
Sverige 
 
Porto Betalt 
 
Port payé 

Städdagen blir preliminärt,  
lördagen 26 april, klockan 09.00 

 

Som det ser ut just idag och med den väder information som finns 
tillgänglig kommer vi att kunna ha vår städdag i slutet av april. 
Samling sker vid klubbhuset, verkstaden och ute vid 7:ans green-
område för de medlemmar som inte har något speciellt hål att stä-
da 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. 
Medtag kratta och arbetshandskar samt energi så fixar vi till vår 
fina bana så att vi snabbt kan komma igång och spela igen. 
Ytterligare information kommer att finnas på vår hemsida eller på 
telefon 0270-281300. Observera att det endast blir en städdag 
denna säsong. 
 

Vi behöver även ca 25 man till korthålsbanan för att fixa till gree-
nerna. Idag är de för hårda och snabba avhjälps med att borsta/  
lufta dem för att mera likna våra ordinarie greener. 
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Dagens datum 2008-03-18 
Omslagsbild: Detta fotografi är taget den 20 mars 
klockan 07.30. En fantastiskt fin vinterdag, blå him-
mel och –9,1°. Synd att det inte är början av 
december nu skall ju våren vara på G, eller hur? 



 
 Äntligen vår 
 

En tillbakablick från den gångna säsongen som var sportsligt fram-
gångsrik både individuellt som i lag sammanhang. Ekonomiskt var 
det också ett positivt år. 
Medlemsantalet ökade med 100 medlemmar gentemot hösten 
2006. Gentemot budget så minskade kostnaderna och intäkterna 
ökade. Sammantaget gjorde det att styrelsen föreslog en oföränd-
rad årsavgift för säsongen 2008. 
Det blir spännande att ta de nya greenerna på 1:an och 17 i spel, 
förhoppningsvis till midsommar. Dessa greener byggdes om under 
hösten och får ett nytt utseende dock med bibehållen längd på hå-
len. Damerna får ett något kortare hål på 1:an. Hål 1 kommer att 
spelas på befintlig green tills den nya vuxit till sig. Gamla 7:an spe-
las istället för hål 17 tillsvidare. Från tidigare beslut som fattats om 
att bygga om alla greener återstår hål nr. 2, 4, 13, 14 och 16. 
Anledningen till att greener byggs om är att underlaget, jorden, 
måste förr eller senare bytas ut. Man anlägger även ny dränering 
samt där så behövs byts bevattningsanläggningen mot nya sprida-
re. Målsättningen är att där det går att lägga ny green på nytt 
greenområde försöker vi göra detta, så att befintliga greenen kan 
utnyttjas till dess den nya vuxit upp, allt för att minimera störningar i 
spelet. (Så som 1:an byggs med, ett nytt greenområde.) 
Ombyggnationerna görs i den takt ekonomin tillåter. I övrigt kom-
mer det att  arbetas med att ytterligare förbättra finishen på och runt 
banan samt att plana till ett antal utslagsplatser. Bankommittén har 
mer detaljer kring vad som behöver göras, och när det kommer att 
ske. 
Med förhoppning om ett minst lika lyckosamt 2008 som 2007     
önskar jag alla lycka till med en ny glimrande golfsommar. 
 

Kjell-Åke Nilsson 
Ordförande 3 



Tävlingskommittén 2008 

Vi står nu inför en ny golfsäsong. Med många fina tävlingar och en hel del nya 
sponsorer har vi fått. Ni hittar hela spelprogrammet på sidorna som följer. Någ-
ra tävlingar har vi år som sticker ut lite extra bl.a. Handi-golf Tour inofficiellt SM 
för funktionshindrade. Redan idag har vi 3 anmälningar från Östersund i norr 
till Varberg i söder. 
 

Skandia Tour Riks för eliten bland juniorer både flickor och pojkar spelas som 
matchspel i tre dagar på vår bana.  Sedan har vi i år lyckats ta hit Golfresa en 
par tävling med ett första pris till segrarna till utlandet. 
 

I skrivande stund så försöker vi att få ett par sponsorer till. Nytt för i år är att vi 
har höjt startavgiften till 80:- för singel– samt 150:- för parspel. 
 

Ni som blivit uttagna som tävlingsledare kan komma in på kansliet för att få 
information vad det innebär att vara tävlingsledare. Som tack för att ni ställer 
upp 1 dag på sommaren så kommer du att bli inbjuden till en scramble tävling 
med prisutdelning och lättare förtäring tillsammans med alla funktionärer. Årets 
funktionärsgolf går av stapeln den 27 september med en kanonstart klockan  
10.00. Det är kanske den prestigefullaste tävlingen på säsongen. 

Lars-Göran Lindgren 
Ordf. Tävlingskommittén 

Lars-Göran Lindgren, 63 år, bor i Söderhamn. Det blir tredje säsongen som Lars-
Göran jobbar på kansliet. Lars-Görans intressen är, bridge, idrott på TV:n samt mat-
lagning. Midsommar är bäst eftersom sillen med lilla nubben serveras då. Favorit på 

matbordet är paltbröd med fläsk. Fick jag en miljon att spen-
dera på golfbanan så skulle jag åka runt bland världens golf-
banor under vintern för att samla på mig en massa ideer 
som jag skulle kunna ge till banchefen för att bli  
åtgärdade. Svenska mästare i hockeyn tror jag blir 
Linköping fast jag hoppas att Timrå överraskar.  4 

 

1 4 15 14 15 9 12,66 

2 5 5 13 11 14 12,66 

3 4 1 2 2 1 1,66 

4 3 17 10 10 3 7,66 

5 5 3 6 8 13 9,00 

6 3 11 9 7 4 6,66 

7 4 13 12 12 12 12,00 

8 4 7 3 3 7 4,33 

9 4 9 11 14 11 12,00 

10 5 12 15 13 17 15,00 

11 3 14 5 9 2 5,33 

12 4 2 1 1 5 2,33 

13 5 4 17 16 16 16,33 

14 3 10 4 4 8 5,33 

15 4 6 7 5 6 6,00 

16 5 16 18 18 18 18,0 

17 3 18 16 17 15 16,00 

18 4 8 8 6 10 8,00 

Sloope statistik från 2007 
Index = Vårt scorekort 
A = Alla GIT tävlingar under säsongen 
B = Golfveckan, 2007 
C = Seriespelet, div 3 i somras 

    Hål     Par  Index     A           B         C         Snitt 

Utan att överdriva ser man att hål 16 
fortfarande är lättaste hålet på vår 
bana. Under seriespelet skall man 
komma ihåg att det spelades från vitt 
tee. Hål 3 ser ut att vara det svåraste 
enligt denna tabell, inte långt efter 
kommer hål 12. Jag tycker att största 
avvikelsen från ”vårt” index hittar man 
på hål 13. 
Notera även att 11:an återigen utmär-
ker sig för att vara ett av de svåraste 
hålen.  
Till sommaren kommer vår bana att 
”sloopas” om och jag tror att det kom-
mer att bli en hel del ändringar i tabel-
len. Kanske att ”inexeringen” också 
kommer att ändras efter 17:nde och 
framför allt 1:ans nya greenområde. 
 

(Alla statistik uppgifter kan man 
finna felkällor i. Dessa siffror är 
tagna från GIT och det är alltså täv-
lingsscorer som gjorts på tävlingar 
i GIT. Under A stapeln är alltså även 
Herrar 55+ och damernas tisdags-
tävlingar inräknade.) 
 

Note: Under stapeln C är endast 
seriespelet med i statistiken. Kolla 
extra noga hål nr 4 och 11. Det är 
inte felskrivet utan de bägge korthå-
len var svåra. Spelades från vitt tee, 
men ändå….! 
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Korthålsbanan i stan….. 
 
Vår ambition med att bygga en korthålsbana var att skapa  
intresse för golfspel samt bra & lättillgängliga träningsmöjligheter  
för befintliga golfspelare. 
Vår första tanke var att korthålsbanan skulle ligga ute vid befintlig 
bana men vi hade inte mark och den mark som skulle kunna  
utnyttjas var otillgänglig. Dessutom skulle det bli för dyrt då mark 
förhållanden inte var de mest gynnsamma. 
 
Satsningen på en citynära bana har blivit mycket lyckosam, Svårt att veta  
hur och om vi ännu fått nya medlemmar eller golfintresserade människor. 
Vi kommer under denna säsong att borsta greenerna för att de inte ska 
vara så snabba och hårda som föregående säsong. 
Det optimala vore om greenerna hade samma ”rull” som vår stora bana  
i Sofieholm. Allt handlar till sist om resurser och vad vi ska prioritera. 
Prioritet ett är ändock vår fina bana i Sofieholm. 
 

Korthålskommittén 

Golfrestaurangen 

Jag, kommer som ifjol att basa på vår fina restaurang. Jag kommer även att 

sköta uthyrningen av Torpet och sköta kiosken på 9:an.  

 
Jag ser fram mot ännu en säsong på vår fina golfbana och hälsar alla väl-

komna till bords. 

 
Ät gott och må bra, på GOLFRESTAURANGEN, SOFIEHOLM  

Tävlingsprogram 2008 för Söderhamns Golfklubb 
 
Maj 
Datum Tid Tävling  
 

Lör 17  09.00 Vårslaget, Poängbogey, A , B och C gul/röd     
   Berit Leek och Kent Leek 
Lör 31 09.00 Handi-Golf Tour (inoff. SM) A-B-C klass   
   Tävlingskommittén 
Juni 
 

Sön 01  09.00 Handi-Golf Tour (inoff. SM) A-B-C klass   
   Tävlingskommittén 
Fre 06 08.00 Anticimex-Giftbägare, Greensome, slagtävling  
   Bertil Bengtsson och Roger Sjöholm 
Tor 12  11.00 PGA Juniorer Pro Am 
   Tobias Grundin 
Fre 13  12.00 DI-Golfen, Scramble, Kanonstart  
   Hans Wirtavuori 
Sön 15 08.00 Poängbogey, Sundsvallbankens VP, A, B och C gul/röd 
   Kanonstart. Segraren får inteckning i vandringspriset,  
   handicap gränser gäller för inteckning i priset.  
   Barbro Eismar och Pär Eismar 
Sön 22 11.00 Midsommarchansen- ”Stödjer Pojkprojektet/Lillasyster” 
   Slaggolf, Rött tee  
   Laila Lindberg och Lennart Lindberg 
Ons 25 10.00 Skandia Cup, Ungdomstävling  
   Elit– och Ungdomskommittén 
Lör 28 09.00 IMA-Slaggolf 3 klasser, A vit/blå, B-C gul/röd     
   Mats Skoglund och Kjell Fredin 
Juli 
Lör 05 07.00 Senior DM 36 hål, damer och herrar, slagtävling  
   Tävlingskommittén 
Tis 08 06.00 Nationell damdag, 36 hål   
   Lars-Göran Lindgren och Joakim Nerlund 
Ons 09 11.00 Skandia scramble 
   Elit– och Ungdomskommittén  
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Lör 12 08.00 Citroěn Golf Tour, Fyrboll Bästboll PB, max 72 par, kanon 
   start.  
   Tävlingskommittén 
Ons 23 08.00 Skandia Tour Riks matchspel, 64 herrar och 32 damer 
Tor 24 08.00 Skandia Tour Riks matchspel, fortsättning 
Fre 25 08.00 Skandia Tour Riks matchspel, fortsättning och finaler 
   Elit– och Ungdomskommittén 
Lör 26 09.00 SPA-Valdhav, Bästboll+Greensome+Foursome, 6+6+6,   
   Gunilla Valdhav och Sören Valdhav 
Augusti 
 

Lör 02 07.00 Brobergsgolfen Slaggolf. , A, B och C gul/röd 
   Lars-Göran Lindgren 
Tis 05 10.00 Gästrike/Hälsinge B-klass, H 55+ 
   Sten Sundström 
Lör 23 08.00 KM Seniorer, 36 hål slagtävling, open 
   Torsten Jonsson och Lennart Pettersson 
Fre 29 13.00 Alla tävlingssponsorer, poängbogey en klass 
   Lars-Göran Lindgren 
Lör 30 09.00 Gästrike/Hälsinge D 50 avslutningen 
   Damsektionen 
September 
 

Mån 01 10.00 Gästrike/Hälsinge A-klass, H 55+ 
   Sten Sundström 
Lör 06 09.00 Golfresan, 2-mannalag, bästboll, slagtävling  
   Tävlingskommittén 
Lör 13  07.00 Branch Golfen, Föreningar, Arbetsplatser etc. 
   Kansliet   
Sön 14 08.00 KM foursome, 36 hål, open 
   Kerstin Eriksson och Jan Westling 
Sön 21 08.00 KM åldersklasser och juniorer, 36 hål, open 
   Hans Jonsson och Stefan Redin 
Lör 27 10.00 Funktionärsgolf, scramble, slagtävling, kanonstart 
   Tävlingskommittén 6 

TÄVLINGSPROGRAM, DAMER 
 

 Datum Tävling   Spelform 
 

 Maj 
 13  Majblomman   Poängbogey 
 20  Gullvivan   Slaggolf 
 27  TEMA - Sport o Fritid Slaggolf, startavg 80:- inkl fika 
 

 Juni 
 3  Syrenen   Poängbogey 
 10  GSK    Slagtävling Efterföljande match 
       spel. 
 17  Prästkragen   Poängbogey 
 24  TEMA – Kropp o Knopp Slaggolf, startavg 80:- inkl fika 
 

 Juli 
 1  Red Tee Cup  Fyrboll pb   
 8  Nationell Damdag  Slaggolf 
 15  Rosen   Slaggolf 
 22  Pionen   Slaggolf 
 29  TEMA – Packat o Klart Slaggolf, startavg 80:- inkl fika 
 

 Augusti 
 5  Maskrosen   Poängbogey 
 19  3-klubbor   Slaggolf 
 26  TEMA – Hus o Hem Slaggolf, startavg 80:- inkl fika 
 

 September 
 2  Blåklockan   Poängbogey 
 9  Nyponrosen   Slaggolf 
 16  Höstlövet   Poängbogey 
 20   Flaggtävling, lördag Slagtävling 
 
Anmälningsavgift 60 kr alt 80 kr på TEMA tävlingarna. 
 
Anmälan sker via internet på www.golf.se eller via terminalen i klubbhu-
set senast måndagar kl 14.00.  
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 Hej Golfvänner! 
 
Efter en minst sagt konstig vinter börjar det äntligen nalkas vår och med den 
starten på en ny härlig golfsäsong. 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 verkligen rekommendera ett besök i shopen där ni kan ta del 
av det hetaste sortimentet vad gäller bollar, kläder och klubbor. En viktig fråga 
i år är alla de drivers som inte längre är godkända för tävlingsspel och handi-
capgrundande ronder. Är du osäker på om din driver är godkänd eller inte är 
du välkommen in till oss så reder vi ut problemet åt er.  
 

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 kropps-
byggnad. 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 26 – 27/4. Då är shopen spräng-
fylld med årets nyheter och erbjudanden. 
 

Missa heller inte vårens ”Starta Upp”-  och Nybörjarkurser. För övrig informa-
tion se separata annonser i tidningen. 
 

Vi passar återigen på att hälsa alla välkomna till en ny härlig golfsommar. 
 
Väl mött! 
 
Tobias Grundin  070- 8584171 
 

26 

GOLFVECKAN 09—16 Augusti 
 

Lör 09 06.00 Aktieslaget, slagtävling A, B och C klass  gul/röd                     
   Sponsor: Aktiespararna Uppsala 
Sön 10 06.00   Greensome,  slagtävling                                      
   Sponsor: Konsult Huset 
Tis 12 06.00   Söderhamns GK´s poängbogey, A, B och C gul/röd 
    
Ons 13 06.00   Bästboll+Greensome+Foursome, 6+6+6, Slagtävling  
   Sponsor: Söderhamns Kuriren 
Fre 15 06.00   36 hål, A klass slagtävling, vit/blå samt B klass slaggolf,  
   gul/röd max antal 96, max hcp 20,4 
   Sponsor’: Team Sportia 
Lör 16 06.00   Krögargolfen, A klass slagtävling och B klass    
   slaggolf, gul/röd.     
   Sponsor: Golfrestaurangen 

Kenneth Fernlund, 64 år, bor i Klapparvik. Har arbetat på golfbanan i 12 år. Ken-
neths fritidsintressen är jakt och fiske. Gillar midsommar bättre än julafton. Favorit på 

matsedeln är fisk eller hare. Fick Kenneth en miljon att spen-
dera på golfbanan skulle det bli, utbilda golfspelarna att läg-
ga tillbaka bunkerkrattorna i bunkrarna! Fast tror inte att 
pengarna skulle räcka. Årets Svenska Mästare i hockey blir 
Brynäs IF.  

Peter Swensson, 48 år, bor i Söderhamn. Har varit hos oss i 26 år. Peters fritidsin-
tressen är fiske och allt som är kul att göra. Gillar midsommar mer än julafton. Favorit 

på matsedeln är kött. Fick Peter en miljon att spendera på 
golfbanan skulle 4:an göras om gräva ut dammen från tee till 
green samt göra om greenen. Angående Svenska Mästare i 
ishockey säger mitt hjärta Brynäs IF men hjärnan viskar HV 
71.  
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Kallelse, 
till Vårmöte 2008 

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

Tid:   Torsdagen den 08 maj 2008 kl. 18.00 
Plats:  Klubbhusets Restaurang, 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 2007. 
7 Revisorernas berättelse för år 2007. 
8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2007. 
9 Val av ordförande och en ledamot i valnämnden  för en tid 
 av ett år. 
10  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röst-  
 berättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 
11 Övriga frågor. 
12 Kort redovisning av kommittéernas planering inför kommande 
 säsong. 
 

           Mötet avslutas 
   

Styrelsen  
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 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 juniorträning på olika nivåer. Deltagaravgif-
ten 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 10 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 

spelare och ledare skall vara goda golfambassadörer för  
Söderhamns Golfklubb. 

 

25 

Christer Karlsson, 50 år, bor i Trönödal. Gör sin andra säsong eller kanske det var 
den första i år. Christer fritidsintressen är fiske och övriga naturupplevelser. Vilken 

afton som är bäst av midsommar– eller julafton kan Christer 
inte välja bort någon av dem. Favorit på matsedeln, tourne-
dos med black&white och stekt potatis. Fick Christer en mil-
jon att spendera på golfbanan skulle alla bunkrar göras om 
till vattenbunkrar. Svenska Mästare i ishockey HV 71.  

Glöm inte att Golfnytt numera finns som en pdf fil på vår hemsi-
da, www.soderhamnsgk.com  
Alla fotografier kommer i färg på skärmen. 



 Bananläggningen våren 2008 
 

En ny golfsäsong står för dörren. Efter ett kortare vinteruppehåll är förberedan-
de arbeten åter igång ute vid Sofieholm. Maskinparken servas och repareras, 
där vi haft och har mycket god hjälp av Robin Klint som är duktig på att skruva, 
svetsa och fixa. 
 

I höstas byggdes nya greenområden på hål 1 och 17. Green nr 1 är helt ny och 
ligger bakom den gamla. Green 17 har grävts ur och förändrats. Detta innebär 
att under försäsongen spelar vi på 1:ans ”gamla” green samt på vårt reserv hål 
gamla 7:an istället för 17. Ombyggnadsarbetet sköttes av Ivan Lundström och i 
det vackra höstvädret gick arbetet snabbt. Tack Ivan! Nytt rött tee återstår att 
göra på 1:an. Kvar att åtgärda av våra gamla lergreener är nu hål 2, 4, 13, 14 
och 16, så det tar några år till innan vi renoverat färdigt. 
 

Klubbhuset är nu försörjt med kommunalt vatten via en ny ledning som dragits 
längst drivingrangen. Vi slipper då oroas att vår ytvattenkälla skall förorenas. 
Kostnaden för årliga vattenanalyser slipper vi nu också. 
 

Städdag preliminärt den 26 april. Vi arbetar mellan klockan 09.00 till 13.00. 
Samling vid klubbhuset, verkstaden eller ute vid 7:ans green där det finns an-
svariga som fördelar arbetsuppgifter. Alternativt vanliga städhålet för dig som 
har sådant tilldelat sedan tidigare. Ta gärna med  egen kratta. Du måste själv 
se till att bli antecknad som närvarande, endast de namn som finns på listan 
kommer att få 200:- alt. 100:- tillgodo i restaurangen. 
         Välkomna, 
         Lennart Lindberg 
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Så här ser banan ut från ovan. 
Svårt att se vilket hål men vi nöjer 
oss med att konstatera att fotogra-
fen befann sig över Sofieholm vid 
tillfället. 

Foto: Thomas Strand 

Herrar 55+, A– och B-klass   

 Säsongen 2008 närmar sig. I år är vi titelförsvare                                
i A-klassen vilket innebär att pressen på alla spelare kommer 
att bli ännu värre denna säsong. B-klassen var ”bara” något 
slag efter Ljusdal som vann. En nyhet från ifjol är: H 55 klass 
A är mellan +4—12 och klass B är mellan 16 - 36. Spelare 
mellan 12 och 16 väljer vilken klass de skall spela i under säsongen.  
För övrigt är det inga ändringar.    

 Speldagar för säsongen 2007 enligt följande: 
     Klass A   Klass B 
 03 juni ……………… Bollnäs   Gävle 
 16 juni ……………… Högbo 
 17 juni ………………     Hudiksvall 
 21 juli ………………. Gävle    Högbo 
 04 augusti..…………. Hofors    
 05 augusti …………..     Söderhamn 
 18 augusti …………..     Hofors 
 19 augusti ………….. Hudiksvall      
 01 september……….. Söderhamn   Ljusdal  
 08 september……….. Reservdag   Reservdag  
   

Frågor eller funderingar angående Herrar 55+, Gästrike-Hälsinge serien, ring 
Sten Sundström 0270-423125 som är samordnare för dessa arrangemang på 
Söderhamns Golfklubb. 2007 blev Söderhamns GK 1:a i A-klassen och  
2:a i B klassen. Är det dags för en dubbel i år? 
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Söderhamns Golfklubb, +55, Seniorgolf 
Snart är det dags för golfsäsongen 2008. Alla är vi väl sugna på att börja spe-
la. Vi hoppas på att uppslutningen blir minst lika bra som ifjol. Den legendom-
spunna/härliga resan går i år till Åland den 20—22 augusti, max antal är 48. 
Anmälan till tävlingarna, via internet eller terminalen. Anmälan senast två da-
gar före tävling klockan 23.00 spelveckan. Efteranmälan kommer ej att godtas. 
Spelprogrammet inför säsongen finns på sidan 10. 
Väl mött till ännu en härlig golfsäsong önskar: 
       

Senior sektionen 
Åke, Lars-Göran, Lars-Olov och Roger  



Tävlingsprogram 2008 för, Herrar +55  
 Maj 
08  09.00 – 11.00 Poängbogey   
15  08.00 – 10.00 Poängbogey   
22  08.00 – 10.30 Slaggolf 
29  07.00  -  Sillgolf, fm. slaggolf, kanonstart 
29  13.00  - 15.30 Sillgolf, em. poängbogey 
 Juni 
02  09.00 – 11.00 ”Ryder Cup” mot Bollnäs 
04  07.00 – 09.30 Slaggolf, rött tee 
12  07.00 – 09.30 Poängbogey  
19  07.00 – 09.30 Slaggolf 
26  07.00 – 09.30 Poängbogey 
 Juli 
03   07.00 – 09.30 Slaggolf 
10  07.00 – 09.30 Poängbogey   
17  07.00 – 09.30 Slaggolf 
31  07.00 – 09.30 Poängbogey 
 Augusti 
07   07.00 – 09.30 Slaggolf, Gunnar Karlsson´s minne   
20-22   Ålands resan    
28  07.00 – 09.30 Poängbogey 
 September  
04   08.00 – 10.30 Slaggolf 
08   09.00 – 11.00 ”Ryder Cup” mot Bollnäs borta 
11    08.00 – 10.30 Poängbogey, rött tee   
18    09.00 – 11.30 Slaggolf   
25  09.00 – 11.30 Poängbogey  
 Oktober 
02  11.00 -  Slaggolf, avslutning, Kanonstart,   
 

Anmälan senast tisdag klockan 23.00, två dagar före tävlingen. Anmälan till 
onsdagen den 4 juni senast måndagen den 2 juni klockan 23.00 Anmälan sker 
via internet eller via vår terminal i klubbhuset. 
Ingen efteranmälan godtages . 
Välkommen till årets ”GUBB-TÄVLINGAR”. 
Svinga lugnt ——— Putta rakt. 

     Senior sektionen 
Åke, Lars-Göran, Lars-Olov och Roger  
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Lars Roland Larsson, 52 år, bor i Sandarne. Har arbetet i 4 år på golfbanan. Ro-
lands fritidsintressen är jakt och allt som gör livet glatt. Föredrar midsommar mer än 

julafton. Favorit på matsedeln är fisk och en god sås. Fick 
Roland en miljon att spendera på golfbanan skulle maskin-
parken förnyas. Finns bara ett lag som kan bli  Svenska 
Mästare i ishockey och det är Djurgårdens IF.     

 

”Starta Upp” Kurs 
 
Vi anordnar även i år de populära ”Starta Upp” kurserna. Detta är 
en kurs för dig som vill fräscha upp befintliga kunskaper samt få 
nya tips och råd inför sommarens utmaningar. 
 

Kursen omfattar totalt 8 timmar där vi tränar 4 timmar på lördagen 
och 4 timmar på söndagen. 
Under kursen går vi igenom grundtekniken i puttning, långa- och 
korta inspel samt sving. 
 

Kursdagarna är 10-11/5, 17-18/5 samt 24-25/5. Kostnaden för kur-
sen är 900:- / person. Max antal deltagare är 8 stycken / grupp och 
som vanligt är det först till kvarn som gäller. 
 

Tränare för kursen är Tobias Grundin 
Tag detta tillfälle i akt och få en bra start på golfsäsongen. 
 

Anmälan och information på telefon 0270-281260  
eller 0708-584171. 

Sidan tjugotre ! 



Information från damsektionen 
 

Anitha Grundin,  tel 285454 bost 
IngMarie Sundling, tel 13713 bost,  mobil 073-0491314 
Helena Hägg,  tel 14252 bost 
Ewa Sanderhäll,     mobil 070-3121982 
Gunilla Valdhav,     mobil 070-2170228 
Lotta Rådström,  tel 16474 bost,  mobil 073-3631221 
 

Vi hälsar alla damgolfare välkomna till årets säsong. Vi kommer som vanligt att 
spela på tisdagar mellan kl 16.00 -17.00. För de damer som ej tidigare deltagit 
gäller följande: 
Tävlingsformen är varierande poängbogey och slaggolf.  Startavgiften är 60,- 
och 80,- vid Tema-tisdagarna. 
Vi berättar mer på upptaktsträffen så missa inte den !! 
Se även vårat tävlingsprogram på sidan 27. 
 

Fjolårets uppskattade ”delmoments”-träningar 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: Hofors 16/6, Ljusdal 
23/6, Hudiksvall 29/7, Högbo 19/8 och avslutningsvis Söderhamn 30/8. 
Vi berättar mera om denna tävling på upptaktsträffen. 
 

Välkomna  !! 
 
 

Ps. Vi har egen e-mail adress numera. Du når hela damsektionen på: 
damsektionen@soderhamnsgk.com 

 
 Damsektionen 
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OBSERVERA 
Meddela kansliet om ni inte skall vara med i medlemsregistret. Spar väldigt 
mycket arbete samt underlättar fortsatt ekonomiskt arbete i klubben om man 
vet hur många betalande medlemmar som vi har. 

Söderhamns Golfklubb 2008. 
 

  STYRELSE OCH REVISORER 
 

     Ordförande    Kjell-Åke Nilsson 
  Vice ordförande     Staffan Söderlund 
  Sekreterare    Pär Eismar 
  Kassör   Helena Hägg 
  Ledamöter           Bengt Jonsson 
      Lennart Lindberg 
      Tommy Hedström    
  Suppleanter   Karl-Einar Forslin 
      Sören Valdhav 
 

 
KOMMITTÉER och SEKTIONER 

  Verkställande utskottet (VU) 
Kjell-Åke Nilsson, ordförande 
Pär Eismar 
Helena Hägg 
 

  Bankommittén och  
Anläggningskommittén 
 

Lennart Lindberg, ordförande 
Sören Björk 
Rithva Lohva 
Bo Svanberg 
Rolf Berggren 
Pär Olnils adj.  
 
 

  Miljö sektionen 
 

Nisse Bohman 
Ritva Lovha 
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 
 

  Tävlings- och hcp kommittén 
 

Lars-Göran Lindgren, ordförande 
Hans Wirtavuori, adj  
Sören Valdhav 
Gunilla Valdhav 
Joakim Nerlund 
 

11 



Idrottsansvarig 
 

Staffan Söderlund 
 

  Handikappsansvarig/ 
Funktionshindrade 
 

Hans Wirtavuori 
 

  Hemsida och Information 
 

Hans Wirtavuori 
Patrik Sköld 
 

  IT-ansvarig 
 

Lasse Andersson 
 

  Kort hålskommittén 
 

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

Damsektionen  
 

Anitha Grundin, ordförande    
IngMarie Sundling   

Helena Hägg    
Ewa Sanderhäll 
Gunilla Valdhav 
Lotta Rådström 
 

  Seniorgolfen 
 

Åke Wernerson 
Lars Olov Ström 
Lars Göran Lindgren 
Roger Sjöholm 

 
  Valberedningen 
 

Erik Andersson, ordförande 
Ann-Marie Segerholm 
Olle Modin 
 

  Revisorer 
 

Anders Johansson 
Ulf Johansson 
Maria Löfström, suppleant 
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Upptaktsträff Damer 
 

Upptaktsträff med modevisning i klubbhuset måndagen den 5 maj kl 18.30. 
Daily Sport och Golfshopen visar årets golfmode. Kvällen till ära har vi bjudit in 
Lillemor Landell som nyligen har öppnat butiken ”Lillis´smakeri”. Lillemor som 
är sommelier kommer bl a berätta vilket vin som passar i kombination med  
exempelvis  choklad.  Mumsigt så det förslår!! 
Stefan i restaurangen kommer att fixa till något gott att äta.   
Kuvertavgift 65,-  dryck tillkommer. 
 

Bindande anmälan senast den 30 april till: 
 

    damsektionen@soderhamnsgk.com 
Ewa Sanderhäll…..  ewa.sanderhall@soderhamn.com 
Gunilla Valdhav …..  gunilla.valdhav@soderhamn.com 
Anmälas helst per mail, tack! 

tillfälle ingen invigning av banan ”därmed måste anstå tillsvidare” men givetvis 
är dagen av sådan betydelse att den förtjänar viss uppmärksamhet. 
 

Klubbens pro 
Klubbens första pro, Mr Gardener var hos oss 13 till 18 maj och 3 till 15 juni 
1963. En lektion på 30 minuter kostade 7:50 vilket var det vanligaste arvodet. 
Mr Gardener hade sin huvudsakliga anställning på Sundsvalls Golfklubb. 
 
Den 28 mars 1960 valdes vår första ordförande.  
Sedan vi bildades så har det varit 6 ordföranden i klubben, nämligen: 
 

 Lars Dalman  1960 - 1968 
 Lennart Gabrielsson 1968 - 1977 
 Gunnar Fagerlund 1977 - 1993 
 Arthur Engberg  1993 - 1999 
 Gunnar Karlsson  1999 - 2005 
 Kjell-Åke Nilsson  2005 - 

Så här såg det ut förr, lägg märke till balkongen, som numera ersatts med ett fönster. De stora ekarna 
var inte ens planterade. Uteserveringen? Var fanns kansliet?   
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 Visste du detta? 
 
Den 17 maj 1962 blev Söderhamns Golfklubb invald i Svenska Golfförbundet. 
 

Vid årsmötet den 4 december 1962 fastställdes följande avgifter för klubbens 
medlemmar: Äkta makar   250:- 
  Ensamstående  175:- 
  Juniorer (under 21 år) 25:- 
  Passiva   50:- 
  ”Non resident”   
  Äkta makar   175:- 
  Ensamstående  100:- 
 

Under § 10 
Står bland annat att årsmötet ”uttalade sin stora uppskattning av det intresse 
och utomordentligt uppoffrande arbete som banmästare herr Lundström och 
vice banmästare herr Nordvall nedlagt på golfbanans uppbyggande.  
 

Kassa tablå 30/11 1962 
Bergvik och Ala AB    60.000:- 
Ljusne-Woxna AB    40.000:-  
Marma-Långrörs AB   60.000:- 
Söderhamns Verkstäder AB  60.000:- 
Söderhamns Verkstäder AB, tillf. lån 43.224:81:- 
      263.224:81 
 

Utbetalningar 
Tomter     41.497:82 
Banor      184.635:32 
Byggnader     815:47 
Inventarier     25.783:46 
Drifts– o. adm. kostn.   10.492:74 
      263.224:81 
 

Klubbhuset 
Den 12 december 1963 beslöts enhälligt att ett klubb-
hus skulle byggas enligt ritningar, som utförts av arkitekt 
Gustaf Lettström. Preliminär kostnadskalkyl  av den to-
tala byggkostnaden uppskattades till 150-175.000 kr. 
 

Den historiska dagen skedde: 
Den första juni 1963 klockan 10.00 Det var vid detta   
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KONSTCUPEN 
  
I år blir det fjärde året som vi spelar den populära tävlingen på Söderhamns 
Golfklubb. 
 Årets tävling innehåller en del nyheter, fortfarande är det ett  konstverk som 
segrarna får behålla.   
 Det som är nytt i år är att spelformen är matchfoursome för äkta makar och 
sambos. Båda spelarna måste ha officiellt handicap.  
 Spelet bygger på att alla möter alla. Blir det lika många anmälda par som ifjol 
blir det poolspel. 
 Tävlingen kommer att spelas över hela sommaren och avslutas med en 
gemensam middag och prisutdelning en fredag kväll i september.  
 För startavgiften 450 kr/par får Ni chansen att vinna ett konstverk, motion, 
träffa andra golfspelande par och en middag. 
 

 Anmäl Er senast 23/5 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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Nybörjarkurs 
 
 

Det är hög tid att anmäla sig till vårens nybörjarkurs. Kostnad för 
seniorer är 1800:- och juniorer 1300:- 
 

Anmälan och information på telefon 0270-281260  
eller 0708-584171. 

Glöm inte att Golfnytt numera finns som en pdf fil på vår hemsi-
da, www.soderhamnsgk.com  
Alla fotografier kommer i färg på skärmen. 



 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: 3-4 maj, kl 16.00-18.00. Gruppindelning och tider 
för respektive grupp meddelas på hemsidan samt anslagstavlan 
efter anmälningstidens utgång. 
 
Plats: Rangen, Söderhamns Golfklubb 
Ledare: Tobias Grundin 
Kostnad: 0:-, kan det bli bättre? 
Anmälan: Senast den 1 maj till kansliet på telefon 0270-281300 

eller via e-post till info@soderhamnsgk.com 
 
Under träningspassen kommer klubben att bjuda på fika. Om väd-
ret inte är så vackert som förväntas och du är osäker om dagarna 
kan genomföras ring till Golfboden 0270-281260 för 
besked. 14 

 
Tobias Grundin, 31 år, bor i Söderhamn. Har arbetat på golfbanan, först på kansliet, 
sista 8 åren som pro. Tobias fritidsintressen är skidåkning utför, golf och numera gillar 

jag att se på idrott, både på plats och framför TV:n. Midsom-
mar så klart. Får jag bestämma blir det kött på min tallrik. 
Fick jag en miljon att spendera på golfbanan skulle jag se till 
att tee-områdena blev uppfräschade. Årets Svenska Mästare 
i hockey hoppas jag blir Färjestads IF.  

OBSERVERA 
Meddela kansliet om ni inte skall vara med i medlemsregistret. Spar väldigt 
mycket arbete samt underlättar fortsatt ekonomiskt arbete i klubben om man 
vet hur många betalande medlemmar som vi har. 

RAPPORT FRÅN Elit– och Ungdomskommittén. 
 
 

Till att börja med vill vi gratulera vårt klubblag som vann div. 3-serien 2007. 
Efter bra spel på hemmabanan under första sammandraget hade laget en 
betryggande ledning inför andra och sista sammandraget i Åre. Där lyckades 
laget försvara sin ledning och i och med vinsten avancera till div. 2 nästkom-
mande säsong. Stort tack och grattis till alla spelare, ledare och tränare som 
jobbat hårt för att nå detta delmål. 
 

Vi har även haft individuella framgångar under året med segrar på Skandia 
Tour Regional på både pojk- och flicktouren samt vid flera tillfällen deltagande 
på Skandia Tour Riks. 
 

För att säkerställa framtida framgångar krävs engagerade ledare och föräldrar 
som kan hjälpa till med skjutsar och dylikt vid tävlingar. Det finns massor av 
juniortävlingar på närliggande banor som våra juniorer kan åka på. Dessa täv-
lingar som naturligtvis är ålders- och handicapanpassade är den bästa träning 
vi kan ge våra framtidslöften. Vi välkomnar alla som vill hjälpa oss att bevara 
och utveckla idrotten golf på Söderhamns GK.  
 

Verksamheten har genomförts inom budgetramen. Det första steget i vår mål-
sättning har tagits genom uppflyttningen till div 2. Elit- och Ungdomskommittén 
riktar ett tack till styrelsen och alla medlemmar som hjälpt oss under säsongen 
för en viktig uppbackning. 

 
      Elit– Ungdomskommittén 
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Pär Olnils 33 år, bor i Bollnäs, har jobbat 7 år. Pärs fritidsintressen är golf, vara i som-
marstugan och åka båt. På vintern vill jag ha mycket snö och skoterkörning. Fast snö 

är bra föredrar jag midsommar. Favorit på tallriken blir en 
god kötträtt. Fick jag en miljon att spendera på golfbanan 
skulle 9:an bli ett rakt par 4 på cirka 290 meter. Håller på 
Färjestads IF men troligen blir HV 71 för starka i år.  



 Hål statistik Golfveckan 2007, antal ronder 670 tot. Slag 63564.  

1 4 15 5,20 130 13 0 0 16 223 287 123 99 

2 5 5 6,65 133 8 0 0 5 149 244 173 177 

3 4 1 5,72 143 1 0 0 7 126 246 184 185 

4 3 17 4,03 134 6 0 0 27 277 280 69 95 

5 5 7 6,78 136 5 0 0 12 123 218 187 208 

6 3 11 3,96 132 9 0 0 13 230 359 99 47 

7 4 13 5,18 130 12 0 0 13 169 256 121 74 

8 4 3 5,52 138 3 0 0 9 144 210 144 126 

9 4 9 5,18 129 14 0 0 9 187 237 130 70 

10 5 6 6,15 123 16 0 1 28 197 198 120 89 

11 3 14 3,91 130 11 0 0 22 255 223 78 55 

12 4 2 5,70 142 2 0 0 2 99 2224 170 138 

13 5 4 6,07 121 17 0 1 24 207 222 100 79 

14 3 10 4,08 136 4 0 0 9 181 279 105 59 

15 4 12 5,28 132 10 0 0 7 157 251 142 76 

16 5 16 6,07 121 18 0 2 59 193 185 98 96 

17 3 18 3,74 125 15 0 0 22 246 275 63 27 

18 4 8 5,31 133 7 0 0 10 170 224 132 97 

Ut 36  48,22 134   0 111 1628 2337 1230 1081 

In 36  46,31 129   4 183 1705 2081 1008 716 

Tot 72  94,53 132   4 294 3333 4418 2238 1797 

Hål     Par  Index   Snitt      Svår.    Rank    HIO    Eagle  Birdie      Par       Bogey     Dubbel      Övrigt 
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POJKPROJEKTET / LILLASYSTER 
ett försök att förebygga problem senare i livet 

 

Modern forskning visar att en god manlig förebild betyder mycket för barns utveckling 
vad gäller den psykiska hälsan och inte minst som drog- och brottsförebyggande. 
Tanken med en tidig insats är att förhindra att barnen fastnar i värderingar och attity-
der eller att ha upplevt sig misslyckade. 
 

Den praktiska verksamheten startade 1997 i Söderhamn. Då hade jag under ett par 
års tid konstaterat att många mammor och lärare, både inom förskola och skola, oro-
ats över barn i 5-10 års ålder, den åldersgrupp jag mötte i mitt arbete som special –
och lekpedagog. Barnen, främst pojkar var utagerande eller tillbakadragna, med alla 
stadier däremellan. När jag tittade på barngruppen konstaterade jag att väldigt många 
av barnen saknade en närvarande pappa.  
 

OBS! för att vara en närvarande förälder behöver man ju inte vara  
sammanboende. 

 

Efter att ha tagit del av forskning, litteratur och föreläsningar trodde jag mig kunna 
anta att en frånvarande manlig förebild var en bidragande orsak till barnens beteende. 
Min fundering var om man skulle kunna komplettera något som saknades i barnens 
liv, att hjälpa barnen upptäcka att vuxna män är att lita på, man kan lära sig saker av 
dem, ha roligt ihop mm men på lång sikt att verksamheten förhoppningsvis skulle före-
bygga problem senare i livet. Ledarna ska självklart inte gå in som ställföreträdande 
pappor, meningen är att de ska utöka skaran goda vuxna i barnens liv och att signale-
ra ”du är värdefull.”  
 

Organisation: 3 barn träffar 2 vuxna regelbundet under 1 års tid. Efter detta ”grundår” 
inbjuds barnen till Fortsättningsgruppen. Utvärdering sker efter varje avslutad grupp. 
Jag samlar ledarna till handledningsträffar regelbundet några gånger per år.  
 

 Lillasyster Under de första 7½ åren fanns bara pojkar med i verksamheten men min 
vision var redan från början att få med flickor. I jan. –05 föddes så Lillasyster, plane-
rad sen länge. Konceptet är detsamma, med ett undantag, 3 flickor träffar 2 ledare 
under 1 års tid. Skillnaden består i att ledarna är en av vardera könet. Mest av praktis-
ka skäl vid t.ex. badhusbesök. 
 

Fortsättningsgrupp finns i alla fall nu och den är mycket uppskattad. Den leds av 
erfarna ledare +  ledarassistenter. En av ledarassistenterna var själv deltagare i den 
allra första Pojkprojektgruppen och vittnar om vad den betytt för honom. En god utvär-
dering! 
 

I verksamheten ingår även Konstnärsgruppen för flickor med flyktingbakgrund.  
 

De senaste 5 somrarna har alla projektets barn erbjudits delta i IOGT-NTO:s sommar-
läger. Kostnaden, ca. 500 kr/barn, står Pojkprojektet/Lillasysterverksamheten för.  
Även 2008 kommer barnen att erbjudas följa med på lägret.  
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Upplysningar av: 
 

Laila Lindberg, initiativtagare och projektledare 
Tel. 0270/423205, 070/66 188 03 
www.pojkprojektet.se 
 
Söderhamns Golfklubb, har liksom förra året beslutat att den 22 juni på 
Midsommarchansen stödjer vi ”Pojkprojektet/Lillasyster” verksamheten 
med ett ekonomiskt bidrag.  

Den 8 april 2006 Den 8 april 2006 

Den 6 april, 2007 

Den 3 april, 2008 

17 

Hål statistik hela sommaren 2007, antal ronder 3199 tot. ant. slag 314 889.  

1 4 15 5,33 133 14 0 0 84 815 1214 712 482 

2 5 5 6,75 135 13 0 1 58 539 998 806 905 

3 4 1 5,86 147 2 0 0 37 431 1050 933 856 

4 3 17 4,08 136 10 0 0 138 1177 1165 437 390 

5 5 3 6,93 139 6 0 1 37 440 895 927 1007 

6 3 11 4,09 136 9 0 0 53 849 1561 640 204 

7 4 13 5,41 135 12 0 0 69 691 1167 743 481 

8 4 7 5,86 147 3 0 0 36 432 969 876 838 

9 4 9 5,43 136 11 0 0 54 706 1213 667 511 

10 5 12 6,52 130 15 0 5 86 657 991 763 647 

11 3 14 4,25 142 5 0 0 70 936 1164 575 404 

12 4 2 5,95 149 1 0 0 34 404 943 831 937 

13 5 4 6,39 128 17 0 4 125 717 1052 665 586 

14 3 10 4,34 145 4 0 0 33 760 1302 633 421 

15 4 6 5,50 138 7 0 0 73 644 1056 791 585 

16 5 16 6,25 125 18 0 9 183 876 965 568 548 

17 3 18 3,88 129 16 0 0 127 1100 1317 434 171 

18 4 8 5,50 138 8 0 0 61 619 1121 788 560 

Ut 36  49,74 138   2 566 6080 10232 6741 5674 

In 36  48,58 136  0 18 792 6713 9911 6048 4859 

Tot 72  98,32 137  0 20 1358 12793 20143 12789 10533 


