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Korthålsbanan i stan…..
Om allt fungerat som planerat skall alla hålen vara öppna när
detta läses. Man får verkligen hålla bägge tummarna att vi slipper liknande problem som uppstod i somras med förstörda
greener och för oss stora reparationskostnader.
Vem blir den förste att spela de nio hålen på par, dvs 27 slag?
Alla vi som gillar att spela golf får se till att vi håller ett extra
vakande öga på korthållsbanan. Skulle det visa sig att det finns
spelare på banan som inte sköter sig, tala då om för dem hur vi
vill ha det.
Vår målsättning är att redan under maj månad kunna ha någon
anställd som sköter greenfee, uthyrning av klubbor och bollar
samt bistå med information och visa hur man slår en golfboll.
Intresserade skolungdomar som kan tänka sig att arbeta på
korthålsbanan i sommar ring under kontorstid på 0270-281300
eller skicka en intresseanmälan till: hasse@soderhamnsgk.com
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Lars Erlandsson skriver om hur det är att
leva och spela golf i Kina. Kolla på sidan
21 och 22 så får du mera fakta. Håller
med Lars att klubbhusen ser stora ut…….

ingen roll vad du säger, caddyn ger sig inte. Med tanke på spelstandarden här i Kina
räknas även jag till de långt slående (märkligt) och det tar lång tid innan man lyckats
övertyga att för ett slag på 135 meter behöver jag en järn 9 och inte en järn 5. All banpersonal är utrustade med hjälmar, vilket också behövs eftersom ingen större hänsyn
tas till arbetarna. Hjälmarna är dock i annan modell än våra, kvalitén tveksam men
med mycket stora skärmar för solen och i härliga pastell färger. Vill gärna se Pär, Peter, Kenneth, Roland och övriga i dessa
hjälmar till sommaren.
Ett stort undantag är Mission Hills som
består av mer än 10 väl designade banor
ritade av Annika, Faldo, Norman, Nicklaus
mfl. Denna enorma anläggning ligger bara
1,5 timme från oss och jag kommer inte
att flytta hem innan jag har spelat på
minst hälften av banorna.
Vi ses i sommar,
Lars Erlandsson
Fint skall det vara när Lars Erlandsson kommer på
besök.

Städdagarna blir preliminärt den 28 och 29 april,
klockan 09.00
.

Som det ser ut just idag och med den väder informations som
finns tillgänglig kommer vi att kunna ha våra städdagar i slutet
av april.
Samling sker vid klubbhuset, verkstaden och 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
platsen och städar. Glöm inte att det är ni själva som ansvarar
att ”hålchefen” prickar av er. Sponsorer städar ideellt.
Medtag kratta och arbetshandskar samt lite energi så fixar vi
till vår fina bana så att vi snabbt kan komma igång och spela
igen.

Glöm inte att Golfnytt numera finns som pdf fil på vår
hemsida, www.soderhamnsgk.com
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Våren är här?
I skrivande stund ser det ut att bli en rekordtidig start på
golfsäsongen, på Sofieholmsbanan.
Korthålsbanan kommer att färdigställas den 11 april, efter det
kommer alla nio hålen plus övningsgreenen vara öppen för spel.
Jag har under påsken borstat alla greenerna och just nu ser det
ganska bra ut. Växtligheten runt greenerna har av förklarliga
skäl ännu inte kommit igång. Lite blött på en del ställen men
förvånansvärt torrt på korthålsbanan är det.
Tobias Grundin är vår Pro även denna säsong. Snart kommer
shopen återigen vara öppen med en massa nyheter. Förhoppningsvis kan ranchen öppnas inom kort. Vi är mycket glada åt
att kunna hälsa ”Tobbe” välkommen. Stefan Svanberg kommer
som tidigare säsonger att sköta om restaurangen och uthyrningen av torpet vilket borgar för ett gott mottagande och bra mat.
Hans Wirtavuori vår intendent kommer att ha Lars-Göran
Lindgren som medhjälpare på kansliet under säsongen.
Ban personalen, Per Olnils, Peter Swensson, Kenneth Fernlund,
Roland Larsson och Christer Karlsson. Alla är välkomna tillbaka
till ännu en säsong på vår fina golfbana som i år utökats med
”banan i stan”. Vi är väldigt nöjda med hur banan sköts av Er.
Vi ser fram emot en härlig golfsommar med många och bra rundor. Om vi gemensamt strävar att genomföra golfrundorna
något snabbare kommer vi att öka trivseln ytterligare.
Avslutningsvis önskar jag, personal, nya som gamla
medlemmar, sponsorer och greenfee gäster välkomna till ännu
en härlig golfsommar.
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Kjell-Åke Nilsson
Ordförande

Tävlingskommittén 2007

Golf på andra sidan

Anmälningar till tävlingar säsongen 2007
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Anmälan till alla tävlingar kommer att ske via Internet eller terminalen på golfbanan. OBS! Du måste alltid använda golfens ID kort
när Du anmäler dig via terminalen i klubbhuset.
På anslagstavlan kommer det som vanligt att sitta information om tävlingarna, men ingen anmälningslista. Du anmäler dig istället via terminalen som finns mittemot anslagstavlan i klubbhuset.
Som du ser i tävlingsprogrammet finns inga Onsdagstävlingar
inlagda, men jag tror mig veta, att om det finns önskemål om att återinför dessa tävlingar. Så fixar vi det på ett eller annat vis.
Som ni ser på dra sidan där tävlingsprogrammet finns så saknas ganska många sponsorer till våra tävlingar. Om någon som läser detta har
förslag på sponsorer tag gärna kontakt med undertecknad.
Lycka till, med årets golfsäsong!

Lars-Göran Lindgren
Ordförande, tävlingskommittéen

Hej Tävlingsledare!
Ingen är nämnd men inom kort kommer ett brev hemskickad som talar om att DU blivit uttagen till tävlingsledare. Vi provar en annan variant i år som blir en mer personlig kallelse. Som ett litet tack för att
DU ställer upp kommer DU att bli inbjuden till en scramble tävling
med middag och prisutdelning för alla funktionärer, den 29/9.
Skulle DU inte kunna vara tävlingsledare på utsedd tävling vill vi
att DU byter tävling med någon annan tävlingsledare i tävlingsprogrammet.
För att DU skall få en inblick i era uppgifter så kommer vi att genomföra en info träff för de som så önskar. Vi kommer med mera information i utskicket till alla utsedda tävlingsledare.
Anmäl Er till kansliet, telefon 281300 under arbetstider, om ni redan
nu kan och vill ställa upp och hjälpa tävlingskommittéen.
Vi tackar på förhand och välkomnar er till säsongen 2007.
Med golfhälsningar
Tävlingskommittéen

Är sedan snart ett år bosatt på andra sidan, i sydligaste Kina efter kusten mellan Vietnam och Hong Kong. Monika och jag bor i en for kineserna liten landsortshåla pa 1,2
miljoner innevånare som heter Beihai och ligger i Guangxi provinsen (45 milj inv). Jag
jobbar fortfarande åt Bergvik Ala, förlåt, Stora Enso, numer med att försöka få kineserna att använda maskiner i skogsbruket istället för som nu, kniv för avverkning, axlarna
för att transportera virket till väg och handlastning på lastbil som är något större än en
pick up. Det liknar det skogsbruk vi hade i Sverige på 50-talet bortsett från hästarna
som här är uppätna.
Nu över till något viktigare, golf i Kina.
Golfen kommer starkt över hela landet
och det saknas inte pengar. Att spela är
dyrt även för oss västerlänningar och kanske bara ekonomiskt möjligt bara för någon promille men 0,1 % av 1 300 000 000
innevånare blir några stycken (1,3 miljoner). Banorna eller anläggningar rättare
sagt ligger i närheten av de större städerna (>3 milj) och är ofta mycket påkostade
Lars Erlandsson på tee, full laddad med energi och
med klubbhus mer liknande palats en
redo för en 18 håls runda i KINA.
våra jämförelsevis enkla byggnader. Är
dom vackra? Nae, det är inte mycket av
det nybyggda som är estetiskt tilltalande, här har storleken större betydelse. Varje
bana är en sammanfattning av banorna i Europa och Amerika. På min ”hemmabana”
har t.ex. Annika Sörenstam ritat ett hål, ett par kända Australiensare några hål, en
Amerikan några andra osv. Det är en salig blandning av karaktär och tveksamt om
dom har ritat banorna med vetskapen om terrängen. Ett av hålen ligger utmed en sjö
(konstgjord) och har på andra sidan fairwayn en damm! Nästa hål har från klubb tee
180 meter över vattenhindret som korsar fairway och på andra sidan finns mer bunkrar en gräs. Banorna görs oftast väldigt svåra vilket är märkligt med tanke på kvalitén
hos de lokala golfspelarna. Någonting positivt är hastigheten på golfbanorna, kineserna är oftast mycket stressade och inte så intresserad av resultatet.
Det är gott om personal på alla anordningar i Kina även på golfbanorna, runt och på
banorna kryllar de av folk som krattar, samlar skräp, planterar, sår osv vilket också
märks på finishen. Enda klagomålet förutom designen är klipphöjden på fairways, gräset växer oerhört snabbt under regnperioden klippning är nödvändig mer än en gång
per dag. Caddies är som på många andra ställen obligatoriskt och dom hjälper dej med precis allt. Caddyn markerar bollen, visar vilken riktning du ska
putta (ibland får man rätt linje), vilken klubba du ska använda, när du ska
dricka osv. Det är lika spännande varje gång de ska föreslå klubba, det spelar
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Datum

Tävling/aktivitet

Särskild information

Tävlingsprogram 2007 för Söderhamns Golfklubb

Maj
2
8
15
22
29

Upptaktsträff
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf

Maj

5
12
19
26

Poängbogey
GSK - slagtävling
Tre klubbor - slaggolf
Slaggolf

Juni

Juni

Juli
3
Triss Lady
10
Nationell Damdag
17
"hidden holes" - poängbogey
24
Slaggolf
31
"Getingen" - slagtävling (spel fr 150-markeringen)
Augusti
7
Poängbogey
14
Golfveckan ingen spec tisdagstävling
21
Slaggolf
28
Poängbogey
September
4
9-hålsbanan - poängbogey
11
9-hålsbanan - poängbogey
18
Flaggtävling - slagtävling
Anmälningsavgift 60 kr

Anmälan sker via internet på www.golf.se eller via terminalen
i klubbhuset senast måndagar kl 14.00. Ett utförligare tävlingsprogram med tävlingsledare m.m. kommer vi att dela ut på
Upptaktsträffen den 2 maj.

Datum Tid

Tävling

Lör 19 09.00

Vårslaget, Poängbogey, A vit/blå, B-C gul/röd
Kjell Fredin och Lena Jonsson
Slaggolf A-B-C klass
Lars Ekmark och Jan Strandlund

Sön 27 13.00

Ons 06 08.00
Sön 10 14.00
Fre 15 12.00
Sön 17 14.00
Tis 19 13.00
Ons 20 11.00
Sön 24 13.00
Ons 27 17.00
Tor 28 13.00
Lör 30 06.00

Juli
Sön 01 06.00
Tis 10 06.00
Lör 14 08.00
Sön 22 13.00
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Greensome
Karl Einar Forslin och Margaretha Eriksson
Slagtävling, A vit/blå, B-C gul/röd
Stefan Jansson och Urban Lindberg
DI-Golfen, Scramble, Kanonstart
Hans Wirtavuori
Slaggolf, A vit/blå, B-C gul/röd
Marco Rådström och Linus Rådström
Gästrike/Hälsinge Serien B-klass
Sten Sundström
PGA Junior Pro Am klubbkval, Ungdomstävling
Tobias Grundin
”Midsommarchansen- Stödjer Pojkprojektet”
Slaggolf, Rött tee
Robin Klint och Berit Klint
Korthålsbanan i stan, slagtävling 2 flytande klasser
Lars-Göran Lindgren
Skandia Cup, Ungdomstävling
Elitkommittén
Div 3 Herrar, seriespel
Tävlingskommittén
Div 3 Herrar, seriespel
Tävlingskommittén
Nationell damdag, 36 hål
Damsektionen
Citroěn Golf Tour, kanonstart.
Tävlingskommittén
Bästboll+Greensome+Foursome, 6+6+6
Nils-Erik Bohman och Maggie Käll-Bohman
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Augusti
Ons 01
Lör 04 07.00
Sön 05 08.00
Tis 7

11.00

Information från damsektionen
Gävleborgstouren
Elitkommittén
Brobergsgolfen Slaggolf. A-B-C klass
Lars-Göran Lindgren
KM seniorer damer och herrar, 36 hål slagtävling, open
Torsten Jonsson och Lennart Pettersson
Regionskval Skandia
Elitkommittén
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September
Lör 01 09.00
Lör 08 10.00
Sön 09 08.00
Tis 11 12.00
Lör 15
Lör 23 09.00
Lör 29 10.00

Tisdagsgolf
Slagtävling, A vit/blå, B-C gul/röd
Kerstin Eriksson och Jan Westling
KM Foursome, 36 hål slagtävling, open
Tävlingskommittén
KM Juniorer och Åldersklasser 36 hål samt 18 hål,
Slagtävling
Anders Hjort, Paul Bergman och Tomas Pettersson
Reservdag för Gästrike/Hälsinge Oldboysserien
Sten Sundström
Branch Golf, Föreningar, Arbetsplatser etc.
Ansvarig: Hans Wirtavuori
Aquarena - Hällåsen, Avslutningsrundan
Slagtävling, 2 flytande klasser ,Hcp 0-36
Göran Nygren och Bengt-Olov Persson
Funktionärsgolf med middag, Scramble Slagtävling
Kanonstart
TK

Varje tisdag under golfsäsongen har vi tjejer/damer en
"egen" tävling. Starttiden är mellan 16.00-17.00.

Sön 13 06.00
Tis 15 06.00
Ons 16 06.00
Fre 18 06.00
Lör 19 06.00

Kurirens 6+6+6, Fyrboll+Greensom+Foursome
TK
Söderhamns GK´s A+B+C klass.
TK
Söderhamns GK´s Slaggolf, A-B-C klass
TK
Resecity´s Foursome Slagtävling
TK
Söderhamns GK´s 36;a st. A+B klass,
max antal 96, max hcp 20,4
TK
Golfrestaurangen A Slagtävling B Slaggolf kanonstart
TK, Stefan Svanberg
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Vi spelar antingen poängbogey eller slaggolf. Se tävlingsprogrammet,
på sidan 20.
Startavgiften är 60 kr. Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut
och vid vissa tävlingar ingår även fika.
Du anmäler dig antingen via internet eller på terminalen i klubbhuset
senast måndagar kl 14.00.
Vid frågor kontakta gärna någon av oss i damsektionen.
Vi berättar mera vid upptaktsträffen 2 maj på Golfklubben. Kom och
känn atmosfären. Ni är varmt välkomna!!
Damsektionen

GOLFVECKAN 11—18 Augusti
Lör 12 06.00

Vi som jobbar i sektionen är:
Anitha Grundin,
tel 285454
IngMarie Sundling,
tel 13713
Berit Klint,
tel 284585
Ewa Sanderhäll.
tel 285413
Helena Hägg,
tel 14252
Helena Nyström,
tel 19461

UPPTAKTSTRÄFF DAMER
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Upptaktsträff med modevisning onsdag 2 maj kl 18.30
Daily Sport och Golfshopen visar årets golfmode.
Stefan i Restaurangen kommer att blanda en härlig
sallad till oss. Kuvertavgift 60 kr, dryck tillkommer.
Bindande anmälan senast 25 april till:
Helena Hägg,
eller

Helena Nyström,

070-942 18 87
070-374 64 18

Hej Golfvänner!
I dagsläget droppar snön från shoptaket och våren verkar äntligen
vara här. Vi i Golfboden vill hälsa alla välkomna till en ny spännande
golfsäsong. Vårt arbete är redan i full gång och vi kan lova massor av
spännande nyheter vad gäller klubbor, bollar och kläder.
Vi är nyss hemkommen från en utbildningsresa där vi har haft möjlighet att få testa och jämföra årets nyheter på klubbsidan. Detta är till
stor hjälp för oss när vi ska hitta rätt utrustning för just dig.
En av årets mest spännande nyheter är drivers som fått ett helt nytt
utseende och nya egenskaper. Det man pratar om idag är MOI
(Moment of Inertia) som kortfattat innebär att klubban blir ännu
lättare att slå långt och rakt med samt blir betydligt mer förlåtande vid
off-center träffar. Ett måste att prov slå så fort rangen öppnar.
Vi hjälper som vanligt till med utprovning av klubbor. Det är ett sätt
för dig att skaffa dig en skräddarsydd utrustning för din teknik och
kroppsbyggnad. Att ha anpassad utrustning är ett enkelt sätt att tjäna
några extra slag per runda. Välkommen in till oss och boka en tid för
Club Fitting.
Missa inte Golfbodens Grand Opening 28/4 – 29/4. Då är shopen
sprängfylld med årets hetaste nyheter och öppningserbjudanden.
Missa heller inte anmälan till våra ”Starta Upp- och Nybörjarkurser.
För övrig information se separata annonser i tidningen.
Företagare! Slut på logobollar? Vi erbjuder inte bara förmånliga priser
utan även ett riktigt bra erbjudande i vår logobollskampanj. Välkommen in för prisuppgifter.
Väl mött!
070 -8584171
070 -8584037
070 -8584219
0270 –281260

6 april 2007

”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, långaoch korta inspel samt sving.

Vi hälsar åter igen alla välkomna till en ny härlig golfsommar!

Tobias Grundin
Michael Beierholm
Fredrik Ericsson
Golfboden

8 april 2006

Sidan
arton

Kursdagarna är 12-13/5, 19-20/5 samt 26-27/5. Kostnaden för
kursen är 900:- / person. Max antal deltagare är 8 stycken /
grupp och som vanligt är det först till kvarn som gäller.
Tränare för kursen är Tobias Grundin
Tag detta tillfälle i akt och få en bra start på golfsäsongen.
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Anmälan och information, Tobias Grundin
telefon 0270-281260 eller 0708-584171.

Golfkul och Juniorträning

Kallelse
till Vårmöte 2007
Enligt klubbens stadgar hålles vårmötet där redovisningen
av föregående år behandlas. Därutöver val av valnämnd för en
tid av ett (1) år.

Tid: Torsdagen den 10 maj 2007 kl. 19.00
Plats: Klubblokalen, Sofieholm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Även i år kommer vi att bedriva golfkul för de yngre barnen (8 år och
uppåt) som vill prova på golf. Inga förkunskaper krävs och precis som
namnet låter är det helt på lek och alla skall kunna vara med och ha
roligt.
För dem som kommit lite längre med sin golf och vill lära mer, eller
kanske vill satsa ordentligt på golfen kommer det att finnas juniorträning på olika nivåer. Deltagaravgiften för Golfkul och Juniorträning är
100 kr och erläggs i samband med första träffen som sker under vecka
26.

Föredragningslista

Anmälan till Golfkul och Juniorträning

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 2006.
Revisorernas berättelse för år 2006.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2006.
Val av ordförande och en ledamot i valnämnden
för en tid av ett år.
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller
röstberättigad medlem 30 dagar före mötet.
Övriga frågor.
Kort redovisning av kommittéernas planering
inför kommande säsong.
Mötet avslutas

Golfkansliet telefon 0270-281300 eller via e-post till:
info@soderhamnsgk.com
Förutom namn, adress, telefon och födelsenummer vill vi också veta
ev. handicap.
Anmälan senast den 12 juni.

Styrelsen
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Elit- och ungdomskommittén informerar
Kommittén strävar efter att klubben skall ha en bred ungdomsverksamhet som på sikt skall möjliggöra seriespel på hög nivå och att spelare och ledare skall vara goda golfambassadörer för Söderhamns
Golfklubb.
Under säsongen 2007 kommer det på Söderhamns Golfklubb bedrivas
utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet på alla nivåer från
knattar upp till ungdomar och elit.

Medlemsavgiften 2007
På grund av tekniska problem med data överföringar har det
inte gått att rensa medlemsregistret. Enligt besked från data
ansvariga på Svenska Golfförbundet skall det vara iordningställt senast kommande månadsskifte.
Ber att ni som har ändrade medlemskap tar kontakt med kansliet så snabbt som möjligt så att vi hinner justera registren innan rensning/borttagning av medlemmar.
Ring kansliet 0270-281300, kontorstid och meddela.

Vårrapport från Banan
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Vid rundvandring under påsken konstateras att det samtidigt är
både vår och vinter på vår bana. Snön ligger kvar längs skuggsidan på hålen 1, 2, 3, 7 och på 13. På andra områden blommar
blåsipporna!
Greenerna på 13 och 14 är också snötäckta. Tjälen har som vanligt lyft upp fairways på hål 1, 2, 5, 6, 8,10 och på 13 det ser närmast ut som ett månlandskap på grund av ojämn tjällyftning,
men det brukar rätta till sig framåt midsommar.
Under vintern har vi tagit tillvara de flesta träd som blåste omkull vid novemberstormen. Det skall också gallras bort granar
vid hål 9 för att få bättre sikt från tee ut mot hål 5.
Dessutom återstår en del arbeten med de nyanlagda greenerna
på hål 12 och 15 . Fjolårets oktoberregn omöjliggjorde färdigställandet runt dessa greenområden i höstas.
Inför årets städdagar som planeras till 28 o 29 april, gäller som
förut 4 timmar arbetsplikt, städavgiften går då in som tillgodohavande i restaurangen. I år har vi tre samlingsplatser och de är,
klubbhuset, verkstaden eller ute på 7:ans greenområde. Samlas
på ”vanliga” städhålet eller på något av ovanstående ställen där
information ges om var städningen skall ske.
Det är medlemmens ansvar att bli antecknad som närvarande,
att senare komma till restaurangen och säga att Du deltagit
vid städningen godtas inte
I första hand städar vi den klippta delen av banan, men ris och
rester från avverkningen ska plockas bort i diken och närområdet, gör inget åt bunkrarna ! Dock ska löst skräp krattas bort !
Klubbhusområdet med omnejd ägnas särskild omsorg det är ju
så att ett första intryck av en golfbana kan vara avgörande för ett
nytt besök.
Bankommiten välkomnar till en ny säsong
Lennart Lindberg
Bankommittén

Hej Oldboys
Snart är det dags för en ny säsong med GästrikeHälsinge serien. En nyhet för i år är att 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. För övrigt är det inga ändringar.
Speldagar för säsongen 2007 enligt följande:
Klass A
04 juni ……………… Hofors
18 juni ……………… Gävle
19 juni ………………
23 juli ………………. Högbo
24 juli ……………….
06 augusti..…………. Ljusdal
14 augusti ………….. Hudiksvall
20 augusti …………..
03 september………..
04 september ………. Bollnäs
11 september ………. Söderhamn

Klass B
Gävle
Söderhamn
Bollnäs
Hofors
Högbo
Ljusdal
Söderhamn

Frågor eller funderingar angående seniorgolfen i Gästrike-Hälsinge
serien, ring Sten Sundström 0270-423125 som är samordnare för detta
arrangemang på Söderhamns Golfklubb. 2006 blev Söderhamns
GK 2:a i både A- och B klassen. I år är det dags att vinna, eller hur?
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Söderhamns Golfklubb, +55, Seniorgolf
Så börjar vi närma oss golfsäsongen 2007. Hoppas att alla är sugna på
att börja spela och att uppslutningen blir lika bra som förra året. Den
obligatoriska resan går i år till Vidbynäs den 28—29 augusti, max antal
spelare är 52.
Anmälan till tävlingarna, samma som ifjol. Anmälan senast två dagar
före tävling klockan 23.00 spelveckan. Efteranmälan kommer ej att
godtas.
Ta för vana att kontrollera anslagstavlan om det skett någon ändring
vad gäller tävlingsprogrammet. Spelprogrammet inför säsongen som
kommer finns också på sidan 10 i detta nummer.
Väl mött till ännu en härlig golfsäsong önskar:
Janne, Åke, Lars-Göran och Lars-Olov

RAPPORT FRÅN Elit– och Ungdomskommittéen.

Tävlingsprogram 2007 för
Maj
10
16
24
31

Söderhamns Golfklubb´s, herrar +55.
09.00 – 11.00
08.00 – 10.00
07.00 – 09.30
07.00 – 09.30

Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf, rött tee

07.00
13.00 – 14.30
07.00 – 09.30
07.00 – 09.30
07.00 – 09.30

Kanonstart, Sillgolf, Poängbogey
Sillgolf, Scramble, Slaggolf
Slagtävling
Poängbogey
Slaggolf

Juni
07
07
14
21
28
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Juli
05
12
19
26

07.00 – 09.30
07.00 – 09.30
07.00 – 09.30
07.00 – 09.30
Augusti
02
07.00 – 09.30
09
07.00 – 09.30
23
07.00 – 09.30
28-29
Golfresan
September
06
08.00 – 10.30
13
08.00 – 10.30
20
09.00 – 11.30
27
09.00 – 11.30
Oktober
04
11.00

Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf, Gunnar Karlsson´s minne
Slaggolf

Styrelsen har beslutat att Idrottsanvarige skall ingå i kommittéen. Vår
främsta uppgift blir att stärka upp Elit- och Ungdomsgolfen i
Söderhamn. Vi tror att intresset kommer att öka bland ungdomar om
vårt representationslag avancerar i serietabellen. Ungdomar behöver
idoler för att inspireras till golfspelandet. För att kunna möta ungdomars krav behövs en stark organisation. Detta försöker vi bygga upp
och tar tacksamt emot förslag på åtgärder/saker som just du anser vi
skall satsa på.
Som jag skrivit tidigare så samlar ”stora tävlingar” alltid mycket folk
ex Scandinavian Masters, som kan ha 40-50.000 åskådare på 4 dagar.
Så gott som all tävlingsverksamhet är inriktad på individuella tävlingar och det är bra i sig eftersom det är signum för golfsporten, men
kom i-håg att ungdomen lockas ofta av själva lagbildandet och att tävla i lagidrotter. Nyrekryteringen till golfsporten har stannat av, vi ökar
inte längre och framförallt är det ungdomsrekryteringen som minskar.
Tävlingsintresset kan vara ett bra sätt vända den trenden. Vi skall göra
ett försök i Söderhamns Golfklubb, som också får den nya korthålsbanan som en fantastisk inkörsport för nya ungdomar. Våren är här igen.
Den nybildade Elit– och Ungdomskommittén kommer med all säkerhet att bestå av följande personer: Cina Erlander, Roger Skoglund,
Torbjörn Orre, Bengt Jonsson, Tobias Grundin och undertecknad.

Se även sidan 17
Slagtävling
Poängbogey, vitt tee
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf, Avslutning, Kanonstart,

Anmälan senast klockan 23.00, två dagar före tävlingen. Anmälan sker
via internet eller via vår terminal i klubbhuset.
Ingen efteranmälan godtages .
Vi hoppas på fint väder och bra spel. Hälsar nya och gamla
spelare välkomna till årets tävlingar.
Janne, Lars-Göran, Lars-Olov och Åke
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Staffan Söderlund
Elit– Ungdomskommittén

Nybörjarkurs
Det är hög tid att anmäla sig till vårens nybörjarkurser.
Kostnad för seniorer är 1800 kr och juniorer 1300 kr.
Anmälan och information, Söderhamns Golfklubb´s kansli
telefon 0270-281300, arbets tider.

Inbjudan till uppstartsläger för juniorer
Missa inte denna chans till en bra start på säsongen där vi främst tränar inspel och det långa spelet.
Dag och Tid:
5-6 maj, kl 16.00-19.00. Gruppindelning och tider för respektive grupp
meddelas på hemsidan samt anslagstavlan efter anmälningstidens
utgång.
Plats:
På drivingrangen, Söderhamns Golfklubb, Sofieholm
Ledare:
Tobias Grundin
Kostnad:
Helt gratis, bara att anmäla sig.
Anmälan:
Senast den 1 maj till kansliet på telefon 0270-281300
eller via e-post 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.

Söderhamns Golfklubb 2007.
STYRELSE OCH REVISORER
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Kjell-Åke Nilsson
Staffan Söderlund
Ann-Marie Segerholm
Jan Sundin
Jan–Erik Persson
Bengt Jonsson
Lennart Lindberg

Suppleanter

Karl-Einar Forslin
Pär Eismar

Verkställande utskottet (VU)
Kjell-Åke Nilsson, ordförande
Jan Sundin
Ann-Marie Segerholm
Bankommittéen och
Anläggningskommittéen
Lennart Lindberg, ordförande
Sören Björk
Rithva Lohva
Bo Svanberg
Rolf Berggren
Pär Olnils
Miljö sektioen
Nisse Bohman
Ritva Lovha
Pär Olnils

Tänk vad tiden går. Bollarna har inte bara blivit 1000% dyrare utan
de har också blivit större. Jag glömmer aldrig när Iffa fick hem bollar
i shoppen och man hade/fick första tjing på blåa sjuor!
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KOMMITTÉER och SEKTIONER
Marknadskommittéen och
Medlemsektionen
Jan-Erik Persson, ordförande
Hans Wirtavuori
Ivan Lundström adj.
Vakant

Elit-och Ungdomskommittéen
Staffan Söderlund, ordförande
Bengt Jonsson
Torbjörn Orre
Cina Erlander
Roger Skoglund
Tobias Grundin, Pro
Tävlings- och hcpkommittéen
Lars-Göran Lindgren, ordförande
Hans Wirtavuori, adj
Sören Valdhav
Gunilla Valdhav
Joakim Nerlund

Idrottsansvarig
Staffan Söderlund
Handikappsansvarig/
Funktionshindrade
Hans Wirtavuori
Hemsida och Information
Hans Wirtavuori
Patrik Sköld
IT-ansvarig
Lasse Andersson
Kort hålskommittéen
Kjell-Åke Nilsson, ordf
Ivan Lundström
Lennart Lindberg
Pär Olnils
Damsektionen
Anitha Grundin, ordförande
Ing-Marie Sundling

Berit Klint
Ewa Sanderhäll
Helena Hägg
Helena Nyström

KONSTCUPEN
I år blir det tredje året vi spelar den populära tävlingen på Söderhamns Golfklubb.
Årets tävling innehåller en del nyheter, fortfarande är det ett
konstverk som segrarna får behålla.

Seniorgolfen
Jan Sundin
Åke Wernerson
Lars Olov Ström
Lars Göran Lindgren

Spelformen är match, greensome för äkta makar och sambos.
Båda spelarna måste ha officiellt handicap.

Valberedningen
Erik Andersson, ordförande
Ann-Marie Segerholm
Olle Modin
Revisorer
Anders Johansson
Ulf Johansson
Maria Löfström,
suppleant

Spelet bygger på att alla möter alla. Blir det lika många anmälda
par som ifjol blir det poolspel.
Tävlingen kommer att spelas över hela sommaren och avslutas
med en gemensam middag och prisutdelning en fredag kväll i
september.
För startavgiften 400 kr/par får Ni chansen att vinna ett konstverk, motion, träffa andra golfspelande par och en middag.
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Anmäl Er senast 26/5 till Nisse Bohman 070-3360105 eller till
Maggie Käll-Bohman 070-5423415 eller via mail:
nisse.bohman@pavilionclub.se.
Välkomna till trevlig samvaro i form av golf och middag.

Tjejer och Damer
Vi följer upp fjolårets succé. I samband med damernas upptaktsmöte den 8/5 klockan 18.30, arrangerar Golfboden i samarbete
med Daily Sportswear en modevisning. Vi utlovar en trevlig
kväll med massor av golfmode och specialpriser för er som
deltar under kvällen.
Välkomna!

Maggie och Nisse

Ps Som tidigare år kommer separat inbjudan via mailen samt
det kommer även att finnas anslag på klubbhusets informationstavla. Skrivande stund befinner sig Nisse och Maggie på
Heathrows flygplats så jag kan garantera att mera information
angående ”Konstcupen” kommer via mail och anslagstalan, vid
ett senare tillfälle.
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