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Efter denna vinter kan det vara skönt att se vad som väntar
runt hörnet!

Ordförande har ordet…
50 år! Så länge har det spelats golf på vår bana. I vårt distrikt Gästrike-Hälsinge är det endast
Gävle som varit igång längre. Kul att Söderhamns GK är så pass gammal tycker jag.
50-års firandet kommer att pågå hela säsongen, med den stora FÖDELSEDAGEN 13
JULI som huvudnummer. Tips: Planera in den dagen redan nu!
I skrivande stund (22 april) kan jag konstatera att våren verkligen satte fart under helgen som
var. Snön försvinner fort nu och vi kan på allvar börja planera för golfsäsongen.
Arbetet med banan har redan börjat så smått och arbetsgänget där ute blir fulltaligt den 3 maj.
PÅMINNELSE TILL DIG! Vårens städdag på golfbanan blir lördag 4 maj. (se ytterligare info
i Golfnytt och hemsida). Den här första städningen/rensningen är en viktig del i banarbetet
och underlättar mycket för arbetsgänget.
Sedan ska vi spela golf. Sällskapsrundor och tävlingsrundor (för den som vill det), håll utkik
efter tävlingsprogrammet. Och i år kommer du även att kunna träna golf med helt nya
förutsättningar, då övningsfältet kommer att färdigställas. Övningsfältet ligger bredvid
övningsgreenerna och nedanför nya husvagnsparkeringen. Glädjande är att jag kan meddela
att detta projekt har beviljats ett bidrag från Svenska Golfförbundet på 100.000 kr.
Nu önskar jag alla en fantastisk golfsäsong 2013.
Vi ses snart på första tee (eller på övningsfältet)
Ulf Johansson
Ordförande Söderhamns GK

SDGK .

Information om banan.

Säsongen 2012 började med kallt och torrt väder. Efter att vi hade fått isbränna på greenerna.
Vi täckte greenerna med så kallade vårtäcknings duk. På detta sätt kunde vi bevara värme i
marken.
Men resultatet var vi inte riktigt nöjda med. Banarbetarna kämpade på för att uppnå ett hyfsat
resultat av green turfen. Riktigt nöjda blev inte men ett acceptabelt resultat.
Sommaren bjöd på mycket regnade, det blev en mycket blöt säsong, regn och regn..
Banarbetarna kämpade med att klippa, gödsla, så gräs ,sanddressa och övrigt banarbete
mellan regndagarna.
Under sommaren har Yrkesakademin (utbildnings organisation för maskinförare) grävt och
planerat för vår nya tränings anläggning ”Ungdomsvallen” , och ny husvagns/husbils
parkering . Vi hade som mål att färdigställa området under hösten men tyvärr så hade vi
vädrets makter emot oss.
Färdigställande av ungdomsvallen kommer att ske så fort vädrets makter tillåter.
Målsättningen är att den skall vara grön och fin i och med klubben 50 års firande den 13 juli.
Ny säsong 2013.
Vintern har gett oss mycket snö före kylan detta har inneburit att det inte har kunnat bildas
någon tjäle i marken. Varmt i marken borde kunna resultera i att när värmen väl slår till så
kommer det att gå fort, nu gäller det att vi står rustade så att vi åstadkommer kvalitet på banan
blir som vi vill ha den, nämligen kanon skick.
Träd fälls under vinter, framför allt omkring vissa greener för att släppa i mer ljus och
luftventilation som senare kommer att gynna green turfen till det positiva.
Efter att golfbanan öppnats för spel finns det alltid pågående förändringar.
Kommande säsong så kommer greenerna att luftas och dressas oftare än tidigare, detta för att
tillsätta syre i marken för bra tillväxt av green gräset.
Fairway kommer att vertikalskäras och gödslas flera gånger under försäsongen för att uppnå
bästa möjliga spelyta.
Tees skall luftas och dressas samt grässås med jämna mellanrum. För att upprätthålla så bra
kvalitet som möjligt.
Under kommande säsong så ser vi fram emot att ideellt arbete kommer att kunna utökas. Vi
jobbar med strukturering av hålchefer som sammankallar medlemmar för skötsel av
respektive hål under hela säsongen.
Detta är en förutsättning om vi skall kunna hålla en fräsch och inbjudande bana och
anläggning för våra medlemmar och gäster.
Med en förhoppningsvis snabb snösmältning så välkomnar vi er till en tidig och bra säsong.
Med vänlig hälsning.
Bankommitén / Robin Klint

Hej Golfvänner,
Den mest spännande golfsäsongen på många år står för dörren. I alla fall vad gäller utrustning.
De flesta hårdvaruleverantörerna erbjuder idag en ställbar driver.
Det här med ställbara drivers och även andra klubbor är något jättestort och bra för golfaren.
Det handlar inte om att spelaren skall ställa om sin klubba var och varannan golfrunda utan
det handlar om att kunna optimera sin utrustning så nära det perfekta som möjligt. I takt med
att spelaren sedan utvecklar sin teknik behövs oftast bara en ny justering av klubban istället
för att behöva köpa en ny. Vi i shopen är experter på din teknik och marknadens utrustning.
Vi hjälper gärna till med utprovning av alla sorters klubbor och ser även till att du får rätt
anpassad klubba för din teknik, kropp och fysiska förutsättningar.
Det är nu inte bara de tekniska innovationerna som gör säsongen så intressant. Många
klubbmärken har också lagt till färger i såväl skaft som klubbhuvud och gör deras klubbor
attraktiv både utseendemässigt och tekniskt. Roligt att mode även når golfklubborna.
Färg är lite av årets tema i shoparna runt om i världen. Idag kan du köpa ett par knallrosa skor
som herrspelare utan att göra bort dig på banan. Skulle man därtill dra på sig ett par gröna
byxor och en orange funktionspiké skulle vilken cirkus som helst ligga i lä kan man tycka. På
golfbanan är det helrätt att kombinera färger som man vill. En fantastiskt rolig utveckling på
golfmodet tycker jag då det verkligen livar upp på banan.
Nåväl. Vi kommer även detta år att erbjuda kläder och skor för alla smaker och typer av
golfspelare.
Vi ser med tillförsikt fram mot öppnandet av vårt nya övningsområde. Att vi medlemmar får
tillgång till ett sådant område är fantastiskt bra och roligt. Ni vet väl att 70% av slagen som
slås på en golfrunda sker från 100m och ner i hålet? Med den faktan råder inte längre några
tvivel om vad vi bör träna mest på för att slå färre slag under våra rundor.
Vår förhoppning är också att få igång svingstudion nere på rangen. Studion kommer att lyfta
vår custom fitting till en helt ny nivå. Vi kommer även kunna erbjuda lektioner med såväl
videofilmning som djupgående analyser med hjälp av avancerad mätutrustning.
För övrigt kommer vi att arrangera Starta Upp kurser under våren samt fortsättningskurser för
hcp mellan 37-54 under sommaren. Håll utkik på hemsidan för start av dessa kurser.

Säga vad man vill men nog är Ian Poulter en färgklick på banan?

Golfboden har fått en hemsida. Klicka in på members.golfstore.se/soderhamn och läs mer om
erbjudanden och allmän information.
Missa inte Golfbodens Grand Opening den 27-28/4 mellan kl. 10.00-15.00. Då är shopen
sprängfylld med årets nyheter och massor av öppningserbjudanden. Mer av vårens kampanjer
går att läsa i Golfstore magasinet som medföljer Svensk Golf.
Välkomna till en ny golfsäsong!
Väl Mött!
Tobbe med personal

Upptaktsträff för alla damer!
Söndagen den 5/5 kallas alla damer i klubben till upptaktsträff. Information, traditionsenlig
modevisning, mat dryck står på schemat.
Golfboden håller öppet under kvällen med specialpriser.
Välkomna!

Rönen om huruvida det är skadligt att beträda en frusen green går isär. Jag har ingen lösning
på problemet men hittade denna bild från en svensk bana på nätet. Här syns klara avtryck från
fötter, skidor och till och med djur som gått på greenen vid frost. I takt med att vi sår in nya
grässorter på våra greener kommer det att bli viktigare för oss att respektera avspärrningar och
bestämmelser

Nyheter i korthet
Ny hemsida är under uppbyggnad
Vi har nöjet att inom kort presentera en ny hemsida.
Vår förhoppning är att denna hemsida är lite mer lättarbetad samt får ett mer modernt och
välkomnande snitt.
Hjärtstartare på golfklubben
Golfklubben har införskaffat en hjärtstartare. Maskinen kommer att finnas i klubbhuset och
vara åtkomlig för alla. Denna maskin kan rädda liv om olyckan är framme. Golfklubbens
personal kommer att få utbildning i HLR under våren. Det som återstår sedan är att hoppas på
att vi slipper använda den.
Är du med i lotteriet?
I höstas startade införsäljningen på vårt jubileumslotteri. Lotteriet kostar 100kr/månad och
fortgår hela året. Dragning sker sista fredagen varje månad. För att delta i lotteriet sätter du in
100kr gånger det antal månader som återstår på året. Dvs: för att gå med i april-december sätts
900kr in på golfklubbens bankgiro 714-1955. Du får nästa lediga nummer i lotteriet och är
automatiskt med på vinstchans på tusentalskronor varje månad. Hälften av lotteriets
behållning går till vinster och hälften till klubbkassan.
Jubileumsåret 2013
Som bekant fyller vår bana 50 år 2013. Vi har bestämt födelsedag till den 13/7 och det blir
dagen då det händer massor av kul på vår klubb. Vi kommer att få hit en världsmästare i long
driving, tävling, invigning av övningsområde, middag och festligheter under dagen.
Juniorboden
Vi har för avsikt att iordningställa den vänstra ladan vid puttinggreenen till juniorerna. Med
hjälp av några frivilliga krafter skall vi måla, fixa golvet och fräscha upp byggnaden så att
våra framtidslöften har ett litet eget tillhåll. För projektet beviljades vi ett stipendium på
20000kr av Idéer för livet.
Kollage om klubbens historia
Vi skall sätta upp bilder och text från klubbens historia i lilla matsalen uppe i restaurangen.
Ni som vill dela med er av sköna bilder och historier är välkomna att lämna in material till
kansliet.
Bidrag från Golfförbundet
Golfklubbens har beviljats ett bidrag om 100.000kr för satsningen på ungdomar och nya
övningsområdet. Detta bidrag välkomnas varmt och möjliggör fortsatt utveckling av vår
anläggning samtidigt som vi tillfredsställer ungdomssatsning och nyrekrytering.

En gammal bild på vårt klubbhus. Observera balkongen bredvid klockan. Innanför den fanns
en bar. Hur många kommer ihåg den?

Ungdomskommittén
Vi har sagt det förr och vi säger det igen. För att vår ungdomsverksamhet skall kunna ta fart
måste vi få hjälp av engagerade föräldrar och andra som vill hjälpa till med ledarskap.
För att locka fler ungdomar till golfen måste vi göra golfen mer attarktiv genom att bland
annat erbjuda större organisation och fler träningstillfällen. Att vara ungdomsledare innebär
inte att man måste vara en jätteduktig golfspelare själv. Den tekniska biten sköter klubbens
utbildade tränare.
Inför säsongen 2013 har vi utarbetat en verksamhetsplan som finns att läsa på golfklubbens
hemsida. Denna verksamhetsplan är ett utmärkt verktyg att jobba efter. Golfklubben har
beviljats ett bidrag genom idrottslyftet för verksamhetsplanen.
I andra idrotter tränar ungdomar 2-3 gånger i veckan. Utöver det spelar de match minst en
gång i veckan. Inom golfen tränar ungdomarna i regel 1 gång per vecka och sedan inget mer.
Kan vi locka ungdomar till idrotten golf på det sättet? Tveksamt.
Vi behöver ta krafttag nu innan det är försent. Samtliga föräldrar till de ungdomar som idag
ingår i träningsgrupp kommer att under våren kallas till möte där vi presenterar vårt upplägg.
Om någon utomstående känner att de vill hjälpa till med en grupp ber jag er kontakta Tobbe
på kansliet.
G/H distriktet har en ny satsning vad gäller tävlingar för de juniorer som inte har kategori att
spela Skandia Tour. Denna tour kommer att spelas över 5 deltävlingar runt om i distriktet. Det
blir priser i varje tävling samt en order of merit vinnare över alla fem deltävlingarna.
Ett bra initiativ som borde locka fler att börja tävla på andra banor än hemmabanan.

Serielaget kommer att spela sitt sammandrag i Ljusdal den 19-20/7. Laget spelar i div.2 med
förhoppningar om avancemang. För att komma med i laget krävs regelbunden golfträning
med fokus på förbättring. En annan viktig egenskap är att spelaren skall vara en god
ambassadör för Söderhamns GK. I vår verksamhetsplan kan man läsa om de instegsgrupper
och kvalifikationer som behövs. Ansvarig lagledare är Tobbe Grundin.

Almerimar 2013
Mellan den 6-13 april åkte ett gäng glada medlemmar till spanska solkusten och anläggningen
Almerimar Golf på spel- och träningsresa.
Vi spelade en vacker golfbana med snötäckta bergstoppar i bakgrunden. Under förmiddagarna
arrangerades en golfskola. Summerat lägger vi en kanonvecka till handlingarna och siktar på
nya resmål i framtiden. Tack till alla som var med.

Du hänger väl med på nästa års resa?

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. Nytt för i år är att vi förlänger
tävlingssäsongen med att spela på söndagar fr o m september och då med starttid från kl 13.00
och framåt. 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 vårat tävlingsprogram.
****
Distriktets seriespel för damer 45+ spelas enl följande: Hofors 17/6, Bollnäs 26/6,
Högbo 29/7, Söderhamn 19/8 och avslutningsvis Gävle 15/9.
Vi berättar mera om denna tävling på upptaktsträffen.
Välkomna !!

Upptaktsträff Damer
Upptaktsträff med modevisning i klubbhuset söndagen den 5 maj kl 17.00.
I år har vi bjudit in två spännande gäster som kommer och berättar som sina företag.
Golfshopen visar årets golfmode.
Annica i restaurangen kommer att fixa till något gott att äta.
Kuvertavgift 100,- dryck tillkommer.
Bindande anmälan senast den 29 april till: damsektionen@soderhamnsgk.com eller till
Helena Hägg på tel. 070-942 18 87.

Tävlingsprogram Damgolf 2013
7/5
14/5
21/5
28/5
4/6
11/6
18/6
25/6
2/7
16/7
30/7
6/8
13/8

Poängbogey
Slaggolf
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf
Par – Scramble, slagtävling
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf
Par – dold partner + fika o prisutdeln
Poängbogey
Slaggolf
Slaggolf

1/9
8/9
15/9
22/9
29/9

Poängbogey
Slaggolf
Slaggolf
Poängbogey
Slagtävling

Hej allihopa.
Jag hoppas att ni har haft en fin vinter och är laddade för en ny säsong. Jag tänker köra på som
vanligt och ser fram emot bättre väder den här sommaren.
Det kommer bli en del ändringar och då främst i kiosken. Öppettiderna kommer ändras så den
är bemannad mellan 10-18 och det kommer också att finnas en kaffemaskin.
Då det fortfarande finns uppskrivna skulder sen förra året så ser jag helst att ni kommer in till
restaurangen och löser dem så fort jag öppnat. Då kaffemaskinen bara kommer att ta emot
kontanter så är det enklast att komma upp till restaurangen och ta ut pengar innan ni går ut på
er runda så slipper ni skriva upp.
Har ni några funderingar eller förslag så får ni gärna höra av er.
Med vänlig hälsning Annica

Golfklubben har under vintern rustat upp matsalen med bland annat ny stolklädsel, gardiner,
lite ommöblering samt målat om en vägg. Vår förhoppning är att dessa åtgärder skall öka
trivselfaktorn i restaurangen och få effekten att fler medlemmar och icke golfare väljer att äta
mat eller ta en fika på klubben lite oftare än historiskt.
För att även i framtiden kunna erbjuda servicen med egen restaurang bör fler ta chansen att
äta en bit mat i denna otroligt trevliga miljö.
///Anläggningskommittén

Arbetsdag (städdag)
Vi planerar att köra den första arbetsdagen lördag den 4/5 klockan 09.00-13-00.
Om vädret inte skulle tillåta städning denna dag finns ett reservdatum planerat till den 12/5
samma tid.
Vi håller er uppdaterad via hemsidan vad som gäller.
För att få tillbaka städavgiften i form av tillgodohavande i restaurangen krävs närvaro under
fyra timmar på arbetsdagen alternativt närvaro på två stycken arbetskvällar under
golfsäsongen. Arbetskvällarna kommer att samordnas av respektive hålchef under säsong.
/ Bankommittén

Gubbgolf 2013
Tävlingsprogram 2013 för Herrar +55 inom Söderhamns Golfklubb.
Dag
Spelform
Starttid
16 maj
23 maj
30 maj

torsdag
torsdag
torsdag

Slaggolf
PB
Slaggolf

8.00 -10.00
8.00 -10.00
8.00 -10.00

5 juni
13 juni
20 juni
27 juni

onsdag
torsdag
torsdag
torsdag

PB Sillgolf
Slaggolf
PB
Slaggolf

7.00 Kanonstart
7.00 - 09.00
7.00 - 09.00
7.00 - 09.30

4 juli
11 juli
18 juli

torsdag
torsdag
torsdag

PB Röd Tee
7.00 - 09.30
Slaggolf
7.00 - 09.30
+ 55 Jubileumstävling* 7.00 - 09.30

25 juli ingen gubbgolf p.g.a. golfveckan
1 augusti
8 augusti
15 augusti

torsdag
torsdag
torsdag

PB
Slaggolf
PB

7.00 - 09.30
7.00 - 09.30
7.00 - 09.30

22 augusti

torsdag

Slaggolf GK:s minne

7.00 - 09.30

28-29 augusti

Golfresan till HussBorg

5 septemb
12 septemb
19 septemb
26 septemb

Slaggolf Röd Tee
PB
Slaggolf
PB

8.00 - 10.30
8.00 - 10.30
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30

Slaggolf Avslutning

11.00 Kanonstart

torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

3 oktober torsdag

* Jubileumstävlingen kommer att spelas utanför ordinarie H +55 programmet.
Spelform meddelas senare.
Anmälan till dessa tävlingar sker senast tisdag klockan 23.00, när tävlingen spelas
torsdagar. Anmälan till tävlingen onsdag den 5 juni skall vara inlämnad senast måndag
den 2 juni klockan 23.00. Anmälan sker på Min Golf, via internet eller via terminalen i
klubbhuset.
Åke Wernersson. Roger Sjöholm och Stig-Lennart Eriksson

Tävlingskommittén hälsar er välkomna till säsongen 2013.
Vi börjar med lite nyheter för säsongen 2013.
Exakttävlingshandikapp
För att uppfylla nya ställda krav måste man under 2012 ha registrerat minst 4st ronder i git.
Eller om man har deltagit i tävlingar under 2012 så uppfyller man detta krav. Om man inte har
gjort detta under 2012 så måste man registrera 3st ronder nu under våren 2013 innan tävlingar
startar upp. Då uppdateras detta med automatik i git och man uppfyller krav för att deltaga
fullt ut i tävling.
Uppstart tävlingar.
Vi startar upp säsongen med Onsdagsgolf den 16/5 om banan tillåter spel på ordinarie
greener. Denna spelform fortsätter som föregående år med spel varje onsdag t.o.m augusti
med finalspel för de 20 bästa i september. ( man räknar de 5 bästa ronderna under säsong )
Olympiagolfen
Sedan rullar tävlingssäsongen igång på allvar den 25/5 med start av olympiagolfen, kostnad
för att deltaga i denna är 350kr för seniorer, för juniorer 250kr. För er som deltager i denna
tävling så tillfaller en summa av 100kr för seniorer och 50kr för juniorer till klubben. Men
denna tävling kan man även spela utan att spela olympiagolf till en ordinarie tävlingskostnad.
50 års Jubileum
Sedan kommer en tävling att gå av stapeln den 13 juli när klubben firar 50år. Denna
jubileums-tävling går i tidsenlig klädsel, för den som vill samt att vi spelar den gamla 9 håls
banan.
Golfveckan
Startar Måndag 22/7 V30 och pågår till Lördag 27/7 med avslutande fest på klubben. Onsdag
har vi Qviss kväll som vi hade föregående år. Detta hoppas vi att det skall bli lika lyckat i år.
Borttagna tävlingar
Nu till kommande säsong har vi lyssnat till er medlemmar och tagit bort lite tävlingar från
programmet. Tävlingar som vi tagit bort är följande.
Aktieslaget, Tee for Too, My Golf Tour samt Stadskampen.
Har ni medlemmar några funderingar kring tävlingar och arrangemang är ni hjärtligt
välkomna med synpunkter till oss i TK. kommittén.
Härmed hälsar vi i Tävlingskommittén hjärtligt välkommen till säsongen 2013. / Tk ordf.

Tävlingsprogram (preliminärt)
25/5
6/6
15/6
23/6
13/7
V30
3/8
10/8
17/8
25/8
7/9
21/9
28/9

Olympiagolfen
Flaggtävling
KM Foursome
Midsommarchansen
Jubileumstävling
Golfveckan
Km Singel
Brobergsgolfen
EGAs Irish Greensome
Golfresan
Onsdagsgolf Final
Winner Dinner
Funktionärsgolf

Golfveckan v.30
22/7
Golfbodens Bästboll
23/7
Sponsor vakant, singeltävling
24/7
Ramirents 6+6+6, lagspel
25/7
Karl hedins 36:a, singel
26/7
Dina golfen, 2-manna scramble
27/7
Krögargolfen, singeltävling
I detta program är inte onsdags-, dam- och juniortävlingar medtagna.
Mer information om våra tävlingar hittar du på ”Min golf” via www.golf.se
Tävlingskalendern kan komma att ändras under våren.

Dagordning vid ordinarie vårmöte
Torsdagen den 23 maj 2013
Tid: Klockan: 18.00
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 2012.

7

Revisorernas berättelse för år 2012.

8

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2012.

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

