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Städdagen blir mycket preliminärt,
i början av maj 2010, klockan 09.00
Som det ser ut just idag och med den väder information som finns
tillgänglig hoppas vi kunna ha vår städdag i början av maj.
Samling sker vid klubbhuset, eller på verkstaden eller ute vid 7:ans
greenområde, för de medlemmar som inte har något speciellt hål
att städa på. Ni som redan har ”ett gäng” går direkt ut till arbetsplatsen och städar. Glöm inte att det är ni själva som ansvarar att
”hålchefen” prickar av er. Sponsorer städar ideellt, ett stort tack!
Medtag kratta och arbetshandskar samt mycket energi så fixar vi
till vår fina bana så att vi snabbt kan komma igång och spela igen.
Information kommer att finnas på vår hemsida , under klubbnytt eller på telefon 0270-281300. Observera att det endast är/blir en
städdag.
Bo Svanberg svarar på frågor angående städdagen eftersom det
är Bosse som är ansvarig för organisationen runt städdagen i år.
Bo Svanberg kan man nå på telefon 070-3361105 se även sidan
26 vilka som är hålchefer på respektive hål/städplatser.

Hål statistik hela sommaren 2009, antal ronder 2950 tot. ant. slag 291 425
Hål Par Index
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Omslagsbild: 11 februari, så här mycket snö har
det inte funnits vid 1:ans tee sedan banan byggdes 1962, ej före det årtalet heller!
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Städdagen preliminärt sker den 8 maj, hoppas det blir tidigare!
Nedanstående hålchefer jobbade ifjol. Om Ni mot förmodan inte kan åtaga Er
uppdraget även denna säsong så skulle det vara mycket tacknämligt om Ni
kunde meddela Bo Svanberg 070-3361105 eller kansliet så att ersättare kan
utses. Bo Svanberg kommer att i god tid före städdagen sammankalla via brev
eller ett samtal, till ett möte och gå igenom städdagens program och vilka åtgärder som bankommittéen önskar ha hjälp med. Det kanske kan bli så att vi
inte städar på alla hålen utan sätter in punktinsatser på vissa projekt. Mera information kommer att delges på träffen. Vidare finns önskemål om att det skall
finnas listor på var man skall samlas och målsättningen är att det kommer sådana på vår hemsida. Detta för att man såväl gammal som ny medlem vet var
man skall gå för att anmäla sig.
Hål 1
Hål 2 + 17
Hål 3 och 4
Hål 5
Hål 6 och 7
Hål 7 b och 8
Hål 9
Torpet
Hål 10
Hål 11 och 12
Hål 13
Hål 14
Hål 15
Hål 16
Hål 18
Klubbhuset

Kent Leek och Lasse Modd ny
Tommy Andersson och Bengt Rönström
Jan Sundin och Erik Andersson
Lars-Olov Ström och Joakim Nerlund
Robin Klint och Conny Grundin
Åke Forslin och Anders Grahn
Marco Rådström och Jussi Trossmo ny
Erland Jonsson och Stefan Wiik
Ture Lindberg och Bertil Melin
Johnny S Andersson och Göran Nygren
Michael Fernqvist och Stefan Redin
Ann-Marie Segerholm och Ingmarie Sundling
Hans Hagelin och Lennart Kjellin
Lars-Erik Söderlund och Stefan Jansson
Roger Nilsson och Tommy Hedström
Hans Jonsson och Allan Fröberg

Ordförande säger:
Något försenad utgåva av Golfnytt, men bättre sent än aldrig.
Den gångna säsongen har bjudit på både med och motgång. Motgången var
den kalla våren med sämre växtlighet på framförallt greenerna. Det lades ner
mycket arbete för att få klarhet i vad det berodde på. Förhoppningsvis har vi
löst problemet. Medgången är att greenfee intäkterna ökade, vi har tappat några medlemmar dock inte mer än vad vi kalkylerat. Det gör sammantaget att
klubbens ekonomi har förbättrats.
I början på Januari, 2010, fick vi en vattenskada i klubbhuset, samtliga golv på
övervåningen är nu utrivna. Det mesta täcks av försäkringen, men det kommer
att bli en betydande kostnad för klubben. Vad gäller den ekonomiska delen klarar vi det genom att reservera överskottet från 2009 samt att omprioritera övriga investeringar. Vi får se det positiva i denna reparation, Klubbhuset ska vi
ju ha om 20 år också, så det är väl använda pengar. Några avgiftshöjningar blir
det inte p.g.a vattenskadan. I samband med Vårmötet kommer vi att kunna redovisa utfallet av detta. Min bedömning är att övrigt arbete på banan inte ska
påverkas av vattenskadan ekonomiskt. Vi har fortfarande en stabil ekonomi i
klubben mycket tack vare alla Ideellt arbetande medlemmar.
ETT STORT TACK TILL ER ALLA.
Som framgår av bladet har vi inte aviserat någon avgiftshöjning för 2010 I
medlemsavgiften ingår förutom spel på vår egen bana även fri greenfee i Bollnäs GK samt en greenfee på 100 kronor på Hudiksvalls GK samt nytt för i år
även på Ljusdal GK. Vi erlägger ingen tävlingsgreenfee på respektive bana.
Rabatten om 50:- är oförändrad inom distriktets greenfee pool inkl. Älvkarleby
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Som tidigare bjuder klubben på varmkorv och kaffe till alla som ställer upp och
städar på städdagen. Håll även utkik på hemsidan eller anslagtavlan på var
man skall sluta upp. I möjligaste mån kommer vi att försöka behålla de inarbetade grupperna men det kan ju bli en del omplaceringar från tidigare städdagar. Detta för att få så jämt antal ”städare” det går på alla stationerna.

Ett stort tack till Stefan och Jessica som på ett mycket trevligt sätt drivit restaurangen sedan 2002. Vi hälsar vår nye krögare Lennart Karlsson hjärtligt välkommen.
Ett stort tack till vår personal Per, Peter, Roland, Christer, Stefan samt Hasse
och Lars-Göran. Vår golfpro, Tobias blir kvar hos oss även säsongen 2010
Väl mött till en ny härlig golfsäsong 2010
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Kjell-Åke Nilsson
Ordförande

Tävlingskommittén 2010

Inbjudan till uppstartsläger för juniorer

Då var det dags igen för en ny säsong , tävlingskommittéen arbetar för närvarande med att få tävlingsprogrammet klart för säsongen. I denna upplaga av
golfnytt så skickar vi med ett preliminärt tävlingsprogram. Några nyheter i programmet har vi att bjuda på t.ex. Volvo Masters och Tee4two. Onsdagsgolfen
kommer tillbaka med 4 olika tävlingstillfällen. Startavgiften 50:- löses i kansliet
eller shopen, man spelar med valfri partner och lämnar in sitt signerade scorekort efter rundan. För att få deltaga i par tävlingar fr.o.m 17 juli skall man ha
minst 2 tävlingsnoteringar i GIT. Vi kommer utse tävlingsledare bland klubbens
medlemmar. När det gäller handicapfrågor så är Hans Wirtavuori och LarsGöran Lindgren ansvariga för dessa även i år.
Vi måste bli flera medlemmar i tävlingskommittéen för att tävlingsverksamheten skall kunna genomföras på ett bra sätt, är du intresserad av att hjälpa till så
kontakta mer än gärna någon i kommittéen eller ring kansliet. Inför denna säsong är målsättningen att dataterminalen skall flyttas ut till klubbhuset så att
alla kan använda den även när kansliet är stängt. Vi skall även försöka ordna
så att boka tider skall synas på TV skärmen vid tävlingskansliet.
Lars-Göran Lindgren
Ordf. Tävlingskommitten

Medlemsträning
Fjolårets succé! Kursen innehåller 40 timmars träning vid 40
tillfällen där vi går igenom de flesta slag du behöver på banan.
Vi går igenom både grundteknik, fördjupning och
spelförbättrande moment. Du går på hur många pass du vill.
Ett pass eller allihop.
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Kostnad: 900:- / person (oavsett hur många pass man går)
Håll utkik på anslagstavlan och hemsidan för kursschema och tider.

Missa inte denna chans till en bra start på säsongen där vi främst
tränar inspel och det långa spelet.
Dag och Tid:
8-9 maj, kl 16.00-18.00. Gruppindelning
och tider för respektive grupp meddelas
på hemsidan samt anslagstavlan efter anmälningstidens utgång.
Plats:
Rangen, Söderhamns Golfklubb
Ledare:
Tobias Grundin
Kostnad:
0:- alltså gratis!
Anmälan:
Senast den 29 april till kansliet på
telefon 0270-281300 eller via e-mail till
info@soderhamnsgk.com
Under träningspassen kommer klubben att bjuda på fika.
Om vädret inte är så vackert som förväntas och du är osäker om
dagarna kan genomföras ring till Golfboden 0270-281260 för
besked.

Golfkul
Anmälan till kansliet helst via mail till info@soderhamnsgk.com
Vad som behövs i anmälan är namn,
ålder och telefonnummer.
Gruppindelningen kommer som
tidigare att visas på vår
hemsida www.soderhamnsgk.com
anmälan vill vi ha senast
den 5 juni men för att vi skall kunna
planera in verksamheten
ser vi helst att ni anmäler er tidigare.
Mailen är öppen
24 timmar om dygnet.
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Glöm inte att Golfnytt numera finns som en pdf fil på vår hemsida,
www.soderhamnsgk.com, under fliken Klubbtidning.
Alla fotografier kommer i färg på skärmen, bra va!

Varmt välkomna

Bananläggningen våren 2010

Tävlingsprogram 2010 för Söderhamns Golfklubb

Säsongen 2009 är till ända men ett troget gäng fortsätter att spela fram till det
att snö och vinter sätter stopp.
Våra greener har blivit riktigt fina på höstkanten. Tidigare ville inte gräset växa
som vi önskade. För att se om vi kan förbättra förutsättningarna görs nu vintertäckning av 10:ans green med speciella dukar enligt beprövade metoder.
Vi ska också göra vårtäckning av en green med en annan typ av duk för att då
kunna se skillnad på metoder för just vår bana.
Vid maskinhallen pågår gjutning av en ny spolplatta för maskinrengöring. Där
ska vi kunna samla upp gräs och annat som följer med maskinerna efter det att
de har använts på banan.
Vidare pågår förberedelser för utgrävning av vattenintaget till bevattningspumparna. Rangens avvattning ska också åtgärdas genom att rensa de diken som
ligger några hundra meter utanför vårt område men som idag dämmer upp vår
lågt belägna range.
På parkeringen närmast klubbhuset har stenar grävts bort och beläggningen
ska lagas sedan håligheter fyllts igen.
Damernas omklädningsbyggnad har dränerats samtidigt som avloppsledningen från klubbhuset har reparerats.
Ombyggnad av restaurangköket står nu närmast på tur. Åläggande från kommunens miljö och hälsovårdsnämnd måste uppfyllas. Detta medför att en rad
bygg- el- och vvs-arbeten kommer att utföras under vintern. Sven-Erik Bohlin
håller i trådarna för detta. Här kommer att behövas hjälp av frivilliga krafter,
kan Du ställa upp med några timmar? Det ska rivas, bilas, laga, snickras, målas och hållas städat och snyggt.
Kontakta Sven-Erik eller Hasse W på kansliet för närmare detaljer.
De som skött vår bana denna säsong har varit Per Olnils, Peter Svensson,
Roland Larsson, Krister Karlsson och Stefan Svensson samt ett antal ynglingar
som sommarjobbat i olika perioder.
Vi säger tack till dessa för en väl genomförd säsong.
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Bankommiten genom
Lennart Lindberg

Maj
Datum Tid
Lör 22 09.00
Ons 26
Juni
Ons 05
Ons 09
Lör 12
Mån14
Fre 18
Sön 20
Tis 22
Ons 23
Sön 27
Tis 29
Juli
Tis 06
Ons 07
Lör 10
Sön 11
Lör 17
Tis 20
Augusti
Lör 07
Lör 21
Sön 29
Mån 30
September
Ons 01
Lör 04
Sön 12
Lör 18
Lör 25
Oktober
Lör 02

Tävling
Vårslaget slaggolf 3 klasser
Onsdagsgolf slaggolf 2 flytande klasser
Slagtävling 3 klasser
Onsdagsgolf slaggolf 2 flytande klasser
KM-Foursome slagtävling 36 hål open
Gästrike/Hälsinge oldboys B-klassen
Fd. Dagens Industri 3 manna scramble, kanonstart 12.00
Volvo Masters dam och herr klass bästboll poängbogey
Skandia Cup Juniorer
Onsdagsgolf slaggolf 2 flytande klasser
Midsommarchansen 3 klasser poängbogey från röd tee
vi sponsrar Pojkprojektet/Lillasyster
PGA pro am juniorer
Damdag 18 hål bästboll + 18 hål greensome
Onsdagsgolf slaggolf 2 flytande klasser
”Stadskampen” A-klassen, slagtävling
”Stadskampen” B-klassen, slaggolf
Q-tee mix greensome, kanonstart klockan 08.00
Gästrike/Hälsinge damer 50+
GOLFVECKAN program se sidan 6
Brobergsgolfen slaggolf 3 Klasser
KM herr och dam, 36 hål slagtävling open
Poängbogey 3 klasser
Gästrike/Hälsinge oldboys A-klassen
Skol- DM juniorer
Golfresan on tour, greensome
KM-åldersklasser samt juniorer open
Branchgolfen, Föreningar, arbetsplatser m.m
Flaggtävling, slagtävling 3 klasser
Avslutning Funktionärsgolf poängbogey
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GOLFVECKAN 26 - 31 Juli
Juli
Mån 26

Tee4two partävling

Tis 27

Slaggolf 3 klasser

Ons 28

6+6+6 bästboll, greensome, foursome

Tor 29

Team-Sportia 36 hål 2 klasser max 96 startande

Fre 30

Aktieslaget slaggolf 3 klasser

Lör 31

Krögargolf A-klass slagtävling samt B– och C klass spelar
slaggolf
Coca Cola Cup 18 hål poängbogey + 6 hål puttningstävling
för juniorer.

”Starta Upp” Kurs
Vi anordnar även i år de populära ”Starta Upp” kurserna. Detta är
en kurs för dig som vill fräscha upp befintliga kunskaper samt få
nya tips och råd inför sommarens utmaningar.
Kursen omfattar totalt 8 timmar där vi tränar 4 timmar på lördagen
och 4 timmar på söndagen.
Under kursen går vi igenom grundtekniken i puttning, långa- och
korta inspel samt sving.
Kursdagarna är 15-16/5, 22-23/5 samt 29-30/5. Kostnaden för
kursen är 900:- / person. Max antal deltagare är 8 stycken/grupp
och som vanligt är det först till kvarn som gäller.
Tag detta tillfälle i akt och få en bra start på golfsäsongen.
Anmälan och information på telefon 0270-281260 eller
070-8584171, Tobias Grundin.
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Den 28 mars 1960 valdes vår första ordförande, Lars
Dalman. Sedan vi bildades så har det endast varit 6
ordföranden i Söderhamns Golfklubb, nämligen:

Lars Dalman
Lennart Gabrielsson
Gunnar Fagerlund
Arthur Engberg
Gunnar Karlsson
Kjell-Åke Nilsson

1960 - 1968
1968 - 1977
1977 - 1993
1993 - 1999
1999 - 2005
2005 Mitten av februari, ladan på 12:an väntar på några golfspelare i sin ensamhet.
Slutet av feb betade en älgko med sin kalv på en fälld asp bakom ladan.
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Stig Bergström, ledamot
1.
sedan 1992
2.
hcp 11,2
3.
är intresserad att försöka medverka till att utveckla Söderhamns GK
4.
miljöarbeten och regelfrågor
5.
att ekonomin tillät renovering av klubbhus, övningsområde och drivingrange
6.
s.bergstrom@tele2.se
7.
att sätta mig in i de utmaningar som SdGK står inför samt att försöka
utveckla min egen golf
Ewa Sanderhäll, suppleant
1.
sedan 2000
2.
hcp 35,0 tyvärr går det åt fel håll
3.
jag är alltid tacksam för att det finns människor som alltid ställer upp i
styrelser, föreningar m.m. och ordnar för andra. Det känns rätt att ställa
upp och bidra så gott man kan, ge något tillbaka.
4.
jag tycker att det är kul när jag hör gästspelare, men även våra egna
medlemmar berömma klubben. Viktigt att arbeta för att människor känner sig välkomna och att det är en omgivning som är tilltalande.
5.
kan för lite om verksamheten så jag kan inte säga vad jag skall kunna
bidra med.
6.
eva.sanderhall@soderhamn.com
7.
vara aktiv i styrelsen och bidra så gott jag kan, och tanken är, som inför
alla golfsäsonger, så skall jag bli bättre golfspelare.
Conny Grundin, suppleant
1.
sedan 1985
2.
hcp 10,5
3.
vill vara med och påverka utvecklingen
4.
finish och utsmyckning av banan, förbättrad klubbkänsla samt förbättrade övningsområden
5.
elbelysning samt värmeslingor i banan för att kunna spela året om!
6.
connygrundin@spray.se
7.
att, om möjligt, integrera shop och kansli med klubbhuset.

2
2

Hej alla golfare!
Efter åtta säsonger har vi nu valt att tacka för oss. 8 år går otroligt
fort och att det skulle bli så många år trodde vi inte när vi stod där
första säsongen! Vi vill tacka alla våra gäster som har gjort det
möjligt för oss att vara kvar i så många år och som gjort dessa 8 år
till ett nöje.
Vi vill passa på att önska Lennart och Karin lycka till och hoppas att
alla gäster, gamla som nya fortsätter att besöka den så viktiga
restaurangen!
Vi hörs och syns men på "andra sidan" disken hädanefter och
"möjligen" ute på golfbanan.
Stefan

Stefan och Jessica

Vi hälsar Lennart Karlsson, vår nye restaurang arrendator välkommen till
Söderhamns GK.
Lennart är 55 år född i Ljusne. Har de senaste 20 åren verkat i Skellefteå, tidigare drivit golfrestaurangen på Skellefteå GK. Redan nu har Lennart varit ute
på banan och spelat samt varit med på uppbyggnaden av det nya köket. Som avslutning så undrar
vi.
Sommar eller vinter? -sommar
Bandy eller ishockey? -ishockey
Vilket lag håller du på? -vågar man svara Skellefteå AIK?
Favoriträtt bland hushållskosten? -raggmunk
med fläsk
Mjölk eller vatten? -vatten
Bästa bjudmaten till fest? - fisk är alltid gott
Jag vet att du spelar golf, handicap 10.
Driver eller ett lågt järn? -drivern
Wedge eller putter? -wedgen tillhör favoritklubban i bagen.
Har du redan nu någon nyhet inför säsongen? Lite för tidigt att komma med
nyheter redan nu, men dagens rätt samt några speciella golfmenyer kommer
att finnas till buds. Min förhoppning är att kunna erbjuda, servera en juniormeny till alla juniorgäster för ett bra pris. Jag skall försöka bidra med att klubben
får flera juniorer som börjar att spela golf.
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Att trivas samt att det finns god mat till ett bra pris tror jag på.
Tack för pratstunden och lycka till i sommar! Nu håller vi tummarna att restaurangen skall bli riktigt fin och att alla kommer att stortrivas med allt.

Kallelse,
till Vårmöte 2010

Vid frågor angående damsektionens tävlingsprogram, tveka inte,
ring:
Anitha Grundin:

0270-241404 arb. 0270-285454 bost

IngMarie Sundling:

0270-13713

Helena Hägg:

0270-14252, 070-9421887

Ewa Sanderhäll:

0270-285413

Enligt klubbens stadgar hålles vårmötet där redovisningen
av föregående år behandlas. Därutöver val av valnämnden för en tid
av ett (1) år.
Tid:
Plats:

Tisdagen den 11 maj klockan 18.00
Klubbhusets Restaurang, Sofieholm

Sidan 21

Föredragningslista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Upprop och fastställande av röstlängd.
Mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två (2) justeringsmän, som jämte
ordföranden justerar protokollet.
Styrelsens redovisning av verksamheten 2009.
Revisorernas berättelse för år 2009.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2009.
Val av ordförande och en ledamot i valnämnden för en tid
av ett år.
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller
röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
Övriga frågor.
Mötet avslutas
Styrelsen
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Ingång till klubbhuset, 19 feb 2010

Upptaktsträff Damer
Upptaktsträff med modevisning i klubbhuset tisdagen den 4
maj kl 18.30. Daily Sport och Golfshopen visar årets
golfmode. Lennart i restaurangen kommer att fixa till något
gott att äta.
Kuvertavgift 80,- dryck tillkommer.
Bindande anmälan senast den 30 april till vår egen mail
adress som är:
damsektionen@soderhamnsgk.com

TÄVLINGSPROGRAM 2010 för Damer
Öppet för alla damgolfare
Starttid: Sista start 17.00
Dag Tävling
Maj
11
18
25

Majblomman
Gullvivan
Liljekonvaljen

Herrar 55+, 65+, A– och B-klass

Spelform

Ansvarig

Poängbogey
Slaggolf
Bästboll slaggolf
startavg 150,-/par
inkl fika

Helena/Gunilla
Ingmarie/Ewa

Speldagar för säsongen 2010 enligt följande:
Anitha

Juni
01 Syrenen
Poängbogey
Helena/Gunilla
08 Sofieholms Damers
Vandringspris,
Slagtävling efterföljande
matchspel
Ingmarie/Ewa
15 Prästkragen
Poängbogey
Anitha
22 Smörblomman
Slaggolf
Helena/Gunilla
29 TEMA
Slaggolf,
startavg 80,- inkl fika
Ingmarie/Ewa
Juli
6
Nationell Damdag
13
Pionen
Slaggolf
Helena/Gunilla
20
Rosen
Bästboll slaggolf startavg
150,-/par inkl fika
Ingmarie/Ewa
Vecka 30
GOLFVECKAN
Augusti
03
Maskrosen
Poängbogey
Anitha
10
TEMA
Slaggolf, startavg 80:inkl fika
Helena/Gunilla
17
Blåklockan
Slaggolf
Ingmarie/Ewa
24
Höstlövet, sista tisdagstävlingen
Poängbogey
Anitha
September
12 söndag
Flaggtävling
Slagtävling,
första start kl 11.00
Damkommittén
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Säsongen 2010 närmar sig. I år är vi titelförsvarare
i A-klassen igen. Kom ihåg följande: H 55 klass A är mellan
+4—12 och klass B är mellan 16 - 36. Spelare mellan 12 och
16 väljer vilken klass de skall spela i under säsongen. Alla
tävlingsdagarna är bestämt att det skall vara på måndagar.
För övrigt är det inga ändringar.

fortsättning se sidan 21

Klass A
31 maj ………………
Högbo
14 juni ………………
Gävle
19 juli ………………
Bollnäs
02 augusti ………………. Hudiksvall
16 augusti..………….
Hofors
30 augusti …………..
Söderhamn
06 september……….. Reservdag
13 september……….. Reservdag

Klass B
Hofors
Söderhamn
Ljusdal
Högbo
Gävle
Hudiksvall
Reservdag
Reservdag
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Frågor eller funderingar angående Herrar 55+, Herrar 65+ Gästrike-Hälsinge
serien, ring Sten Sundström 0270-423125 som är samordnare för dessa
arrangemang på Söderhamns Golfklubb. 2009 blev Söderhamns GK 1:a i Aklassen och tog därmed sin tredje raka seger och behåller vandringspriset för
alltid. A-laget siktar på att ta sin fjärde raka seger i serien. Nu håller vi tummarna för B-klassen skulle smaka fågel att vinna dubbeln säsongen 2010.
Sten Sundström som aviserat sin avgång till nästa säsong.
Herrar 55+, Seniorgolfen på Söderhamns Golfklubb 2009
Seniorgolfarna har under säsongen 2009 spelat 20 deltävlingar. 95 spelare
hade chans att bli totalsegrare. Vann totalt gjorde Lennart Gustavsson på fler
första platser, 2:a kom Sven-Erik Gustafsson. Specialtävlingen ”Gunnar Karlsson´s minne” vanns av Jussi Trossmo.
Den obligatoriska resan gick i år till Aspeboda Golfbana i Falun/Borlänge. Vädret gick emot oss med hällregn första dagen, så vi fick bryta den rundan.
Segrade gjorde Lennart Gustavsson med Åke Wernerson på andra plats.
Matchserien i år vanns av Alvar Vestman som slog Sten Sundström i finalen.
Under året har många av våra spelare deltagit i Gästrike/Hälsinge serien.
Fortsättning på sidan 15

Pär Eismar, sekreterare
1.
sedan 2003
2.
hcp 22,0
3.
tycker det är envar medlems uppgift att efter bästa förmåga medverka i
klubbens verksamhet
4.
är intresserad av att driva frågor som t. ex. bidrar till medlemmarnas trivsel
5.
en tidig vår och en varm sommar
6.
per@eismar.se
7.
spela på min hcp

Tävlingsprogram 2010, Herrar +55
Maj
14
20
27

08.00 – 10.30
08.00 – 10.30
08.00 – 10.30
Juni
03
07.00 – 09.30
10
07.00 – 09.30
17
07.00 – 09.30
24
07.00 – 09.30
Juli
01
07.00 – 09.30
08
07.00 – 09.30
15
07.00 – 09.30
22
07.00 – 09.30
Augusti
05
07.00 – 09.30
09-11
19
07.00 - 09.30
26
07.00 – 09.30
September
02
08.00 – 10.30
09
08.00 – 10.30
16
09.00 – 11.30
23
09.00 – 11.30
30
11.00 -

Poängbogey , obs fredag
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Sillgolf med lunch, slaggolf, kanonstart
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf
Greensome lottade par, Slaggolf
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Poängbogey
Resan till Åland
Gunnar Karlssons minne, slaggolf
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf, avslutning, kanonstart.

Anmälan senast tisdagar klockan 23.00, två dagar före tävlingen. Anmälan till
fredagen den 14 maj senast onsdagen den 12 maj klockan 23.00 Anmälan
sker via internet eller via vår terminal på kansliet.
Ingen efteranmälan godtages .
Välkommen till årets ”Herrar 55+ Tävlingar 2010”.
Svinga lugnt ——— Putta lite.

Seniorgolfsektionen
Åke Wernersson, Lars-Göran Lindgren, Lars-Olov Ström och Roger Sjöholm

Bengt Jonsson, kassör
1.
sedan 1973
2.
hcp 4,8
3.
mycket intresserad av ungoms idrott
4.
vill driva på banans utveckling
5.
lägga mera arbete runt green områdena
6.
jonnils@telia.com
7.
försöka få tillstånd en ombyggnad av 4:ans green så den kommer närmare dammen
Lennart Lindberg, ledamot
1.
sedan 1984
2.
hcp 10,7
3.
är representant för bankommittéen
4.
allt som tillhör banan och dess byggnader
5.
bättre markförhållanden för vår bana utan tjällyftningar
6.
lennart.lindberg@soderhamn.com
7.
utnyttja de resurser vi har på ett vettigt sätt
Tommy Hedström, ledamot
1.
sedan 2003
2.
hcp 18,6
3.
hoppas att jag kan tillföra något
4.
säkerthetsfrågor kring tee och green
5.
en bunt pengar för att ha flera banarbetare, samt utsmycka
banan och anläggning
6.
tommy.hedstrom@soderhamn.com
7.
bidra med ett aktivt styrelsearbete, samt jobb på klubbhuset
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Fortsättning på sidan 22

En kort presentation,
av styrelsen och suppleanter
Söderhamns Golfklubb säsongen 2010.
Följande 7 frågor ställdes till styrelsen. Ta tillfället i akt och skicka ett mail om
du har en fundering eller ett tips på saker som kan lyfta eller höja vår verksamhet på Sofieholms vackra golfbana. Du vet väl att på e-mail adressen
info@soderhamnsgk.com kan du alltid maila in dina åsikter och ideer.
Här kommer en del frågor och svar från styrelsens representanter:
1
Har spelat golf sedan.
2
Har just nu handicap.
3
Jag sitter i styrelsen för att jag.
4
Jag är mycket intresserad av att driva följande frågor.
5
Fick jag bestämma så skulle jag önska mig.
6
Jag nås på följande e-mail adress.
7
Min målsättning inför den närmaste framtiden är.
Kjell-Åke Nilsson, ordförande
1
sedan 1995
2
hcp 7,3
3
stort intresse för golfen
4
fungerande bana idag men även imorgon
5
sommar året runt
6
kjellakenilsson@gmail.com
7
att utveckla banan och klubbsamhörigheten
Staffan Söderlund, vice ordförande
1.
sedan 1963
2.
hcp 16,5
3.
vill utveckla golfen i Söderhamn till att bli en ”social” motionsverksamhet
men även en elitsatsning som skall locka….
4.
se ovan
5.
organiserade besök på banan i augusti september för idrottsföreningar,
studieförbund, företag, skolor, fackliga organisationer, kommunala
avdelningar, viktigt att hitta kompisgäng som kan börja samtidigt.
6.
staffan.soderlund@soderhamn.com
7.
samarbete med Hälsingeidrott avseende den teoretiska delen, samarbete med gymnastiklärare, korpen, studieförbund etc.
18

Söderhamns Golfklubb 2010
STYRELSE OCH REVISORER
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Suppleanter

Kjell-Åke Nilsson
Staffan Söderlund
Pär Eismar
Bengt Jonsson
Lennart Lindberg
Tommy Hedström
Stig Bergström
Ewa Sanderhäll
Conny Grundin
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KOMMITTÉER och SEKTIONER
Verkställande utskottet (VU)
Kjell-Åke Nilsson, ordförande
Pär Eismar
Bengt Jonsson
Bankommittén och
Anläggningskommittén
Lennart Lindberg, ordförande
Sven-Erik Bohlin
Bo Svanberg
Robin Klint
Lotta Rådström
Pär Olnils adj.

Marknadskommittén och
Medlemsektionen
Vakant, ordförande
Hans Wirtavuori adj.
Ivan Lundström adj.
Tobias Grundin
Vakant
Elit-och Ungdomskommittén
Staffan Söderlund, ordförande
Bengt Jonsson
Torbjörn Orre
Tobias Grundin, Pro

Miljö sektionen

Tävlings- och hcp kommittén

Nisse Bohman
Lotta Rådström
Pär Olnils adj.

Lars-Göran Lindgren, ordförande
Sören Valdhav
Gunilla Valdhav
Joakim Nerlund
Vakant

Idrottsansvarig
Staffan Söderlund
Handikappsansvarig/
Funktionshindrade
Hans Wirtavuori
Hemsida och Information
Hans Wirtavuori
Patrik Sköld
IT-ansvarig
Lasse Andersson
Kort hålskommittén
Kjell-Åke Nilsson, ordf
Ivan Lundström
Lennart Lindberg
Pär Olnils

Helena Hägg
Ewa Sanderhäll
Gunilla Valdhav

Distriktets seriespel för damer 50+ spelas enl följande:
Hofors 14 juni, Bollnäs 30 juni, Söderhamn 20 juli, Hudiksvall 16
augusti och avslutningen sker i Gävle 4 september.
Vi berättar mera om denna tävling på upptaktsträffen.
Välkomna !!

Seniorgolfen
Åke Wernerson
Lars Olov Ström
Lars Göran Lindgren
Roger Sjöholm

Damsektionen

Valberedningen
Vakant, ordförande
Ann-Marie Segerholm
Vakant
Revisorer

Medlemmar i SÖDERHAMNS GOLFKLUBB…..

Anders Johansson
Ulf Johansson
Maria Löfström, suppleant

Damsektionen
Anitha Grundin, ordförande
IngMarie Sundling

I år har Svenska Golfförbundet samma system angående medlemshantering samt fakturering av deras avgifter som förra året.
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Vårt nya försäkringsbolag, TRYGGHANSA
Fr.o.m. säsongen 2010 har vi en plötslig utifrån kommande olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften.
Försäkringen täcker utifrån kommande skada typ, arm-, ben-, hand skada som
gör det svårt att fortsätta sitt golfspelade denna säsong.
TRYGGHANSA startar sin golfsäsong 1 mars och avslutar den samma den
sista oktober detta för att så gott som möjligt täcka in hela Sveriges golfs.
Avräkning sker i förhållande till när skadan sker.
Givetvis hoppas vi att ingen skall behöva utnyttja denna försäkring men det
kan ju vara bra att veta att den numera finns.
Anmälan om ev. skada som gör att man inte kan fortsätta spela görs till kansliet som vidarebefordrar anmälan till berörd part. Eftersom detta är alldeles nytt
så har jag inte alla uppgifter helt klara för mig.
Anmäl olycksfallet till kansliet så tar jag reda på allt vad som behövs för att utnyttja denna försäkringvia vår försäkringsmäklare, Provins Insurance.

Det nya från säsongen 2009 är att det tas ut 4 listor under säsongen. Den lista som har flest medlemmar används som faktureringsunderlag. Detta innebär
att alla golfklubbar kommer att få sin faktureringslista plockad från den
första listan, tror jag. Det innebär också att man måste vara extra noga 17
med att ta bort medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift extra tidigt i år. Vem vill betala nästan 300:- helt i onödan per medlem till Svenska
Golfförbundet om det senare visar sig att man inte skall vara medlem i år.
På Söderhamns Golfklubb kommer alla som inte betalat sin avgift före mitten
av april, senast, bli borttagna från GIT. Detta kommer medlem att märka genom bl.a. att det inte går att anmäla sig till tävling, går inte att spela på andra
banor, det går inte att boka tider, det går inte att komma in på www.golf.se
med sitt GOLF-id och man får inte tidningen Svensk Golf i brevlådan.
Till Er som redan nu vet att ni skall göra ett uppehåll eller tänker sluta med
golf skulle det vara väldigt bra om ni tog kontakt med kansliet eller via mail
meddelar detta. Medlemsavgiften är vår största inkomst och väldigt viktigt att
veta hur mycket pengar man kan räkna kommer in. Stora investeringar är på
gång i klubbhuset och kring områdena, kräver bra kontroll av ekonomin.
Hans Wirtavuori /e.u./

ordentlig modell och organisation kring träning/tävling för våra framtidslöften.
Väl mött!
Elit- och ungdomskommittén
g.m Tobbe Grundin

Styrelsen har fattat beslut om att även denna säsong skall icke
medlem tillsammans med en medlem kunna provspela vår fina
bana. Fritt spel för icke medlem gäller alltså fredagar efter klockan
15.00. I vanlig ordning beställer man tid och får godkänt av kansliet
innan man peggar upp. Det kan ju vara så att banan är mycket
upptagen vissa freedagar och då gäller inte detta erbjudande av
förklarliga skäl Denna förmån är tänkt att kunna utnyttjas någon
gång under sommaren och förhoppningen är att det skall generera
nya medlemmar till klubben.
Varmt välkomna och prova på golfspelet.

Konstcupen fortsätter men med ett annat upplägg. Den kommer som vanligt
att spelas i matchform, men som Irish greensome. Det som också är nytt för
året är att det är en tävlingen öppen för mix par (det är alltså inte bara för äkta
makar och sambos). Båda spelarna måste ha officiellt handicap. När poolspelet är färdigspelat går de två bästa paren vidare från varje pool, förutsatt att
spelarna har minst tre singelronder noterade i sitt handicapregister. Tävlingen
kommer att spelas över hela sommaren och avslutas med en gemensam middag och prisutdelning en lördagskväll i september som bestäms senare.
En singeltävling för de som deltagit i Konstcupen kommer förhoppningsvis att
kunna genomföras på lördagen då avslutnings middagen genomförs.
För startavgiften 450 kr/par får ni som vanligt chansen att vinna ett konstverk,
motion, träffa andra golfspelande par och en fin middag.
Anmäl er senast 21 maj till Nisse Bohman 070-3360105 eller till Maggie KällBohman 070-5423415 eller via mail; nisse.bohman@pavilionclub.se
Välkomna till trevlig samvaro i form av golf och middag. Minst 20 par skall det
vara för att tävlingen skall genomföras denna sommar.
Maggie och Nisse
Tidigare segrare och finalmotståndare.

Damsektionen 2010
Vi som jobbar i damsektionen är:
Anitha Grundin,
IngMarie Sundling,
Helena Hägg,
Ewa Sanderhäll,
Gunilla Valdhav,

KONSTCUPEN 6 ÅRS JUBILERAR

285454
13713, 073-0491314
14252
070-3121982
070-2170228
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Vi hälsar alla damgolfare välkomna till årets säsong. Vi kommer som vanligt att
spela på tisdagar mellan kl 16-17.00. Tävlingsformen är som tidigare år varierande poängbogey och slaggolf. Startavgiften är 60:-, vid Tema-tisdagarna
som inkluderar fika är avgiften 80,- samt vid partävlingarna är startavgiften
150,- som också inkluderar fika. 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 som du hittar på sidan 20.
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2005 Henrik o MaryAnn Andersson, 2:a Kalle Forslin o Margareta Eriksson
2006 Henrik o MaryAnn Andersson, 2:a K-G o Eva Engström
2007 Bo o Britt-Marie Svanberg, 2:a Leif o Carina Allansson
2008 Bo o Britt-Marie Svanberg, 2:a Göran o Annica Nygren
2009 Barbro och Leif Bergström, 2:a Margaretha Eriksson och Kalle Forslin
2010 Alldeles för svårt att tippa denna säsong.

Nybörjarkurs
Det är hög tid att anmäla sig till vårens nybörjarkurser.
Kostnad för seniorer är 1900:- och juniorer 1400:Anmälan och information på
telefon 0270-281260 eller 070-8584171.

Tre små saker som gör livet glatt för alla golfare!

Glädjande kan vi konstatera att Söderhamns GK vann A-klassen för tredje året
i rad. Tommy Andersson vann open– samt hcp klassen i stor stil.
Vi gratulerar alla segrare under 2009 och alla andra som inte vunnit men som
kämpat väl.

- Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torven.

Ps. ”Sillgolfen” under år 2010 spelas endast som en 18 hålstävling med kanonstart och avslutas med gemensam ”silllunch”. Trevlig vinter o vår önskar vi som
håller i trådarna,
Seniorkommittén

- Kratta efter dig i bunkern och lämna
hela krattan
kvar i bunkern när du går!
- Alla som kommer efter dig kommer att
uppskatta att du gjort det!
GOLF ÄR LÅNGROLIGT !
Till alla förare och passagerare på UTVIKSVÄGEN!
En vädjan från oss alla som bor och promenerar på
utviksvägen om att Vi alla golfare håller hastighetsbegränsningen och KÖR FÖRSIKTIGT på vägen.
Vi golfare måste vara ett föredöme på resan
till och från GOLFBANAN.
Ett stort TACK för er samverkan,
Till att vi alla känner oss säkra och trivs på
vägen!
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Elit– och Ungdomskommitten 2010
Inför årets seriespel har vi flyttats från det norra distriktet till Upplandsdistriktet.
Det beslutet togs emot med varm hand då vi anser att detta bör främja våra
egna spelares utveckling. Nu kommer vi att få möta bättre och mer professionellt motstånd på bättre golfanläggningar. Med detta tror vi att vi på sikt har
större chans att etablera ett bra representationslag.
Inför förra säsongen besökte vi skolklasser och informerade och bjöd in till
”prova på golf”. Det gav inte lika bra resultat som vi önskat. Enligt flera undersökningar är förälderns påverkan den största anledningen till varför ett barn
börjar spela golf. Så länge föräldrarna inte spelar är det jättesvårt att få ut nya
ungdomar till golfbanorna. Kompisar är de som har näst störst påverkan.
Därför har vi för avsikt att denna säsong utnyttja den resursen i jakt på nya
ungdomar.
För de juniorer som redan spelar golf fortsätter vi med träningen under sommarlovet. För de yngre utövarna finns golfkul som är en inkörsport till golfen.
Golfkul är från 8 år och kräver inga förkunskaper. Anmälan sker till kansliet så
snart som möjligt dock senast den 5 juni. All juniorträning startar under andra
veckan på sommarlovet på grund av fotbollskolan som prenumererar på den
första.
Vi har svårt att fylla på med nya spelare i A-lagstruppen. En anledning är
naturligtvis utflyttning från Söderhamn när juniorerna utexamineras från skolan.
En annan orsak är att vi idag har för få ideella ledare/föräldrar
som hjälper till med extra träningar och skjutsar till tävlingar. För
att på sikt bli en duktig golfspelare måste juniorerna komma ut
till andra golfbanor och tävla mot likasinnade. Vi hoppas och tror
att vi får mer hjälp i framtiden så vi återigen kan bygga upp en
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