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Söderslätts GK har ny krögare! 
Kallelse till vårårsmöte 8 mars.
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   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:
    Olle Ridell

    Redaktion:
    Mikael Andersson 
    Olle Ridell 
    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:  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 2011
till 31 oktober 2011:

Kansli
             Vardagar 08:00-16:00. 
        Helgdagar stängt.

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i juni 2011.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar

Jan Tilmanis

Kansliet informerar

Spelrätter
Vi har fortfarande kvar en hel del Spelrätter som inte har hämtats ut. Passa på hämta ut dessa 
nästa gång du är på golfklubben.

Vi är i skrivande stund 1122 medlemmar varav endast 564 är fullvärdiga medlemmar. Vi behö-
ver ytterligare 100 fullvärdiga medlemmar för att verksamheten skall gå runt. Snälla, ligg inte och 
tryck på era Värdebevis och hoppas att de skall stiga i värde. Det är NU vi behöver en tillströmning 
av nya medlemmar!

Förklaring till medlemskap Rubin och Diamant
Erbjuds helvecko-medlemmar som ett förmånspaket mot pristillägg.

Rubin 7 000 kronor (fullt medlemskap + 2 000 kronor)
Omfattar samma förmåner som helveckomedlem med följande tillägg.

4 årsbundna greenfeebiljetter per år som kan användas för att spela med egna gäster.
Rätt att spela i speciell tävling för ”Rubin-klassen” med generöst prisbord (ord. tävl.avg).
Rätt att förboka tider 4 veckor innan starttid.
Köp av 2 dussin golfbollar och 1 par golfskor i utvalt sortiment, till ett mycket förmånligt pris *).
Fritt rangekort för eget bruk.
Fri användning av konferensrummet för eget arrangemang, kan förhandsbokas en gång per år.
 

Diamant 9 000 kronor (fullt medlemskap + 4 000 kronor)
Omfattar samma förmåner som helveckomedlem med följande tillägg.

Möjlighet till 10 fria grupplektioner/år med ca 10 i varje grupp. Fasta tider enligt schema.
8 årsbundna greenfeebiljetter per år som kan användas för att spela med egna gäster.
Rätt att spela i speciell tävling för ”Diamant-klassen” med generöst prisbord (ord. tävl.avg).
Rätt att förboka tider 4 veckor innan starttid.
Köp av 4 dussin golfbollar och 1 par golfskor i utvalt sortiment, till ett mycket förmånligt pris *). 
Fritt rangekort för eget bruk.
Fri användning av konferensrummet för eget arrangemang, kan förhandsbokas en gång per år.
*) Samköp av skor och bollar, en gemensam beställning som samordnas en gång per år.
Tag kontakt med kansliet om du är intresserad av någon av dessa förmånspaket.

Shopen
Shopen kommer fortsättningsvis att drivas av Agust Arinbjarnarson 
samt Jan Tilmanis under företagsnamnet Golf in Sweden. 
Grand Opening är planerad till lördagen den 26 mars.

Våra bokningsregler under 2011
Alla vardagar kan bokas 14 dagar i förväg. Alla lör-söndagar och 
övriga helger 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

Välkommen till en ny spännande golfsäsong!

Joao Guiomar
Klubbchef
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Inträdesansökan 2011
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SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Tel Tidsbokning/reception 040-42 96 80 
Elleboda, Grevievägen 260-10      E-mail info@soderslattsgk.golf.se Klubbchef 040-42 96 83 
235 94  Vellinge Kansli 040-42 96 82 
Bank: SEB BGnr 5843-3103 Orgnr 847000-6787 Fax 040-42 96 84 

INTRÄDESANSÖKAN 
2011 

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

  Helvecka  5000:-  
  Fritt spel alla dagar. 
  Spelrätt krävs 
  Vardag  3500:- 
  Fritt spel alla vardagar. 
  Spelrätt krävs 
  Knatte    800:- 
  0-12 år. 
  
  Yngre junior  1700:- 
  13-17 år. 
  
  Äldre junior  2000:-  
  18-21 år. 
 
 

 
Klubbtjänst, senior    500:- 
Klubbtjänst, junior    200:- 
Betalas av den som ej gjort 4 timmars klubbtjänstarbete per år. 
 

 
För spel på Söderslätts GK krävs under 2011 
en spelrätt för alla seniorer.  
Vänligen ta kontakt med klubben för mer 
information. 
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Damkommittén

Herrkommittén

A     lla damer välkomnas till säsongsstart, 
den 17 april med Vårkul, parspel, scramble 
över 9 hål samt lunch, modevisning m.m.

Helan och Halvan startar 18 april, 
första tisdagslottning 19 april, mer infor-
mation på Vårkul och i pärmen. 

Dk har fått 2 nya ledamöter, 
Gabriella(Gabby) Wahlström och Anna-
Lena Tuvesson. Dk har planerat 2011, 
bl. a. går Augustiresan den 20-21/8 i år, 
presenteras på Vårkul.

Är det några damer som är intresse-

rade av seriespel? Ta kontakt med lag-
ledarna Gabby Wahlström 040 420993 
eller Hanna Mårtensson 040 420292 . 
En lista kommer att finnas på klubben.   
Damkommittén
Agneta Bjuväng

Nu drar förhoppningsvis 

snart 2011 års säsong igång.
Några viktiga datum att lägga på minnet 
är följande:
Soppgolfen drar igång så fort banan 
öppnas och pågår till 26 mars.
Måndagstävlingarna startar 4 april.

AnnetteKerstin SIngerAgneta

Kerstin N Anna-Lena Gabby Eva Hanna

Klubben har fått en Defibrillator!
Den kommer att finnas lättillgänglig i klubbhuset. 
All personal kommer under våren att genomgå utbildningen i hand-
havande av utrustningen. Tyvärr kostar denna utbildning ca 4 000 kr. 
Vi är tacksamma för ditt bidrag för att täcka denna utgift. 

Mer information finns på

www.hjart-lungfonden.se/hjartstopp

Onsdagstävlingarna startar 6 april.
Veterangolfen startar 8 april.
Seriespelet startar 28 april.
Vår tävling Kors o Tvärs under Söderslätts-
veckan kommer att ändras om en del så 

att det inte skall bli så långa speltider.

Vi ses på banan
Herrkommittén
Roland

Damkommittén Söderslätts GK 2011 - på bilden saknas Åsa.
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Marknadskommittén

Restaurangen
Hej Medlemmar!

 
Lite text om mig och mina ambitioner 
kring golfrestaurangen:

Jag är en positiv och social entrepre-
nör som bor i Limhamn, Malmö samt på 
somrarna i Beddingestrand. Jag har från 
1998 fram tills idag drivit restauranger i 
egen regi. Som målsättning har jag hela 
tiden haft kunden i fokus samt att jag vill 
erbjuda ett brett sortiment, framtaget 
i dialog med mina kunder. Jag trivdes 
väldigt bra som golfrestauratör när jag 
hade Bedinge Golfrestaurang i två om-
gångar, totalt 6 år. 

Att bygga långsiktiga relationer med 
medlemmarna var väldigt givande och 
att delta i klubbens arbete med trivsel, 
service och medlemsaktiviteter är en 
viktig del i mitt arbete också. 

Tillsammans bygger vi Söderslätts 
golfrestaurang till traktens nya samlings-
punkt nr 1.

 
Med vänliga hälsningar
Påjje
0708-969968

Sydsvenskans

Prova-På-Dagar
 

kommer i år att vara helgen 7-8 maj.
Vi vill informera redan nu om detta. 

Känner ni någon i familjen eller i vän-
kretsen eller på jobbet etc. som kan vara 
intresserad så bocka av den helgen i 
almanackan redan nu!

Vad som exakt kommer att hända 
kommer vi att lägga ut på hemsidan och 
via Joaos veckobrev!
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Kallelse till 

Vårårsmöte 2011  
 på Söderslätts Golfklubb  

tisdagen den 8 mars kl. 19:00 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2011. 
 
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. 
8. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  

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

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

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

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
12. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande året. 
13. 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. 

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

Kallelse till vårårsmöte 8 mars.
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Medlemskommittén

KLUBBVÄRDAR
För att ge bästa möjliga service till våra 
medlemmar och greenfeegäster har vi 
under många år haft klubbvärdar som 
fungerat som starters och marshals under 
högsäsongen. Detta är en funktion som 
mottagits mycket positivt av våra golf-
spelare.

Även i år behöver vi din hjälp att 
medverka som starter eller marshal. Är 
du intresserad eller känner någon som 
vill göra en insats för klubben?

Ni är alla välkomna till vårens  
informationsmöte som hålls i klubbens 
matsal den  12  MAJ kl 18.30.
Vi går som vanligt igenom klubbvärdarnas 
funktioner samt bokar de dagar som
passar för klubbvärdsjobbet.

Även i år motsvarar ett klubbvärds-
pass en klubbtjänst värd 500 kronor.

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

 
Välkomna
Lillemor o Nils-Göran
Medlemskommittén

REGELKUNSKAPER 
Äntligen närmar sig golfsäsongen.

Du har väl fortfarande de nödvän-
diga golfreglerna aktuella för en trevlig 
golfrunda.
 
En liten test:
-    Hur långt får en droppad boll rulla från 
droppunkten innan den måste droppas 
om?
-    Hur droppar du om din boll som ham-
nat i tillfälligt vatten på fairway?
-    Vad gäller om din boll hamnat på ett 
sprinklerlock?

Är inte allt solklart eller om du har 
andra funderingar kring golfreglerna är 

Passa på att inhandla denna boken som 
vi har i shopen lagom till regelgenom-
gången! Vi säljer den för 40 kronor.

Joao - klubbchef

du välkommen till vårens genomgång av 
GOLFREGLER i klubbens konferensrum 

den  13  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
Rune o Nils-Göran
Medlemskommittén

KOM IGÅNG-GOLF

För dig som går/gått nybörjarutbildning eller nyss fått officiellt 
handicap och känner att du vill spela med likasinnade under 
trevliga former är välkomna till oss och spela korthålsbanan 

tillsammans. 

Vid ett av tillfällena kommer du dessutom att få träffa vår Pro 
Agust Arinbjarnarson.

Detta är ett enkelt, trevligt och socialt sätt att börja sin golf samt 
att lära känna andra medlemmar på klubben. Deltag enstaka 

eller samtliga gånger.

Anmälan sker genom att teckna sig på listan på anslagstavlan 
eller genom att kontakta medlemskommittén, se nedan.

Datum: 5 Maj, 9 Juni, 18 Augusti, 15 September

Avgift: 35 kronor per gång inklusive enkel fika efter övningen

Samling kl 18.30 i receptionen

Välkomen önskar medlemskommittén!
Frågor ring: Lillemor Andersson 466408 eller Hans-Tore Pilåker 423387 

ÖKA DEN SOCIALA SAMHÖRIGHETEN MELLAN KLUBBENS MEDLEMMAR
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Söderslätts Golfklubb
Grevievägen 260-10
235 94 Vellinge

Sö  erslätts
Golfklubb

NÅGRA AV VÅRA SPONSORER

 

Colt är bättre än Golf!


