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Ta tillfället i akt och bjud in dina grannar, vänner, arbetskompisar eller någon 
du tror skulle vara intresserad av att prova på, att slå några slag på rangen.  
Tobias Grundin, Henrik Nilsson och jag kommer att hålla i dessa träffar. Vi 
avslutar med att fika på restaurangen där tillfälle ges att prata med Tobias el-
ler mig om ni har frågor angående golf. Vi hade tänkt köra två kvällar med 
start klockan 17.30. Enda Ni behöver tänka på är att ha bekväma skor och 
ett glatt humör, resten fixar vi. Vi har bollar och klubbor som ni får låna.   
Dagarna som vi har tänkt att detta skall ske är 29 maj och/eller 30 maj.  
För att vi skall kunna sköta detta på ett säkert sätt har vi satt ett maxantal på 
20 spelare per kväll. Vi kommer annonsera på vår hemsida, www.
soderhamnsgk.com där kan ni kolla vilken dag som gäller för er. Om ni inte 
har tillgång till internet kan ni ringa vårt kansli på 0270-281300.  
Söderhamns Golfklubb hälsar alla välkomna till en som vi hoppas både kul 
och rolig kväll. Kvällen är givetvis kostnadsfri.    GOLF ÄR LÅNGROLIGT. 

Självklart är vi intresserade av ”PROVA PÅ ATT SPELA LITE GOLF”. 
Vi kommer för att slå lite på drivingrangen, testa att putta/tävla på öv-
ningsgreenen samt tackar ja till lite fika på Golfrestaurangen. 
 
Golfspelaren som tipsade mig var namn:_____________________________ 
 
Jag kommer, namn:______________________tel:____________________ 
 
Jag/vi är:             över 20 år                                  under 20 år                    
antal 
 
Vilken dag passar bäst            eller             

           
Söderhamns Golfklubb bildades 28 mars 1960. 18 hålsbana på Sofieholm 
och en 9 håls korthålsbana i Centrum, beräknas vara klar denna säsong. 
 

Klipp ut och skicka kupongen till:    Söderhamns GK 
             senast den 26 maj vill vi               Box 117 
             ha Er intresseanmälan.                 826 23 Söderhamn 

………………………………………………………………………………………..

   

29 maj 30 maj 
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Ettans green, kan knappt förstå att det är den 
6 april. Kan vi verkligen öppna banan till den 
1 maj i år? 

Söderhamns Golfklubb´s styrelse föreslår ändring av Stadgar för 
Söderhamns Golfklubb, enligt följande: 
 

Befintlig text: 
§ 16 Allmänna möten (årsmöten) 
 

Varje år hålls två ordinarie möten. Det ena - Vårmötet -  hålls under 
april månad och det andra - Höstmötet - under november månad.  
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för dessa möten. 
Medlemmar kallas senast 14 dagar före möte genom brev eller genom 
kungörelse i klubbens medlemsblad eller klubbtidning. Kallelsen skall 
innehålla föredragningslista för mötet. Årsredovisning (vårmötet) 
samt eventuella handlingar skall - om de ej medföljer kallelsen - hållas 
tillgängliga för medlemmarna på klubbens kansli senast 14 dagar före 
mötet.  
 

Förslag till ändring av text: 
§ 16 Allmänna möten (årsmöten) 
 

Varje år hålls två ordinarie möten. Det ena - Vårmötet -  hålls senast 
sista maj och det andra - Höstmötet - hålls senast sista november.  
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för dessa möten. 
Medlemmar kallas senast 14 dagar före möte genom brev eller genom 
kungörelse i klubbens medlemsblad eller klubbtidning. Kallelsen skall 
innehålla föredragningslista för mötet. Årsredovisning (vårmötet) 
samt eventuella handlingar skall - om de ej medföljer kallelsen - hållas 
tillgängliga för medlemmarna på klubbens kansli senast 14 dagar före 
mötet. 
 
Förslag till ovanstående ändring av stadgar, är för att komma mera 
rätt i tiden, när Vår– respektive Höstmötet under tidigare år hållits.  

Hösten 2005 inköptes ett nytt transport-
fordon till verkstaden. Hoppas vi kan 
spela i stan redan i år, en höjdare! 



          ”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 grundtekni-
ken i puttning, långa- och korta inspel samt sving. 
 

Kursdagarna är 13-14/5, 20-21/5 samt 27-28/5. Kostnaden för kursen 
är 900:-/person. Max antal deltagare är 8 stycken/grupp och som van-
ligt 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. 
 

Anmälan och information, Söderhamns Golfklubb´s kansli 
telefon 0270-281300, arbets tider. 
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Janne Sundin, Peter Swensson och Kenneth Fernlund. Det är 
bara Bamse som är glad åt vädret och snö mängderna. Grabbar-
na på verkstaden målar sidovatten pinnar och längtar till våren. 

           Det blir en vår även i år 
 
Det är nu i början på april och snön ligger fortfarande kvar gans-
ka tjockt, 
                             …… men det blir vår och sommar även i år. 
 

Jag får börja med att tacka för förtroendet att vara ordförande i 
vår mycket fina Golfklubb. 
Ett stort och varmt tack till Gunnar Karlsson vår tidigare  
ordförande för hans enorma engagemang.  Jag och vi andra i 
styrelsen vill behålla detta engagemang, dock med färre  
arbetstimmar. Gunnar har lovat att bistå med sina kunskaper 
även i fortsättningen, det tackar vi för. 
 

Vi är glada över att vår pro Tobbe och Henrik som är nyanställd 
i firman kommer att ta hand om oss denna säsong. 
 

Även Jessica och Stefan är kvar denna säsong vilket vi är mycket 
glada för. 
 

Kansli kommer att ha en ny receptionist, Monica kommer inte 
att jobba hos oss i sommar. Hon har fått en fast tjänst och vi kan 
bara önska henne lycka till med det nya arbetet. Banpersonalen 
är i stort den samma som ifjol vilket borgar för en välskött bana.
Bjarne Heldt som jobbade två säsonger på golfbanan, avled, ju 
så tragiskt i en bilbrand, februari 2006.  
 

Välkommen tillbaka allihopa. 
 

Korthålsbanan kommer att färdigställas så fort det är möjligt. De 
tre hål som redan är färdiga öppnas förhoppningsvis i mitten på 
maj. Som boren optimist tror jag att säsongen börjar tidigt i år 
också. 
 

Avslutningsvis önskar jag Personal, Medlemmar, Sponsorer,  
Blivande Golfspelare samt Greenfeegäster, välkomna till ännu 

en härlig golfsommar. 
 
  

Kjell-Åke Nilsson 
Ordförande 
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Anmälningar till tävling 
 
All anmälan till tävlingarna kommer att ske via Internet eller 
terminalen på golfbanan. OBS! Du måste alltid använda golfens ID 
kort när Du anmäler dig via terminalen 
På anslagstavlan kommer det som vanligt att sitta information om täv-
lingarna, men ingen anmälningslista. Du anmäler dig istället via ter-
minalen som finns mittemot anslagstavlan i klubbhuset.  
 

Som du ser i tävlingsprogrammet finns ett antal ONSDAGSTÄV-
LINGAR inlagda. Nytt för i år är att man måste anmäla sig via termi-
nalen och betala i shopen innan man går ut. Dagen efter tävlingen 
kommer resultatlistan att finnas på GIT. Priser kommer att delas ut i 
förhållande till antal anmälda. Scorekorten måste vara i luckan vid tid-
bokningen, senast onsdag kväll. Finns det inget scorekort blir resulta-
tet automatiskt NR. (non result) 
Lycka till 
 

Nisse o Maggie  

Tävlingskommittén 2006 

Hej Tävlingsledare! 
Du är en av dom som kommer att hjälpa klubben att genomföra 2006 
års tävlingsprogram. Som tack för att Du ställer upp kommer Du att 
bli bjuden på middag och scramble tävling för funktionärer den 30/9. 
 

Skulle Du inte kunna vara tävlingsledare på utsedd dag vill vi att 
Du byter med någon annan tävlingsledare i tävlingsprogrammet. 
 

För att Du skall få lära dig dina tävlingsuppgifter så kommer vi att 
genomföra utbildning. Vi kommer att använda oss av följande datum, 
tisdag 9/5 och torsdag 11/5 kl. 18.00 – ca. 20.00, du väljer den dag som 
passar dig bäst. 
 

Anmäl Er till kansliet, telefon 281300 under arbets tider, senast 8/5, 
detta för att vi skall veta hur mycket fika vi skall ordna. 
 

Vi tackar på förhand och välkomnar er till utbildningsdagarna. 
 

Med golfhälsningar  
 

Nisse Bohman och Maggie Käll-Bohman 
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Medlemsavgiften 2006 
Vecka 18 kommer medlemmar som inte betalt årets av-
gift att tas bort från GIT. 
Vi har fasta avgifter till SvGK och G/H GDF som tas ut 
för alla medlemmar i GIT. 
Om Ni valt att avsluta medlemskapet, var vän-
lig meddela kansliet snarast. 
En stor del av vår inkomst kommer från våra medlem-
mar så det är viktigt att veta hur många medlemmar vi 
har denna säsong. Ekonomin styr verksamheten.  

         Hej alla Golfälskare! 
 

Mitt namn är Henrik Nilsson. Jag är 34 år gam-
mal och kommer från Linköping. Redan som 2-
åring fick jag mina första golfklubbor och sedan 
den dagen har intresset för att träna och tävla va-
rit stort.  
 

Som nioåring tillhörde jag Sverigetoppen i min 
åldersgrupp efter att jag bland annat lyckats kva-

lificera mig till 2 riksfinaler och 4 regionfinaler i Colgate Cup.  
Intresset för golf har fortsatt att vara stort men under senare år 
på en nivå som en glad och fokuserad  
amatör. 
 

Har idag efter 18 år i restaurangbranschen fått chansen att börja 
arbeta som professionell tränare tillsammans med ”teamet” i 
Golfboden.  
Detta är något jag ser fram emot lika mycket som att få träffa er 
alla under säsongen.  
 

Redan under Golfbodens öppningsdagar finns jag på plats i Sö-
derhamn. Kom gärna ut till shopen 29-30 april så kan vi hälsa på  
varandra, samtidigt som ni kollar in årets alla nyheter. 
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Datum     Tävling/aktivitet    Särskild information           Ansvarig 
Maj 
 8       Upptaktsträff med            Golfrestaurangen     Damsektionen 
          modevisning                      
16      Damgolf                            Poängbogey             Berit L/Anitha  
23      Damgolf TEMA                 Slaggolf                    Ing Marie/Ewa 
30      Damgolf                            Poängbogey             Berit K/Britt-Mari 
Juni    
13      GSK´s vandrinspris           Slagtävling               Anitha/Ing Marie 
                                                     kval till matchspel 
20      Damgolf, tre klubbor        Poängbogey             Inger/Berit K 
27      Damgolf TEMA                 Slaggolf                    Berit L/Ewa 
Juli     
 4        Triss Lady                         Klubbkval                Klubben 
11      Nationell Damdag             Mer info                   Klubben 
                                                     kommer senare 
18      Damgolf, hidden holes      Poängbogey             I-Marie/B-Mari 
25      Damgolf TEMA                 Slaggolf                    Anitha/Ewa 
Augusti                                        
 1        Damgolf ”Getingen”         Slagtävling,              Inger/Britt-Mari 
                                                     Gul/Svart tee 
 8        Damgolf TEMA                 Slaggolf                    Ewa/Ing Marie 
15      GOLFVECKAN                 Ingen tisdagsgolf 
22      Damgolf TEMA                 Slaggolf                    Berit L/Anitha 
29      Damgolf                            Poängbogey             Berit K/Britt-Mari 
                                                     ev nya banan 
September                                                                    
 2        Golfresa, dagstur               Mer info                   Berit K m fl 
                                                     kommer senare 
12      Flaggtävling, kl 13.00        Gemensam middag, Damsektionen 
                                                     prisutdelning, höstmöte efter  
                                                     tävlingen 
Anmälningsavgift 60 kr 
 
Anmälan sker via internet eller på terminalen i klubbhuset se-
nast måndag kl 14.00 
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Tävlingsprogram 2006 för Söderhamns Golfklubb 
 
Maj 
Datum  Tid              Tävling                                                                        
 

Lör 20   09.00           Vårslaget, Poängbogey, A vit/blå, B-C gul/röd          
                                     Torbjörn Orre/Joakim Nerlund  
Ons 25  före 18.00  Onsdagsgolf A vit/blå Slagtävling, B-C gul/röd Slaggolf    
                                     Golfboden samt Terminalen 
Lör 27   09.00           Slaggolf A-B-C klass                                                
                                     Hans Jonsson/Lar-Erik Söderlund  
Juni 
 

Sön 04   08.00           KM Foursome 36 hål                                               
                                     Kerstin Eriksson/Jan Westling 
Tis 06    09.00           Flaggtävling                                                               
                                     TK 
Ons 07  11.00           Gästrike/Hälsinge Serien A-klass                      
                                     Sten Sundström  
Tis 13    16.00           GSK´s Vandringspris, damer 
                                     Damsektionen  
Fre 16                         DI-Golfen, Scramble, Kanonstart                        
                                     Hans Wirtavuori 
Sön 18   07.00           Eclectic Slaggolf. A-B-C klass 
                                     Birgitta Svedberg/Göran Svedberg 
Tis 20    10.00           Skandia Cup klubbkval, Ungdomstävling 
                                     Ungdomskommittén  
Ons 21  före 18.00  Onsdagsgolf A vit/blå Slagtävling, B-C gul/röd Slaggolf 
                                     Golfboden samt Terminalen  
Tor 22   13.00           PGA Junior Pro Am klubbkval, Ungdomstävling       
                                     Ungdomskommittén  
Sön 25   12.00           Midsommarchansen, Poängbogey, Rött tee   
                                     Bo Lundström/Inger Lundström  
Tis 27    10.00           Damer 50+, damtävling                                         
                                     Anitha Grundin  
Ons 28  08.00           Ungdomsserien, Ungdomstävling                     
                                     Ungdomskommittén  
Fre 30    14.00           Scandia scramble , Ungdomstävling 
                                     Ungdomskommittén  
Juli 
 
 

Tis 04    16.00           Triss Lady, klubbkval, damer 
                                     Damsektionen  
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Datum  Tid              Tävling 
Ons 05  13.00           PGA Junior Pro Am regionsfinal, Ungdomstävling    
                                     Ungdomskommittén  
Sön 09   08.00           AIDS-Golfen, Greensome.                                     
                                     Gunilla Valdhav/Sören Valdhav 
Tis 11     06.00           Nationell damdag, Partävling 36 hål, Poängbogey,  
                                     18 hål fyrboll + 18 hål Greensome                      
                                     TK 
Ons 12  före 18.00  Onsdagsgolf A vit/blå Slagtävling, B-C gul/röd Slaggolf    
                                     Golfboden och Terminalen  
Lör 15    06.00           Citroén Golf Tour, Daily Sports Fyrboll, kanonstart   
                                     MaryAnn Andersson/Henrik Andersson 
Fre 21    06.00           Div 3 Herrar, seriespel                                            
                                     TK 
Lör 22    06.00           Div 3 Herrar, seriespel                                            
                                     TK                                                                                                  
Ons 26  före 18.00  Onsdagsgolf A vit/blå Slagtävling, B-C gul/röd Slaggolf 
                                     Golfboden och Teminalen  
Sön 30   08.00           KM seniorer damer och herrar, 36 hål Slagtävling open        
                                     Lena Winlöf/Sven-Åke Winlöf 
Augusti 
 

Ons 02  före 18.00  Onsdagsgolf A vit/blå Slagtävling, B-C gul/röd Slaggolf 
                                     Golfboden och Terminalen  
Lör 05   07.00           Brobergsgolfen Slaggolf. A-B-C klass                
                                     Hans Wirtavuori och Lars-Göran Lindgren  
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GOLFVECKAN 12—19 Augusti 
Lör 12    06.00           Kurirens 6+6+6, Fyrboll+Greensom+Foursome                        
                                     TK, Rune Berglund/Hans Hagelin  
Sön 13   06.00           Vakant A+B+C klass.                                       
                                     TK, Claes Berglund/Christer Sundvall  
Tis 15     06.00           First Hotell , Statt  Slaggolf, A-B-C klass                  
                                     TK 
Ons 16  06.00           Resecity´s Foursome Slagtävling                         
                                     TK 
Fre 18    06.00           Sportringens 36;a st. A+B klass,  
                                     max antal 96, max hcp 20,4 
                                     TK 
Lör 19    06.00           Krögargolf A klass Slagtävling B klass Slaggolf kanonstart
                                     TK, Nalle Rydstrand/Gunnar Anderzon/Tomas Norgren 
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Information från damsektionen 
 

Vi är damsektionen 

Anitha Grundin, ordförande, tel 28 54 54 
Ing Marie Sundling, kassör, tel 137 13 
Berit Klint, sekreterare, tel 28 45 85 
Inger Lundström, tel 158 27 
Berit Leek, tel 28 78 95 
Britt-Marie Svanberg, tel 417 31 
Ewa Sanderhäll, tel 28 54 13 
 

Årets upplägg 
 

Årets spelkoncept är något förändrat jämfört med de senaste årens 
upplägg för tisdagsgolf. Vår förhoppning är att det skall tilltala alla – 
både gamla och nya medlemmar. Vi berättar mer på upptaktsträffen 
så missa inte den! 
 

Vad är tisdagsgolf? 
 

Varje tisdagskväll under golfsäsongen har vi tjejer/damer alldeles 
egna aktiviteter på golfbanan. Starttiden är mellan kl 16.00 och 17.00. 
 

Startavgiften är 60 kr för alla tisdagstävlingar och fika ingår när det är 
TEMA-golf (varannan tisdag). Prisutdelningar sker direkt efter alla 
tävlingars slut.. 
Tävlingsprogrammet finner du på sidan 20 
Väl mött !                                                                            Damsektionen 
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UPPTAKTSTRÄFF DAMER 
 

Upptaktsträff med modevisning måndagen den 8 maj kl 18.30 
Daily Sport och Golfshopen visar årets golfmode 
Stefan och Jessica i restaurangen kommer att blanda en härlig 
sallad till oss. Kuvertavgift 60 kr, dryck tillkommer.  
 

Bindande anmälan senast den 3 maj till: 
 

Berit Klint tel 28 45 85 (bost), 776 75 (arb) eller 
Anitha Grundin tel 28 54 54 (bost), 026–14 76 40 (arb) 



          Hej Golfvänner! 
 
I skrivande stund ligger det ett djupt lager snö utanför shopknuten. 
Våren verkar vilja dröja i år men när den väl tar fart går det förhopp-
ningsvis fort. Vi i Golfboden vill hälsa alla välkomna till en ny golfsä-
song. Vi har i år glädjen att presentera en ny medarbetare i Golfboden. 
Han heter Henrik Nilsson, är 34 år gammal och kommer från Linkö-
ping. Henrik kommer att arbeta såväl i shopen som med lektioner. 
Passa på att komma in till shopen under våra öppningsdagar och häl-
sa på Henrik samtidigt som ni fyndar bland hyllorna.  
Vårt arbete är redan i full gång och vi kan lova massor av spännande 
nyheter och erbjudanden vad gäller klubbor, bollar och kläder. En av 
nyheterna på klubbsidan är Cobra:s koncept där bollhastigheten ligger 
till grund för vilken klubba och vilket skaft man ska välja. För att få 
sin bollhastighet uppmätt tar man kontakt med oss i shopen och bokar 
in en halvtimme som kan löna sig både i och för längden. Om du går i 
”byta klubbor tankar” rekommenderar vi att du även då kommer in 
till oss och bokar en tid för klubbtest. På det sättet kan vi hjälpa just 
dig att få rätt anpassad utrustning. Det är något som gör din golf både 
roligare och bättre.  
 

Missa inte Golfbodens Grand Opening 29/4 – 1/5. Då är shopen 
sprängfylld med årets hetaste nyheter och öppningserbjudanden. 
 

Missa inte anmälan till våra ”Starta upp” – och nybörjarkurser.  
För övrig information se separata annonser. 
 

Företagare! Slut på logobollar? Vi erbjuder inte bara förmånliga priser 
utan även ett riktigt bra erbjudande i vår logobollskampanj.  
Välkommen in för prisuppgifter och offert. 
 

Vi hälsar åter igen alla välkomna till Golfboden och en ny spännande 
golfsommar. 
 
Väl mött! 
 
Med dessa telefonnummer når du någon av oss alltid: 
 

          Tobias Grundin            0708-584171 
          Michael Beierholm       0708-584037                   Shopen: 
          Fredrik Ericsson           0708-584219                   0270– 281260 
          Henrik Nilsson             0709-302077 

Sidan 
arton 

Datum  Tid              Tävling 
September 
 

Lör 02   08.00           Fortums Kraftslag, Fyrboll Slaggolf.                 
                                     Bengt Rönström/Erik Nilsson 
Tis 05    10.00           Gästrike/Hälsinge Serien B-klass                       
                                     Sten Sundström  
Lör 09   08.00           KM Juniorer och Åldersklasser 36 hål samt 18 hål,  
                                     Slagtävling 
                                     Björn Österberg/Sten Sandberg                        
Lör 16   08.00           Branch Golf 
                                     Föreningar, Arbetsplatser etc.  
Lör 23   08.00           Avslutningsrundan, Nordea vandringspris ,  
                                     Slagtävling, 2 flytande klasser ,Hcp 0-36         
                                     Caroline Östberg/Olle Wiklander 
Lör 30   12.00           Funktionärsgolf med middag, Scramble Slagtävling 
                                     Kanonstart 
                                     TK 
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Medlemmars namn under tävlingens namn är lika med tävlingsleda-
re. Man ordnar själv ersättare om man har förhinder just på ”sin” täv-
ling. Se sidan 4 i tidningen för mera information. 

Årets tävlingsprogram innebär att det är färre tävlingar som man kan 
gå vidare i, ex. vis Sverigefinal.  
 

Vi har två tävlingar med detta upplägg och det är AIDS golfen 9/7 
och Daily Sport 15/7.  
 

Du som är intresserad av liknande tävlingar titta på följande hemsi-
dor; www.firstopen.nu , Svenska Hcp-mästerskapet och Golf.se Cup 
som Du hittar på www.golf.se De flesta tävlingarna är par tävlingar, 
men det gör inte saken sämre. 



Kallelse 
till Vårmöte 2006 

 
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 4 maj 2006 kl. 19.00 
Plats: Klubblokalen, Sofieholm 
 

            Föredragningslista 
 

1          Upprop och fastställande av röstlängd. 
2          Mötets behöriga utlysande. 
3          Fastställande av föredragningslista. 
4          Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5          Val av två (2) justeringsmän, som jämte  
            ordföranden justerar protokollet. 
6          Styrelsens redovisning av verksamheten 2005. 
7          Revisorernas berättelse för år 2005. 
8          Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2005. 
9          Val av ordförande och en ledamot i valnämnden 
            för  en tid av ett år. 
10    Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller  

   röstberättigad medlem 30 dagar före mötet. 
            se sidan 23, styrelsens förslag. 
11        Övriga frågor. 
12        Kort redovisning av kommittéernas planering   
            inför kommande säsong. 

                      Mötet avslutas 
                    

Styrelsen  
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delarna men om tiden tillåter ser vi till att det ser bra ut närmast ba-
nan också. Viktiga områden är också klubbhus, parkering och öv-
ningsgreener där flest spelare tillbringar mest tid. Ett separat utskick 
kommer att gå ut till varje hålchef.                                         
                                                                                                                     Välkomna, 
                                                                                                                     Lars Erlandsson 

         Golfkul och Juniorträning 
 

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 juniorträ-
ning på olika nivåer. Deltagaravgiften för Golfkul och Juniorträning är 
100 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 12 juni. 
 
Elit- och ungdomskommittén informerar 
 

Kommittén strävar efter att klubben skall ha en bred ungdomsverk-
samhet som på sikt skall möjliggöra seriespel på hög nivå och att spe-
lare och ledare skall vara goda golfambassadörer för Söderhamns 
Golfklubb.  
Under säsongen 2006 kommer det på Söderhamns Golfklubb bedrivas 
utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet på alla nivåer från 
knattar upp till ungdomar och elit. 
 

Vilka vi är som ”jobbar” i kommittéen hittar du på sidan 11. 
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             Snart grönt! 
 
Under all den snö som ligger finns det en gräsmatta som kommer att 
bli grön även om det känns avlägset i skrivande stund. Förhoppnings-
vis har snön gjort nytta för banan med skydd för gräsytorna och mot 
att tjälen inte kryper alltför långt ned.  
Återigen har vi ett spännande år framför oss med ett arbete för att få 
en bra bana ännu bättre. Spel på nya greenerna på hål 8 och 9 hoppas 
vi kunna ske så tidigt som möjligt på säsongen, likaså det utökade teet 
på 9: an. Nya pumphuset kopplades in ifjol höst och skall i år börja an-
vändas.  
För hål 5 gäller nuvarande tees (nytt herrtee -05) plus ett nytt damtee 
(-06) tillsvidare. Hålet får naturligtvis inte bli för långt men banan sak-
nar ett lååååångt par 5.  
I övrigt är inga större projekt planerade förutom ombyggnation av 2 
greener, preliminärt 13 och 14 mot hösten.  
 

Målet är i år att färdigställa korthålsbanan så tidigt som möjligt, se-
dan får sommaren bestämma när den går att spela på. Vi har under 
hösten ifjol lagt 3 greener och räknar med övriga 6 till försommaren. 
Korthålsbana ställs i ordning under ledning av Gunnar och Ivan så 
den är att betrakta så gott som "klar".  
 

På många banor använder sig man av "klipptåg" och även vi har för 
avsikt att prova det under året. Med klipptåg menas att samtliga gräs-
ytor förutom ruffen klipps hålvis. Vi startar på hål 1 kl. 06.00 med tee-, 
fairway-, kring- och greenklippning och klipper hål för hål med samt-
liga maskiner. Fördelarna med klipptåg är tidsvinsten, under högsä-
song tar fairway klippning upp till dubbel så lång tid som under låg-
säsong. Det kanske största skälet att klubbarna inför klipptåg är säker-
heten, alltför många tillbud och olyckor sker för banarbetarna. De da-
garna vi kör klipptåg kommer troligtvis startförbud att var mellan 
06.00 och 06.45. Vi testar oss fram under säsongen och gör en utvärde-
ring mot slutet.  
 

Vi kommer även i år att ha samma upplägg på städdagarna som tidi-
gare med 4 timmars närvaroplikt på någon av de dagarna som be-
stäms när vi vet var våren är någonstans. Varje hålchef ansvarar för att 
listan med städare lämnas till kansliet eller bankommittén och du ser 
själv till att du blir avprickad. Fokusering är som vanligt på de klippta 
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         Snart är det dags för en ny säsong med Gästrike-
Hälsinge 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 2006 enligt följande: 

                                                 Klass A                         Klass B 
         07 juni ………………    Söderhamn                   Hudiksvall 
         19juni ………………     Gävle                             Högbo 
         24 juli ……………….    Hofors                           Gävle 
         21 augusti..………….                                          Hofors 
         22 augusti …………..    Hudiksvall 
         05 september………..    Bollnäs                          Söderhamn 
 

Frågor eller funderingar angående seniorgolfen i Gästrike-Hälsinge,  
ring Sten Sundström 0270-423125 som är samordnare för detta arran-
gemang på Söderhamns Golfklubb. 
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Söderhamns Golfklubb, +55, Seniorgolf 
 
 

Så börjar vi närma oss golfsäsongen 2006. Hoppas att alla är sugna på 
att börja spela och att uppslutningen blir lika bra som förra året. Den 
obligatoriksa resan till Åland den 29—31 augusti, max antal spelare är 
52. 
Samma som ifjol gäller anmälan till tävlingarna. ANMÄLAN senast 
två dagar före tävling klockan 23.00 spelveckan. Efteranmälan kom-
mer 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 



Tävlingsprogram 2006 för 
Söderhamns Golfklubb´s, herrar +55.  

     Maj 
11          09.00 – 11.30    Poängbogey                   
18      09.00 – 11.30    Slaggolf                 
23          07.00  – 10.00   Poängbogey, GÖKOTTEGOLF Obs! 
     Juni 
01          07.00 – 10.00    Slaggolf, röd tee 
08          07.00                Slaggolf, Sillgolf, Kanonstart 
08          13.00 – 15.30    Slaggolf, scramble 
29          07.00 – 10.00    Poängbogey 
     Juli 
13          07.00 – 10.00    Slaggolf                 
     Augusti 
03          07.00 – 10.00    Slaggolf                 
10          07.00 – 10.00    Poängbogey, Gunnar Fagerlund´s minne         
29,30-31               Ålandsresan 
     September        
07          08.00 – 10.30    Poängbogey 
12          08.00 – 10.30    Slaggolf Obs!                 
14          08.00 – 10.30    Poängbogey, vitt tee                
19      09.00 – 11.30    Slaggolf Obs!       
21      09.00 – 11.30    Poängbogey 
26          09.00 – 11.30    Slaggolf Obs! 
28      09.00 – 11.30    Poängbogey 
       Oktober 
05          11.00                Slaggolf, Avslutning, Kanonstart,   
 

Anmälan senast klockan 23.00, två dagar före tävlingen. Anmälan sker 
via internet eller via terminalen i klubbhuset. 
Ingen efteranmälan godtages . 

Önskemål om tidig eller sen start  
godtages endast vid mycket goda skäl.  

 
Vi hoppas på fint väder och bra spel. Hälsar nya och gamla spelare 

välkomna till årets tävlingar. 
 

                                                    Janne, Lars-Göran, Lars-Olov och Åke 

10 

15 

RAPPORT FRÅN IDROTTANSVARIG  
 

Ett antal träffar har genomförts med Gästrik-Hälsinge Golfförbund 
främst i syfte att stärka upp "idrottsprofilen" inom golfsporten. Stora 
individuella tävlingar samlar alltid mycket folk ex Scandinavian Mas-
ters, som kan ha 40-50.000 åskådare på 4 dagar, till och med mer vissa 
år.  
Som lagidrott är dock golfen på nationell nivå - fortfarande "svag" och 
i de flesta fall ointressant för publik och massmedia. I grunden måste 
en lagkänsla en lagprofil skapas tillsammans med ett intressant serie-
spel, som måste få en starkare plats i våra nationella spelprogram och 
en bättre uppmärksamhet lokalt.  
En liten början skall vi starta med i vår klubb - genom att förse vårt lag 
med en gemensam tävlingsdräkt, anordna presentationer av laget och 
inbjuda till pressträffar.  
Så gott som ALL tävlingsverksamhet är inriktad på individuella täv-
lingar 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 täv-
la 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 
nio-håls-banan, som en fantastisk inkörsport för nya ungdomar......  
våren är här                                                                              
                                                                                       Staffan Söderlund 
                                                                                                                     Idrottsanvarig 

        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 
kommer att träna inspel och det långa spelet. 
Dag och tid:                      6-7 maj, kl 16.00-19.00. Gruppindelning 

och tider för respektive grupp medde-
las efter anmälningstidens utgång. 

Plats:                                  Rangen, Söderhamns Golfklubb 
Ledare:                               Tobias Grundin och Henrik Nilsson 
Kostnad:                            0:- 
Anmälan:                          Senast den 1 maj till kansliet 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 da-
garna kan genomföras ring till Golfboden tel. 0270-281260 för 
besked. 

Ibland funderar man om det skall bli något spel denna säsong! Mot ettan. 14 

Söderhamns Golfklubb 2006. 
 

         STYRELSE OCH REVISORER 
 

         Ordförande                   Kjell-Åke Nilsson 
         Vice ordförande           Staffan Söderlund 
         Sekreterare                    Ann-Marie Segerholm 
         Kassör                           Jan Sundin 
         Ledamöter                     Maggie Käll-Bohman 
                                                 Lars Erlandsson 

                           Jan–Erik Persson 

         Suppleanter                  Bengt Jonsson 
                                                 Karl-Einar Forslin 
 

 
KOMMITTÉER och SEKTIONER 

  Verkställande utskottet (VU) 
Kjell-Åke Nilsson, ordförande 
Jan Sundin 
Ann-Marie Segerholm 
 

  Bankommittéen och  
Anläggningskommittéen 
 

Lars Erlandsson, ordförande 
Sören Björk 
Rithva Lohva 
Lennart Lindberg 
Bo Svanberg 
Rolf Berggren 
Pär Olnils  
 

  Marknadskommittéen och  
Medlemsektionen 
 

Jan-Erik Persson, ordförande                                   
Thomas Mickelsson                
Hans Wirtavuori 
 

  Elit-och Ungdomskommittéen 
 

Vakant, ordförande 
Bengt Jonsson 
Torbjörn Orre 
Stefan Wiik 
Roger Skoglund 
Per Hammarbäck 
Vakant 
Tobias Grundin, Pro 
 

Tävlings- och hcpkommittéen 
 

Nils-Erik Bohman, ordförande 
Maggie Käll-Bohman, hcp ans. 
 

  Utbildningsansvarig 
 

Maggie Käll-Bohman 
 

  Idrottsansvarig 
 

Staffan Söderlund 
  
 
 

11 



 Handikappsansvarig/ 
Funktionshindrade 
 

Hans Wirtavuori 
 

  Hemsida och Information 
 

Jan-Erik Persson 
 

  Kort hålskommittéen 
 

Kjell-Åke Nilsson, ordf 
Ivan Lundström 
Lars Erlandsson 
Gunnar Karlsson 
Pär Olnils 
 

  Damsektionen  
 

Anitha Grundin, ordförande    
Ing-Marie Sundling                
Berit Klint                      
Berit Leek             
Ewa Sanderhäll 
Britt-Marie Svanberg 
Inger Lundström 
 

    Seniorgolfen 
 

Jan Sundin 
Åke Wernerson 
Lars Olov Ström 
Lars Göran Lindgren 

 

  Valberedningen 
 

Erik Andersson, ordförande 
Ann-Marie Segerholm 
Olle Modin 
 

  Revisorer 
 

Anders Johansson 
Ulf Johansson 
Maria Löfström, suppleant 
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       Tjejer och Damer 
 
Vi följer upp fjolårets succé. I samband med damernas upptakts-
möte 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! 

KONSTCUPEN 
 

Nu är det dags för årgång nummer två av Konstcupen  
på Söderhamns golfbana. 
 

Det kommer att vara samma upplägg som i fjol, vilket innebär 
att vi tävlar om ett konstverk som segrande par får behålla för 
alltid. 
 

Spelformen är match greensome för äkta makar och sambos. 
Båda spelarna skall ha officiellt handicap. Det innebär högst 
handicap 36,0 per spelare. 
 

Spelet bygger på att alla möter alla. Blir det lika många anmälda 
par som ifjol blir det poolspel. 
Tävlingen kommer att gå över hela sommaren och avslutas med 
en gemensam middag och prisutdelning en fredag kväll i sep-
tember månad.  
 

För startavgiften 400 kr/par får Ni chansen att vinna ett konst-
verk, motion, träffa andra golfspelande par och en middag. 
 

Anmäl Er senast 24/5 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. 
 

Maggie och Nisse 
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