man har klarat grönt kort. Gäller enbart spel på SslGK.
 

  Månadsmedlemskap    2500:- 
 För redan etablerade spelare med fullvärdigt medlemskap
 och officiellt handicap i annan klubb ansluten till SGF. Har
 ej rätt till spel enligt Sydpoolen, men rätt till klubbens aktiviteter.

 Nybörjare  Har handicap _____ Är idag medlem i ________________ GK. 
 Jag önskar byta hemmaklubb.

Jag har familjemedlem i klubben: Golf-ID __________ och heter ________________
Familjemedlem måste vara senior och ha samma adress som sökande.

Namn:________________________________Personnr_______________________

Adress:_________________________  Postnr_________ Ort__________________

Telenr: Hem___________ Arb___________Mobil_____________ Fax ___________

Mail: _________________________  Golf-ID ___________________________

Underskrift: ___________________________________

Klubbtjänst, senior 500:-
Klubbtjänst, junior  200:-

Betalas av den som ej gjort 4 timmars 

klubbtjänstarbete per år.

För spel på Söderslätts GK 
krävs under 2010 en spel-
rätt för alla seniorer.
Vänligen ta kontakt med 
klubben för mer 
information.
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Medlemskommittén
KLUBBVÄRDAR
Klubben har två typer av Klubbvärdar som 
gör ett mycket uppskattat arbete för såväl 
medlemmar som gäster. Vi har dels våra 
värdar som välkomnar och vägleder våra 
gäster vid start för snabbare och säkrare spel 
dels våra marshals som följer upp ordningen 
på banan.

Denna säsong startar vi i klubbens 
matsal  TISDAGEN den 4 maj för genom-
gång av erfarenheter från förra säsongen 
samt för att gå igenom några nya idéer 
om hur vi skall förbättra vår verksamhet 
ute på banan.  Vi går som vanligt igenom 
vad våra Klubbvärdar och Marshals bör 
känna till och göra samt bokning av årets 
klubbvärdspass.

Vi behöver fler medlemmar som stäl-
ler upp som klubbvärdar. Är du intresserad 
eller känner någon i klubben som vill göra 
en insats? Var bussiga och kom till detta 
möte.

Kom ihåg att en 4 timmars Klubb-
värdstjänst även innebär att du fullgör din 
klubbtjänstvärd 500 kronor.

För att vi skall kunna dimensionera 
fikat ber vi dig anmäla dig på listan som 
finns på klubbens anslagstavla som sätts 
upp den 1 mars.

Välkomna
Lillemor o Nils-Göran
Medlemskommittén

REGELKUNSKAPER 
Nu är det dags att fräscha  upp våra vilande 
regelkunskaper inför vårens golfspel.

Under trevliga former träffas vi i 
klubbhuset för att repeterar golfregler,  in-
formera om nya ändringar samt diskutera 
de regelproblem vi stött på förra året.

Du vet väl att du med bra regelkun-
skaper kan tjäna in ett eller två slag per 
runda. Vi startar 

ONSDAGEN 21 april kl 18:30 
Glöm inte att skriva upp ditt namn 

och Golf-ID på anmälningslistan som  
från och med den 1 mars finns uppsatt  
på klubbens anslagstavla.

Väl mött
Nils-Göran och Rune
Medlemskommittén

Ha alltid med dig denna handledning i 
bagen. Den klarar många regelproblem.

Herrkommittén
Nu är det snart tid med nya tävlingar.  
Måndags- och onsdagstävlingarna startar 
onsdagen den 7.4. Veterangolfen startar 
fredagen den 9.4 (ja, ni läste rätt, vete-
rangolfen går i år på fredagar).

Skåneserierna startar i slutet av april 
månad. Vi skall också arrangera en tävling 
som ”Seniorgolf 55+” sponsrar. Denna 

tävling kommer att spelas tisdagen den 4 
maj. Det blir en 2-manna Scramble med 
hcp, kanonstart 09.00 med efterföljande 
lunch och prisutdelning.

De tre bästa lagen kvalificerar sig 
samtidigt till att få deltaga i den svenska 
uttagningstävlingen i World Golfers Cham-
pionship 2010, finalen spelas hösten 2010 

på Black Mountain, Hua Hin, Thailand.
Mer info om tävlingen kommer längre 

fram.
Det finns en hel del att se fram mot 

under 2010.

Herrkommittén
Roland Olsson

http://www.worldchampionshipgolf.com/

S
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Damkommittén
Säsongsstart 11 april!
Alla damer välkomnas till säsongsstart, den 
11 april med Vårkul, parspel, bästboll över 
9 hål samt modevisning m.m.

Helan och Halvan startar 12 april, 
mer information på Vårkul och i pär-

men. Dk har fått en ny ledamot, Hanna 
Mårtensson, Agnetha Olsson har avgått. 
Dk har planerat för året, bl. a. går Augus-
tiresan den 21-22/8 i år, presenteras på 

V å r k u l !

Rätt o Klätt

Restaurangen

Våröppning den 27-28 mars!

Vi serverar vällagad mat av bästa möjliga 
kvalitet till bästa möjliga pris.

Vi får mycket uppskattning från våra 
lunchande företagsgäster & Greenfee-
gäster men känner att våra medlemmar 
inte besöker oss i den utsträckning som 
är nödvändigt för restaurangens över-
levnad.

Givetvis hoppas vi på en förändring.
Vi har för närvarande (så länge snön 

fortsätter härska över oss) öppet för 
servering av Dagens Rätt måndagar tom 
torsdagar kl 11:30 - 13:30.

Fredag, lördag och söndag håller vi 
stängt tills vidare.

Förändringar av öppetider kommer 
att postas på hemsidan.

David fortsätter att styra i köket och 
Sylvia kommer även i fortsättningen ta 
emot er i Restaurangen.

Vi ser nu fram emot en ny säsong 
där vi inför ”högsäsong” kommer att 
byta ut hela A´la Carte menyn och tycker 
det ska bli kul att möta våra medlemmar. 
Vi hälsar er Hjärtligt Välkomna
David & Sylvia

Är det några damer som är intres-
serade av seriespel? Ta kontakt med 
Kerstin Nilsson 040 510667  

Damkommittén
Agneta Bjuväng

S
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