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Ett litet tag kvar innan banan ser ut så här men den som väntar
på något gott…….

Ordförande har ordet
Golf ska vara en upplevelse!
Hej!
Vintern blev kort den här gången känns det som (eller så är det för att jag blivit äldre och att
tiden rusar.., ja ni vet). Hursomhelst är sommaren snart här och vi laddar för en kanonsäsong
på Sofieholm.
Jag är nu inne på mitt andra år som ordförande i klubben och vi i styrelsen träffas 1 gång i
månaden för våra möten. Det är att roligt arbete och vi får mycket bra gjort, tycker jag.
Golfklubben har ett antal utmaningar framför sig och jag vill lyfta fram ett några av dem extra
mycket.
-Medlemsrekrytering
I vår klubb är medlemsantalet stabilt med ca 1100 medlemmar, men vi behöver vara fler.
Ung eller gammal, det spelar ju ingen roll i golf. Nyttja möjligheten att ta med någon "ickegolfare" ut på banan för att prova. Tipsa om korthålsbanan vid resecentrum, tipsa om rangen
och puttinggreen ute på klubben. I shopen finns klubbor att låna.
Vi behöver vara flera medlemmar.
Dels för att det är trevligare ju fler vi är (och vi har möjlighet att ta emot fler) men också är
det ekonomiskt viktigt att fylla på med nya medlemmar. Att få barn och ungdomar att prova
golf och GÄRNA fortsätta är en förutsättning för vår överlevnad.
Vi efterlyser i år ledare, som kan hjälpa till vid enklare övningskvällar, 1 gång/vecka.
Det kan vara på korthålsbanan vid resecentum eller ute på golfklubben.
Tobbe Grundin samordnar detta. Anmäl ditt intresse till honom, tveka inte på att du kan.
-Greenfeegäster
Golf ska vara en upplevelse! Så skrev jag i rubriken.
Jag tror så här, om din upplevelse är bra - då vill du göra det igen, då återkommer du.
Vi ska satsa på att leverera en bra upplevelse på Söderhamns GK.
Vad ska vi då satsa på? Självklart vill vi ha en fin bana att spela på, det är alltid A och O, men
också en bra restaurang, ett intressant klubbhusområde och bra övningsfält. Detta är idag
viktigare än någonsin då många golfare vill spela mer rörligt och besöka andra banor. Det är
en tydlig trend.
Målet måste alltid vara att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt när de besöker vår
anläggning.
Då menar jag samtliga besökare, medlemmar, företag, greenfeegäster och restauranggäster.
Jag önskar att alla på klubben, medlemmar och anställda alltid har ett gott bemötande.
Detta är så oerhört viktigt för upplevelsen hos våra gäster och besökare.
-Nybörjarna - ta hand om dem på ett bra sätt! Redan från början... Alla har vi ju varit
nybörjare. Låt dem komma med och spela om möjlighet finns, hjälp till med frågor om någon
nybörjare har funderingar. Ge dem möjlighet att komma in i gemenskapen.

Gemenskap och upplevelse! Det är därför jag spelar golf. Vad säger du?

Vi ses //Ulf

Information från damsektionen:
Anitha Grundin, 285454
IngMarie Sundling, 13713, 073-0491314
Helena Hägg, 070-9421887
Helena Nyström, 070-3746418
Ewa Sanderhäll, 070-3121982
Gunilla Valdhav, 070-2170228
Marianne Persson, 070-6575044

Vi hälsar alla damgolfare välkomna till årets säsong. Vi kommer som vanligt att spela på
tisdagar. Fjolårets morgontid 09.00 är borttagen. Starttiden är från kl 17.00.
Tävlingsformen är som tidigare år varierande poängbogey och slaggolf. Vi varvar med några
partävlingar; scramble, bästboll samt en partävling med ”dold partner”. Att spela scramble
kan vara ett bra sätt att börja tävla på då man spelar tillsammans med en erfaren spelare.
Startavgiften är 60,- oavsett tävlingsform. Anmälan sker via internet på www.golf.se eller via
terminalen i klubbhuset senast måndagar kl 14.00.
Vi berättar mer på upptaktsträffen så missa inte den !!
Se även vårat tävlingsprogram.
****
Distriktets seriespel för damer 45+ spelas enl följande: Hofors 18/6, Bollnäs 27/6, Hudiksvall
23/7, Ljusdal 15/8 och avslutningsvis Gävle 26/8.
Vi berättar mera om denna tävling på upptaktsträffen.
Välkomna !!
Damsektionen
Tävlingsprogram 2012
Starttid: 17.00 och bakåt
Startavgift: 60,- oavsett tävlingsform.
Datum

Tävling/spelform

8/5
15/5
22/5
29/5

Majblomman, poängbogey
Gullvivan, slaggolf
2 Damer Bästboll, slaggolf
Syrenen, slaggolf

5/6
12/6
19/6
26/6
3/7
10/7
17/7
31/7
7/8
14/8
21/8

Sofieholms Vandr.pris, slagtävl
Partävl m dold partner. Efter tävl prisutdel + fika. Damkomm bjuder på fika
Pionen, poängbogey
Liljekonvaljen, slaggolf
Smörblomman, poängbogey
Damernas scramble, slagtävl
Rosen, slaggolf
Maskrosen, poängbogey
Tulpanen, slaggolf
Blåklockan, slaggolf
Höstlövet, slaggolf

9/9

Flaggtävling

Anmälan till partävlingar görs singel. Tävl.komm lottar ihop par.
Damdagen spelas i år lördagen den 4/8

Upptaktsträff Damer
Upptaktsträff med modevisning i klubbhuset måndagen den 7 maj kl 18.30.
Som tidigare år har vi bjudit en spännande gäst som kommer och berättar som sitt företag.
Golfshopen visar årets golfmode och utlovar rabatt under kvällen.
Annica i restaurangen kommer att fixa till något gott att äta.
Kuvertavgift 85,- dryck tillkommer.

Bindande anmälan senast den 2 maj till:
damsektionen@soderhamnsgk.com

LEKTIONER & KURSER
STARTA UPP KURSER
Boka in en helg i maj och var med i den populära Starta Upp-kursen. I denna kurs repeterar
vi grunderna i svingen, puttningen, närspelet samt en del spelförbättrande moment.
Vi tränar 4h under lördagen samt 4h på söndagen. Ganska intensivt men otroligt nyttigt. Passa
på och få en bra start på denna golfsäsong. Kostnad: 900kr/person
Kurshelger: 12-13/5, 19-20/5 eller 26-27/5. Tiderna är mellan 10.00-15.00 båda dagarna.
GRÖNT KORT KURS
Vi startar nybörjarkurser kontinuerligt under hela säsongen. När vi fått in 8 st anmälda kör vi
igång en ny grupp. Under säsongen kommer det finnas några intensivkurser att gå om man
vill. Inga datum spikade i skrivande stund dock. Kostnad: Senior 1900kr och junior 1400kr.
VI KOMMER ÄVEN ATT ARRANGERA:
Tematräning
Damträning
Fortsättningskurser (hcp 37-54)
Privatlektioner
Juniorträning

Golfboden Söderhamn AB
Hej Golfvänner,
En ny säsong nalkas och den välkomnas varmt.
Jag har valt att gå med inköpskedjan Golfstore inför 2012. Golfstore är nordens största kedja
med ca 300 anslutna golfshopar. Då vi gör gemensamma inköp hos våra leverantörer kan vi
på så sätt säkerställa att alla kunder får rätt pris. Golfstore står även för professionalitet och
kvalitet.
Under hösten har vi i shopen åkt runt på mässor och köpt in sortimentet för 2012. Vi kan
utlova massor av spännande utrustning. Innovationen och designen på de nya klubborna
kommer att lyfta golfen till nya höjder. Taylor Made har i mina ögon idag det bästa, mest
prisvärda och mest innovativa klubborna på marknaden. Det är anledningen att jag gör en
extra satsning på dem och det kommer att finnas ett stort utbud av Taylor Mades produkter.
Cobra, Titleist och Callaway kommer också ingå i hårdvarusortimentet.
Andra produkter som slår i golfvärlden nu är golfkikare och Gps:er. Detta är godkända
hjälpmedel som inte bara gör det roligare och enklare att spela utan även skyndar på spelet på
banan.

Vi kommer även att ha elvagnar i lager samt en elvagn för demonstration som kan provköras
på banan.
För övrigt finns det senaste inom golfmodet. Vi har i år även köpt in kläder med broderad
klubblogo.
Den 28/4 öppnar shopen för året. Då är shopen smällfylld med alla nyheter och
specialerbjudandanden. Håll utkik efter Golfstorekatalogen. Första numret kom tillsammans
med Svensk Golf. I den går att läsa mer om årets utrustning och golfmode samt massor av
kampanjer.
För alla ni företagare som behöver logobollar eller andra profilprodukter är vi behjälpliga och
kan utlova bra priser.
DEMODAGAR 2012

DATUM

TID

PLATS

Cobra
Taylor Made
Callaway

7/6
TBA
TBA

15.00-19.00

Rangen
Rangen
Rangen

Välkomna till en ny spännande säsong!

Hej alla seniorgolfare.
Nu närmar sig golfsäsongen med stormsteg, tack vare den tidiga våren.
Banan ser redan inbjudande ut, utan snö och is. Så vi hoppas att det inte blir något
väderbakslag. Så vi startar upp säsongen som planerat den 10:e maj.
Som alla vet har vi förlorat vår vän Lars Göran Lindgren som avlidit.
Det blir tomt efter Lars Göran som varit en klippa för oss.
Nu skall vi övriga i styrelsen försöka lära oss allt som LG har gjort för oss golfare.
Vi vill påminna om att anmälan till tävling skall ske senast Tisdagar kl 21.00
OBS vid tävling Onsdagar gäller anmälan senast Måndag kl 21.00
Anmälan sker via Internet - www.golf.se eller via terminalen i klubbhuset.
Vi önskar alla välkommen till årets golfsäsong.
Med vänliga hälsningar / Lars Olov, Roger och Åke.

Spelschema Gubbgolfen 2012
Herrar 55+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/5 Poängbogey,
16/5 Slaggolf,
24/5 Poängbogey,
31/5 Slaggolf,
7/6 Poängbogey,
14/6 Slaggolf,
21/6 Sillgolf poängbogey
28/6 Slagtävling
5/7 Poängbogey
12/7 Slaggolf
19/7 Poängbogey
2/8 Slaggolf
9/8 Poängbogey
14, 15, 16/8
23/8 Slaggolf
30/8 Poängbogey
6/9 Slagtävling
13/9 Poängbogey
20/9 Slaggolf
27/9 Poängbogey
4/10 Avslutningstävling Slaggolf

Start 08.00
Start 08.00 OBS, ONSDAG
Start 08.00
Start 08.00
Start 07.00
Start 07.00
Start 07.00 KANONSTART
Start 07.00
Start 07.00 OBS, RÖD TEE
Start 07.00
Start 07.00
Start 07.00
Start 07.00
Resa Åland
Start 07.00 Gunnar Karlssons Minne
Start 07.00
Start 08.00 OBS, RÖD TEE
Start 08.00
Start 08.00
Start 09.00
Start 11.00 KANONSTART

Hej
Golfsäsongen närmar sig – tack o lov!!
Jag med flera från Söderhamns Golfklubb har under åren spelat Gästrike Hälsinge-touren.
Nu vill vi att vi blir flera som åker tillsammans och har trevligt. Den här touren, D45+,
vänder sig fr o m nu till oss damer/tjejer som fyller minst 45 år under 2012 (ingen övre
åldersgräns !). Tidigare har denna tour varit öppen för alla som har varit 50+.
Tävlingsformen är poängbogey eller slaggolf beroende på vilken klass man deltar i, antingen
A- eller B-klass. Man kan också, om man vill, delta i lagtävlingen (per klubb).
Tävlingarna spelas på vardagar. Kostnaden är 100,- för tävling och greenfee.
Vi försöker samåka till de olika golfklubbarna.
Att spela dessa tävlingar är ett trevligt sätt att träffa och umgås med nya människor, spela på
de olika banorna till ett väldigt bra pris och att få tävlingsmomentet. Det är inget krav att delta
i tävlingarna. Det går bra att vara med och spela utom tävlan.
Prisutdelning för de olika tävlingarna görs vid sista tävlingen som spelas i slutet av augusti.
Under tävlingssäsongen samlar man prispoäng beroende på hur man hamnar i resultatlistan.
Poängen slås ihop och vid sista tävlingen utdelas prispengar.
Spelschema kommer att anslås/finnas i damrummet på golfklubben.
Kom och var med !!
PS. Har ni några frågor ang ovanstående kontakta gärna mig, Anitha Grundin, tel: 241404
(arb) eller 285454 (bostad)
Hälsningar från
/Anitha Grundin
Tävlingsdatum:
Hofors
18/6
Bollnäs
27/6
Hudiksvall 23/7
Ljusdal
15/8
Gävle
26/8

Uppstartsläger för juniorer
Den 5-6/5 klockan 15.00-17.00 arrangeras det årliga uppstartslägret för klubbens juniorer.
Alla juniorer är välkomna att anmäla sig. Klubben bjuder på saft och bullar som avslutning.
Kostnad: 0kr
Ledare: Tobbe och Erik

Ungdomskommittén
I en tid då golfklubbar runt om i landet lider av ett medlemstapp på juniorsidan är Söderhamn
inget undantag. Allt för få ungdomar lockas till golfen. Vad ska vi göra?
Vi har anlitat en juniorkonsulent som hjälper oss bygga upp en ny organisation från grunden.
Denna modell utarbetas inom föreningen. Ett stort delmål tillika krav på att få fart på
juniorverksamheten är olika hjälpinsatser från föräldrar/ledare. Vi behöver ett antal ledare
som kan leda träningar, samordna tävlingar etc. Att vara ungdomsledare innebär inte att man
måste vara en jätteduktig golfspelare själv. Egenskaper som lekfull, ordningsam, påhittig och
att själv tycka det är roligt att utveckla barn/ungdomar är betydligt viktigare. Vi hoppas att
några är villiga att hjälpa till med denna nystart och vara med på resan mot en juniorvänligare
klubb. Internutbildningar kan ordnas inom klubben.
Vad gäller seriesammandraget 2012 kommer vi att spela i div. 2 denna säsong. Nytt för i år är
att vi endast spelar ett sammandrag istället för två. Vi önskar representationslaget lycka till!
Glöm ej att anmäla er till Juniorträningen och Golfkul. Anmälan sker till kansliet på tel. 0270281300 alternativt via mail till: kansliet.sdgk@gmail.com
Golfkul riktar sig till barn från 7 år och är en introduktion till golf på ett lekfullt sätt.
Juniorträningen riktar sig dem som redan har Grönt Kort och vill förkovra sig och/eller träffa
andra golfpolare.

Rangebygget börjar ta form
I år öppnade rangen på skärtorsdagen vilket är rekord i alla fall under mina 13 år som tränare.
Den gjutna plattan som byggts ligger 22 meter ovanför de gamla utslagsmattorna. Vi har
byggt tak över 5 mattor och ett nytt stort lektionshus kommer att upprättas inom snar framtid.
Vi tackar alla frivilliga själar som hjälpt till med byggandet under överingenjör Sven-Erik
Bohlins ledning.

Städdag lördagen den 21/4
Lördagen den 21/4 har vi gemensam städdag på golfklubben. Samling vid klubbhuset senast
klockan 09.00. Om möjligt medtag egen kratta.
Klubben bjuder på korv och fika.
Boka in denna viktiga dag och hjälp till med att göra banan snygg och fräsch inför öppningen.

Får du nyhetsbreven?
Vi har för avsikt att skicka ut ett nyhetsbrev en gång i månaden under året. Här kan du läsa
om vad som händer på banan, kansliet, shopen och restaurangen samt lite allmän information.
Om ni inte har fått något nyhetsbrev ännu beror det på att ni inte har någon mailadress
registrerad i GIT. Logga in på Min Golf och skriv in er adress så kommer ni få denna
information i fortsättningen. Passa på att kolla övriga adress- och personuppgifter på samma
gång.

Restaurangen 2012
Hej!
Jag heter Annica Eriksson och kommer att ta över som ny krögare ute i Sofieholm.
Jag har alltid haft ett stort matintresse, från början mest att äta men senare att också laga. Att
äta god mat är alltid trevligt oavsett om det är en frukost eller middag eller ute på en
restaurang eller på en brygga i solen.
För mig är det viktigt att veta hur man tillagar näringsrik mat och att veta vad den innehåller
så man inte behöver stoppa i sig en massa onödiga tillsatser. Jag strävar att laga näringsrikmat
utan halvfabrikat som ser bra ut och smakar gott
Jag tycker att det är jätteroligt att ha blivit tillfrågad att ta över restaurangen och jag har
många ideér som jag skulle vilja förverkliga. Det finns så mycket man skulle kunna göra.
Brunch, julbord, året-runt-restaurang, man skulle kunna anordna vinprovningar och andra
evenemang. Locka in båtfolket och alla som bor längs med golfbanan. Som sagt, idéerna är
många.
Jag har verkligen fått positiv respons på enkäten jag skickade ut tidigare och det märks att ni
medlemmar är engagerade och vill ha en bra restaurang. Jag ska göra mitt bästa för att det här
ska bli en trevlig och framför allt en smakrik sommar!
Med vänliga hälsningar Annica Eriksson

Tävlingsprogram 2012 (prel.)
Onsdag 16/5
Onsdag 23/5
Lördag 26/5
Onsdag 30/5
Onsdag 6/6
Onsdag 13/6
Torsdag 14/6
Lördag 16/6
Onsdag 20/6
Söndag 24/6
Torsdag 28/6
Fredag 29/6
Söndag 1/7
Onsdag 4/7
Lördag 7/7
Onsdag 11/7
Onsdag 18/7
Lördag 21/7

Onsdagsgolf
Onsdagsgolf
Golfbodens Grand Opening
Onsdagsgolf
Flaggtävling
Onsdagsgolf
Ungdoms DM Lag
KM Foursome
Skandia Cup Klubbkval, Onsd.golf
Midsommarchansen
Golfresan On Tour, shotgun 17.30
Sponsorgolfen
Aktieslaget
Onsdagsgolf
Stadskampen mot Hudik
Onsdagsgolf
Onsdagsgolf
Tee4Two

singel, slag
singel, slag
singel, slaggolf
singel, slag
singel, slag
singel, slag
lag
par, slag
singel, slag
singel, röd tee
par
lag/inbjudan
singel
singel
forts. söndag 8/7 i Hudik
singel
singel
par

GOLFVECKAN
Måndag 23/7
Tisdag 24/7
Onsdag 25/7
Torsdag 26/7
Fredag 27/7
Lördag 28/7
Onsdag 1/8
Lördag 4/8
Onsdag 8/8
Lördag 11/8
Onsdag 15/8
Lördag 18/8
Onsdag 22/8
Lördag 25/8
Onsdag 29/8
Lördag 8/9
Lördag 15/9
Lördag 22/9
Lördag 29/9

MyGolfTour
Vakant
Ramirent 6+6+6
Karl Hedins 36:a
Dina Golfen
Krögargolfen/Coca Cola Cup
Onsdagsgolf
Nationell Damdag
Volvo World Challange
Brobergsgolfen
Onsdagsgolf
EGA:s Irish Greensome
Onsdagsgolf
KM Herr och Dam
Onsdagsgolf
KM Åldersklasser
Onsdagsgolf Finalspel
Winners Dinner
Funktionärsgolfen

par, scramble
singel 3-klasser
par
singel 2-klasser
par
singel
singel
regionsfinal, shotgun
singel 3-klasser
singel
partävling
singel
singel
singel
singel
singel
singel
lag/inbjudan

Vi är nya tävlingskommittén:
Joakim Nerlund (sammankallande), Lars-Erik Söderlund, Göran Nygren, Annika Nygren,
Marco Rådström, Lotta Rådström, Stefan Jansson och Urban Lindberg.
Vi reserverar oss för att vissa tävlingar kan komma att ändras under tidens gång. Vi har inte
kunnat spika alla spelformer och tävlingssponsorer.

Kallelse Vårmöte 2012
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 22 maj klockan 18.00
Klubbhusets Restaurang, Sofieholm
Föredragningslista

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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 2011.
Revisorernas berättelse för år 2011.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2012.
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

