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Banan
Idag onsdag gör vi ett jätte jobb med våra
greener: vi vertikalskär (två vägar), klipper,
dressar och sopar alla greener.
Imorgon kommer det inte synas många spår efter
detta för att till helgen kunna erbjuda er ännu
bättre greener än vi redan gör.
Banan är nu i toppskick för att vara i slutet på
juni och vi kommer nu att kunna ta emot er
medlemmar och alla gäster med ett leende på
våra läppar.
Banan är torr så vi hoppas fortfarande på regn i
lagom mängd.
Kom ut och spela på en superfin bana.
Bladborttagning
Ni medlemmar som spelar kan gärna ta med en
morakniv och er greenlagare när ni spelar någon
dag eller kväll framöver. Med dessa redskap kan
ni hjälpa oss att ta bort ”Groblad” på våra
greener, tänk att ni tar bort 3-5 stycken / green ni
spelar medan era kamrater puttar så kommer ni
att tillsammans med personalen ta bort flera 100
blad i ett nafs och detta kommer höja kvalitén
ytterligare på våra puttytor.
Är ni osäker på hur ni gör så kom upp till
receptionen för en kort utbildning i
bladborttagning.
Barnträning
Nu på söndag fortsätter ”Golf för barn”, 3-10 år,
klockan 10.00-11.00.
Detta kommer ske följande söndagar på Vägnön:
Söndag 1/7 klockan 10-11.
Detta kommer att ledas av er föräldrar så när ni
kommer ut med era barn eller barnbarn kommer
ni att involveras lite grann någonstans.

Utrustning, övningsområden och golfbana har vi
gott om så nu kör vi.
Välkomna ut.
Pay & Play
Vi erbjuder spel på banan för alla i formen ”Pay
& Play” på fredagar och lördagar efter klockan
14.00. Det kostar 250:- / person.
Kravet vi har är att minst 1 spelare i bokad boll
spelar eller har spelat golf tidigare.
För att boka en sådan tid utan att vara medlem
måste man kontakta kansliet då spelare som ej är
aktiva medlemar inte kommer år ”Min Golf” för
bokning av tid.
Matchtävlingar
Nu är våra Matchtävlingar lottade och
spelordningen hänger i receptionen.
Nytt för detta år är att Match-KM spelas som ett
poolspel först för att sen gå över i ett slutspel.
Betalning sker i receptionen vid tillfälle.
Kommande tävlingar
27/6 Söderberg & Partner, onsdagsgolf
28/6 HD 60
30/6 Midnattsgolf, greensome
2/7 Rekryteringsslaget, bästboll
3/7 Copp flaggtävling
4/7 Royal by Mathias. scramble
5/7 Putt & Drive tävlingar
6/7 Gravlaxen
7/7 Hamréns Försäkringsgolf
Segrare sen sist
Åke Bergkvist, Margaretha Aggesjö, mats
Bylund, Emil Höglund, Tim Gradin, Linus
Lindgren, Margaretha Aggesjö, Greger
Brändström, Conny Hultin, Margaretha Aggesjö
(igen) / Ulla-Britt Nordin, Matti Rantala.
Grattis

Tävlingsveckan 2018
30/6 Midnattsgolf, Greensome. Vi börjar med
Grillning klockan 18.00 och börjar spela klockan
20.00. Avgift 500:- / lag inklusive mat.
2/7 Rekryteringsslaget, Bästboll. Laget får två
stycken extrapoäng om en spelare tävlat mindre
än 5 gånger i sin karriär. Avgift 150:- / lag.
3/7 Copps Flaggtävling, singelspel och bollen
ska i hål. Avgift 100:- / spelare.
4/7 Royal by Mathias, 3-mannascramble. Avgift
500:- / lag inklusive lite mat/ fika efter 12 hål.
5/7 Putt och Drivetävling. Avgift 50:- / tävling.
6/7 Gravlaxen, singeltävling på kvällen. Avgift
75:- / spelare.
7/7 Hamréns Försäkringsgolf, singeltävling med
mat efteråt. Avgift 175:- / spelare inklusive mat
efter tävling.
HIO
Micael Nyberg smällde till med en Hole in One
förra onsdagen på hål nr 6. Bra slag och Grattis
Micke.
Genomsläpp av snabbare Bollar
En liten påminnelse: Om alla använder sig av
tänket att om man blir ikappspelad av ett
snabbare parti golfare så får man släppa igenom
dessa och väljer man att göra en flytande
genomgång så tappar man inte fart själv heller.
En flytande genomgång kan gå till så här: Boll 1
slår ut och efter avslutade utslag inväntar man
boll 2 som också slår ut, sen går alla fram och
slår sina 2:a slag och efter det så går boll 2 iväg
och spelar klart hålet. Då kan eventuell boll 3
spela ut på samma hål och sen har man gjort
klart sitt genomsläpp utan att man upplever
någon stress utav att man står still.
Letar man boll och det är folk bakom så letar
man i 30 sekunder sen vinkar man fram nästa
boll sen letar man vidare sina 5 minuter om man
vill.

Spelar man tävling så är det samma tänk som
gäller man släpper förbi bakomvarande boll om
det finns behov av det.
En myt som tyvärr verkar ha blivit en sanning är
att om man tävlar behöver man inte släppa förbi
icke tävlande bollar, detta är fel vi på vår bana
släpper förbi snabbare partier oavsett tävling
eller inte tävling.
Får vi detta att fungera kommer det innebära
gladare golfare oavsett om man spelar lite
snabbare eller om man spelar lite långsammare.
Rangeplockning
På söndag den 1/7 kommer vi stänga rangen
klockan 16.00 för plockning av bollar, rangen
kommer sen att klippas under sen kväll och vi
öppnar rangen på måndag klockan 8.00.
Rangemattor
Vi har bytt ut 10 stycken Rangemattor villket
innebär att vi har 10 stycken begagnade till
försäljning vid maskinhallen, dessa kostar 100:styck och ni hämtar dem själva. Fungerar
utmärkt att ha för egen träning hemma på
gården.
Fototävling 2018 till kalender 2019
Om ni besöker Vägnön så missa inte chansen att
fota och sända in er bild till Juryns ordförande
Malin, malin.lindgren73@gmail.com för att
bidra till 2019-års kalender.
Företagare, se hit
Är du själv företagare eller arbetar på en
arbetsplats som kan och är sugen på att stötta vår
verksamhet.
Hör av dig till Erik på mail eller telefon så kan
han visa vad det finns för möjligheter till
samarbete.
Vi har många olika lösningar och varianter för
just ditt företag att stötta oss.
Sponsorer
Följande företag stöttar vår verksamhet:

Norrlands Trä, Tandläkarna Wiklund,
Sundfrakt, Hamrén Försäkringkonsult
AB, Skellefteå Kraft, Medicinska
Kliniken, Cramo, HK Fastigheter AB,
MP Golv, 2MA Technology, Härnösands

Schakt & Trädgårdsanläggningar,
Edmolift, WH Försäljning, JASAB,
Bilbolaget Nord AB, Länsförsäkringar,
Dahlboms Bil AB, Nylunds Lås,
Älandsbro Handelsträdgård, Nordtrafo
AB, Sundströms Bil, Coop, Härnösands
Bygghandel, Söderberg & Partners,
Berners, Taxi Härnösand, STV
Fönsterpus & Städ AB, Gulf, Datanord,
A Verksamhetsutveckling.
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