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Ordföranden har ordet
            olfåret 2014 innebar för golfens     
          Sverige att antalet golfare ökade för 
första gången på ett bra tag.  Även i  
Söderslätts golfklubb ökar medlemsan-
talet och det är härligt att se den positiva 
attityd till klubbens utveckling som finns 
hos både personal och aktiva. 

När vi nu börjar kunna lägga ”brandsläck-
ningstiderna” bakom oss är det dags att 
bestämma vart vi vill med klubben. Styrel-
sen har i och med detta fått möjlighet att 
lägga fokus på att ta fram en målvision för 
klubben inför år 2025.  Målet är att hitta 
den rätta vägen som Söderslätts Golfklubb 
ska gå mot denna vision.  Det är viktigt att 
våga se in i framtiden och vad vi vill göra 
med vår anläggning. Arbetet med visionen 

G

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

Onsdagstävlingarna startar 1 april. 
Dagen efter, den 2 april startar 
veterangolfen.
Måndagstävlingarna startar 13 april. 
Vår tävling under söderslättsveckan, 
”Flaggtävlingen” äger rum 8 juli. 
Vi tänkte också återinföra en gammal 

populär tävling, nämligen 
”Tre klubbor + en putter”, denna täv-
ling går av stapeln söndagen 23 augusti.

Seriespelet startar med vår första hemma-
match 7 maj, då är det H 75 som börjar.
Vi har i år 10 lag i seriespelet från H 35 
t.o.m. H 75.

Då kan jag också passa på att tillägga att 
för vår del i Söderslätts GK blir det varken 

mer än ett lag i H75, ej heller blir det något 
H 80 lag om det mot förmodan skulle 
bildas en sådan serie.

Detta beslut har tagits av herrkommit-
tén tillsammans med styrelsen.

Vid pennan
Roland
Herrkommittén

måste få ta lite tid till, eftersom resultatet – 
visionsbilden och arbetsverktygen - måste 
stödjas av alla i styrelsen, personalen, kom-
mittéer och referensgrupp. 

I arbetet med vad vi vill med klubben har 
även den tidigare långsiktsplanen för våra 
banor med träningsområden uppdaterats 
till en banvision. Banvisionen innehåller 
en långsiktig plan för banans helhet och 
en detaljplan per hål. En banvision är en 
förutsättning för en bra utveckling av 
banan och att alla vet åt vilket håll klubben 
strävar. 

Just nu pågår även ett arbete med att 
förnya vår hemsida. Hemsidan får ett nytt 
utseende och det kommer att finnas möj-

lighet för varje kommittee att själva upp-
datera sin egen sida med information om 
aktiviteter. Målet är att vår nya hemsida 
ska lanseras nu i vår. Även vår restaurang 
håller på att få en liten ansiktslyftning inför 
starten av säsongen. 

Våra revisorer har granskat räkenskaperna 
för 2014 och vår resultaträkning visar ett 
positivt resultat för tredje året i följd. Trots 
att vi gjort en del investeringar under året 
så har det likvida läget förbättrats. Under 
året som gått har vi påbörjat arbetet 
med att förnya vår maskinpark. Då vår 
maskinpark var lite föråldrad har en inves-
teringsplan för 5 år arbetats fram. Denna 
investeringsplan uppdateras årligen och vi 
får möjlighet att planera bättre. Under det 
kommande året har vi fortsatt fokus på 
bevakning av vår ekonomi. 

Aktiva och anställda på klubben planerar 
det nya golfåret för oss medlemmar. Håll 
utkik efter deras aktiviteter och delta i 
dessa. I vår samlar vi er som är nyblivna 
medlemmar i vår klubb till informations-
kvällar där ni får träffa anställda och en del 
aktiva i vår klubb och höra lite om verk-
samheten.

Jag vill tacka alla anställda, styrelseleda-
möter och kommittéaktiva för ert stora 
engagemang.

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

Christina
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 Söderslätts
 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 juni 2015.

Omslagsfoto: Joao Guiomar.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar  

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
I slutet på december var vi 1 304 medlemmar. Vi tappar årligen ca 70-
100 medlemmar av olika anledningar. Genomsnittet ligger på ca 8% i 
golfsverige.
Glädjande att vi har fått 50 nya medlemmar från Maglarps GK. 
Vi hälsar Er och alla nya medlemmar som tillkommit under 2014-2015 varmt 
välkomna till Söderslätts GK.

Information till nya medlemmar 
Medlemskommittén bjuder in alla nya medlemmar till en informations kväll 
tisdagen den 17 mars med start 19:00.

Tidbokningsintervall 
Vi fortsätter med 8,5 minuter mellan varje boll även denna säsong. 

Bagskåp
Vi har kvar ett fåtal överskåp 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. Viktigt då allt utskick från kansliet och SGF går till den 
adress du uppgivit. 

Bingolotto
Vi har ca 15 medlemmar som är årsprenumeranter på bingo-
lotto. Under förra året fick klubben in 8 000 kronor från denna 
prenumeration. Målsättning är att vi skall bli ca 50 medlemmar 
som prenumererar. Läs mer genom att gå in på vår hemsida.

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golfklubb genom att anmäla detta 
nästa gång du använder ditt spelkort. 50 miljoner kommer att delas ut till 
ungdomsidrotten under 2015. Förra året fick junior/elitkommittén 7 764 
kronor. Läs mer genom att gå in på vår hemsida.

Prova-på-dagar
I samarbete med Sydsvenskan genomförs årets prova-på-dagar, 16-17 maj 
mellan kl. 12:00-16:00. Du får givetvis ta med en kompis även om de inte 
har Sydsvenskans Stjärnkort.

Söderslättsdagen
Genomförs redan lördag den 30 maj.

Nordea Masters 2015
Spelas på PGA National i Bara mellan den 4:e och 7:e juni. Vi är värdar på 
hål 8 och behovet är 13 funktionärer som kan arbeta fyra speldagar. Är du 
intresserad så skicka mig ett mail.

Ny hemsida
Klubbens nya hemsida beräknas lanseras i samband med Vårårsmötet.

Joao Guiomar
Klubbchef
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Medlemskommittén
Nu startar vi upp en 
ny golfsäsong!
Medan det stormar och snön yr, eller är 
det regn, sitter vi i medlemskommittén 
och planerar aktiviteterna inför årets golf-
säsong.

Tack alla medlemmar som gav oss 
feedback under förra säsongen! Det hjäl-
per oss att bli bättre samtidigt som vi blir 
glada när våra aktiviteter uppskattas.

Inför denna säsong har vi gjort en del 
förändringar. Vissa aktiviteter finns kvar, 
andra tar vi bort samtidigt som vi introdu-
cerar nyheter. 

Välkomna att vara med och kom 
gärna med ris och ros och egna idéer. Våra 
kontaktuppgifter finns på klubbens hem-
sida under menyn klubb.

http://www4.golf.se/soderslattsgk/
golfmedlemskommitte.asp

Nya medlemmar 
– välkomna!
Vi fortsätter att ha ett positivt inflöde 
av nya medlemmar, vilket vi är mycket 
glada för. Tisdagen den 17 mars, 18.00, 
arrangerar vi en informationsträff 
speciellt för er som är ”nykomlingar” i 
klubben.

Påjje, vår krögare, bjuder på en mus-
tig soppa medan Joao, vår klubbchef, 
berättar om klubbens verksamhet.

Agust, vår pro, informerar 
om golfkurser och Jan berät-
tar om shopens verksamhet. 

Dessutom kommer 
representanter från 

klubbens kommittéer 
att finnas på plats.

Vi hoppas på 
mycket feedback 
och många goda 
idéer från er som 
är nya medlemmar. 

Det hjälper oss att 
bli ännu bättre. Håll 
utkik efter teck-
ningslistan i klubb-
huset!

Medlemskommittén forts.

Vi letar efter Dig som vill hjälpa till vid 
våra olika arrangemang.

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

Kontakta en golfkompis, bilda ett 
2-mannalag och häng med! Sex lag bil-
dar en grupp. Det innebär att varje lag 
möter fem andra lag under sommaren.

Ni tar själv kontakt med era mot-
ståndare och bestämmer tid för spelet. 
Tävlingsformen blir bästboll, poäng-
bogey. Tävlingsavgiften sätter vi till 200 
kr per lag. 

Teckna dig antingen på tecknings-
listan som kommer att sättas upp på  
anslagstavlan i klubbhuset eller via mail 
till Christina, cmmansson@gmail.com. 
Mer info kommer därefter innan vi 
startar.

Utbildning i golfregler
Tisdagen den 7 april, 18.30 arrangerar 
vi en utbildning i regelkunskap. Rune 
och Nils-Göran, som kan alla golfregler 
utan och innan, kommer att fräscha upp 
våra kunskaper i allt från hur man drop-
par vid ett vattenhinder till hur många 
slags plikt man får när bollen träffar en 
golfbag.

Teckningslista kommer upp på klub-
bens anslagstavla i början på mars. Passa 
på att fräscha upp dina kunskaper och 
ställa frågor på ”kluriga” situationer som 
kan uppstå ute på banan.

Klubbvärdar och Marchals
Under fjoråret gjorde våra fantastiska 
Klubbvärdar och Marchals ett mycket 
bra jobb. Drygt 100 pass gjorde ni till-
sammans!

Nu drar vi igång igen. Onsdagen den 
20 maj, 18.30 arrangerar vi en utbildning 
för klubbens Värdar och Marchals. Håll 
utkik efter anmälningslistan på klubbens 
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.



Rätt o Slätt nr 1 - 2015  |  5

Medlemskommittén forts.

Förra årets informationsträffar blev mycket uppskattade. Här Påjje med personal.

Junior o Elitkommittén
Välkomna till 2015!
Tänkte inte spendera så mycket tid på att 
skriva om vad som gjorts osv. utan jag vill 
ta detta tillfället i akt och informera om 
starttider för träningar och träningsläger.

Påskläger (upp till 16 år)
Datum:  1-2 april
Kostnad:  250 kr
Anmälan:  gör till Urban Persson 
eller Agust Arinbjarnarson via e-mail 
(piongatan4@telia.com eller 
agust@golfinsweden.se)

Skandia Cup läger (upp till 16 år)
Datum:  15-18 juni
Kostnad:  250 kr
Anmälan: gör till Urban Persson 
eller Agust Arinbjarnarson via e-mail 
(piongatan4@telia.com eller 
agust@golfinsweden.se)

Knatte träning (7-8 år)
Start Datum:  10 maj
Kostnad:  850 kr
Anmälan:  gör till Urban Persson 
eller Agust Arinbjarnarson via e-mail 
(piongatan4@telia.com eller 
agust@golfinsweden.se)

Junior träning (9-16 år)
Start Datum:  18 april
Kostnad:  1 800 kr
Anmälan:  gör till Urban persson 
eller Agust Arinbjarnarson via e-mail 
(piongatan4@telia.com eller 
agust@golfinsweden.se)

Om ni har frågor så går det bra att 
kontakta Urban eller Agust på mobilen 
eller via e-mail!
Urban 0709-430 929
Agust  0707-451 313

Junior & Elitkommittén
Urban Persson

Söndagsgolfen
För dig som vill spela en golfrunda men 
saknar någon att spela med.

Varje söndag kl 15.00 med start den 
24 maj träffas vi som vill på klubben och 
går en golfrunda tillsammans. 

Lågt eller högt handicap, gammal 
som ung, man eller kvinna spelar ingen 
roll. Vi samlas utanför shopen och kom-
mer överens 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. Regnar det 
så ställer vi in.

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.

Vi ses!
Mycket välkommen – ung som gammal, 
högt eller lågt handicap, nybörjare eller 
proffs!
  

Nyfixad fondvägg i restaurangen!



6  |  Rätt o Slätt nr 1 - 2015

Martina Olsson vinnare av Helan och Halvan 2014!

Kallelse och föredragningslista till 
Vårårsmöte 2015

tisdagen den 24 mars kl. 19:00
på Söderslätts Golfklubb.

Föredragningslista Vårårsmöte 2015.
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.

DamkommitténH          elan och Halvan avslutades i septem-
ber. Helan och Halvan mästare 2014 blev 
Martina Olsson och Flitpriset gick till 
Anna Nersing. A klassen vanns av Lisbeth 
Ridell och B klassen av Martina Olsson.

Vi tackar alla damer som har ställt upp 
i 2014 Helan och Halvan tävling. 

Alla damer välkomnas också till en ny sä-
songsstart, den 12 april, med Vårkul som 
sponsras av Daily Sports med fina priser 
och give aways, parspel, kanonstart över  
9 hål samt lunch, modevisning m.m.  
Anmälan genom Golf.se. 

Helan och Halvan startar 13 april, 
första tisdagstävling den 14 april.

Nytt för i år är att Helan och Halvan 
tävlingen även kan spelas på tisdagsför-
middagarna och inte enbart på tisdags-
kvällarna. Samling och lottning varje tisdag 

med start den 14:e april kl. 09:00 med 
fasta tider mellan 09:25 och 09:51 och vi 
hoppas på en stor uppslutning! 

Ansvariga är Kerstin Kranz och Anita 
Åkesson. Tisdagskvällarna som vanligt! 
Mer information på Vårkul och i pärmen.

Dk har fått nya ledamöter i Kerstin 
Krantz, Camilla Lundh, Britt Rönngard 
och Anita Åkesson. 

Inger Björkqvist, Hanna Mårtensson 
och Gabriella Wahlström har avgått. Vi 
tackar för deras tid i Dk.  
 
Anna-Lena Tuvesson

Nya i Damkommittén:

Jag heter Kerstin Kranz och är en glad 
70+are. Jag är gift med Jürgen som syns 
lika ofta som jag på golfbanan.

Mitt tidigare yrkesliv som Meteorolog. 
Ass. på SMHI hade en hel del gemensamt 
med golfen.

Det var lika svårt att förutsäga väder-
prognoser som hur en golfrunda skall gå!!!

Mitt hcp är inget att skryta med, jag 
har 36 i hcp men gör fortfarande som 
grodan ”lever på hoppet”.

Som ny medlem i damkommittén 
försöker jag att komma med lite nyheter.

Tillsammans med Anita Åkesson, 
som också är ny i damkommittén, har vi 
båda fått igenom att gemensam Helan 
och Halvan tävlingen även kan spelas på 
tisdagsförmiddagarna och inte enbart på 
tisdagskvällarna!!!

Under den kommande golfsäsongen 
hoppas jag att få fler idéer till tävlings-
former som går att genomföra för allas 
trivsel. 

Kerstin

Mitt namn är Camilla Lundh. 
Jag och min familj bor i Höllviken, men 

mina rötter finns på Ekerö, strax utanför 
Stockholm. 

Golf har jag försökt att spela sedan 
2005. Efter ett antal år som greenfeemed-
lem har jag äntligen förstått att det är roli-
gare, samt lättare att komma ut på banan, 
när man är medlem "på riktigt”.  

2015 blir mitt andra medlemsår på 
Söderslätts GK och nu ser jag fram emot 
att vara en del av damkommittén. 

Camilla  
 

Hej jag heter Britt Rönngard och är ny i 
damkommittén. 

Jag är gift med Peo, vi har 4 barn till-
sammans varav 3 är golfspelare och vi bor 
i Höllviken. 

Jag tog mitt gröna kort för Agust 
sommaren 2011 och Söderslätts GK blev 
en självklarhet.  

År 2014 kände jag mig redo att vara 
med på olika tävlingar.

Jag tycker det är fantastiskt roligt att 
spela golf och samtidigt träffa andra glada 
golfspelare.

Jag är en aktiv person som alltid har 
något på gång. Jag gillar att vara ute i 
naturen, det kan bli allt från cykelturer 
till långa strandpromenader eller en 
18-hålsgolfrunda.

Ser fram emot att vara en del i 
damkommittén.

Britt
Hej jag heter Anita Åkesson, bor i 
Höllviken tillsammans Frank Andersson 
sedan år 2000. Efter flytten blev jag 
medlem i Söderslätts GK efter att tidigare 
varit medlem i Romeleåsens GK. 

Min golf är inte i första hand täv-
lingsinriktad utan en trevlig hobby. Mitt 
handikapp är 36 och jag strävar efter att 
bli bättre. I damkommittén är min ambi-
tion att få med fler av de damer som går 
tillsammans med sin man, att vara med 
och spela Helan och Halvan tisdagsförmid-
dagarna som Kerstin Kranz och jag håller 
i. Detta är årets nyhet! I övrigt hänvisar jag 
till Kerstins presentation.

Anita 

Boka helgen 
22 – 23 augusti för 

damernas resa. 
Resmålet avslöjas 

på Vårkul!
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Kallelse och föredragningslista till 
Vårårsmöte 2015

tisdagen den 24 mars kl. 19:00
på Söderslätts Golfklubb.

Föredragningslista Vårårsmöte 2015.
1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
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underskott i enlighet med balansräkningen.
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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.
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