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Ordföranden har ordet
            olfen har högsäsong och gräset växer      
          för fullt!

Vi får mycket beröm för kvaliteten 
på vår bana. Ett påbörjat arbete med att 
förbättra vår maskinpark börjar märkas 
men till stor del vill jag ge vår banpersonal 
beröm för sitt engagemang och arbete 
med kvaliteten på vår bana.  Ni som var på 
plats på Söderslätts-dagen kunde studera 
några av våra maskiner på lite närmre håll.

En banvision med en långsiktig plan 
för banans helhet och en detaljplan per 
hål har tagits fram av vår bankommitté. En 
banvision är en förutsättning för en bra ut-
veckling av banan och att alla vet åt vilket 
håll klubben strävar. Banvisionen innefattar 
även korthålsbana och träningsområden. 

G

Herrkommittén
Lite information från herrkom-
mittén angående våra tävlingar 
under säsongen 2015.

Alla våra veckotävlingar och seriespelet är 
i full gång.

Glöm inte att anmäla er till våra 
tävlingar, Flaggtävlingen som går under 
Söderslättsveckan  och Tre klubbor och en 
putter som äger rum söndagen 23 augusti.

Denna tävling - Tre klubbor -  kommer att 
spelas som en helt vanlig slaggolf tävling  
( max 8,9, och 10 ). Man skall bara se till att 
man endast har 3 klubbor + 1 putter med 
sig ut på banan. Alla andra klubbor får man 
lämna hemma eller lägga i bilen. Var och 
en väljer själv vilka av sina klubbor man vill 
ha med ut.

Vid pennan
Roland
Herrkommittén

Alla våra bunkrar nu fått ny sand. Spela 
gärna i dem och njut. Ta en titt i bäcken på 
14 hålet när ni väl har slagit över den! Se 
hur välskött den är! Det är den tack vare 
flera frivilliga medlemmars insatser med 
att röja och rensa.

Inredningsgruppen är nyinstiftad och 
ansvarar för att få lite stil på vårt klubbhus. 
Ni som besöker klubbhuset har märkt att 
förändringar börjat ske med en pubhörna 
och lite ny färg på väggarna. Snart kommer 
lite foton från vår bana också upp. Arbetet 
sker löpande så att vi sätter fokus även på 
vår inomhusmiljö och restaurang. 

Nästa renoveringsprojekt som står på 
tur är en uppfräschning av våra toaletter 
ute på banan. Anläggningskommittén, som 

ansvarar för denna renovering, har behövt 
invänta lite varmt väder för att kunna måla 
där ute.

Det händer mycket på en golfklubb 
som man kanske bara tar för givet, till ex-
empel att det alltid finns fräscha blommor 
i vårt klubbhusområde eller att regelbun-
den målning utförs på vårt klubbhus. Om 
en klubb ska fungera fullständigt behövs 
det medlemmar som frivilligt bidrar med 
arbetsinsatser och kompetens.  Utan dessa 
insatser skulle verksamheten vara svår 
att driva. Vi är evigt tacksamma alla som 
ideellt lägger ner så mycket arbete för vår 
gemensamma klubb. Ett STORT TACK till 
er alla!

Det ekonomiska läget i klubben är 
fortsatt stabilt och vi har ett positivt med-
lemsflöde.  

Arbetet med att ständigt bevaka och 
förbättra vår ekonomi fortgår löpande och 
är en prioriterad arbetsuppgift i styrelsen. 
Vi för löpande en dialog med vår bank för 
att kunna ha goda finansieringsvillkor.  

Per Sundberg, en av våra hedersmed-
lemmar och tidigare styrelseordförande 
under 10 år, har tyvärr gått bort efter en 
lång tids kamp mot sjukdom. Mina tankar 
går till Pers anhöriga men även till de insat-
ser han gjort för vår klubb under åren. 

Glöm inte att anmäla er till en eller 
flera av våra tävlingar under söderslätts-
veckan, vecka 28, det vore roligt att se så 
många som möjligt av er där. 

Jag önskar er vackert väder och många 
sköna golfrundor under sommaren 2015!

Christina
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 Golfklubb
        Greviev 260-10, 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: 2/3-30/10 

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

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i september 2015.

Omslagsfoto: Mikael Andersson.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar  

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal 
I slutet på maj hade vi 1282 medlemmar. Vid motsvarande period förra året 
var vi 1233 medlemmar.  

Anläggningskommittén
Har bytt alla dåliga slipers på ”Villa Agust” och kommer under året att 
rengöra alla bänkar, fräscha upp toaletterna ute på banan samt bygga ett 
regn/åskskydd mellan hålen 14-16.

Jordmassor
Vi har fått en hel del jordmassor som kommer att användas för att bygga 
upp en kulle på den befintliga fairwaybunkern kort om dammarna på hål 14. 

Adressändring
Glöm inte att meddela ändrad adress eller andra uppgifter till oss alt. 
registrera dina nya uppgifter eller kontrollera att dina uppgifter stämmer via 
www.golf.se Min Golf. Viktigt då allt utskick från kansliet och SGF går till den 
adress du uppgivit. 

Bingolotto
Vi ser gärna att fler medlemmar års prenumererar på 
bingolotto. Gå in på vår hemsida och gör din anmälan.

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golfklubb genom 
att anmäla detta nästa gång du använder ditt spelkort. 
Man har rätt att stödja tre föreningar.

Ny hemsida
Klubbens nya hemsida dröjer tyvärr ett tag till.

Filmning pågår
Under närmsta tiden kommer vi att flyga över med en drone och filma alla 
hålen till klubbens nya hemsida/banguide. Av integritetsskäl gentemot våra 
medlemmar och gäster kommer filmen att behandlas så att man inte skall 
kunna urskilja vem som är på banan.

Midsommarhelgen
Torsdag den 18 juni stänger kansliet redan kl. 13:00 och öppnar åter 
måndag den 22 juni kl. 08:00. Restaurangen stänger torsdag kl. 15:00 och 
öppnar åter söndag morgon. Shopen stänger torsdag kl. 15:00 och öppnar 
åter lördag kl. 12:00.

Söderslättsveckan
Av tradition har vi Söderslättsveckan vecka 28. Alla tävlingar finns ute på 
nätet.
Jag har sammanställt en pärm med alla tävlingar under denna vecka.  
Här finner ni tävlingsinformation, spelform samt anmälningslistor.

Joao Guiomar
Klubbchef
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Medlemskommittén
Nu är golfsäsongen  
i full gång!
Golfsäsongen är i full gång och vi i med-
lemskommittén är mitt upp i årets 
arrangemang. 

Vi finns till för dig som är medlem. 
Kom gärna med ris och ros och egna idéer, 
det hjälper oss att göra ett ännu bättre 
arbete. Våra kontaktuppgifter finns på 
klubbens hemsida.

Söndagsgolfen
Vill du spela en golfrunda men saknar 
någon att spela med? Varje söndag kl 15.00 
träffs vi som vill på klubben och går en 
golfrunda tillsammans. 

Lågt eller högt handicap, gammal eller 
ung, man eller kvinna spelar ingen roll. Vi 
samlas utanför shopen och kommer över-
ens om vem som spelar med vem och om 
vi ska gå 9 hål eller 18 hål. 

Du som är vardagsmedlem betalar 
reducerad greenfee, 200 kr.

På bilden ser du Gull-Britt och Gun-Britt 
efter en trevlig 9-hålsrunda.

Klubbvärdar 
och Marchals
I slutet på maj samlades ett 30-tal av klub-
bens medlemmar för en genomgång av 
vad det innebär att vara klubbvärd eller 
marschal. Att klubbvärdens huvudsakliga 
uppgift är att få golfspelare att trivas på 
banan var vi alla överens om.

Under 2014 gjorde våra fantastiska 
Klubbvärdar och Marchals ett mycket bra 
jobb. Vi var cirka 100 golfvärdar i fjor och 
redan nu har vi omkring 50 bokade värdar.

Det finns plats för fler så välkommen 
att höra av dig till Lillemor Andersson. 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Utbildning i golfregler
I början på april arrangerade vi en utbild-
ning i golfregler. Som vanligt var det Rune 
och Nils-Göran som delade med sig av 
sina kunskaper.

Att regelgenomgångar behövs märks 
av de många kommentarer och frågor 
som vi fick. Allt är ju inte solklart! Men 
genom diskussioner kom vi fram till hur vi 
löser olika problem på golfbanan.

Nya medlemmar  
– välkomna!
Klubben har ett positivt inflöde av nya 
medlemmar, vilket vi är mycket glada för. I 
mitten på mars arrangerade vi en informa-
tionsträff, speciellt för våra nya medlem-
mar. Inför träffen ringde vi till en stor del av 
våra nya medlemmar för att hälsa välkom-
men till klubben och bjuda in till träffen. 
Det blev många positiva samtal och träffen 
blev också mycket välbesökt.  
Se nästa sida om detta event.

Nyhet!
Sommargolfen – 
sommarens hetaste 
tävling 
Nu introducerar vi en helt ny aktivitet – en 
par-tävling som pågår under hela som-
maren.

Man kontaktar en golfkompis, bildar 
ett 2-mannalag och hänger med! Sex lag 
bildar en grupp. Det innebär att varje lag 
möter fem andra lag under sommaren. 
Man tar själv kontakt med sina mot-
ståndare och bestämmer tid för spelet. 
Tävlingsformen blir bästboll, poängbogey. 
Tävlingsavgiften sätter vi till 200 kr per lag. 

Teckningstiden har nu gått ut, täv-
lingen är i full gång och vi väntar med 
spänning på att, efter sommaren, kora det 
vinnande laget.

Håll utkik efter anmäl-
ningslistan på klub-
bens anslagstavla!
Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är 
desto bättre ordning kan vi hålla ute på 
banan. Teckna dig för utbildningskväl-
len och testa hur det fungerar under en 
säsong! Hjälper du till som klubbvärd 
eller Marchal gör du samtidigt din klubb-
tjänst, vilket motsvarar 500 kr.

Läs Joaos veckomail 
och ”gilla” klubben på 
Facebook!
Se till så att Joao har en aktuell mail-
adress till dig och glöm inte att ”gilla” 
klubben på Facebook. Vi sprider senaste 
nytt via Facebook och varje fredag 
kommer information från klubben i din 
mail-box.
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Nya medlemmar

Elle-May Dahlkvist bor egentligen närmare Trelleborg 
än Vellinge, så vad gör då att man hamnar i Söderslätts 
GK som ny medlem?
”Ja, egentligen har jag mycket närmare till Trelleborgs 
GK men har blivit lite avskräckt av allt ”vatten” där. 
Men det som framför allt avgjorde det hela var det 
trevliga bemötandet jag fick när jag första gången 
kontaktade Söderslätts GK.”
Elle-May Dahlkvist

En klubb med vind i seglen!
Söderslätts GK tillhör en av de lyckligt lot-
tade golfklubbarna med en stabil ekonomi 
och med en positiv medlemsinströmning. 
Faktum är att med den fantastiska till-
strömning vi haft så närmar vi oss taket!

Redan nu kan vi se ca 120 nya med-
lemmar för 2015, och fler är på väg.

Vår medlemskommitté har gjort ett 
strålande jobb och kontaktat alla nyanmäl-
da medlemmar med ett välkomstmedde-
lande från klubben och en  inbjudan till en 
informationsträff. 

En stor eloge till er alla som lagt tid på 
dessa samtal!

Tisdagen den 17 mars samlades 
närmare 70 nyblivna medlemmar för 

information om klubben, banan och vårt 
kommittéarbete. 

Mötet inleddes med att klubben bjöd 
alla nya medlemmar på en av Påjjes be-
römda soppor som uppskattades av både 
äldre och yngre deltagare.

Därefter hälsade Joao alla välkomna 
och gick igenom allt man som ny medlem 
bör känna till. 

Detta följdes av att klubbens kom-
mittéer fick chans att presentera sig och 
berätta om sina uppgifter. 

En timme rann iväg snabbt och många 
uppskattande tillrop hördes från nya med-
lemmar när träffen avslutades med kaffe 
och kaka.

Bland alla nya medlemmar hittade vi Mikael Persson,  Jane Sahlin med sonen Mattias.
”Vi bor i Tygelsjö och Söderslätts GK  ligger bra för oss rent geografisk, så när vi fick ett 
positivt och trevligt bemötande fanns det inget att tveka om. 
Det känns som en trevlig och omtänksam klubb och vi uppskattar mycket att ha blivit 
inbjudna till den här informationsträffen.
Vi kommer så snart vädret tillåter att ge oss ut och hoppas mycket på att klubbens ung-
domsaktiviteter ska passa vår son Mattias.”
Jane Sahlin
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DamkommitténR          apport från Damkommittén.

Vårkul
Söndagen den 12 april började damkom-
mittén golfsäsongen med Vårkul. 

I år sponsrade ”Daily Sports” med ett 
fint och digert prisbord medan ”Golf in 
Sweden” skänkte vars en fin avstånds-
klocka till vinnarna. 

Vårkul var en gråmulen och blåsig 
tillställning. 52 glada och spelsugna damer 
trotsade det blåsiga och kalla vädret. 

Några dagar innan hade de blivit ihop-
lottade med en annan dam som de skulle 
spela bästboll med. Efter ca 2 timmar hade 
de spelat klart och kom in för en härlig 
lunch som Påjje lagat. 

Sedan blev det dags för den årliga 
modevisningen i år från ”Daily sports”. 
Många snygga och trevliga kläder visades 
inför årets säsong. Enligt utsago från  
shopen gick försäljningen bra denna dag. 
Till slut var det dags för prisutdelningen. 
Klassen vanns av Hanna Mårtensson och 
Ann-Mari Ohrberg. Se bilden nedan.

Seriespelet
Nu har seriespelet kommit igång. Första 
tävlingen gick av stapeln tisdagen den 19 
maj på Abbekås GK. Vi kom på 16 plats av 
22 lag. Nästa spelomgång blir den 17 juni 
här hemma på Söderslätts GK. 

Foursomeligan har också spelat sin för-
sta omgång. Den spelades på Tegelberga 
GK söndagen den 24 maj. Där placerade 
sig laget på en 9:e plats av 14 lag. Nästa 
omgång blir den 16 augusti på Bedinge 
GK.

Vi håller tummarna för tjejerna i lagen. 
Är det någon som vill spela i seriespelen? 
Hör då av dig till Anna-Lena på telefon 
0730-49 46 96.
 

Kommande 
aktiviteter som 
damkommittén 
arrangerar.
Söderslättsdagen måndagen den 6 juli 
2-manna scramble inklusive lunch.

Utbytestävling tisdagen den 4 augusti.

22-23 augusti arrangerar DK golfresa. Vi 
spelar på Wittsjö GK båda dagarna. Resan 
är redan fulltecknad (vad roligt!) men du 
kan sätta upp dig som reserv. Listan finns 
på damernas anslagstavla.

Damkommittén
Anna-Lena Tuvesson

Irene Wåhgen, Anna-Lena Tuvesson, Gabriella Wahlström, Cecilia Lindqvist.
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Hanna Mårtensson och Ann-Mari Ohrberg.
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15 nya Prova-på-golfare testade sporten under en 
helg. Det brukar komma det dubbla men vädret var 
ganska besvärligt och har avskräckt en del.

Prova-på-dagarna 
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Axel Arinbjarnarson visade det viktiga greppet med klubban för några prova-på-golfare.

Michael  Lundh visar med skön uppställning konsten att putta.
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I slutet av maj byttes alla ruttna slipers i ”Villa Agust” 
av Paul, Börje och Bengt från Anläggningskommittén.

Under året kommer ett antal projekt att igångsättas. 
Bl. a. påbörjas målning av fönsterkarmar,  toaletterna 
ute på banan får en uppfräschning, alla bänkar rengörs 
och ett regnskydd/åskskydd byggs mellan hålen 14-16.

Anläggningskommittén

På bilden syns från vänster: Paul Lindau – Börje Nerheden – Bengt Frick.
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Då var det dags igen för första omgången i Juniorserien för året. 
Denna omgång spelades på  Båstads GK och det blev en 9:e plats till 
slut för oss, inte illa för årets första tycker vi som var plats! Nu går 
vi in med nya friska tag inför den andra omgången som spelas på St: 
Arild GK den 14:e juni. 

Viktiga datum att hålla i minnet!
Skandia Cup läger 15-18 juni (anmälan göres i shopen eller direkt till Agust)
Skandi Cup klubbkval 16 juni (för de med hcp 54 eller lägre)
 Varma sommarhälsningar från
Junior & Elitkommittén
 

Junior- och elitkommittén

På bilden syns från vänster:  Philip Knöös, Fredrik Wessner, Melker Melin, Viktor Ejlertsson, Isabell Friberg och Fanny Ejlertsson (ej med i bild Isak Knutsson)
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Vi arrangerade  
Söderslättsdagen en helg 
mellan 10:00-14:00.
Bland aktiviteterna fanns 
bl.a. test av golfsimulatorn 
- visning av klubbens  
maskiner 
- sponsoraktiviteter 
- Jan Tilmans golf-clinic (upp-
visning kl. 12:00) 
- öppen drivingrange med fria 
bollar 
- fria träningstips av vår PRO 
Agust Arinbjarnarson 
- fiskedamm 
- test av reaktionshastighet 
- tipsrunda 
- tävlingar hela dagen på  
övningsområdena i putt, chip 
m.m. 
- godisregn för dom minsta 
- bra erbjudande från Tupper-
ware 
- lottförsäljning m.m.

Nu har vi fått tillökning i "familjen". 
Strandskatorna har ruvat färdigt 
och resultatet blev två ungar. 
 

Söderslättsdagen
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Då har äntligen golfsäsongen kommit i 
gång på allvar. Söderslättsveckan äger rum 
vecka 28. Glöm inte att anmäla Er till nå-
gon av tävlingarna. Detta gör ni antingen 
på Golf.se eller på klubben. 

Tävlingen Två generationer är åter 
tillbaka bland våra tävlingar denna säsong. 
Den går av stapeln tisdagen den 7 juli. 

Tävlingsledarna träffades i mars för 
att fördela årets tävlingar. Det visade sig 
att det åter är allt färre som vill ställa upp 
som tävlingsledare. Detta kan bli problem 
framöver. 

Styrelsen har genom en önskan från 
oss gått med på att om man ställer upp 
som TL så gäller följande;

Första tävlingen motsvarar en klubb-
tjänst, 2 tävlingar, befrielse från två täv-
lingsavgifter (inte lunchdelen) 3 tävlingar 
tre tävlingsavgifter och 4 tävlingar eller fler 
fria startavgifter under hela året. 

Detta tycker vi i tävlingskommittén är 
bra. Detta förslag hoppas jag, kan få fler att 
hjälpa till vid våra tävlingar.

Har ni några funderingar kring detta så 
tveka inte att kontakta någon av oss från 
tävlingskommittén.

Vi i tävlingskommittén önskar Er väl-
komna till årets tävlingar!

Bo Knutsson

Tävlingskommittén

Glöm inte att handla i kiosken av den trevliga personalen där!

Maten i vår restaurang tycker vi mycket om - hjälp till med att gynna den!
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