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Städdagen blir mycket preliminärt,
i början av maj 2009, 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 telefonsvararen 0270-281302. 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

Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb

Korthålsbanan i stan…..
Denna säsong kommer vi att prova med gratis spel för alla. Vi
håller på att starta upp en korthålstävlingskommitté som skall
försöka arrangera en del aktiviteter på banan.
Nämnas kan att de ämnar starta upp pensionärs golf där intresserade får tillfälle att prova på och spela lite golf. Ett annat projekt som det jobbas på är företags golf. Två manna lag som spelar ungefär som korpserien i bowling där alla möter alla och
man i finalen spelar om bästa golfföretaget i stan.
Vidare kan nämnas att vi testar att lägga ut skötseln på entreprenad till Rensam. Gäller klippningen av fairway och ruff. Vi
kommer att ta tag i greenerna direkt bara snön försvunnit och
när vi fått några varma dagar med strålande solsken.
Ungdomskommittén jobbar som bäst med ett ”skolprojekt” som
går ut på att sälja in golfen bland skolungdomarna. Korthålsbanan är ju perfekt för skolungdomar som vill testa att spela
golf.Finns det någon som känner för att hjälpa till med detta
projekt hör gärna av er till Bengt Jonsson eller Tobias Grundin.
Ingen blir gladare än Ungdomskommittén om det finns några
frivilliga som vill ställa upp och hjälpa till, med våra unga golfare.
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Omslagsbild: 24 mars någonstans därute på
banan, man hoppas varje dag att värmen skall
komma, men icke sa Berra!
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Golfhall i Söderhamn

Ordförande säger:

I skrivande stund är det full aktivitet på Växelgatan 8 (bredvid Faxe Atletklubb
gym) med att inreda en Golfhall för alla oss golfare som legat i vinteride.
Vi kallar den helt enkelt bara för GOLF-hallen
I början erbjuder vi 2 stycken simulatorer att träna i.
Du kan testa ut klubbor tillsammans med ”Tobbe”- så att du får de klubbor som
passar just dig till kommande säsong eller så gör ni tillsammans en sving analys och kan på så vis justera din sving. Ring för att boka en tid med ”Tobbe”.
Varför inte komma tillsammans ett gäng kompisar och spela en artonhålare?!
Vem i gänget slår längst? Svaret får du genom att ha en Long Driving
Competiton mot varandra!
När öppnar vi? Preliminärt datum torsdagen den 9 april.
Vi har en hemsida på adressen www.golfinomhus.se
Där kan du se när vi öppnar, boka dina tider on-line och hålla dig informerad
om vad som händer på GOLF-hallen i SÖDERHAMN.
Du som inte har Internet bokar tid på telefon nummer 0706-91 69 51.
Välkommen till GOLF-hallen önskar
Sören Valdhav
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Även om man i skrivande stund inte tror att golfbanan öppnar i år,
kallt o snöigt, så blir det sannolikt öppet i början på maj i år också.
Vi får hoppas på en mer gynnsam vår än ifjol, då det var + 20 grader i en drygt
en vecka därefter 0 gradigt i två veckor, vilket gjorde att gräset frös sönder,
med döda fläckar som resultat.
Tyvärr handlar debatten idag mest om hur dåligt många Golfklubbar mår ekonomiskt, inte om det sportsliga. Golfförbundet har inte fått gehör hos regeringen om att Golf är en motion som borde ingå i det skattefria motionsprogrammet
för företag.
Vad gäller ekonomin i vår egen klubb så kan man förmoda en nedgång på
sponsorintäkter samt en förväntad nedgång på greenfee spel i takt med alla
varsel som framkommer i pressen.
Jag känner ingen oro för klubbens ekonomi och inga dramatiska förändringar
finns planerade.
Vi har från och med i år utökat samarbetet, med andra banor nu med Hudiksvalls Golfklubb där vi för 100 kronor i greenfee spelar på varandras banor. Vid
tävling på respektive bana endast startavgift ingen tävlingsgreenfee. Samarbetet med Bollnäs har utökats där vi utan greenfee spelar hela säsongen d.v.s
även under juli månad.
Medlemsavgifterna för seniorer har vi höjt med 300 kronor, men vi tillhör trots
det en av Sveriges billigaste golfklubbar.
Kenneth Fernlund som varit anställd hos oss sedan 1997 går i pension i maj
detta år När nu Kenneth varit sjukskriven för sin onda rygg (diskbråck) under
en längre tid önskar jag honom ett snabbt tillfrisknande, så att Kenneth får njuta av sin kommande tid som pensionär.
Med förhoppning att lägga allt fokus på det sportsliga, ser vi fram emot en
underbar golfsommar 2009.

Detta fotografi är kopierat fr www.golfinomhus.se
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Kjell-Åke Nilsson
Ordförande

Tävlingskommittén 2009

Golfkul och Juniorträning

Vi rustar oss för en ny säsong ute på Sofieholmsbanan och Korthålsbanan i
stan. I år har vi värvat Johan Lindgren till Tävlingskommitten. Vad vi fortfarande söker är några flera tävlingar och framför allt några vänliga sponsorer som
kan ställa upp och ta en tävling i år. Om det finns någon medlem som har någon sponsor eller ide om en kul och bra tävling så ring gärna till någon i kommitten så skall vi göra allt för att driva igenom just din idé.
Som Ni säkert redan upptäckt så har vi flyttat tillbaka Golfveckan, vi startar på
måndagen den 20 juli och avslutar på lördagen den 25 juli. 6 tävlingsdagar
med många roliga och spännande tävlingar. Vi hoppas vi får en riktigt fin Golfvecka med ett golfväder som gör alla lyckliga.
Nytt för i år är att vi har inlett ett samarbete med Hudiksvalls GK över hela linjen. Redan nu har vi infört ett samarbete på maskinsidan och den 6 - 7 juni har
vi en gemensam 36 hålstävling med 18 hål på resp bana. A och B klass med
flytande handicapgräns så att det blir lika många spelare i varje klass. Viktigt
att komma ihåg att samarbetet även gör så att man spelar för endast 100:- i
greenfee på varje bana. Spelar vi tävling på resp bana så utgår ingen tävlingsgreenfee utan endast startavgift erlägges före start.
Utsedda tävlingsledare kan komma in på kansliet och fråga vad som gäller så
hjälper vi till med det. Som ett litet tack för Er insats så har vi årets tävling för
alla funktionärer den 3 oktober. Scramble tre manna lag med en lättare förtäring och prisutdelning direkt efter tävlingen.
Nytt denna säsong är som ni kan läsa på annan plats att vi startar upp tidbokningen via internet. Som vi ser det nu kan det bli lite problem i början men inim
tävlingskommitten skall försöka sätta oss in i bokningen så snabbt som möjligt.
Vår strävan är att allt skall bli så bra att alla blir nöjda och glada.
Glöm inte att ta kontakt om Ni vill sponsra eller känner någon som kan ställa
upp i sommar. Det fattas några fina tävlingar just nu. Först till kvarn har mest
tävlingsdagar att välja på.
Tävlingskommittén

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 är 150:- och Juniorträning är 200 kr och erläggs i
samband med första träffen som sker under vecka 26.
Anmälan till Golfkul och Juniorträning
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 5 juni.

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.
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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, snyggt ska det va!.

Är lite osäker själv men
bilden är från mitten av
mars 2009, det är säkert i
alla fall. Kan det vara 2:an?
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Bananläggningen våren 2009

Vår banpersonal har nu haft vintervila någon månad, men upptrappning av
styrkorna sker sedan i takt med vårens antågande. Per Olnils och Peter
Swensson finns på plats, sedan kommer Roland Larsson, Christer Karlsson
och Stefan Svensson, dvs. samma gäng som hela förra säsongen.
Kennet Fernlund har senaste året haft stora problem med sin rygg. Nu går han
i pension på försommaren och vi hoppas att han då kan komma tillrätta med
sin onda rygg. Vi vill tacka Kennet för de dussintal år han klippt vårt gräs, jag
undra hur många varv han kört i våra ruffar?
Maskinparken servas och repareras och en del annat underhåll utförs.
Förnyelse av maskinparken till denna säsong har gjorts med ny ruffklippare,
exakt lika den vi tidigare haft.
Ett maskinsamarbete med Hudiksvalls Golfklubb har just påbörjats. Det finns
vissa specialmaskiner som behövs kanske endast 4-5 gånger per säsong men
som kostar uppåt 200.000 kr att köpa in. I inledningsskedet kommer vi att samarbeta om en djupluftare för greener och en vertikalskärare för fairway. Den
första ägs av Hudiksvalls Golfklubb. Vertikalskäraren kommer Söderhamns
Golfklubb att nyanskaffa på leasingavtal. Ljusdals Golfklubb är också intresserad av att ta del av detta samarbete
Inga omfattande markarbeten är planerade på banan under denna säsong.
Vid verkstaden skall avloppssystemet och spolplatta för maskiner förnyas.
En miljöplan för hela vår klubbverksamhet ska tas fram under detta år.
Det är dags att måla om fasaden på verkstad/maskinhall. Sven Erik Bolin tel
076-1061662 behöver några frivilliga till hjälp för rödfärgning och lite annan
målning så fort det börjar vara plusgrader ute.
Dag för årets städning är det nu, i slutet av mars, svårt att sia om, men vi tror
på första delen av maj.
Aktuell lördag kommer att meddelas på hemsidan och i klubbnytt
Ansvarig för städdagens organisation är Bo Svanberg, tel. 070-3361105. Om
du inte har någon städuppgift sedan tidigare år så kontakt gärna Bo eller anmäl dig vid klubbhuset vid ankomst
Du får själv se till att bli antecknad som närvarande.
Vi välkomnar till en ny golfsäsong och ses på banan snart.
Ps. Nu har vi mail till verkstaden, verkstaden@soderhamnsgk.com
öppnar snart.
Bankommiten genom
Lennart Lindberg

Tävlingsprogram 2009 för Söderhamns Golfklubb
Maj
Datum Tid
Tor 21 09.00
Lör 30 09.00

Tävling
Vårslaget, Poängbogey, A , B och C gul/röd
Berit Leek och Kent Leek
Slagtävling, A,B och C klass, A = Röd, Gul och Vit
B och C = Röd Blå och Gul
6 utslag från varje tee väljes före start.
Britt-Marie Svanberg och Bo Svanberg

Juni
Lör 06 09.00
Sön 07 09.00

Fre 12 12.00
Mån 15 11.00
Sön 21 11.00

Tis 23 10.00
Lör 27 08.00
Juli
Lör 05 07.00
Lör 06 09.00
Lör 11 08.00

Tis 14 06.00

Stadskampen, 36 hål A-klass slagtävling och B-klass slaggolf. Sammarrangemang med Hudiksvalls GK. 18 hål på
resp. golfbana.
Tävlingskommittén
Sponsorgolf, Scramble, Kanonstart, Grillbuffé
Hans Wirtavuori
PGA Juniorer Pro Am
Tobias Grundin
Midsommarchansen, Konsulthuset - ”Stödjer Pojkprojektet/
Pojk och Lillasyster” Slaggolf, Rött tee
Laila Lindberg och Lennart Lindberg
Gävleborgs touren, ungdomstävling
Ungdomskommittén
6+6+6, SPA-Valdhav, slagtävling
Gunilla Valdhav och Sören Valdhav
DM 36 hål, juniorer och åldersklasser.Slagtävling
Tävlingskommittén
Gästrike/Hälsinge D 50+
Damsektionen
CitroČn Golf Tour, Fyrboll Bästboll PB, max 72 par,
kanon start.
Tävlingskommittén
Nationell damdag, 36 hål
Lars-Göran Lindgren och Joakim Nerlund
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Augusti
Lör 02 07.00
Lör 08 07.00
Tis 11 10.00
Lör 22 08.00
Sön 30 08.00
Mån 31 10.00

”Starta Upp” Kurs
Q-tee Mixed Greensome kanonstart klockan 09.00
Lars-Göran Lindgren och Johan Lindgren
Brobergsgolfen Slaggolf. , A, B och C gul/röd
Lars-Göran Lindgren
Skandia Cup Region kval för juniorer.
Juniorkommittén
KM Seniorer, 36 hål slagtävling, open
Berit Klint och Robin Klint
Slaggolf, A, B och C klass
Maggan Eriksson och Karl-Einar Forslin
Gästrike/Hälsinge A-klass, H 55+
Sten Sundström

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 9-10/5, 16-17/5 samt 23-24/5. Kostnaden för kursen är 900:- / person. Max antal deltagare är 8 stycken / grupp och
som vanligt är det först till kvarn som gäller.

September
Lör 05 09.00
Lör 19 08.00

Sön 20 08.00
Lör 26 10.00
Oktober
Lör 03 10.00

Golfresan, 2-mannalag, bästboll, slagtävling
Tävlingskommittén
KM foursome, 36 hål, open samt
Damernas avslutningstävling första start klockan 10.30
Anitha Grundin och Conny Grundin
KM åldersklasser och juniorer, 36 hål, open
Torsten Jonsson och Lennart Pettersson
Branchgolfen, Föreningar, arbetsplatser m.m.
Kansliet

Tränare för kursen är Tobias Grundin
Tag detta tillfälle i akt och få en bra start på golfsäsongen.
Anmälan och information på telefon
0270-281260 eller 070-8584171.

Funktionärsgolf, scramble, slagtävling, kanonstart.
Tävlingskommittén

Som ni finner bland tävlingarna så finns det två nya tävlingar i år.
Den ena går den 6 och 7 juni, förklaring föregående sida. Den sista maj spelar
vi en icke handicap grundande tävling som man måste välja vilka 6 utslag man
skall spela från innan man slår ut på första tee. Vitt, gult och rött för A-klassen
och B– och C-klassen får välja mellan Rött, Blått och Gult.
Bara för några dagar sedan fick kansliet ett mail angående sponsor
scramble tävlingen den 12 juni och det var tyvärr att Svenska
Golfförbundet inte fått någon sponsor till den populära fd. DI-golfen en kort tid
SGF Business Golf Vi kör tävlingen och grillbuffén som vanligt ändå den 12
juni, kanonstart klockan 12.00. Överraskning utlovas angående fortsatt spel för
det bästa lagen i tävlingen.

6
Mitten av mars 2009, ladorna på 2 ans fairway. Som ett vackert vykort, eller hur?
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Hej Golfvänner!

GOLFVECKAN 20 - 25 Juli

Våren är på frammarsch och äntligen knackar en ny golfsäsong på dörren. Vi i
Golfboden vill hälsa alla välkomna till denna spännande golfsommar. Vårt arbete är i full gång och vintern har ägnats åt förberedelser och utbildning för att
öka servicen till er.
Vi är väl uppdaterade på årets nyheter och har dessutom provslagit det mesta i
klubbväg. Vi kan vamt rekommendera ett besök i shopen där ni kan ta del av
det hetaste sortimentet vad gäller klubbor, bollar och kläder. En av de hetaste
nyheterna inför denna säsong är återigen utvecklingen på drivers. De nya klubborna har inte bara snygg design utan kan också med enkla metoder personanpassas på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. En klubba kan alltså få flera
olika egenskaper. Spännande! Välkommen in att klämma och känna eller varför inte låna med en klubba ner till rangen för provslagning.
Vi hjälper som vanligt till med utprovning av klubbor. Det är ett sätt för dig att
skaffa dig en skräddarsydd utrustning som passar just din teknik och kroppsbyggnad. Att ha en personligt anpassad utrustning är ett enkelt sätt att spara
några slag per golfrunda. Välkommen in till oss för bokning av Custom Fitting.
Naturligtvis kostnadsfritt vid köp av klubbor.
Missa inte Golfbodens Grand Opening den 25 – 26 april. Då är shopen sprängfylld med årets nyheter och erbjudanden.
Missa heller inte vårens ”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.
Vi passar återigen på att hälsa alla välkomna till en ny härlig golfsommar.
Väl mött!
Tobias Grundin

070-8584171
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Juli
Mån 20 06.00
Tis 21 06.00
Ons 22 06.00
Tor 23 06.00
Fre 24 06.00

Lör 25 06.00

Bästboll+Greensome+Foursome, 6+6+6, Slagtävling
Sponsor: Söderhamns Kuriren
Aktieslaget, slagtävling A, B och C klass gul/röd
Sponsor: Aktiespararna Uppsala
Greensome, slagtävling
Sponsor: GOLF -hallen
18 hål, A klass slagtävling, samt B och C klass slaggolf,
Sponsor’: Fritid Team Sportia
TOOLS-ima 36 hål, A-.klass slagtävling, vit/blå samt
B-klass Slaggolf, gul/röd, max antal 96, max hcp 20,4
Sponsor: TOOLS-ima
Avslutningstävlingen, A klass slagtävling och
B klass slaggolf, gul/röd.
Sponsor: Golfrestaurangen Sofieholm

7

Lör 25 ca 15.00
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Coca-Cola Cup för juniorer upp till 17 år
Poängbogey 18 hål + 6 håls puttnings tävling

Bäste medlem,

klubben har härmed nöjet att bjuda in dig till en av våra stora tävlingar denna
säsong - Citroën golf tour 2009. Tävlingen arrangeras för 11:e året i rad av
klubbar runt om i landet. Spelas den 11 juli kanonstart klockan 08.00
Magnifik avslutning
Du tävlar dessutom om deltagande i den stora årliga ProAm tävlingen på Ullna
GC, Black Mountain ProAm. Vinnande par i klubbtävlingen bjuds in och får fritt
uppehälle med övernattning i anslutning till tävlingen. Ankomstkvällen blir det
middag och underhållning, tävlingsdagen frukost, tävling och lunchbuffé i samband med prisutdelningen.
Program och spelform
Tävlingen spelas som bästboll i 2-mannalag med shotgunstart och avslutas
med lunch och prisutdelning.
Vinnande par i klubbtävlingen bjuds in att spela Black Mountain ProAm-tävling
tillsammans med klubbens Pro, den 24 augusti på Ullna GC. Segrande Pro
vinner en Citroën C1! ( 2008 hette segraren Fredrik Eriksson, fd S-hamns pro)

Den 28 mars 1960 valdes vår första ordförande.
Sedan vi bildades så har det varit 6 ordföranden i
klubben, nämligen:

Kallelse,
till Vårmöte 2009
Enligt klubbens stadgar hålles vårmötet där redovisningen
av föregående år behandlas. Därutöver val av valnämnden för en tid
av ett (1) år.
Tid:
Plats:

Onsdagen den 6 maj 2009 kl. 18.00
Klubbhusets Restaurang, Sofieholm

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

1960 - 1968
1968 - 1977
1977 - 1993
1993 - 1999
1999 - 2005
2005 -

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 2008.
Revisorernas berättelse för år 2008.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2008.
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.

Sidan 21

Mötet avslutas
Styrelsen

8
Så här såg det ut förr, lägg märke till balkongen, som numera ersatts med fönster. Hur klarade man sig
utan TV antenn och breddbandsanslutning på den tiden? Fanns det telefon, redan från starten?

TÄVLINGSPROGRAM 2009 för Damer
Starttid: Sista start 17.00 från september är sista start 16.00
Dag Tävling
Spelform
Ansvarig
Maj
12 Majblomman
19 Gullvivan
26 Liljekonvaljen

Pb
Slaggolf
Pb

Juni
2
Syrenen
Slaggolf
9
Sofieholms Damers Vandr.pris
efterföljande matchspel
16 Prästkragen
Pb
23 Smörblomman
Slaggolf
30 TEMA
Slaggolf,
startavg 80,- inkl fika
Juli
7
Två Damer
Bästboll pb
startavg 120,-/par inkl fika
14 Nationell Damdag Slaggolf
21 GOLFVECKA
28 Rosen
Slaggolf
Augusti
4
Maskrosen
Pb
11 Tre-klubbor
Slaggolf
18 Pionen
Pb
25 TEMA
Slaggolf,
startavg 80,- inkl fika
September
1
Två Damer
Bästboll, pb
startavg 120,-/par inkl fika
8
Nyponrosen
Slaggolf
15 Höstlövet
Pb
19 Flaggtävling
Slagtävling
första start kl 11.00

Herrar 55+, 65+, A– och B-klass
Säsongen 2009 närmar sig. I år är vi titelförsvare
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 numera bestämt att det skall vara på
måndagar. För övrigt är det inga ändringar.

Anitha/Lotta
Ingmarie/Ewa
Gunilla/Helena

Speldagar för säsongen 2009 enligt följande:

Anitha/Lotta
Slagtävl.
Gunilla/Anitha
Ingmarie/Ewa
Anitha/Lotta

Klass A
01 juni ………………
Gävle
15 juni ………………
Ljusdal
20 juli ………………
Högbo
03 augusti ………………. Hofors
17 augusti..………….
Bollnäs
31 augusti …………..
Söderhamn
07 september……….. Reservdag

Gunilla/Helena

Ingmarie/Ewa
Tävlingskom.+

Klass B
Högbo
Bollnäs
Gävle
Ljusdal
Hofors
Hudiksvall
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. 2008 blev Söderhamns GK 1:a i Aklassen hela 29 slag före Gävle GK och 6:a i B klassen endast 28 slag från
vinst. Är det dags för en dubbel i år? A-laget siktar på att ta sin tredje raka seger i serien. På onsdag, mitten av mars, åkte delar av A-laget till Tunisien för
att träna och spela golf, skulle tro att lite god mat fanns det också tid för!

Anitha/Lotta
Gunilla/Helena
Ingmarie/Ewa
Anitha/Lotta
Gunilla/Helena

Ingmarie/Ewa
Anitha/Lotta
Gunilla/Helena
Damsektionen
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Herrar 55+, Seniorgolfen på Söderhamns Golfklubb 2009
Nu börjar vi närma oss golfsäsongen 2009. Golfresan kommer i år att gå till
Falun/Borlänge den 18-19 augusti. Max antal spelare är fortfarande 42 .
Nyhet inför 2009, vi kommer att spela i 2 klasser, A-klassen hcp 0 - 18,9
samt B-klassen 19,0 - 36,0. Man kan inte byta klass under säsongen utan
man ligger kvar i den man startar i. Segraren erhåller 10 poäng med fallande
skala ned till 6:e plats som ger 2 poäng. Som vanligt räknar man de 5 bästa
placeringarna + resan och avslutningstävlingen den 1 oktober. Troligen kommer alla som startar och fullföljer tävlingen att erhålla 1 poäng. Utförligare
tävlingsbestämmelser kommer att delas ut vid första start.

Tävlingsprogram 2009 för, Herrar +55

Inbjudan till regelpromenaden 2009

A– och B klass fr. o. m. denna säsong
Maj
07
14
20
28

09.00 – 11.00
08.00 – 10.00
08.00 – 10.30
07.00 – 09.30

Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey, obs onsdag
Slaggolf

07.00 – 09.30
07.00 –
13.00 – 15.00
07.00 – 09.30
07.00 – 09.30

Poängbogey, rött tee
Sillgolf, Slaggolf, Kanonstart
Poängbogey
Poängbogey
Slaggolf

-”Ett nytt sätt att fräscha upp regelkunskapen
inför sommarens golfspel”.

Juni
04
11
11
18
25
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Juli
02
09
16
30

07.00 – 09.30
07.00 – 09.30
07.00 – 09.30
07.00 – 09.30
Augusti
06
07.00 – 09.30
13
07.00 – 09.30
18-19
27
07.00 – 09.30
September
03
08.00 – 10.30
10
09.00 – 11.00
17
08.00 – 10.30
24
09.00 – 11.30
Oktober
01
11.00 -

Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Gunnar Karlssons minne, Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf
Resan, Poängbogey x 2
Poängbogey
Slaggolf, rött tee
Poängbogey
Slaggolf
Poängbogey
Slaggolf, avslutning, Kanonstart,

Anmälan senast tisdag klockan 23.00, två dagar före tävlingen. Anmälan till
onsdagen den 20 maj senast måndagen den 18 maj klockan 23.00 Anmälan
sker via internet eller via vår terminal i klubbhuset.
Ingen efteranmälan godtages .
Välkommen till årets ”Herrar 55+ Tävlingar 2009”. Se sidan 9 Ytterligare info.
Svinga lugnt ——— Putta rakt.
Senior golfen
Åke, Lars-Göran, Lars-Olov och Roger

På en del klubbar ute i landet finns det regel och tolkningsträffar som är mycket populära träffar med många medlemmar som träffas och diskuterar olika
händelser som har hänt och ev. kommer att hända ute på banan. Och det vet
vi ju alla som spelar golf att ibland sker saker som vi inte alls hade räknat med
skulle ske när man stod på första tee.
Vår förbundsdomare MAGGIE KÄLL-BOHMAN har lovat att ställa upp på
denna ”vandring runt banan” där vi tillsammans försöker lösa uppkomna händelser/regelfrågor. Vi tror att det kommer att bli en riktigt nyttig och framför allt
rolig kväll på banan.
Just nu har vi inget exakt datum när detta kommer att ske, vi måste ju invänta
att snön försvinner först. Vi räknar med att ”vandringen” kommer att ske i början av maj. Vi startar på 1:an och ”vandrar” några hål och testar kunskapen på
praktiska regelfrågor/händelser ute på banan. Avslutar med en fika hos Stefan
i restaurangen där Maggie berättar några roliga händelser som hon varit med
om i sitt dömande på Elit tävlingar ute i landet.
Ring till kansliet eller allra helst maila in anmälan till
hasse@soderhamnsgk.com Om du har något speciellt som du funderar eller
vill ha reda på så lägg med frågan i din anmälan. Lovar att alla inkomna frågor
kommer att besvaras på ”vandringen” eller vid fikat, en förutsättning är givetvis
att det är regelfrågor ni skickar in.
Söderhamns Golfklubb bjuder på denna träff och fika efteråt allt är gratis och
inbjudan kommer att skickas via mail, telefon eller brev till alla som anmäler
sig. För att vi skall kunna planera in detta med Maggie måste vi ha er anmälan
senast till den sista april.
Varmt välkomna med er anmälan!
Ps.

Inga skriftliga regelfrågor utan allt kommer att ske praktiskt på banan
eller som diskussion/svar på Era frågor. Blir det många anmälda kör
vi två gånger.
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Bokning av speltider denna säsong.
Enligt mångas önskemål införes internetbokning i år.

Söderhamns Golfklubb 2009
STYRELSE OCH REVISORER

Känns konstigt att skriva om något som man inte riktigt har helt klart för sig
ännu. Håller som bäst på att titta på detta i GIT och beställa utrustning som
klarar av att hantera detta. Vi kommer att placera en dator med pekskärm i
klubbhuset där man anmäler sig till tävling, ändrar sin handicap samt bokar
tider.
Vi kommer även att ha ”tidbokningen” igång mellan klockan 08.00 - 10.00 samt
på eftermiddagen mellan 14.00 - 16.00 för alla som vill använda telefonen för
att utföra dessa tjänster. Som mål har vi att innan säsongen skall en av dessa
arbetspass kunna tas bort.
Vidare har vi i ett första stadium tagit bort en startid och tiderna som finns att
boka numera är, 5 per timme med 10 minuters intervall. Våra sponsorer kommer även fortsättningsvis att ha alla —50 tider reserverade. Idag kan man
inte göra på annat sätt än att –50 tiden bokar man via telefonen. Skulle -50
tiden inte bli bokad av våra sponsorer går den över till en pegtid.
För att kunna utnyttja tjänsten med internetbokning på terminalen måste man
ha ett fungerande medlemskort. Tar ca 2 veckor att betställa ett nytt om man
tappat sitt gamla. Gå in på www.golf.se och logga in på din sida och beställ,
kostar 39 kronor att fixa ett nytt medlemskort.
Endera dagen som kommer skall vi beställa en terminal med pekskärm och vi
hoppas verkligen att alla kommer att bli nöjda och glada med den nya tidbokningen som alltså startar denna säsong.
I början kommer det nog bli både det ena och det andra men om alla som vill
spela golf på banan anmäler sig med sitt golf-id och kommer ut i tid så skall det
inte vara ett problem. Styrelsen har även meddelat att man kan boka upp till 5
dagar före på webben. Viktigt att redan nu komma ihåg är att samtliga spelare i
bollen måste skrivas in med sitt kompletta golf-id, dvs 9 siffror.
Bra att veta är vi på kansliet alltid finns till hands och hjälper till om det skulle
tyckas vara krångligt med att boka sin starttid.
Kom ihåg att nästan alla golfbanor i Sverige har redan infört tidsbokning via
internet och nästan alla tycker att det fungerar jättebra. Skall bli roligt att se hur
det blir när vi skall dra igång tävlingsverksamheten. Just på tävlingsdagarna
kommer ”extra” starttider att komma ut på nätet ganska sent. Lottningen av
tävlingen måste ju ske först så man vet hur mycket starttid tävlingen tar.
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Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Suppleanter

Kjell-Åke Nilsson
Staffan Söderlund
Pär Eismar
Helena Hägg
Bengt Jonsson
Lennart Lindberg
Tommy Hedström
Karl-Einar Forslin
Sören Valdhav
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KOMMITTÉER och SEKTIONER
Verkställande utskottet (VU)
Kjell-Åke Nilsson, ordförande
Pär Eismar
Helena Hägg
Bankommittén och
Anläggningskommittén
Lennart Lindberg, ordförande
Sven-Erik Bohlin
Rithva Lohva
Bo Svanberg
Robin Klint
Pär Olnils adj.

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

Miljö sektionen

Tävlings- och hcp kommittén

Nisse Bohman
Ritva Lovha
Pär Olnils adj.

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

Idrottsansvarig
Staffan Söderlund
Handikappsansvarig/
Funktionshindrade
Hans Wirtavuori

Helena Hägg
Ewa Sanderhäll
Gunilla Valdhav
Lotta Rådström

Hans Wirtavuori
Patrik Sköld
IT-ansvarig

Valberedningen

Lasse Andersson

Erik Andersson, ordförande
Ann-Marie Segerholm
Olle Modin

Kort hålskommittén
Kjell-Åke Nilsson, ordf
Ivan Lundström
Lennart Lindberg
Pär Olnils
Damsektionen

I år har Svenska Golfförbundet infört ett nytt system angående medlemshantering samt fakturering av deras avgifter. Tidigare år har man tagit
fram medlemslistan per den sista augusti och använt den i sin fakturering.
Nyheten i år är att från och med säsongen 2009 så tas det 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 med att ta bort medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift
extra tidigt i år. Vem betala nästan 300:- helt i onödan per medlem som inte
kommer att betala sin avgift?

Seniorgolfen
Åke Wernerson
Lars Olov Ström
Lars Göran Lindgren
Roger Sjöholm

Hemsida och Information

Medlemmar i SÖDERHAMNS GOLFKLUBB…..

Här på Söderhamns Golfklubb kommer alla som inte betalat sin avgift före
mitten av april, senast, bli borttagna från GIT (Golfens It). 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 GOLFid och man får inte tidningen Svensk Golf
i brevlådan.

Revisorer
Anders Johansson
Ulf Johansson
Maria Löfström, suppleant

Anitha Grundin, ordförande
IngMarie Sundling

12

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 oss detta.
Hans Wirtavuori /e.u./
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Upptaktsträffen, Damer
Upptaktsträff med modevisning i klubbhuset torsdagen den 7 maj kl 18.30.
Daily Sport och Golfshopen visar årets golfmode. Vi fortsätter på fjolårets tema
”Kvinnor kan” och bjuder i år in Teresa Grundin och Tove Stenqvist som
berättar om sitt barnklädesföretag Gangstar, från idé till vad de är idag.
Stefan Svanberg i restaurangen kommer att fixa till något gott att äta.
Kuvertavgift 75,- dryck tillkommer.
Bindande anmälan senast den 4 maj till:
damsektionen@soderhamnsgk.com

Ibland blir man glad för det lilla, slapp
hand skotta sig till jobbet i alla fall.
Andra veckan i mars, -09 mycket snö
är det!

Damsektionen 2009
Anitha Grundin,
IngMarie Sundling,
Helena Hägg,
Ewa Sanderhäll,
Gunilla Valdhav,
Lotta Rådström,

KONSTCUPEN 5 ÅRS JUBILERAR
285454
13713,
14252

16474,

073-0491314
070-3121982
070-2170228
073-3631221

Vi hälsar alla damgolfare välkomna till årets säsong. Vi kommer som vanligt att
spela på tisdagar mellan kl 16-17.00.
Tävlingsformen är varierande poängbogey och slaggolf. Startavgiften är 60,och vid Tema-tisdagarna som inkluderar fika är avgiften 80,-. 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 finns på sidan 20.
De uppskattade ”delmoments”-träningarna med klubbens pro Tobbe kommer
även i år att genomföras.
Qtee Match Play hoppas vi, även i år, kunna spela. Anmälan plus avgift tas
upp på mötet.
Distriktets seriespel för damer 50+ spelas enl följande: Bollnäs 24/6,
Söderhamn 6/7, Hudik 27/7, Gävle 10/8 och avslutningsvis Högbo
22/8.
Vi berättar mera om denna tävling på upptaktsträffen.
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Det är fantastiskt vad tiden går fort, att det redan gått fem år känns overkligt.
Men overklig är inte tävlingen. Den kommer som vanligt att spelas som
foursomematch för äkta makar eller 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 lördagkväll i
september som bestäms senare.
Nytt för i år blir förhoppningsvis en singel tävlingen, för de som deltagit i
Konstcupen, på lördagen då avslutningsmiddagen 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 22 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
Maggie och Nisse
Tidigare segrare och finalmotståndare.

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 Ja vilka står som segrare Jubileumsåret 2009?

Välkomna !!
Damsektionen

Ps. Vi har egen e-mail adress numera. Du når hela damsektionen på:
damsektionen@soderhamnsgk.com
måste vi ha betalt innan sista april.
Till Er som har skåp men inte betalt ännu
säljer skåpet till de medlemmar
Annars stor risk att vi klipper upp låset och
undvika en massa extra jobb så besom står på kö och vill ha ett skåp. För att
et i fortsättningen. Tack på förhand.
tala eller meddela om Ni inte skall ha skåp
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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.

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:

Plats:
Ledare:
Kostnad:
Anmälan:
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2-3 maj, kl 16.00-18.00. Gruppindelning
och tider för respektive grupp meddelas
på hemsidan samt anslagstavlan efter
anmälningstidens utgång.
Rangen, Söderhamns Golfklubb
Tobias Grundin
0:Senast den 29 april 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.

Elit– och Ungdomskommitten 2009
Vad gäller seriespelet för herrar kunde vi inte uppnå vår målsättning att etablera oss i division 2. Efter ett tungt första sammandrag i Timrå var försprånget för
stort och degraderingen var ett faktum. Vi tar naturligtvis nya tag och satsar på
att redan denna säsong ta oss tillbaka till tvåan där vi hör hemma. 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 ordentlig modell och organisation kring träning/tävling för våra framtidslöften.
Inför denna säsong har vi för avsikt att besöka skolklasser i mellanstadiet runt
om i stan. Detta för att väcka intresse för golf som idrott och därmed rekrytera
nya utövare i golfklubben. Vi bjuder in till ”prova på golf” på korthålsbanan. Under ledning av klubbens serielag hoppas vi på välbesökta dagar i stan.
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 5/6. All juniorträning startar under andra
veckan på sommarlovet på grund av ”fotbollskolan” som prenumererar på den
första.
Väl mött!
Elit- och ungdomskommittén
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Tabell div II norra 2008
Timrå
1.209
Östersund/ Frösön
1.224
………………………………………uppflyttade till div I
Härnösand
1.234
Storsjöbygden
1.255
Öjestrand
1.256
Ljusdal
1.260
……………………………………….nedflyttade till div III
Söderhamn
1.310
Kiruna
1.351
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