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Visst ser det inbjudande ut?
Hoppas vi får registrera många HIO:s på detta vackra korthål
under 2014

Ordförande har ordet….

Hej golfare!
2014 blev året när vi i Söderhamn öppnade banan rekordtidigt och med en för årstiden helt
fantastisk bana.
Det känns som att det är vår tur nu, att vi medlemmar äntligen får den bana vi så gärna vill ha.
Även gäster som väljer att besöka Söderhamn får nu spela en bana de garanterat blir nöjda
med.
Vi har nu också ett spännande läge i hela golfsverige, där vi kanske kan se en ”Stensoneffekt” med ökat intresse för vår sport.
I Söderhamn hör jag fler och fler prata om golf och ute på golfklubben känns tydligt en
positiv anda. Jag tror att många känner igen sig i detta. Tobbe och hans gäng i kansli/shop är
”navet” i vår verksamhet och de är mycket värdefulla.
Allt detta sammantaget har gett oss i styrelsen massor av energi och vi ska försöka förvalta
läget på bästa sätt. Vi vill ju alla ha en härlig klubbanda och en bana i ständig förbättring.
Klubben behöver fortfarande stärkas och det gör vi bäst genom nya medlemmar och ett ökat
antal greenfeegäster.
Den milda vintern spelade såklart en stor roll för banans övervintring, men jag vill också
passa på att nämna vilken arbetsinsats vår banpersonal gjort det senaste året.
En långsiktig arbetsplan har skapats för att bättre planera och effektivisera arbetet samt göra
uppföljningar/utvärderingar på utförda åtgärder.
Greenerna är alltid ett stort fokusområde, med diverse analyser och tester som görs. Att
resultatet av detta ”nya arbetssätt” kommer redan denna säsong är givetvis superkul!
Jag vill härmed rikta ett stort tack till banpersonalen.
Vår nya krögare Patrik Fahlström hälsas varmt välkommen!
Patrik har haft kiosken öppen och bemannad (utvalda dagar) redan från starten i påsk. Där har
han hunnit bekanta sig med många av er och Patrik är mycket positiv till det bemötande de
fått.
Vi kommer denna säsong att få bättre öppettider och Patrik vill ge oss en bra service.
Under städdagen rörde sig många på banan och kring klubbhuset. Mycket positiv stämning
under den dagen också och bra arbete utfördes.
Vi krattade, rensade, drog ris, städade torpet, skrapade broar, målade bänkar, snyggade till
kring klubbhuset, fixade bunkrar och mycket annat.
Tack till er alla!
Framför oss ligger nu det roligaste – golfspelandet! Lycka till i år.
När detta skrivs är det 28 april och vi är redan i full gång. Känns faktiskt lite overkligt. Men
riktigt riktigt kul.
Vi ses! //Ulf

Rekordtidig öppning?
Vi öppnade banan med ordinarie greener redan på Långfredagen detta år. Med tanke på det
skick vi lyckats presentera banan och framför allt greenerna tror inte jag vi någonsin öppnat
banan i tidigare. Om någon har information på något år då banan öppnat tidigare än i år skulle
det glädja mig om ni kan meddela kansliet detta.
Hur som helst är detta helt fantastiskt roligt. Vi har redan haft många medlemmar och gäster
som spelat vår bana och alla verkar vara mycket nöjda.

Städdagen
Lördagen den 26/4 hade vi vår städdag på klubben. 105 glada personer samlades för att göra
vår bana ännu finare. Detta år koncentrerade vi oss på lite större arbeten än tidigare. Vi drog
en hel del ris efter vinterns avverkningar, skrapade broräcken, gjorde fint runt klubbhuset och
övningsområdet, byggde en blomrabatt på Torpet samt städade huset invändigt. Resultatet
blev över förväntan då vi hann med väldigt mycket under dagen. Efter hårt arbete bjöd
klubben på korv och kaffe vid klubbhuset och under eftermiddagen arrangerades en tävling
för de som ville delta.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till denna dag.

Information från damsektionen

Vi hälsar alla damgolfare välkomna till årets säsong. Vi kommer som vanligt att spela på
tisdagar. Starttiden är som tidigare år från kl 17.00 och bakåt. Tisdagarna 26/8 och 2/9
startar vi från kl 16.00 och bakåt. Tävlingsformen är som tidigare år varierande poängbogey
och slaggolf. Vi varvar med några partävlingar. Startavgiften är 60,- oavsett tävlingsform.
Anmälan sker via internet på www.golf.se eller via terminalen i klubbhuset senast måndagar
kl 14.00.
Vi berättar mer på upptaktsträffen så missa inte den !!
Se även damernas tävlingsprogram.
****
Distriktets seriespel för damer 45+ spelas enl följande: Hofors 16/6, Hudiksvall 30/6,
Högbo 28/7, Ljusdal 18/8 och avslutningsvis Söderhamn 14/9.
Vi berättar mera om denna tävling på upptaktsträffen.
Välkomna !!

Upptaktsträff Damer
Upptaktsträff med modevisning i klubbhuset måndagen den 5 maj kl 18.30.
Även i år har vi bjudit in två spännande gäster som kommer och berättar som sina företag.
Golfshopen visar årets golfmode.
Patrik i restaurangen kommer att fixa till något gott att äta.
Kuvertavgift 100,- dryck tillkommer.
Bindande anmälan senast den 28 april till: damsektionen@soderhamnsgk.com eller till
Helena Hägg på tel. 070-942 18 87.

Herrar 55+
Tävlingsprogram 2014 för Herrar +55 inom Söderhamns Golfklubb.
8 maj
15 maj
22 maj
28 maj

torsdag
torsdag
torsdag
onsdag

PB
Slaggolf
PB
Slaggolf

8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00

5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli

torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

PB Sillgolf
Slaggolf
PB Röd Tee
Slaggolf
PB

7.00 Kanonstart
7.00 - 09.00
7.00 - 09.30
7.00 - 09.30
7.00 - 09.30

10 juli
17 juli

torsdag
torsdag

Slaggolf
PB

7.00 - 09.30
7.00 - 09.30

24 juli ingen gubbgolf p.g.a. golfveckan vecka 30
31 Juli
7 augusti
14 augusti

torsdag
torsdag
torsdag

Slaggolf
PB
Slaggolf GK:s minne

7.00 - 09.30
7.00 - 09.30
7.00 - 09.30

21 augusti

torsdag

PB

8.00 - 10.30

27-28 augusti onsdag - torsdag. Golfresan till Lindö.
4 sept
11 sept
18 sept
25 sept

torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

2 oktober torsdag

Slaggolf Röd Tee
PB
Slaggolf
PB
Avslutning Slaggolf

9.00 - 10.30
9.00 - 10.30
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
11.00 Kanonstart

Anmälan till dessa tävlingar sker senast tisdag klockan 23.00, när tävlingen spelas
torsdagar. Anmälan till tävlingen onsdag den 28 maj skall vara inlämnad senast måndag
den 26 maj klockan 23.00. Anmälan sker på Min Golf, via internet eller via terminalen i
klubbhuset. Anmälan för MAT vid Sillgolf och Avslutningen görs till Gubbgolf kommittén i samband med tävling veckan före.
OBS! Har du anmält dig till tävling och EJ kan delta, anmäl detta till kommittén.
Åke Wernersson
Roger Sjöholm
Stig-Lennart Eriksson
Lars Olov Blomstrand

070-305 16 52
070-209 73 69
076-811 96 10
070-564 49 65

ake.wernersson@hotmail.com
roger.sjoholm@soderhamn.com
47stixis@gmail.com
lars.blomstrand@soderhamn.com

Nyheter i korthet…
________________________________________________________
Den 31/3 arrangerades en HLR-utbildning tillsammans med Civilförsvarsföreningen. Alla
herrar 55+ bjöds in för att lära sig mer om hjärtstartare och hjärt- och lungräddning.
Den kunskap som förmedlades är mycket bra att ha om olyckan skulle vara framme.
Efter HLR-kursen hade Tobbe regelutbildning med deltagarna.

Under våren har ett samarbete arbetats fram tillsammans med Statoil Söderhamn och
Söderhamn NÄRA gällande miljön på och runtomkring golfklubben. Vi kommer att ha två
sopsorteringsstationer på banan samt en större sorteringsstation vid parkeringen. Istället för
soptunnor på varje hål finns nu möjlighet att ta en liten soppåse med sig som man sedan
sorterar vid våra stationer. Påsarna kommer att finnas tillgängliga runt om på banan.
Detta skall enligt undersökning leda till en renare bana samtidigt som vi slår ett slag för
miljön.

Årets första Hole In One slogs på hål 17 av Per Dahlström från Ljusdals GK. Banan hann
endast vara öppen i 4 timmar innan Per slog till. Kanske är även detta ett rekord?
Grattis till Per!

Vi har efter många olika försök och grubblande lyckats få greenerna på korthålsbanan att
mindre snabbrullande. Det var vår egen Pär Olnils som kom på idén att köra med en
vertikalskärare för att på så sätt få upp den packade sanden i greenerna. Sanden sopades sedan
av och vips hade bollrullen reducerats till hälften. Mycket bra!

En tam tjäderhöna har befunnit sig vid klubbhuset och dragit till sig mycket uppmärksamhet.
Hönan hälsade även på inne i shopen under städdagen. Enligt uppgift var hönan på jakt efter
en partner. Då det nappade dåligt för hönan har hon nu stuckit iväg till nya jaktmarker.

Nappade gjorde det däremot för Sven-Erik Bohlin då han rensade sly från diket på 16 med en
kratta och lyckades slänga upp en livs levande gädda på fairway. Härlig med djurliv på banan!

Under vintern har en del skog avverkats på banan. Framför allt har träd kring greener och tees
tagits bort. Anledningen är att släppa in solljus och ge dessa områden bättre ventilation. I alla
banrapporter som kommer står att sol och ventilation är a och o för att lyckas med växtlighet
på greener.

Se till att ha en uppdaterad emailadress i GIT så får du löpande information från Golfklubben
året runt. Logga in på Min Golf och kolla vilken adress du har.

Lasse Modd klappar tjäderhönan. Inte här heller nappade det för hönan☺

Golfboden
Hej Golfvänner!
Vi vill hälsa alla välkommen till en ny spännande golfsäsong. Under hösten och vintern har vi
farit runt på mässor och handlat in årets nyheter. Vi kan utlova massor av spännande nyheter
vad gäller utrustning och kläder.
En het trend på drivers är klubbans loft. Loften är träffytans vinkel. Med dagens teknologi bör
de flesta gå upp lite i loft för att minska bollens spinn och därmed få längre och rakare slag.
Vi kan döda en gammal myt om att en klubba går längre ju lägre loft den har. Detta stämmer
absolut inte då de flesta skulle slå betydligt längre och rakare med en driver som har 12
graders loft än med en som har 9,5. Det finns till och med tourspelare idag som spelar med
driver som har 12 graders loft.
Då vi inför i år har investerat i en Flightscope kan vi mäta upp allt man behöver veta om hur
bollen beter sig i luften och klubbans väg in i bollträffen. Detta hjälpmedel är en självklarhet
om du går i ”byta klubbor” tankar. Att vi dessutom kan stå i en i dagarna nyöppnad studio för
utprovning och/eller lektion gör helhetsintrycket ännu bättre och mer professionellt.
Välkommen att boka en tid tillsammans med Tobbe eller Erik i svingstudion.
För övrigt är vi samma personalstyrka i shopen/kansliet som tidigare år och vi kommer att
göra allt för att ge Er fullständig service både vad det gäller utrustning och medlemsfrågor.
Välkommen in och ta del av flera kampanjer och klippköp hos din lokala Golfstorebutik.
Du visste väl att vi inom Golfstore har en lägsta pris garanti? Kom in så berättar vi mer eller
läs på http www.golfstore.eu/soderhamn

Väl Mött!

Nya krögaren
Vi vill hälsa Patrik Fahlström och hans fru Sherlyn välkommen till Söderhamns GK!
Nedan följer en kort intervju:
Välkommen till klubben! Jag hoppas ni fått en bra start på säsongen och hunnit träffa många
av medlemmarna redan. Hur känns det hittills?
Svar: Det känns väldigt roligt och definitivt över förväntan.
Vad är er bakgrund? Vad har du jobbat med tidigare?
Svar: Kockutbildad i grunden och har tidigare jobbat som köksmästare, kock och
föreståndare i köket på bowlinghallen.
Vad har du för planer med golfrestaurangen? Vad är er ambition?
Svar: Ambitionen är för det första att ha nöjda kunder. All mat som tillagas är från
grunden. Vi vill under evenemang på klubben flytta ut en del av verksamheten utomhus.
Vi har historiskt varit van vid brickluncher. Hur kommer dagen lunch se ut nu?
Svar: Vi kommer att köra buffélunch med två olika rätter. Dessutom har vi soppa och
salladsbord som ingår i dagens lunch varje dag.
Vilka öppettider planerar du att ha?
Svar: 09.00-19.00 alla dagar. Vid behov utökas öppettiderna
Vilka öppettider planerar ni att ha i kiosken?
Svar: 09.00-20.00 ungefär. Vid behov utökar vi tiderna.
Hur upplever ni stämningen på klubben?
Svar: Mycket bra! Många trevliga personer som välkomnat oss på ett jättebra sätt.
Vilket SHL-lag håller du ni på?
Svar: Brynäs!
Kommentar: Blev som bekant sommarlov tidigt för alla brynäsare☺

Golfklubben är mycket glada för att Patrik och Sherlyn väljer att satsa på golfrestaurangen
och önskar dem all lycka den kommande säsongen!

Dagordning vid ordinarie vårmöte
Måndagen den 26 maj 2014
Tid: Klockan: 18.30
Plats: Golfrestaurangen

.
Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två (2) justeringsmän, som jämte
ordföranden justerar protokollet.
6. Styrelsens redovisning av verksamheten 2013.
7. Revisorernas berättelse för år 2013.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2013.
9. Val av ordförande och en ledamot i valnämnden för en tid av ett år.
Avgående är Bosse Svanberg och Göran Nygren
Förslag är omval på Bosse Svanberg och Göran Nygren under tiden av 1 år.
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller
röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
11. Övriga frågor.

Mötet avslutas

Golftävlingar Söderhamns GK 2014
24/ 5
6/6
22/6
27-29/6
6/7
12/7
21/7-26/7
2/8
9/8
16/8
6/9
13/9
20/9
27/9

Vårslaget
Singel
Flaggtävling
Singel
Midsommarchans.Pojk&Flick proj. Singe
Skandia tour Riks
Ungd.tävl.
KM- Foursome
Par
Välfärdsslaget
Par
Golfveckan V30
KM- Dagen
singel
Brobergsgolfen
singel
Ivans Minne
singel
Finalspel Onsdagsgolf.
singe
Kräftslaget
36 par
Höstgolf Avslutningstävling
Singel
Funktionärsgolf
Lag

Tävlingsprogrammet är preliminärt. Det kan fortfarande tillkomma tävlingar under säsongen.
Utöver detta program har damerna tävling varje tisdag, Herrar 55+ spelar torsdagar samt att
det spelas Onsdagsgolf varje onsdag.
Vid frågor angående tävlingar vänligen kontakta tävlingskommittén eller kansliet. Alla
inlagda tävlingar finns även på ”min golf” via golf.se.
Vi jobbar med klubbens tävlingsverksamhet under 2014:
Joakim Nerlund (ordf.), Lars-Erik Söderlund, Urban Lindberg, Stefan Jansson, Marco
Rådström, Lotta Rådström, Göran Nygren, Annica Nygren, Lena Jonsson och Kjell Fredin.

Starta upp kurs
Under några helger i maj arrangeras vårens Starta Upp kurser. Detta är en kurs för dig som
vill repetera grunderna i alla slag. Kursen är på 8 timmar och mycket information och träning
utlovas. Tag chansen att få en kanonstart på säsongen.
Anmälan görs till Golfboden på tel: 0270-281300 eller via mail tobias.golfboden@gmail.com
Pris: 900kr per person.
10-11/5
17-18/5

fulltecknad
platser finns kvar

Fortsättningskurser
Detta är en kurs för dig som nyss börjat spela golf men som inte nått hcp -36 ännu. Kursen är
på 5 timmar där vi går igenom grunder i sving, puttning, inspel
Håll utkik på klubben när dessa kurser startar
Pris: 600kr per person

Banchefen har ordet
Några ord om banan.
När vintern släppte sitt grepp i början av april så hände det saker på vår bana.
Det känns mycket bra att det arbete som blev nedlagt under förra säsongen, såsom nytt
gödslings program, bra övervintring av greenerna och trädfällning har gett ett mycket bra
resultat så att vi kunde öppna banan och ordinarie greener rekordtidigt.
Gröna greener, med bra täthet, har nog inte setts så många gånger tidigare sedan banan
byggdes.
Målet är att jobba vidare med de skötselprogram som vi har att följa så att banan behåller det
skick som vi alla vill ha. Varför inte ännu bättre!
Vi medlemmar och greenfee gäster skall kunna få härliga golfrundor på en välskött bana.
Hälsningar
Banchefen

Till sist
Vi vill passa på att önska alla en trevlig golfsommar fylld av många bra golfslag och härliga
minnen!

