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Glöm ej klubbens Vårårsmöte
tisdagen 26 mars kl. 19:00 i klubbhuset!
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Ordföranden har ordet

Tävlingskommittén
Nya golfregler 2019
Som ni alla redan vet så kommer det att 
vara mycket nytt inom våra golfregler 
under 2019 och framöver. 

Kan berätta för er att detta har man 
på central nivå hållit på med under fem 
års tid för att få ihop. Ska det behöva ta så 
lång tid kan man tänka, men det är som de 
säger en fotbollsplan är ca 200 x 125 meter 
slät yta, våra regler ska passa från vinter-
bana med snö till ökenbana och med vägar 
och toaletter mitt i allt så komplexiteten är 
stor och kräver just otroligt mycket tid.

Detta försöker vi nu på klubben koka 
ner till en 1,5 - 2 timmars utbildning så här 
långt inbokat vid 9 olika tillfällen med max 

20 deltagare vid varje tillfälle. 
Vi kan konstatera att det kommer inte 

att räcka utan vi kommer framöver också 
att lägga några ytterligare kvällar under 
mars men mer om detta i Joaos veckobrev.

Och även om vi nu tipsar om de nya 
reglerna via filmer, som komplettering, så 
är det viktigt att ni kommer ner till klub-
ben för där informerar vi även om föränd-
ringar av banors lokala regler som är en 
nödvändighet.

Tävlingskommittén
Hans Wahlström

https://www.youtube.com
Svenska Golfförbundet har lagt ut 24 
filmer om de nya regeländringarna. Ett bra 
sätt att bilda sig en uppfattning om regel-
ändringarna som trädde i kraft 2019.

Leta upp youtube enligt länken ovan 
och sök Golffilmer Svenska Golfförbundet 
så hittar du dit.

Vi är mitt i vintern men ändå så pågår det 
fullt med aktiviteter ute på klubben.  Så 
mycket härligt engagemang på en och 
samma plats! 

Våra kommittéer på klubben planerar 
för fullt aktiviteter för oss inför säsongen 
och tävlingskalendern går snart i tryck. 

Vi har fått nya golfregler 2019 och vi har 
alla en hel del att lära oss kring detta.

Det ordnas utbildning i de nya reglerna 
på kvällarna och vi är så tacksamma för er 
som engagerar er i att lära oss allt det nya 
vi behöver känna till. 

Många passar även på att spela vintergolf. 
Vi har genom vårt läge i södra Sverige 
stora möjligheter till det. 

Banan är ofta öppen om inte green-
keeper för att skydda vår bana bestäm-
mer annat. 

Tänk på att vi aldrig går på greener 
med frost utan då använder vi vinter-
greenerna istället!

Uppe vid klubbhuset är rangen öppen 
och det finns möjlighet att boka golfsimu-
latorn på övervåningen ovanför shopen. 
Simulatorn bokar ni i GIT och det är roligt 
att spela såväl ensam som ihop med några 
kompisar i den. 

Genom en engagerad elit- och juniorkom-
mitté har vi nu fått ytterligare möjlighet till 
vinterträning i vår nya inomhusanläggning 
i ladan. Passa på att öva på svingen där 
det är torrt och vindstilla. Träningen är 

gratis för våra medlemmar men swisha 
(numret finns i ladan) gärna ett bidrag 
i form av träningspeng till vår elit- och 

juniorkommitté så att de har möjlighet 
att ersätta slitage och förbättra. Stort tack 

för allt engagemang! 

I linje med vårt beslut att vara 
en fullserviceanläggning 

behövs duktiga entrepre-
nörer på klubben. Vår 

nya restaurang har 
öppnat och driver 

under vintern lunchrestaurang för att inför 
säsongen öka sitt öppethållande till en full-
värdig golfrestaurang. Engagera er – kom 
ut och ät, ta med mat hem, berätta för era 
vänner att ni är nöjda och berätta gärna 
för våra krögare om ni saknar något.

Klubbens ekonomiska resultat för 2018 
är positivt och vi prioriterar arbetet med 
ekonomin hårt för att ständigt kunna 
investera i vår anläggning. Avtal med våra 
vänbanor inom En4Skåne är tecknat för 
2019 och vi fortsätter att spela på Trelle-
borgs GK, Tegelberga GK och Vellinge GK 
samt välkomna deras medlemmar till oss. 

Den 19 mars bjuder vi traditionsenligt in er 
som är nyblivna medlemmar i vår klubb till 
en informationskväll. Välkomna att träffa 
våra anställda och en del av alla de som 
ideellt på olika sätt engagerar sig i att skapa 
en bra verksamhet för oss alla.

Glöm inte att komma på vårt årsmöte den 
26 mars – det vore trevligt att se så många 
som möjligt av er där. 

Reservera även den 6 juni i er alma-
nacka för då firar vi nationaldagen med 
det som vi på Söderslätts GK valt att kalla 
Söderslättsdagen. Det blir många trevliga 
aktiviteter för alla åldrar – både för golfare 
och icke-golfare (blivande?). 

Vi ses på klubben!
Christina
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 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  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
             Kansliets öppettider  
        vardagar 09:00-15:00
 

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i juni 2019.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar våren 2019

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
Den sista december var vi 1 363 medlemmar vilket innebär 12 färre 
än föra året. 

Ny krögare 2019
Klubben har skrivit ett avtal med ny krögare. Vi hälsar krögare Stefan 
Blom och hans medarbetare välkomna. Läs mer om Stefan längre 
fram i tidningen.

Information till nya medlemmar 
Medlemskommittén bjuder in alla nya medlemmar 2018-2019 till en 
informationskväll tisdag den 19 mars med start 19:00. Ett utmärkt 
tillfälle att lära sig mer om golfklubben, ställa frågor, samt träffa 
styrelse och klubbfunktionärer. Klubben bjuder på enklare förtäring 
och vi räknar med att vara klara senast 21:00. 

Vårårsmötet
Vårårsmötet hålls tisdag den 26 mars kl. 19:00. Årsmöteshandlingar 
finns tillgängligt på golfklubben måndag den 18 mars efter kl. 12:00.

Äggaröran 2019
Årets första klubbtävling, Äggaröran spelas måndag den 22 april med 
kanonstart 09:00. 

Friskvårdsbidrag
Behöver du hjälp med att få ut ditt friskvårdsbidrag så skicka mig ett 
email så skriver jag ut en bekräftelse på betald årsavgift som du kan 
lämna till din arbetsgivare.

Bagskåp
Vi har kvar ett fåtal bagskåp till uthyrning. Ring kansliet om du är 
intresserad.

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. 

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golfklubb  
genom att anmäla detta nästa gång du använder  
ditt spelkort. Ca. 50 miljoner kommer att delas ut  
till ungdomsidrotten under 2019. Förra året fick  
junior/elitkommittén 8 309 kronor.

Golfens dag
Svenska Golfförbundet utlyser för tredje gången en nationell Golfens 
dag lördag den 25 maj. Tävlingen Ten Out spelas samma dag. 

Söderslättsdagen
Genomförs torsdag den 6:e juni. 

Joao Guiomar
Klubbchef
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DamkommitténVår nya krögare!
Nya krögare på 
Söderslätts GK
En vecka in på det nya året slogs portarna 
upp till den nya golfrestaurangen på  
Söderslätts GK.

Söderslätts Golfkrog är en golfres-
taurang och en lunchrestaurang. Under 
säsong har vi öppet alla dagar i veckan. 
Vintertid är lunchrestaurangen öppen var-
dagar från klockan elva till klockan fjorton. 
Detta är vår huvudpunkt. 

Klubben ska ha en levande restaurang 
med fasta öppettider som medlemmar, 
gästande golfare och lunchgäster kan lita 
på. säger Stefan Blom, delägare tillsam-
mans med kocken Tobias Falk. 

Om man är ute och spelar golf en  
eftermiddag, säg nio hål efter jobbet, 
kanske man vill slå sig ner på restaurangen 
efteråt och avnjuta en öl.

Alldeles för många golfrestauranger 
har stängt. Man menar att kundunderlaget 
inte är stort nog. I min värld håller inte det 
resonemanget. Liksom en butik måste 
ha fasta öppettider, ska en restaurang ha 
det. Så har vi resonerat på Malmö-Burlöv 
Golfklubb, där vi driver restaurangen 
sedan fem säsonger, och så vill vi ha det 
även på Söderslätts Golfkrog. Det handlar 
om att skapa en levande restaurang och 
så vill också golfklubben har det, fortsätter 
Stefan Blom.

Lunchbuffé och à la carte
Menyn på Söderslätts Golfkrog fokuse-
rar på enkel, god mat med hälsosamma 
förtecken, där de färska råvarorna spelar 
huvudrollen och där man inte tummar på 
kvalitet. 

Riktigt bra råvaror är grunden till all 
god mat. Att välja billigare alternativ, på till 
exempel fisk, är inte smart. Smakskillnaden 
är påtaglig, betonar Stefan Blom.
Lunchbuffén består av två rätter från 

måndag till torsdag och en rätt om freda-
garna. Därtill kommer en à la carte-meny 
som frestar med allt från club sandwich till 
olika typer av burgare och mångfaldt olika 
vegetariska rätter att välja mellan.  
Vi har catering för både privatpersoner 
och företag och har man problem att få 
till en lokal för en fest så brukar vi lösa det, 
om man tar mat och dricka från oss så 
skall inte lokalen kosta något , med perso-
nal naturligtvis.
Visst låter det som bra och goda nyheter!

Välmatat i kiosken  
ute på banan
I avtalet med Söderslätts GK ingår även 
kiosken ute på banan. 
Stefan Blom berättar att man har lyssnat 
till medlemmarnas önskemål om vilka rät-
ter som bör finnas där:

Korv, både kokt och stek, är en klas-
siker. Vi kommer också att ha dagsfärska 
smörgåsar med grovt bröd och lite olika 
snacks. Vi tar gärna emot förslag från 
medlemmar. Under högsäsong är kiosken 

öppen från nio på morgonen till sju på 
kvällen. Även vid lite småruskigt väder 
spelar folk golf så länge det är ljust.

Stefan Blom hoppas på stort intresse 
från juniorkommittén, det vill säga att 
klubbens tonåringar vill sommarjobba i 
kiosken under säsong samt under helger 
och tävlingar.

Det var inte meningen
Det var inte menat som sådant, säger 
Stefan Blom med ett skratt, men företaget 
som nu driver golfrestaurangen både på 
Söderslätts GK och Malmö-Burlöv GK, 
råkade bli ett familjeföretag:

Jag trivs bra med att det blev så. Inom 
familjeföretag är ansvarskänslan påtaglig 
och man ger gärna det där lilla extra.

Tobias Falk är min svärson (tillsam-
mans med min dotter) och en mycket 
duktig och drivande kock. 

Josefine Malm är min svärdotter 
( med min äldste son ), tillika en utmärkt 
konditor som säkert kommer att överras-
ka med ett och annat konstverk till tårta.

Krögare:

Tobias Falk

Josefine Malm

Foto: Stefan Karlsson
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Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2019 
tisdagen den 26 mars kl. 19:00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2019. 
 
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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Medlemskommittén

https://www.facebook.com/
SoderslattsGK/

Nu närmar sig en ny härlig golfsäsong!
I mitten på januari träffades vi i Medlems-
kommittén för att planera årets aktiviteter.

Det blåste och det var kallt och mörkt 
utanför fönsterna men snart vänder det – 
årets golfsäsong är i antågande!

Välkomna ALLA medlemmar till årets  
aktiviteter! Hör gärna av dig med egna 
idéer och synpunkter! Våra kontaktupp-
gifter finns på klubbens hemsida. 

Vi söker DIG som är kreativ och kan bolla 
idéer kring hur vi ska göra Söderslätts GK 
ännu mer trivsam och attraktiv för alla 
medlemmar. Vi träffas cirka 4 ggr/år och 
våra möten är korta och konstruktiva.

Medlemskommittén - fr v: Peter Wenell, Gabriella Wahlström, Gun-Britt Maulin (delvis skymd),  
Cecilia Bothén, Gertrud Cronquist, Agnetha Olosson och Thomas Göransson.

Medlemskommittén har, även i år, fått den 
stora äran att arrangera Söderslättsdagen 
2019! Med hjälp av övriga kommittéer och 
andra frivilliga ska vi arrangera en trevlig 
dag för alla våra medlemmar med familjer 
och vänner.

Liksom tidigare år kommer det att bli 
en dag fylld med aktiviteter för alla åldrar 
och vi hoppas att våra medlemmar tar 
med sig barn, barnbarn, föräldrar, vänner, 
arbetskamrater m fl. till en trevlig familje-
dag på klubben.

Vi ligger i startgroparna för plane-
ringen av dagen. Se till så att Joao har en 
uppdaterad e-postadress till dig och gilla 
klubben på Facebook för det är framförallt 
här vi återkommer med mer information.
 
Tills dess... boka den 6 juni i din almanacka!

Gabriella ger Elvira mod att klappa den fina hästen.

Söderslättsdagen den 6 juni

Under de senaste åren har vi arrangerat ett 
välkomstmöte för nya medlemmar. Det har 
blivit mycket uppskattat och naturligtvis  
gör vi det i år igen.

Välkomna alla nya medlemmar till vår 
informationsträff, tisdagen den 19 mars,  
kl. 18:00!

Vår nye krögare bjuder på något gott 
medan Joao, vår klubbchef, berättar om 
klubbens verksamhet. Agust, vår pro, infor-

Vi vill bli fler i Medlemskommittén
Utöver mötena så hjälps vi också åt att  
genomföra våra aktiviteter. 

Hör av dig till Thomas Göransson på 
thomas.goransson49@gmail.com

Nya medlemmar – välkomna!
merar om golfkurser och om shopens verk-
samhet. Dessutom kommer representanter 
från klubbens kommittéer att finnas på  
plats för att informera om sin verksamhet.

Vi hoppas på mycket feedback och 
många goda idéer från dig som är ny i klub-
ben. Det hjälper oss att bli ännu bättre.  
Anmäl dig på telefon eller mail till Joao eller 
på teckningslistan, som kommer att sättas 
upp på anslagstavlan i klubbhuset!



Rätt o Slätt nr 1 - 2019  |  7

Klubbvärdar och Marchals 
– skapar trivsel på banan

Medlemskommittén forts.

Söderslättsdagen den 6 juni

Under fjoråret gjorde våra Klubbvärdar och 
Marchals ett fantastiskt jobb. Så trevligt och 
välkomnande det är att mötas av en glad 
klubbvärd och så värdefullt det är att ha en 
Marchal som “håller ordning” ute på banan!

Nu drar vi igång igen. Onsdagen den 24 
april kl. 18:00 arrangerar vi en utbildning för 
klubbens Värdar och Marchals. Håll utkik 
efter anmälningslistan på klubbens anslags-
tavla! Vi återkommer med mer information 
via hemsidan, Facebook och veckobreven. 

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är de-
sto bättre ordning kan vi hålla ute på banan. 
Teckna dig för utbildningskvällen och testa 
hur det fungerar under en säsong! Vi lovar 
att du kommer att bli mycket uppskattad.

36 PLUS
Förra säsongen drog vi igång en aktivitet 
för dig som ännu inte har officiellt handi-
cap. Det blev mycket uppskattat och flera 
av de som deltog sänkte sitt handicap till 
36 och därunder. 

Varje torsdag kväll kl 18.00 med start 
den 9 maj kör vi igång igen. Vi som har 
högre handicap än 36 träffas och tillsam-
mans går vi en trevlig niohålsrunda på stora 
banan. Vi registrerar oss och räknar poäng 
som vanligt. 

Målsättningen är ju, förutom att ha 
trevligt, en sänkning av ditt handicap.

Sunday Open – trevliga golfrundor på söndagseftermiddagen
Succén från tidigare år upprepas - Ung  
eller gammal, högt eller lågt hcp, singel 
eller par – alla är välkomna!

Varje söndag kl 14.50 med start den  
5 maj träffas vi som vill på klubben och går 
en golfrunda tillsammans. Du behöver inte 
anmäla dig i förväg men alla som deltar 

måste registrera sig precis som vanligt. 
Vi samlas utanför shopen och bestäm-

mer vem som spela med vem och hur 
många hål vi ska gå. 

Du som är vardagsmedlem betalar 
reducerad greenfee, 200 kr. 

Regnar det så ställer vi in.

Läs Joaos veckomail, ”gilla” klubben på 
Facebook och checka hemsidan!

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

Dessutom håller vi naturligtvis vår flik 
på klubbens hemsida uppdaterad.

Vi ses!
Hälsningar från Medlemskommittén
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Herrkommittén

I år hälsar Herrkommittén en ny medar-
betare, Leif Billing, hjärtligt välkommen. 
Samtidigt sänds ett stort tack till Lars Sten, 
som nu avgår efter många års arbete. 

Som rookie kommer Leif att få slita 
hårt, vilket han from nu är formellt infor-
merad om. 

Precis som i vissa fotbollsklubbar ingår 
det nämligen i nybörjarnas arbetsuppgifter 
att putsa kamraternas skor första  
säsongen. Hädanefter kommer  
många golfskor att glänsa.

Presentation
Hej, jag heter Leif Billing och är ny i  
Söderslätts Herrkommitté. Jag är född och 
uppvuxen i Dalby men bor sedan många 
år i Malmö. Sommarhalvåret tillbringar jag 
i Räng Sand, så det blir lite närmare golf-
klubben, där jag varit medlem sedan 1999.

Är relativt nybliven pensionär så för-
utom alla golfrundor, ca 100 per år, blir det 
lite tid över för att delta i herrkommitténs 
arbete.

Ny medarbetare!

Hört på första tee: Varför har golfspelare 
alltid två par strumpor med sig till golfba-
nan?
Svar: Utifall att de skulle få hole in one...

Viktiga datum
7/4   Kick off herrarna med Fyrmanna 
scramble kanonstart samt information om 
årets händelser, föredrag och första chans 
att anmäla sig till året resa.
8/4   Start herrarnas veckotävling.

11/4  Start Veterangolfen, med såväl nio 
som artonhålsklasser. Vid tillräckligt många 
anmälda damer får de dessutom tävla i en 
egen klass.
13/4  Samling serielagen för spel/uttag-
ning första seriematchen. Lagledarna kallar 
sina resp lag. I år ställer vi upp med totalt 
nio herrlag i seriespelet.
20/5  Årets första Femkampen, som spe-
las på Trelleborg. Tio damer och tio herrar 
från varje En4Skåneklubb (Bedinge får 
vara med för femte och ev sista gången).
25/5   Herrarna anordnar Ten and Out för 
andra året. Singeltävling och därefter slut-

 
 
 
 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu startar säsongen! Damkommittén hälsar alla 
nya och gamla medlemmar, proffs och amatörer, 
tjejer och tanter välkomna till vårt populära Vårkul. 
 
 

Lättsam lottad partävling över 9 hål, med 
gemensam lunch och modevisning.  
 
V v respektera avprickning senast kl 08.20  
 
Kanonstart, kl. 09.00, max 54 deltagare 
 
Pris: 200 kr  
Anmälan: www.golf.se eller i terminalen, alternativt  
040-429683 senast 11/4 kl. 12.00  
 
Anna-Lena, Agneta, Anita, Birgit, Britt, Carina, Kerstin, 
Ulla och Madeleine 

Söderslätts GK 
Äntligen dags! 
Vårkul för damer 
Söndagen 
14 april, 2019                          

Damkommittén  
 
 

spel med de bästa, enligt principen sämst 
nettoresultat blir utslagen. Detta fortsätter 
tills en spelare är kvar.
15/7  Tre klubbor och en putter. Ligger i 
Söderslättsveckan, som flyttats från v 28 
till v 29. Detta p g a kollision med en större 
tävling på Ljunghusen samt Falsterbo 
Horse Show v 28. Vi räknar därför med 
rekordmånga greenfee gäster v 28.
24-25/8  Herrarnas resa.

     Hört på nittonde hålet: golf är en ändlös     
     serie av tragedier, följt av något enstaka  
     mirakel, följt av en god kall öl.

Damkommittén
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Lättsam lottad partävling över 9 hål, med 
gemensam lunch och modevisning.  
 
V v respektera avprickning senast kl 08.20  
 
Kanonstart, kl. 09.00, max 54 deltagare 
 
Pris: 200 kr  
Anmälan: www.golf.se eller i terminalen, alternativt  
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Anna-Lena, Agneta, Anita, Birgit, Britt, Carina, Kerstin, 
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Söderslätts GK 
Äntligen dags! 
Vårkul för damer 
Söndagen 
14 april, 2019                          

Damkommittén  
 
 

Nu startar säsongen!
Damkommittén hälsar alla nya och gamla medlemmar, proffs och  
amatörer, tjejer och tanter välkomna till vårt populära Vårkul.
Lättsam lottad partävling över 9 hål, med gemensam lunch och modevisning.

V v respektera avprickning senast kl 08.20
Kanonstart, kl. 09.00, max 54 deltagare
Pris: 200 kr
Anmälan: www.golf.se eller i terminalen, alternativt 040-42 96 83  
senast 11/4 kl. 12.00.
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Några tävlingar 2019

Damkommittén

1

2
3

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177
178

179

180

181

182

183

184

185

186

187
188

189

190

191

192

193

194
195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

A B C D E

Prel. Tävlingsprogram 2019
2019-02-15

V. Mar Dag Söderslätts GK Anteckningar 
9 1 Fr

2 Lö Soppgolf 10:00
3 Sö

10 4 Må
5 Ti
6 On
7 To
8 Fr
9 Lö

10 Sö
11 11 Må

12 Ti
13 On
14 To
15 Fr
16 Lö Soppgolf 10:00
17 Sö

12 18 Må
19 Ti Vårårsmöte kl. 19:00
20 On
21 To
22 Fr
23 Lö
24 Sö 

13 25 Må
26 Ti
27 On
28 To
29 Fr
30 Lö Soppgolf 10:00
31 Sö

Apr Dag Söderslätts GK
14 1 Må

2 Ti
3 On
4 To
5 Fr
6 Lö
7 Sö Kickoff Herrar 4-manna scr. KS 09:00

15 8 Må Start Måndagsgolf 08:50-09:40 samt 17:20-17:40
9 Ti

10 On
11 To Start Veterangolf 09:00-10:30
12 Fr
13 Lö Samling Serielag Herrar KS 09:00
14 Sö Vårkul KS 09:00

16 15 Må Start Helan o. Halvan 09:10-10:10 samt 17:20-17:40
16 Ti
17 On
18 To Skärtorsdag
19 Fr Långfredag
20 Lö Påskafton
21 Sö Påskdag

17 22 Må Äggaröran KS 09:00 (OoM 1)
23 Ti
24 On
25 To Serielag H80 D3S / H40 D3M
26 fre Veterangolf 09:00-10.30
27 Lö
28 Sö

18 29 Må TSM-golf KS 10:00
30 Ti

Maj Dag Söderslätts GK
1 On
2 To
3 Fr

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230
231

232

233

234

235

236

237
238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252
253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

A B C D E

4 Lö
5 Sö

19 6 Må 5-kamp på Trelleborgs GK
7 Ti
8 On
9 To Serielag H50 D3S

10 Fr Veterangolf 09:00-10.30
11 Lö
12 Sö Foursome damer

20 13 Må
14 Ti
15 On Sponsorresa Åhus
16 To Sponsorresa Åhus
17 Fr Sponsorresa Åhus
18 Lö
19 Sö

21 20 Må
21 Ti
22 On
23 To Serielag H75 D3S / H50 D4S
24 Fr Veterangolf 09:00-10.30
25 Lö Ten Out/Golfens dag/Prova-på
26 Sö

22 27 Må
28 Ti
29 On
30 To Kristi himelfärsdag
31 Fr

Jun Dag Söderslätts GK
1 Lö
2 Sö

23 3 Må
4 Ti
5 On
6 To Söderslättsdagen / Prova-på-golf
7 Fr Sponsorgolfmästerskap KS 09:00
8 Lö
9 Sö Söderslättsmixen KS 09:00 (OoM 2)

24 10 Må
11 Ti
12 On
13 To Serielag H70 D4SV1 / H60 D4S1
14 Fr Veterangolf 09:00-10.30
15 Lö Juniorserien Div 1, Hogan omgång 3.
16 Sö

25 17 Må
18 Ti
19 On
20 To
21 Fr
22 Lö
23 Sö

26 24 Må
25 Ti
26 On
27 To
28 Fr
29 Lö
30 Sö Certina Masters (OoM 3)
Jul Dag Söderslätts GK

27 1 Må
2 Ti
3 On
4 To
5 Fr
6 Lö
7 Sö

28 8 Må
9 Ti

10 On

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346
347

348

349

350

351

352

353

354

355

A B C D E

11 To
12 Fr
13 Lö
14 Sö

29 15 Må Två generationer / Tre klubbor + putter
16 Ti Sommarslaget KS 09:00
17 On Söderslätts Masters
18 To Krögarklubban KS 09:00 (OoM 4)
19 Fr Irish Greensome
20 Lö Glaspågarslaget KS 09:00 (OoM 5)
21 Sö

30 22 Må
23 Ti
24 On
25 To Nationell damdag KS 09:00
26 Fr
27 Lö
28 Sö

31 29 Må
30 Ti
31 On Klass KM H70 H75 H80

Aug Dag Söderslätts GK
1 To
2 Fr
3 Lö Klass KM / KM
4 Sö Klass KM / KM

32 5 Må
6 Ti
7 On Damer grupp 2
8 To
9 Fr

10 Lö Kaizenslaget KS 09:00 (OoM 6)
11 Sö

33 12 Må
13 Ti
14 On
15 To
16 Fr
17 Lö Damernas resa 
18 Sö Damernas resa

34 19 Må
20 Ti
21 On
22 To
23 Fr
24 Lö Herrarnas resa
25 Sö Herrarnas resa

35 26 Må
27 Ti
28 On
29 To Seriespel H70 D3S / H60 D4S2 
30 Fr Veterangolf 09:00-10.30
31 Lö

Sep Dag Söderslätts GK
1 Sö

36 2 Må
3 Ti
4 On
5 To
6 Fr
7 Lö
8 Sö Toppengallerian KS 09:00 (OoM 7)

37 9 Må
10 Ti
11 On
12 To Final Veterangolfen
13 Fr
14 Lö
15 Sö Final Herrgolf + H o. H

38 16 Må

Här har vi lagt in några av klubbens 
tävlingar så att ni medlemmar kan 
planera ert deltagande under  
kommande säsong.
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Juniorkommittén
Så här fungerar vår  
juniorverksamhet 2019

Juniorverksamheten är en viktigt del av 
Söderslätts GK. Det är här vi kan forma 
våra framtida medlemmars golfspel och 
utbilda dem i spelet. 

Vårt mål är att ge alla juniorer förut-
sättningar för att göra den resa inom 
golfen som de önskar. Ledorden ska vara 
glädje, kamratskap och utveckling. 

Med vår nya uppsättning av fler utslags-
platser/golfäventyret på ”lilla-banan” så får 
vi en ännu mer komplett anläggning för 
hela familjen. 

Träningen börjar från 6 års ålder med 
Knattetträning under vår och höst. Den 
här delen av verksamheten handlar myck-
et om att ge en lekfull introduktion till 
golfen. Stort fokus läggs på glädje, trygg-
het och säkerhet. 

Från 9 års ålder så börjar Juniorträningen. 
Det finns möjlighet att träna året om. Den 
traditonella träningen startar i början av 
april, man har möjlighet att spela somma-
ren och hela hösten. Fokus ligger på att lära 
sig grunderna i tekniken och regler/säker-
het för att klara av att spela på banan.

Under säsongen så kommer det finnas 
många aktiviteter förutom träningen för 
denna grupp som, sommarläger, juniortäv-
lingar, ta med kompis-dagar och golfresa 
mm. 
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Grupperna för dem som tränar är från 
nybörjare till spelare med höga ambitioner, 
men grupperna anpassas efter var du är i 
din golf och vilka dina kamrater är. 

Golfäventyret/”lilla banan” är vår nya bana 
för juniorer på vår par 3 bana. 

Där har det skapats utslagsplatser som 
passar de yngsta, från 10 m och uppåt. De 
kallas 30 (3 hål), 50 (6hål) och 100 (9hål) 
banan. Tanken är att det ska vara tydliga 
trappsteg som ska motivera juniorerna att 
spela mer golf. 

En fantastisk möjlighet att ta med 
barnen/barnbarnen för att njuta av golf på 
Söderslätts GK. Denna bana kommer vara 
en viktig del av juniorverksamheten under 
detta och många år framöver. 

 
Vi har en grupp vi kallas ”Framtids-grup-
pen” där vi ger de som vill träna mer än en 
gång i veckan möjligheten till det. 

Dessa ungdomar är de ni ser på trä-
ningsområdena nästan varje dag och de är 
även ute och representerar klubben i olika 
juniortävlingar runt om i Skåne. 

Finns det barn, barnbarn som vill prova 
på att träna så tveka inte att höra av er 
till golfshopen vid eventuella frågor eller 
anmäl er via hemsidan. 

Mvh
Agust, Daniel och JEK.



Golfshopen

Det är snart dags att öppna golfshopen 
för säsongen 2019 och planeringen pågår 
för fullt. Lördagen den 30 mars är det 
Grand opening i shopen och vi ser fram 
emot att få visa alla nyheter för er. 

Agust har varit i Marocko på utbild-
ning för att prova och lära sig det senaste 
nytt bland klubbor och bollar.  

 
 

Bland  
annat 
provade han 
nya Ping G410 och 
Callaway Apex CF19 
som lanserades veckan efter 
Marocko på stora golfmässan i 
Orlando. Nyheterna finns snart i 
shopens custom fitting utrustning 
samt för test i shopen. 

Ny säsong i golfshopen på Söderslätt

Nya Titleist ProV1 och ProV1x som har 
designats för att ge mer längd i det långa 
spelet, samtidigt som de ger bra kontroll i 
spelet runt green, testades också på utbild-
ningen tillsammans med övriga bollnyhe-
ter från Srixon och Wilson.  Dessa packas 
upp i shopen i mars tillsammans med 
övriga nyheter. Nytt för i år är att vi kom-
mer att ha demodagar även för bollar – se 
till så att du får hjälp att spela rätt typ av 
boll med spelegenskaper som passar dig. 

Kom även in för att se och prova säsong-
ens nyheter bland kläder. För damerna 
kommer det att finnas välkända märken 
som Daily Sports, Abacus, Puma, Callaway 
och Ivanhoe men även ett nytt spännande 
märke – EP New York. EP New York 
erbjuder hög kvalitet på klassiska kläder 

som har fått en alldeles speciell twist 
med detaljer som gör varje modell unik. 

Ett välsittande märke som växt sig stora 
i USA – vi är stolta över att få packa upp 
detta tillsammans med alla andra nyheter i 
vårens kollektion. 

Bland herrkläderna känner vi igen bland 
annat Puma, Callaway och Footjoy. Nytt 
för året är att vi kommer att ha custom fit 
på Footjoy herrbyxor för att kunna er-
bjuda en större bredd av storlekar. Kom in 
så hjälper vi dig hitta din storlek. 

En genomsnittlig golfspelare går ca 13 000 
steg på en golfrond – det är helt enkelt 
nödvändigt att ha ett par bra golfskor på 
fötterna. Vi breddar vårt sortiment av 
Footjoy skor – kom in så hjälper vi dig hitta 
bra, snygga och bekväma skor.

Vår ambition med shopen är att tillhanda-
hålla allt du behöver till din golf. Vi hjälper 
dig att anpassat din utrustning så att den 
passar just dig och till konkurrenskraftiga 
priser. Använd din shop för dina golfinköp 
– det behövs för att vi ska kunna bedriva 
en bra verksamhet på vår klubb.

Se till att komma igång på ett sätt som gör 
att din säsong blir så bra som du hoppas 
den ska bli. Se till att anmäla dig till våra 
populära kurser under säsongen – först 
ut är avrostningskurserna i samband med 
säsongsstart. Håll utkik i shopen och i våra 
nyhetsbrev och anmäl dig. 

Varorna börjar komma hem från 15 mars 
och då är vi på plats och packar upp – kom 
gärna in och spana lite om du är nyfiken. 
Varmt välkomna på Grand opening 30 
mars och till en ny säsong i Golfshopen på 
Söderslätt!

Agust med personal

Rätt o Slätt nr 1 - 2019  |  11



P
or

to
be

ta
ltB Föreningsbrev

Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
235 94 Vellinge

NÅGRA AV VÅRA SPONSORER

 
 

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

OPTIKER
MÅNSSON

JÄGERSRO AB

VELLINGE UR & GULD
STORTORGET 17 - 235 31 VELLINGE

TEL 040-42 02 31
www.vug.se

I S Plåt & Bearbetning AB 
din partner i rostfritt

www.isplat.se     040-424645  

Richard Hallberg Consulting 

 

 


