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Här snickras det på nya shoppen.
Sven-Erik Bohlin, Tommy Hedström och Bruno Grahn.
Måndag 14 mars 15.00



Golf Nytt - mars 2011 

Välkommen till en ny säsong på Söderhamns Golfklubb! 

Ja, det är faktiskt inte långt till sommaren nu.. � 

Årets medlemsavgifter ligger, som ni säkert redan noterat, kvar på samma nivå som 

2009 och 2010. M a o inga höjningar. 

Detta är glädjande, då det visar på klubbens fortsatt goda ekonomi 

OBS! Som fullvärdig medlem i Söderhamns GK, Bollnäs GK, Hudiksvalls GK och 

Ljusdals GK spelar vi på greenfee hos varandra för 100 kr/dag. 

Vi erlägger ingen tävlingsgreenfee på resp. bana. 

Lite av det du kan läsa om i denna medlemsskrift 

• Tävlingskalendern 

• Scramble 

• 2011 ditt bästa golfår 

• Damkommitén 

• Övriga kommittéer 

• Shop och kansli 

• Gubbgolfen 

• Styrelsen 

• Eclectic-golf 

Förändringar som skett under hösten/vintern/våren 

-Vi har ett par nya namn i styrelsen och i bankommitén ( se presentation längre fram i 

bladet ) 

-Vi har bestämt att integrera shop och kansli i samma byggnad. Detta innebär att Tobbe 

Grundin driver den verksamheten som entreprenör. 

Arbete och ombyggnation pågår för full just nu, åk gärna ut och titta någon dag. Om du 

vill hjälpa till, kontakta Sven Erik Bohlin 076-106 16 62 

-Rangen och dess utslagsplatser är förbättrade 

-Piratbanan för små golfare (och stora ?) kommer att finnas på klubbhusområdet 

 

 

 

 

 

 



Ordförande har ordet 

Jag vill börja med att tacka årsmötet, för förtroendet att få ta över rollen som ordförande 

i Söderhamns Golfklubb. Det är ett stort ansvar på en utsatt position och jag kommer 

att göra mitt bästa för att motsvara era förväntningar. 

Jag har redan märkt av det intresse och engagemang många medlemmar har och 

dessa synpunkter, idéer och förslag är jätteviktigt att styrelsen får höra. 

Öppen, lyhörd och engagerad.  Det är så jag vill utföra mitt uppdrag. 

Jag tror att ni håller med mig om jag påstår; att vi alla medlemmar vill ha är en golfbana 

i fint skick, en trevlig klubbkänsla samt nöjda besökare/greenfee-gäster. 

Som jag ser det har klubben en personal som jobbar med banan på ett engagerat sätt 

och är kunniga i sitt arbete, men vi medlemmar måste också hjälpa till. Boka in 

städdagen 7/5 i kalendern! 

Vi ses / Ulf 

* * * * 

Styrelse och suppleanter säsongen 2011 

Nya utöver Ulf är Stefan Svanberg och Björne Nilsson. Välkomna ! 

Övriga i styrelsen är Pär Eismar, Conny Grundin, Bengt Jonsson, Tommy Hedström, Stig 

Bergström och Ewa Sanderhäll. 

Klubben har en styrelse med stark framtidstro, vilket är mycket viktigt för vårt fortsatta 

arbete. 

Bankommitén har också ny ordförande i Per-Åke Malmsten. Välkommen! 

Övriga sedan tidigare är Sven-Erik Bohlin, Robin Klint, Conny Grundin och Per Olnils 

(adjungerad) 

* * * * 

Till alla förare och passagerare på UTVIKSVÄGEN! 
En vädjan från oss alla som bor och promenerar på utviksvägen om att Vi alla golfare 

håller hastighetsbegränsningen och KKÖR FÖRSIKTIGT på vägen. 

Vi golfare måste vara ett föredöme på resan till och från golfbanan. 

Ett stort TTACK för er samverkan, Till att vi alla känner oss säkra och trivs på vägen! 

 

 

 

 



Hej Golfvänner! 

Som många av er redan vet har golfklubben valt att göra en omorganisation inför 2011. 

Kansliet och golfshopen integreras från och med säsongstarten och ansvarig för den 

biten blir jag. Mitt största mål är att tillsammans med mina medarbetare upprätthålla 

god service till alla medlemmar, gäster och sponsorer samt att tillhandahålla utrustning 

och utbildning för alla typer av golfspelare. Jag vill utveckla och göra golfklubben till en 

social och trivsam mötesplats samt en arena för både idrott, motion och rekreation.  

Rangen kommer också få en ansiktslyftning. Den förlängs med ca 20 meter samt att det 

byggs ett nytt lektionsbås med utrymme för både videoanalys och andra 

träningshjälpmedel. 

För övrigt kommer verksamheten att fortsätta som vanligt, med enda skillnaden att mitt 

samarbete med Falkenberg har upphört. Jag driver från och med i år 

golfshopen/kansliet på egen hand. Till min hjälp har jag Conny Grundin som numer är 

ett välkänt ansikte i golfshopen samt Erik Jonsson som också kommer att vara 

behjälplig med lektioner. 

Vad gäller utrustningen för året är en av de hetaste nyheterna vita drivers och 

fairwaywoods. Vill man synas och slå de längsta drivarna i sommar ska man boka upp 

ett drivertest med oss så fort rangen öppnar. Vi utför även custom fitting på järnklubbor, 

hybrider och fairwaywoods. Nytt för i år är även att du kan få din lie (skaftvinkel) 

justerad direkt i shopen. 

Hoppas ni ser fram emot denna säsong lika mycket som jag och att vi tillsammans kan 

göra detta golfår till det bästa någonsin. 

Väl Mött! 

 

Tobias Grundin 

Club Professional 

Söderhamns GK 

 

 

 

 

 

 

 



Kallelse, till vårmötet 2011 

Enligt klubbens stadgar hålls vårmötet där redovisningen av föregående år behandlas. 

Därefter val av valnämnden för en tid av ett (1) år. 

Tid: Onsdagen den 11/5 klockan 18.00 

Plats: Klubbhusets Restaurang, Sofieholm 

     FFöredragningslista 

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 2010. 

7. Revisorernas berättelse för år 2010. 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2010. 

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 minst 

30 dagar före mötet. 

11. Övriga frågor 

Mötet avslutas 

Styrelsen 

 

OBS! Vårens städdag blir lördag 7 maj ! ! ! 

 

Samling vid klubbhuset kl. 09.00 

(om du inte tidigare blivit tilldelat arbetshål) 

Det bjuds på korv m bröd och kaffe. 

Dagen avslutas med en tävling för de som vill. 



Medlemsträning/Semesterträning 

Kursen innehåller 30 timmars träning vid 30 tillfällen där vi går igenom de flesta slag du 

behöver på banan. Vi går igenom både grundteknik, fördjupning och spelförbättrande 

moment. Du går på hur många pass du vill. Ett pass eller allihop. 

Kostnad: 700:-/person (oavsett hur många pass man går) 

Håll utkik på anslagstavlan och hemsidan för kursschema och tider. 

Anmälan sker till golfshopen/kansli 0270-28 13 00 eller via e-post till 

info@soderhamnsgk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hål ParBirdieEagleAlba-
tross

Alba
d luxe

HIORankSvår.
grad

IndexPar ÖvrigtDubbel
bogey

BogeySnitt

1 4 9 5,54 138 11 0 0 0 1 55 614 1107 701 574

2 5 5 6,81 136 14 0 0 0 1 50 518 917 711 855

3 4 1 5,96 149 1 0 0 0 0 34 455 876 768 919

4 3 17 4,24 141 6 0 0 0 0 108 1014 1075 412 443

5 5 3 7,00 140 9 0 0 1 3 35 417 788 807 993

6 3 11 4,13 138 10 0 0 0 0 55 804 1396 568 221

7 4 13 5,47 137 13 0 0 0 0 47 658 1040 707 498

8 4 7 5,95 149 3 0 0 0 0 32 411 873 801 833

9 4 15 5,50 138 12 0 0 0 0 58 658 1037 679 518

10 5 12 6,67 133 15 0 0 0 0 80 559 869 716 717

11 3 14 4,36 145 5 0 0 0 0 69 851 1045 523 453

12 4 2 5,96 149 2 0 0 0 0 28 343 907 763 864

13 5 4 6,32 126 17 0 0 0 2 150 751 925 556 521

14 3 10 4,42 147 4 0 0 0 0 35 653 1211 572 434

15 4 6 5,62 140 7 0 0 0 0 57 512 1029 712 595

16 5 16 6,25 125 18 0 0 0 18 219 795 819 523 531

17 3 18 3,88 129 16 0 0 0 0 104 1136 1131 345 189

18 4 8 5,61 140 8 1 0 0 0 57 553 1044 677 573

UT:

IN:

Tot:

36 50,60 141 0 0 1 5 474 5549 9109 6154 5854

36 49,09 137 1 0 0 20 799 6153 8980 5387 4877

72 99,69 139 1 0 1 25 1273 11702 18089 11541 10731

2 960Totalt antal spelade ronder:

Totalt antal slag: 295 650

Datum: 2010-05-01 - 2010-10-31    Slinga: Söderhamns GK    Spelsätt: AllaUrval:

Tot:Par UT:
Söderhamns GK

IN:36Söderhamns GK 72
Slinga:

36Par UT:
Söderhamns GK

72IN:Söderhamns GK
Slinga:

Tot:



Tävlingskalender för 2011 

21/5 Slaggolf  A- B- C- D-klass 

6/6 Irish Greensome (2 manna-lag) 

19/6 Volvo Masters - 4 boll bästboll 

22/6 Skandia Tour Regional (juniortävling) 

26/6 MidsommarChansen - Slaggolf (röd tee) 

28/6 Skandia Cup - Klubb kval (juniortävling) 

1/7 Sponsorgolf (tidigare DI-golfen) 

3/7 Aktieslaget 

9/7 Stadskampen, kanonstart (i Hudiksvall) 

10/7 Stadskampen, kanonstart ( i Söderhamn) 

VECKA 30 - Golfveckan  

6/8 Brobergsgolfen 

14/8 1a försöket, greensome (partävling för nybörjare+partner) 

20/8 Eclectic-golf 

27/8 KM Herrar och Damer 

4/9 Golfresan (fråga i kansliet om tävlingen) 

10/9 KM - åldersklasser 

11/9 2a försöket, Greensome (partävling för nybörjare+partner) 

18/9 KM i foursome 

1/10 Funktionärsgolf 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herrar 55+ 

12/5 PB start kl. 08.00 

19/5 Slaggolf kl. 08.00 

26/5 PB kl. 08.00 

1/6 Slaggolf 07.00 

9/6 PB 07.00 

16/6 Slaggolf 07.00 

23/6 Sill-lunch PB kanonstart 07.00 

30/6 Slagtävling 07.00 

7/7 PB (röd tee) 07.00 

14/7 Slaggolf 07.00 

21/7 PB 07.00 

4/8 Slaggolf 07.00 

11/8 PB 07.00 

18/8 Slaggolf - Gunnar Karlssons Minne 07.00 

22-23/8 Golfresa (till Mora) 

25/8 PB 07.00 

1/9 Slagtävling (röd tee) 07.00 

8/9 PB 08.00 

15/9 Slaggolf 08.00 

28/9 PB 09.00 

29/9 Avslutning med slaggolf, kanonstart 11.00 

 

 

 

 

 

 

 



G/H-serien Old Boys 

30/5 Hofors (A-klass) Högbo (B-klass) 

13/6 Gävle (A-klass) Hofors (B-klass) 

27/6 Högbo (A-klass) Ljusdal (B-klass) 

1/8 Bollnäs (A-klass) Gävle (B-klass) 

15/8 Ljusdal (A-klass) Söderhamn (B-klass) 

29/8 Hudiksvall (A-klass) Bollnäs (B-klass) 

5/9 & 12/9 Reservdagar 

 

GOLFVECKAN 2011 på Söderhamns GK  

Söndag 24/7 

Foursome - 16 bästa paren vidare till matchspelet (pågår under hela veckan) 

Måndag 25/7  

2-manna Scramble 

Tisdag 26/7 

Tävlingsuppehåll 

Onsdag 27/7  

6+6+6 Partävling (bästboll, greensome, foursome) 

Torsdag 28/8 

36 hål Slagtävling 

Fredag 29/7 

36 hål Eclectic-golf 

Lördag 30/8 

Krögargolfen samt Coca Cola Cup för juniorer (upp till 17 år) 18 hål PB+puttning 6 hål 



Nya namn 
Ulf Johansson provade golf första gången 1978 och blev medlem året efter. Har varit 

medlem i Sdgk sedan dess. Spelmässigt (enligt egen utsago) fick han "till det" under ett 

par somrar på 80-talet, men är sedan dess iskall. Hcp 7 

Per-Åke Malmsten är 50 år och har spelat golf "till och från" sedan 1985. Jobbar som 

platschef hos NCC, på anläggningssidan. Hcp 15 

Steffe Svanberg (fd krögare på klubben) har spelat golf sedan barnsben och har idag 

Hcp 5. Puttar bäst i Sverige. 

Björne Nilsson är nybliven pensionär. Har spelat golf i 25 år, som medlem i många olika 

klubbar i vårt land. Björne har Hcp 13 när årets säsong startar. 

* * * * 

Styrelsen har fattat beslut om att även denna säsong skall icke medlem tillsammans 

med en medlem kunna provspela vår fina bana. Fritt spel för icke medlem gäller alltså 

fredagar efter klockan 15.00. I vanlig ordning beställer man tid och får godkänt av 

kansliet innan man peggar upp. Det kan ju vara så att banan är mycket upptagen vissa 

fredagar och då gäller inte detta erbjudande av förklarliga skäl Denna förmån är tänkt 

att kunna utnyttjas någon gång under sommaren och förhoppningen är att det skall 

generera nya medlemmar till klubben. 

Varmt välkomna och prova på golfspelet. 

* * * * 

Vårt försäkringsbolag, TRYGGHANSA 

Fr.o.m. säsongen 2010 har vi en plötslig utifrån kommande olyksfallsförsäkring som 

ingår i medlemsavgiften. 

Försäkringen täcker utifrån kommande skada typ, arm-, ben-, hand skada som gör det 

svårt att fortsätta sitt golfspelande denna säsong. 

TRYGGHANSA startar sin golfsäsong 1 mars och avslutar den samma sista oktober 

detta för att så gott som möjligt täcka in hela Sveriges golfspelare. 

Avräkning sker i förhållande till när skadan sker. 

Givetvis hoppas vi att ingen skall behöva utnyttja denna försäkring men det kan ju vara 

bra att veta att den numera finns. 

Anmälan om eventuell skada som gör att man inte kan fortsätta spela görs till kansliet 

som vidarebefordrar anmälan till berörd part. 

Anmäl olycksfallet till kansliet så tar jag reda på allt vad som behövs för att utnyttja 

denna försäkring via vår försäkringsmedlare, Provins Insurance 

 

 

 

 



Junior- och elitkommittén 

Vi tappar utövare på juniorsidan i samma takt som övriga Sverige.  Detta är ett problem 

för golfsportens överlevande. Medelåldern ökar i klubbarna och det strömmar in allt 

färre nybörjare. 

Vad kan vi göra för att vända denna trend? En viktig detalj i arbetet tror jag är att 

junioranpassa anläggningarna. Vi måste skapa bättre förutsättningar för våra juniorer 

och knattar att träna och leka golf. I Söderhamn tar vi nu ett steg i rätt riktning. Vi får 

från och med 2011 en ny förbättrad range, nytt pitchområde med övningsbunker  samt 

en knattebana. Till det sistnämnda har vi för avsikt att bygga en lek- och spelbana för 

de allra yngsta i anslutning till klubbhuset. På denna bana får man endast använda 

innebandybollar och tanken är att man på ett lekfullt sätt skapar ett intresse. Vi sätter 

ett pirattema på banan och hålen kommer att vara mellan 10-30m långa. Greenerna 

byggs av stenmjöl och kopparna utgörs av hinkar i marken. Allt för att göra det enkelt, 

roligt och engagerande. 

I den övriga rekryteringen använder vi oss av skola, fritids och att de juniorer som idag 

ingår i träningen får ta med sig kompisar för att prova på. 

Vad gäller serielaget lyckades vi inte ta steget upp i div 2. Med knapp marginal stod det 

klart när sista bollen kom in att Vassunda vann och vi tog en hedersam andra plats. Vi 

tar nya tag inför 2011. 

I de övriga ungdomstourerna har vi nått några framgångar främst i Skandia Tour 

Regional. Vi hoppas att dessa juniorer fortsätter träna hårt och etablerar sig i rikstouren 

kommande säsong. Framgångsrika juniorer är också en viktig del i rekryteringen då 

framgång föder framgång. 

 

Junior-och elitkommittén 

g.m Tobbe Grundin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”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 14-15/5, 21-22/5 samt 28-29/5. Kostnaden för kursen är 900:-/person. 

Max antal deltagare är 8 stycken/grupp och som vanligt är det först till kvarn som gäller. 

Ta detta tillfälle i akt och få en bra start på golfsäsongen. 

Anmälan och information på telefon 0270-28 13 00 eller 0708-58 41 71. 

Nybörjarkurs 

Det är hög tid att anmäla sig till vårens nybörjarkurs. Kostnad för seniorer är 1900:- och 

juniorer 1400:- 

Anmälan och information på telefon 0270-28 13 00 eller 0708-58 41 71. 

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: 7-8 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, Erik Jonsson 

Kostnad: 0:- 

Anmälan: Senast den 29 april till kansliet på telefon 0270-28 13 00 eller via 

                   e-post till info@soderhamnsgk.com 

Under träningspassen kommer klubben att bjuda på fika. Om vädret inte är så vackert 

som förväntas och du är osäker om dagarna kan genomföras ring till  

Golfboden 0270-28 13 00 för besked. 

 

 

 

 

 



Spelformstips 

SCRAMBLE 

En rolig spelform för de som vill spela tillsammans 

Du ingår i ett lag med totalt 2 - 4 spelare. 

Alla spelare spelar sin boll från tee (herrar från gul och damer från röd). 

När laget har spelat sin boll så väljer man ut den bollen som ligger bäst till. 

Man får självklart välja själv vilken boll man anser är bäst; den som ligger närmast 

green, den som ligger på bäst underlag eller den med minst hinder i vägen. 

 

När man har valt ut vilken boll man tycker ligger bäst till, så tar de övriga spelarna upp 

sina bollar. Där efter spelar alla spelare i laget sina bollar från det stället där "den bästa 

bollen" låg. 

 

Det är som att gå en vanlig golfrunda, fast man har flera chanser till att prestera något 

riktigt bra på varje slag. Det är bara ett slag av de lagets slag som räknas. 

När man tävlar i scramble så tävlar man inte mot dem man går med, utan man tävlar 

mot andra lag bestående av 2 - 4 spelare vardera 

ECLECTIC 

Eclectic betyder att välja ut. I det här fallet väljer vi ut våra bästa resultat på varje hål 

efter 2 rundor samma dag. Segrar gör den/de som får det lägsta totalresultatet. Kan 

spelas som singelspel eller i par.  

Under vår golfvecka v 30 kommer en Eclectic-tävling att spelas. Spännande, va ?! 

KÖPENHAMNARE 

Matchspel för tre spelare. Det går snabbt eftersom man kan ta upp bollen och skänka 

motspelarna puttar på greenen. 

SPELET 

Spelformen är slagspel där tre spelare spelar om sex poäng per hål. Köpenhamnare 

kan såtillvida liknas vid matchspel där man tävlar om varje hål och matchen kan vara 

avgjord långt före 18:e hålet. En fördel med Köpenhamnare är att ett katastrofhål inte 

behöver betyda en neslig förlust i matchen. 

POÄNG 

Sex poäng ska alltså fördelas på varje hål med hänsyn till spelarnas nettoresultat. Den 

lägsta scoren ger fyra poäng, den näst lägsta ger två poäng och den sämsta scoren ger 

inga poäng alls. Om tvåan och trean får samma resultat får de en poäng var. Om två 

spelare har den lägsta scoren får de tre poäng var och om alla tre hamnar på samma 

score får samtliga spelare två poäng. 

 



Information från damsektionen 

Anitha Grundin, 0270-28 54 54, 0270-24 14 04 

Ingmarie Sundling, 0270-137 13, 073-049 13 14 

Helena Hägg, 0270-142 52, 070-942 18 87 

Helena Nyström, 070-374 64 18 

Ewa Sanderhäll, 0270-28 54 13, 070-312 19 82 

Gunilla Valdhav, 0270-320 14, 070-217 02 28 

Marianne Persson, 070-657 50 44 

Vi hälsar alla damgolfare välkomna till årets säsong. Vi kommer som vanligt att spela på 

tisdagar och har nu utökat med en starttid på morgonen. Starttiderna är från kl. 09.00 

och eftermiddagstidens sista starttid är kl. 17.00.   

Tävlingsformen är som tidigare år varierande poängbogey och slaggolf. Vi har också 

lagt in en scrambletävling där vi hoppas att många nybörjare kommer med. Ett bra sätt 

att börja tävla på då man spelar tillsammans med en erfaren spelare.   

Startavgiften vid singeltävling är 60,-, vid partävlingarna är startavgiften 160,- som också 

inkluderar fika.  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 vårt tävlingsprogram.  

* * * * 

Distriktets seriespel för damer 50+ spelas enl. följande: Hofors 15/6, Bollnäs 27/6, 

Högbo 25/7, Hudiksvall 15/8 och avslutningsvis Söderhamn 3/9. 

Vi berättar mera om denna tävling på upptaktsträffen. 

Välkomna!! 

Damsektionen 

* * * * 

Upptaktsträff Damer 

Upptaktsträff med modevisning i klubbhuset måndagen den 9 maj kl. 18.30. Vi har i år 

bjudit in Malin Eliasson Sahlin som driver Månses Design. Golfshopen visar årets 

golfmode. Lennart i restaurangen kommer att fixa till något gott att äta.    

Kuvertavgift 80,-  dryck tillkommer. 

Bindande anmälan senast den 3 maj till: damsektionen@soderhamnsgk.com 



TÄVLINGSPROGRAM 2011 

2 starttider. Första start med början 09.00 och sista start 17.00 

Datum Tävling   Spelform   

Maj 

10 Majblomman  Pb 

17 Gullvivan   Slaggolf 

24 Damernas bästboll  Slaggolf startavg 160,-/par inkl fika 

31 Syrenen   Slaggolf    

Juni 

7 Sofieholms Damers Vandr.pris Slagtävling med efterföljande matchspel 

14 Dam-scramble  Slaggolf 

21 Smörblomman  Poängbogey 

28 Liljekonvaljen  Slaggolf   

Juli 

5 Nationell Damdag 

12 Pionen   Slaggolf 

19 Rosen   Slaggolf     

Vecka 30     GOLFVECKAN              

Augusti 

2 Maskrosen   Pb 

9 Damers bästboll  Slaggolf, startavg 160,- inkl fika 

16 Blåklockan   Slaggolf 

23 Höstlövet, sista tisdagstävl. Slaggolf                

September 

11 söndag Flaggtävling  Slagtävling första start kl. 11.00 

D 50+    NNationella damdagar 

15/6 Hofors   11/6 Högbo 

27/6 Bollnäs   19/6 Hofors 

25/7 Högbo   5/7 Söderhamn 

15/8 Hudiksvall   31/7 Gävle 

3/9 Söderhamn 



Sverige

Porto Betalt

Port payé

GRAND OPENING!
Välkommen till golfboden Söderhamn Grand Opening 
den 30/4 och 1/5 mellan 10.00-15.00

Vi firar med ballongdagar under helgen. Smäll en 
ballong och få den rabatt ballongen innehåller. 
Ballongerna innhåller 5-50% rabatt och gäller vid 
köptillfället (dock ej vid klubbköp).

Välkommen önskar Tobbe med personal!

5% 50%
15%

20%

10%


