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Ordföranden har ordet

Tävlingskommittén
Säsongen 2019
Tävlingsverksamheten är nu i full gång. 
Äggaröran, som var TK´s första tävling för 
året spelades traditionellt på annandag 
påsk.

Nästa tävling som arrangeras av TK 
blir på Söderslättsdagen den 6 juni då vi  
arrangerar en greensome över 9 hål.  
Anmälan via GIT.

Söderslättsveckan är i år vecka 29 och 
vi arrangerar bland annat ”Söderslätts 
Masters”, en tävling med i stort sett 
samma upplägg som fjolårets ”Jubileums-
tävling”. 

Du anmäler dig individuellt men vi lot-
tar ihop 4-mannalag och spelar scramble 

med en liten extra tvist. Du anmäler dig 
också via GIT.

Golfreglerna har ändrats och de nya 
reglerna gäller från årets början. Som en 
följd av detta har vi också reviderat våra 
”Lokala Regler” och ”Lokala Bestämmel-
ser”.  Framförallt bör ni observera att våra 
”Lokala Bestämmelser” är en del av våra 
”Lokala Regler” vilket innebär att du blir 
bestraffad med ”Allmän plikt” vid brott 
mot dessa.

Exempel på detta är att all transport 
till och från banan ska ske genom tunneln, 
att det inte är tillåtet att dra vagnen mellan 
bunkrar och green och att det inte heller 

är tillåtet att dra vagnen mellan green och 
dammen på hål 14.

Så ett gott råd är att noga läsa våra 
”Lokala Regler”!

Reglerna hittar du dels på anslagstav-
lan i klubbhuset och på anslagstavlan vid 
nedgången till tunnel. Du hittar dem också 
på vår hemsida www.soderslattsgk.com 
under ”TÄVLING”.

Håkan

Golfsäsongen 2019 fick en flygande start 
med en tidig vår. Vi har redan haft mycket 
spel på en bana i ett fantastiskt fint skick 
som vi ska vara oerhört stolta över. 

Vi får mycket beröm för banan av 
gäster, både långväga och de som bor i 
närområdet. Jag njuter när jag hör beröm-
met och när jag spelar. 

Att ha en bana i så fin kondition kom-
mer inte av sig själv. Vår banpersonal lägger 
ner ett stort arbete på att få banan så fin 
– hjälp dem gärna genom att respektera 
lokala regler och genom att använda våra 
fina sandpåsar som hänger när du kom-

mer upp ur tunneln på väg ut mot banan. 
Stort tack till alla er som redan använder 
dem! Vilken skillnad det gör om du lägger 
sand i dina märken på fairway (och kanske 
även någon annans)!

Ett spännande projekt styrelsen har 
drivit är att kunna installera solceller. Ni 
som varit på klubben dee senaste veck-
orna har sett att nu blir det verklighet och 
att byggställningarna är framme. 

Vi installerar solceller på taket till bygg-
naden som inhyser shopen samt på ladan. 

Det är en investering i både miljö och 
ekonomi och vi tänker att detta ska ge 
utdelning på flera sätt framöver.

Våra kommittéer är i full gång med 
sina olika verksamheter på klubben. Utan 
alla dessa aktiviteter skulle det vara svårt 
att leverera en bra verksamhet som vi vill 
att alla ska känna sig välkomna till. 

Delta gärna i dessa aktiviteter – lär 
känna andra på klubben. Vill du hjälpa 
oss att skapa en ännu bättre verksamhet? 
Engagera dig ideellt i en kommitté eller 
hjälpa till med något annat? 

Det är både roligt och socialt!  
Kontakta Joao så vet han var vi har behov 
någonstans. 

Just nu ser jag fram emot den 6 juni, 
då det är dags för Söderslättsdagen på vår 
egen nationaldag. Dagen har blivit möjlig 
tack vare många ideella insatser av våra 
kommittéer i allmänhet och medlems-
kommittén i synnerhet. 

Jag vågar påstå att den har blivit en 

stor succé och det är lite av en folkfest på 
klubben. Det är roligt att se flera gene-
rationer tillsammans då det finns något 
trevligt för alla åldrar.  Söderslättsdagen är 
också en viktig dag i syfte att rekrytera nya 
medlemmar, så ta gärna med er vänner 
som är nyfikna på golfen. Det finns prova 
på aktiviteter för de som aldrig spelat 
innan. 

Hoppas vi ses på Söderslättsdagen! 
Glöm inte Söderslättsveckan som i år 

infaller vecka 29. Kom ut på klubben, delta, 
heja fram andra och umgås. Skapa klubb-
känsla och lär känna andra medlemmar.

Vi ses på klubben!
Christina

http://www.soderslattsgk.com
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        e-post: soderslattsgk@sslgk.se

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
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Klubbchef................ 040 42 96 83
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Kansli
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Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i september 2019.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar maj 2019

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
I slutet av maj förra året var vi 1244 medlemmar. När jag summerar efter 
sista april i år så är vi 1228 medlemmar.  Som vanligt tappar vi ca. 100 med-
lemmar årligen med det brukar fyllas på ganska snabbt under året.

Korthålsbanan 
Det finns ett antal nya utslag på vår korthålsbana främst för våra yngsta 
medlemmar och gäster. Vi har döpt dessa utslag till 30m, 50m och 100m. 
Ett nytt scorekort tas fram 2020.

Söderslättsveckan
Observera att vi har flyttat Söderslättsveckan till vecka 29. Alla tävlingar 
hittar ni på Min Golf.

Lokala Regler
Med hänsyn till dom nya regler som gäller från 1/1 i år har vi reviderat klub-
bens lokala regler. Dessa finns anslagna i klubbhuset samt på hemsidan. 

Solceller
Monteringen av solcellerna påbörjades den 13 maj. Arbetet beräknas vara 
klart och driftsatt senast i mitten av juni. Totalt skall 127 st. Luxor 300W hel-
svarta monokristallina paneler monteras. Solpanelerna monteras i söderläge 
över shopen samt i österläge över ladan. En display i klubbhuset kommer att 
visa effekt och produktion. Investeringen som klubben gör beräknas ha en 
payoff tid på ca 3,5 år.

Bagskåp
I dagsläget finna inga lediga skåp. 

Adressändring
Glöm inte att meddela ändrad adress eller andra uppgifter till oss alternativt 
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 ca. 8 000 kronor.

Golfens dag
Svenska Golfförbundet utlyser  
för tredje gången en nationell  
Golfens dag lördag den 25 maj. 

Söderslättsdagen
Genomförs torsdag den 6:e juni. 

Joao Guiomar
Klubbchef

http://www.golf.se
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Medlemskommittén
Nu är vi igång med  
golfsäsong 2019!

Söderslättsdagen 
den 6 juni, 10-14

Vi vill bli fler i Medlemskommittén

Nu drar vi igång våra aktiviteter under 
golfsäsongen. SUNDAY OPEN har blivit 
en succé och 36 PLUS hoppas vi ska bli lika 
populärt. Tillsammans med övriga kom-
mittéer arrangerar vi också Söderslätts-
dagen den 6 juni. 

Välkomna ALLA medlemmar!  
Hör gärna av dig med egna idéer och syn-
punkter! Våra kontaktuppgifter 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. 

Utöver mötena hjälps vi också åt att 
genomföra våra aktiviteter. 

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

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.

Lättsam 9-hålstävling
Dagen inleds kl 9.00 med en 9-hålstävling 
med fina priser. Anmäl dig på golf.se!

Grillbuffé i restaurangen
Restaurangen serverar en härlig grillbuffé 
till lunch och det kommer även att finnas 
lättare alternativ för dig som föredrar det.

Mellan 10-14 blir det  
många roligheter, bl a:

* putt- och chiptävling

* ponnyridning kl 11-13

* barnområde med fiskdamm

* brandbil från Räddningstjänsten

* golfbilsprovning

* visning av klubbens inomhusträning

* tipsrunda

* demo av klubbens hjärtstartare

* säsongens nyheter från Ping o  Callaway 

* ...och mycket mer...

Utställande företag
Flera företag kommer att finnas på plats 
under dagen och de bidrar också med fina 
priser till våra tävlingar.

Seminarium om solenergi
Kl 11.00 och 13.00 håller Solens Energi ett 
intressant seminarium om solenergi.

Prova-på-Golf
Kl 11, 12, 13 arrangerar Agust Prova-på-golf 
på rangen. Du som inte är golfare, passa 
på att testa och anmäl dig till en utbildning 
som leder till grönt kort!

Under fjoråret gjorde våra Klubbvärdar 
och Marchals ett fantastiskt jobb. Så trev-
ligt 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!

En utbildnings-
kväll var planerad 
men p g a dålig an-
slutning så tvingades 
vi tyvärr att ställa in 
utbildningen.

Vi behöver bli 
fler! Ju fler värdar vi 
är desto bättre ord-
ning kan vi hålla ute 
på banan och desto 
trevligare blir det att 
spela. Är du intresse-
rad och vill ställa upp 
som golfvärd? 

Hör av dig till oss  
i Medlemskommit-
tén eller till Joao på 
kansliet!

Klubbvärdar och Marchals 
– skapar trivsel på banan

Klubbvärd Hans Wahlström

mailto:thomas.goransson49%40gmail.com%20?subject=Fler%20i%20Medlemskommitt%C3%A9n
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https://www.facebook.com/
SoderslattsGK/

Medlemskommittén forts.

Vi vill bli fler i Medlemskommittén

Nya medlemmar 
– välkomna!

Sunday Open – trevliga golfrundor på söndagseftermiddagen

Under de senaste åren har vi arrangerat 
ett välkomstmöte för nya medlemmar. 
Det har blivit mycket uppskattat och na-
turligtvis har vi gjort det i år igen.

Vår nye krögare bjöd på något gott 
medan Joao, vår klubbchef, berättade om 
klubbens verksamhet. Agust, vår pro, in-
formerade om golfkurser och om shopens 
verksamhet. Dessutom var representanter 
från klubbens kommittéer på plats för att 
informera om sin verksamhet.

Klubbvärd Hans Wahlström

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 träffas vi, 
som har mer än 36 i hcp, utanför shopen 
för att gå en 9-hålsrunda på stora banan 
tillsammans. Vi registrerar oss och räknar 
poäng som vanligt. Målsättningen är ju, 
förutom att ha trevligt, en sänkning av ditt 
handicap. Regnar det så ställer vi in. Succén från tidigare år upprepas - Ung el-

ler gammal, högt eller lågt hcp, singel eller 
par – alla är välkomna!

Varje söndag kl 14.50 träffas vi som vill 
på klubben och går en golfrunda tillsam-
mans. Du behöver inte anmäla dig i förväg 
men alla som deltar måste registrera sig 
precis som vanligt. 

Vi samlas utanför shopen och  
bestämmer vem som spelar med vem och 
hur många hål vi ska gå. Du som är var-
dagsmedlem 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” klubben 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

https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
https://www.facebook.com/SoderslattsGK/
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Herrkommittén
Kick-off
”Kolla, nu kommer snåljåpen med sin PRO 
macka”. Detta hörde jag häromdagen om 
bollen framför oss, vid vår öppna kiosk. 
Nåväl, all respekt till dom som inte har eko-
nomi att käka lunch på klubben eller att 
lägga 30-40 kr varje runda på en köpefika. 
Kanske inte ens gillar det som erbjuds i 
kiosken. Men, visst är det lite pinsamt att ta 
med eget kaffe, när kiosken är öppen?

Herrarnas kick off gick av stapeln sön 
7 april. Det blev årets första tävling, som 
spelades på sommargreener, i hyfsat väder. 
Eftersom det var säsongsdebut för många 
valde vi att spela en Texas Fyrmanna 
Scramble. 

Vinnarna, som vann på lägre handicap, 
kom in på imponerande 58 netto. De två 
jumbolagen, som hade oturen att bara 
vara tre spelare, hade 68 netto. Helt ok.

Efter tävlingen blev det gemensam mid-
dag, vilket följdes upp med en kort presen-
tation av årets resa. 

Den går till Lydinge, strax utanför 
Helsingborg, 24-25 augusti. Teckningslista 
sitter på herrarnas anslagstavla på klubben.

Därefter hade August bjudit in Ennis 
Myndel från Titleist, som höll ett intres-
sant föredrag om vikten av att välja rätt 
boll. Icke helt oväntat berättade han att en 
majoritet av elitspelarna i världen spelar på 
Titleist Pro V1. 

Annars underströk han vikten av att 
prova ut en boll som passar ditt spel och 
sen hålla sig till den bollen. Detta för att 
dagens bollar har extremt olika egenska-
per vad gäller t ex längd, spinn etc.

Segrarna Kent Giselmo,  Peter Lundkvist, Roland Olsson, Alf  Andersson

Som bekant är smålänningar kända för sitt 
ekonomiska sinnelag (samt sitt bländande 
fotbollsspel). Denna skylt finns uppsatt 
på Tranås GK: ”Förbjudet att plocka upp 
hittebollar, förrän de stannat.”

Herrkommittén genomgår en föryng-
ring, varför medelåldern nu möjligen ligger 
under 70 år. Nyligen har vi således avtackat 
tre riktiga trotjänare: Lars Sten, Inge Norén 
och Jan-Östen Nilsson. Stort tack för allt 
jobb ni lagt ner genom åren! 
 
Hört på nittonde hålet:  
”Varför har du slutat med golfen? 
Jag fick så hemska utslag.”

Staffan Waldemar

Ennis Myndel, Titleist

Lars Sten, Roland Olsson Inge Noren o Jan-Östen Nilsson
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Herrkommittén forts.
Handicapmyglare fälld i 
Juridiska Nämnden
En spelare som tillhör handicapgrupp1, 
får bara sänka sig vid tävling. Trots detta 
registrerade en spelare två rundor, varav 
en sänkning och korrigerade sitt handicap 
från 1,2 till 1,0. Golfdistriktsförbundet 
bedömde ärendet som en bestraffnings-
bar förseelse och spelaren fick m h t lång 
handläggningstid och tidigare preskriberad 
förseelse avstängning i ett år. Spelaren 
överklagade och Juridiska Nämnden 
sänkte straffet till åtta månader.

Ärendet manar till viss självrannsa-
kan hos de flesta. Många fuskar nog inte 
medvetet med handicapjusteringar, utan 
slarvet torde ofta bero på ren slöhet. Att 
inte sänka sig (och kanske tappa slag) är ju 
faktiskt att fuska, eftersom man skaffat sig 
en fördel när man senare tävlar eller spelar 

Femkampen avgjord!
20 maj spelades årets första Femkampen, 
denna gång på Trelleborg. För en gångs 
skull vindstilla och bra väder, varför många 
(ej alla) hade riktigt bra scorer. Vi körde en 
singeltävling med kanonstart för 150 kr, 
där en fin lunch ingick. Tävlingen är öppen 
för damer +50 och herrar +55 och alla 
spelar från ”röd” tee.

Efter diverse diskussioner beslutades 
tidigare i år att Bedinge får fortsätta vara 
med, trots att man hoppat av En4Skåne 
samarbetet. Tacken för detta var att man 

denna gång vann hela tävlingen med  
minsta möjliga marginal, före Trelleborg. 

Den som undrar hur det gick för  
Söderslätt får fortsätta undra. Det som 
händer i Trelleborg, stannar i Trelleborg!

Våra bästa damer:
1.  Ulla Alverstrand      77
2.  Rose-Marie Levi      77
3.  Christina Persson      81

Våra bästa herrar:
1.  Rolf Palmqvist     73
2.  Kenneth Nittberg   75 
3.  Per-Erik Larsson      75

Till hösten står Bedinge för värdskapet 
och tävlingen spelas onsdagen 25 
september. Håll utkik efter anmälninglista 
på herrarnas resp damernas anslagstavla!

Staffan Waldemar

mot kompisar. Vanligare är nog trots allt att 
man slarvar med att höja sig, i vissa fall av 
prestigeskäl. Dessa spelare har ju de facto 
för få slag när de går in i en tävling och 
rensar därför sällan prisborden, varför de 
må vara lättare att förlåta här. Hur gör du?

 
är en av fyra brandstationer som ingår i Räddningstjänsten 
Vellinge och vi är 16 deltidsanställda brandmän som 
upprätthåller jour 24 timmar om dygnet, 365 dagar om 
året. Som Räddningstjänst larmas vi ut på olyckor såsom, 
trafikolyckor, bränder, akuta sjukvårdslarm, översvämningar 
eller andra typer av olyckor. Dessutom är vi en special-
enhet inom djurlivräddning, där vi har ett speciellt terräng-
gående fordon med kran. 
     Vi söker fler deltidsbrandmän / kvinnor i Östra Grevie, 
så bor och/eller jobbar du så du kan vara på brandstationen 
på max 5 minuter och vill veta mer så titta in på vår fina 
Facebooksida, Räddningstjänsten Östra Grevie, 
ring 0708-817088 eller kom och träffa oss på 
lördagar 8:30-9:30 då vi finns på brandstationen.

Räddningstjänsten Östra Grevie
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Damkommittén forts.Damkommittén
Vårkul
Säsongsstart för damerna var som vanligt 
Vårkul den 14 april, 54 damer gav sig ut i 
parspelet greensome ,en lite kylig morgon 
väntade. Damerna tog detta med fint 
humör och spelade sig varma!  

Shopen arrangerade modevisning och 

 Tvåa Vårkul  Jytte Clay Albertus 
och Gabriella Wahlström

Fyra Vårkul  Lola Kellheim  
och Agneta Nilsson

Etta Vårkul  Agnetha Ohlsson  
och Ing-Britt Sandblom l vinnare

Trea Vårkul  Elise Jönsson   
och Inger Olsson 

det blev en del inköp av damerna senare 
på dagen. 

DK passade också på att informera 
om årets aktiviteter, även om augustiresan. 
Denna resa går i år till Sölvesborgs gk med 
boende på Best Western hotell Karlshamn. 
Resan blev som vanligt fullbokad och 

reservlista finns. 
Vinnare av Vårkul blev Ing-Britt Sand-

blom och Agnetha Ohlsson, som kunde 
välja av priser, som vi kan tacka sponsorer 
för, vilka även stod för lotterivinster som 
alltid är uppskattat.
Vid pennan Agneta Bjuväng

Modevisning!

Modellerna Axel ,Maja och Gabriella gjorde en fin insats tillsammans med Agust.
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Damkommittén forts.Damkommittén

Damernas seriespel 2019
Lördagen den 11 maj började damerna 
med träning för Agust och Daniel Inför 
årets seriespel. Det var en solig men dock 
lite blåsig dag. 20 damer slöt upp för att 
träna på chipar och slag på ranchen.  

I år fick vi bara ihop 2 lag i seriespelet 
och det blev i grupp 2, 3 och i grupp 1 fick 
vi lämna återbud för att vi inte fick ihop 
tillräkligt många deltagare. Till nästa år 
hoppas vi att vi får ihop deltagare i varje 
grupp. 

Foursomens första omgång spelades 
söndagen den 12 maj på Söderslätt. Tyvärr 
gick det inte så bra för oss, vi kom näst 
sist. Men vi tar nya tag till nästa gång som 
blir den 9 juni på Degeberga GK. Deltog 
gjorde Christina Månsson/Anna-Lena 
Tuvesson A-spelare och Camilla Lindqvist/ 
Birgit Fredgardh som B-spelare.

Camilla Lindqvist, Birgit Fredgardh, 
Anna-Lena Tuvesson och Christina Månsson.

Grupp 2 med HCP 20,5-26,4 spelade för-
sta omgången på Flommens GK onsdagen 
den 15 maj och ligger sist. Även här kom-
mer vi att ta nya tag till nästa omgång som 
spelas den 12 juni på Tegelberg Gk. Deltog 
gjorde Ros-Marie Levi, Gun-Britt Leijon, 
Birgitta Pettersson och Martina Olsson.

Grupp 3 med HCP 26,5-36,0 skulle 
också spelas den 15 maj men blev inställd 
eftersom ingen klubb kunde arrangera 
tävlingen. Nästa spelomgång blir den 12 
juni på Bedinge Gk. Alla grupper har tre 
omgångar kvar att spela.
Hälsar ordförande Anna-Lena TuvessonModellerna Axel ,Maja och Gabriella gjorde en fin insats tillsammans med Agust.
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Söderslättsdagen 2019 
 Torsdagen den 6 juni  

 
  

Ta med familj, barn, barnbarn, vänner, arbetskamrater m fl till en dag med fokus på golf och vår 
fantastiska klubb. Vår krögare serverar god mat hela dagen och shopen är fylld med säsongens 
nyheter. Dessutom står samtliga klubbens kommittéer för många roliga aktiviteter, både för barn 
och vuxna.  
  
Bland aktiviteterna*, som pågår mellan 10.00 – 14.00, finns: 

• 9-hålstävling med kanonstart kl 9.00. Anmäl dig på golf.se! 
• putt- och chiptävling 
• golfbilsprovning 
• prova-på-golf för alla åldrar 
• barnområde med roliga aktiviteter 
• ponnyridning för både små och stora 
• Besök brandbilen och brandmännen från Räddningstjänsten. Provsitt bilen och få mer info 

om deras verksamhet. 
• Hjärt- och Lungräddning och demo av klubbens hjärtstartare 
• visning av klubbens maskiner  
• utställning av sponsorer och andra företag 
• …och mycket mer! 

 

*Samtliga aktiviteter är preliminära och kan komma att ändras vid dåligt väder. 

9-hålstävling med fina priser 
För dig som vill, kanonstartar vi dagen kl 9.00 med en spännande och rolig 9-hålstävling. Tävlingen 
går på hål 10-18 och du anmäler dig som vanligt på golf.se. Prisbordet är imponerande och priserna 
är skänkta av de utställande företagen. 
 
Seminarium om solenergi kl 11.00 och 13.00. 
Solceller på fastigheter är högaktuellt! Bra både för din ekonomi och för miljön. Vill du veta mer? 
Kom och lyssna på Solens Energi, företaget som Söderslätts GK valt som leverantör av sin solenergi-
satsning! 
 
Under dagen kommer flera intressanta företag att visa upp sig för besökarna. De företag som just nu 
är klara är: 
HereWeGo 
Vin & Smak 
Ångtvättbilen 
Vibrogym 
Skandiamäklarna 
Hyr-Rep  
Kris-Hjärta 

Ping 
Callaway 
Solens Energi 
Tessans Skönhet 
Villie Gård 
Räddningstjänsten 

 

Välkommen till Söderslättsdagen 2019 

Läs mer på www.soderslattsgk.com 



Söderslättsdagen forts.
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Välkommen till Söderslättsdagen den 6 juni!
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aktiviteter denna dag hittar du också ett gäng sponsorer och utställare som 
förgyller dagen.
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Välkommen till Söderslättsdagen 2019 

Läs mer på www.soderslattsgk.com 

Det kan hända vem som helst och när som helst. För Kris & Hjärta betyder allas 
hjärtslag lika mycket.  Av oss kan du tryggt köpa din hjärtstartare och gå en HLR utbildning fram 
till 2019 har Kris & Hjärta utbildat över 6000 människor!

Alla hjärtan förtjänar att slå säkert! 

Den 6 juni är vi på plats och pratar hur vi tillsammans kan  
skapa hjärtsäkerhet, vad kan du göra, vad kan vi göra tillsammans?  
Vi kommer också att visa hur en hjärtstartare fungerar.  
Alla hjärtan förtjänar att slå säkert, eller hur? 

Den 6 juni skapar vi en hjärtsäker zon, välkommen och få reda på hur!

www.kris-hjarta.se

Tessans Skönhet & Detaljer
är det lilla företaget med den stora personligheten,  
kreativitet och personlig service. Här finner du allt  
från inredningsdetaljer till skönhetsprodukter för  
hela familjen. 

Kom till oss den 6 juni och titta på födelsedags-,  
bröllops-, gå-bort- present eller något för just Dig.

www.tessans.gynnstam.se

Ångtvättbilen 

arbetar med ledande och miljö- 
anpassade metoder, för golvunderhåll och  
golvrenoveringar. Vi erbjuder årligt underhåll  
av golv och mattor. Även dammfri golvslipning  
i hemmiljö. Vi ger våra kunder vackra och  
lättstädade golv, med längre livslängd.

www.angtvattbilen.se
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Söderslättsdagen forts.
Vin och Smak 

erbjuder vinprovningar till privatpersoner, föreningar och  
företag.

     Vinprovning - ett kul event! Vill få dig att upptäcka hur vin 
och smaker kan förenas - eller inte. Det ska vara en upplevelse 
som träffar direkt i mottagarens hjärta och gom! Årets nyhet 
är "Golf i vinvärlden"!

     Välkommen att besöka Vin och Smak på Söderslättsdagen! 
 /Carina Johansson

www.vinochsmak.se

HÄLSA PÅ
Östergatan 3 i Vellinge erbjuder olika massager,  
Bowenbehandling, Reiki/Healing, Magnetsmycke/Hälso-
smycke, Presentartiklar, Temakvällar, Sittgymnastik samt 
"Hemma-hos-dig-kvällar".

     Bokar du en behandling på Söderslättsdagen får du 10% 
rabatt samt en liten gåva när du betalar din behandling. 
Välkommen!

www.hälsapå.com

Butiken för dig med krav på hög kvalitet och förstklassig service. Hos oss hittar du fina 
ridkläder och utrustning för dig och din häst, snygg inredning och trendiga kläder.

På Söderslättsdagen arrangerar vi ponnyridning mellan klockan 11 och 13.

Välkomna!

www.villiegard.se

VILLIE GÅRD
Välkommen till

Ridsport - Kläder - Inredning
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Räddningstjänsten Östra Grevie 
är en av fyra brandstationer som ingår i Räddningstjänsten Vellinge och vi är 16 deltidsanställda 
brandmän som upprätthåller jour 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. 

      Som Räddningstjänst larmas vi ut på olyckor såsom, trafikolyckor, bränder, akuta sjukvårds-
larm, översvämningar eller andra typer av olyckor. Dessutom är vi en specialenhet inom djurliv-
räddning, där vi har ett speciellt terränggående fordon med kran.

      Vi söker fler deltidsbrandmän / kvinnor i Östra Grevie. Bor och/eller jobbar du så att du kan 
vara på brandstationen på max 5 minuter och vill veta mer så kolla på vår Facebooksida, eller 
kom och träffa oss på lördagar 8:30-9:30 då vi finns på brandstationen.

      Kom gärna och prata med oss på Söderslättsdagen den 6:e juni, kanske är du vår nästa med-
arbetare!

https://www.facebook.com/RaddningstjanstenOstraGrevie/

Prisvärda golfresor för golfälskare
Here We Go erbjuder golfresor till noggrant utvalda resmål. Valfriheten är stor. Några av våra 
mest populära destinationer är Spanien, Portugal, Turkiet och Skottland. 

      Välj ett färdigkomponerat och komplett golfpaket eller skräddarsy din egen golfresa utifrån 
reslängd och önskemål.

      Välkommen att boka din nästa golfupplevelse med oss.

Medlemmar i Söderslätts Golfklubb erhåller 500kr rabatt på nästa ny resa som bokas med oss.

Hämta gärna Er rabattcheck när ni träffar oss på Söderslättsdagen

www.herewego.se
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HYREP 

finns på Truckvägen 6 i Trelleborg där vi bl.a. säljer robot-
klippare från Husqvarna och Gardena. Vi är en auktori-
serad Husqvarna butik med försäljning, installation och 
service. 

Du träffar oss på Söderslätts GK den 6 juni där vi bl.a.  
visar och berättar om robotklippare och automatiska  
bevattningssystem.

Välkomna!

 

www.hyrep.se

Sommaren 2018 gick det familjeägda mäklarbolaget Landgren 
samman med SkandiaMäklarna – Den ledande kvalitetsmäkla-
ren. Konsolideringen i branschen är påtaglig. 

Det pågår en snabb digitalisering av mäklartjänsten  
och SkandiaMäklarna är förmodligen den kedjan  
som allra bäst är rustad för framtidens moderna  
mäkleri. Men det handlar lika mycket om kultur  
och värdegrunder. Landgren är produkten av ett 
lokalt entreprenörskap och en stark vinnarkultur.  
Man har i snart 20 år haft en given plats i skånskt  
näringsliv och visst blev sammanslagningen  
SkandiaMäklarna Landgren en ”perfect match”.

Den 6:e juni hoppas vi få träffa dig på Söderslätts GK. Har du 
funderingar kring att byta eller sälja bostad eller om du bara vill 
diskutera marknaden, kom och prata med oss!

 

www.skandiamaklarna.se

SkandiaMäklarna Landgren
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Solceller – lönar det sig?
Solenergi fortsätter att växa i Sverige.  
Förra året installerades över 10 000  
anläggningar varav närmare hälften  
på villor. Sjunkande priser har gjort  
solceller till en av de bästa investeringar fastighetsägare kan 
göra, både för ekonomin och miljön. Hur mycket kan du spara 
med solceller?

Kom och träffa oss på medlemsdagen och besök vårt informa-
tiva seminarium kl 13 och kl 13.

Anders och Daniel

www.solensenergi.se

SolensEnergi
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Få din bästa golfsving någonsin i sommar! 
Boka gratis prova-på pass på Vibrogym Höllviken
 

Vibrogym 

gör det möjligt att på endast 25 minuter träna hela kroppen med bättre resultat än traditionell 
träning. Vibrogym är idealisk för stela golfare som radikalt vill förbättra sin sving. Vibrogym 
bränner mer fett än andra metoder utan att belasta dina leder och passar alla, gammal som ung 
och inte minst personer med rygg- och ledproblem.

”Vibrogym är suverän träning som hjälper oss bygga upp vår fysiska styrka, optimera vårt spel och undvika 
skador.” Helen Alfredsson, Lagkapten Solheim Cup

”Jag har omvandlat en hel del fett till muskler och min rörlighet och balansförmåga har förbätt-
rats avsevärt.” Joao Guiomar, Klubbchef på Söderslätts Golfklubb

”Det spelar ingen roll om man har skador och andra krämpor, som jag med min axel och mina 
knän - Vibrogym löser det! Peter Viktor, Professionell spelare Senior Touren

 

Erbjudande: Intensiv träning golf, juni – augusti. 

Vi finns på Polisvägen 2 i Höllviken. Ta med vännerna och boka prova-på pass på 

info@vibrogym.se eller 0736-720815 eller Facebook: Vibrogym Höllviken

För er som gillar golf-produkter :)  finns även dessa sponsorer;
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Golfshopen

Säsongen är i full gång och vi i shopen 
arbetar för att förse dig med rätt pro-
dukter och seriös träning oavsett på 
vilken nivå din golf ligger på. 

Håll utkik efter alla aktiviteter och 
event vi genomför – ta chansen och 
anmäl dig. Det är ett bra sätt att skaffa 
kunskap, ha trevligt och samtidigt lära 
känna andra medlemmar på klubben.

Närmast på agendan står demodag 
med Ping och Callaway den 6 juni och 
den 11 juni blir det skodag med Footjoy. 
Kom gärna in i shopen och boka en egen 
tid vid dessa tillfällen. 

Nytt för i år är också att vi genomför 
workshops med olika teman. I skrivande 
stund har vi precis haft Cleveland/Srixon 
här för att lära ut om olika egenskaper 
på wedgar och bollar. En trevlig work-
shop som inleddes med lunch och avslu-
tades på övningsområdet där deltagarna 
provade teorin i verkligheten.

Golfshopen på Söderslätt – för dig – använd vår kompetens

Här visas de mågnga olika stegen med material för att 
ta fram en golfboll.
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På lektionssidan kan vi alltid erbjuda 
anpassad utbildning med Daniel eller 
Agust, så kom och prata med dem om 
vad ni behöver ha hjälp med. Snart är 
det också dags för våra mycket populära 
närspelskurser. Håll utkik efter dessa i ny-
hetsbrev och shop så att du kan anmäla 
dig. De brukar snabbt bli uppbokade.

Vi arbetar hårt för att kunna erbjuda 
snygga och moderiktiga kläder av hög 
kvalitet – för din tid på golfbanan, job-
bet, resan, promenaden och grillfesten.

Hjälp oss gärna med detta, genom 
att ta med era icke-golfande vänner till 
shopen så att de får lära sig vad det inne-
bär att ha riktiga funktionsplagg som 
andas på sig. 

Vi vill erbjuda dig en personlig ser-
vice i en butik med det perfekta läget 
på din golfklubb. Det finns en myt om 
att golfshopar vid golfbanan har högre 
priser än de stora varuhusen. Det gäller 
inte oss, vi är även proffs på priser, så du 
kan lugnt handla direkt utan att först åka 
runt och jämföra priser. 

Vi vill att du skall veta att vi har ”Pris-
garantin - Garanterat Lågt Pris”* hos oss. 
Tillsammans med vårt bonusprogram 
garanterar vi dig att du gör en mycket 
bra affär och trygga inköp hos oss. 

Dessutom följer vi med dig till 
rangen eller putting green när du provar 
för att du skall känna dig trygg i ditt köp, 
eller varför inte boka en custom fitting? 

Ta hjälp av vår kompetens när du ska 
köpa golfklubbor. Alla klubbor vi säljer 
idag är skräddarsydda för varje kund, så 
kallad custom fitting. 

Ofta hör vi kommentarer som ”jag 
är inte tillräckligt bra för att köpa skräd-
darsydda klubbor” Det är ett argument 
som inte håller. 

Varken nybörjaren eller medelgol-
fare har förmågan att anpassa sin sving 
efter klubborna. Därför är det viktigare 
att spela med rätt anpassade klubbor – 
även för den som är ny i spelet

Du ska göra din custom fitting 
utomhus på rangen under så spellika 
förhållanden som möjligt. Det säger 
egentligen sig självt. Ingen provkör en bil 
inne i en bilhall. När du kan följa bollen 
med blicken får du en mycket bättre 

känsla för hur du ska slå nästa slag. Ett 
streck på en skärm ger inte samma 
grund att stå på. Däremot kommer siff-
rorna i en launch monitor att vara till bra 
hjälp vi letar efter den optimala klubban 
för just dig. Och när ni hittar den – då vill 
du kunna se det med egna ögon ute på 
rangen.

Välkommen in till shopen – vårt 
jobb är att förse dig med optimal golfut-
rustning och bra möjligheter för träning. 
Idag är det inte en självklarhet att alla 
klubbar har en shop med fullsortiment. 
Använd din shop för dina inköp – det 
behövs för att vi ska kunna bedriva en 

bra shopverksamhet med ett brett sorti-
ment på vår klubb.
Agust med personal

Fotnot:
*”Garanterat Lågt Pris” innebär att om 
du inom 14 dagar kan köpa en likadan 
produkt till ett lägre pris i en lokal* butik, 
ersätter Dig för mellanskillnaden. Priset 
skall vara ordinarie pris och förutsätt-
ningen är att produkten har samma 
specifikationer och kan köpas på lika 
villkor. Kom bara ihåg att ta med kvittot. 
*I samma kommun eller angränsande 
kommuner. Ej internet eller postorder. 



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 

 

 

Sö  erslätts
Golfklubb

Golfshopen forts.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

