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Banan
Banan är fortfarande i mycket bra skick trots att
det är så torrt i backen. Det har regnat totalt ca
30 mm sen början på maj och det ska jämnföras
med ett snitt för Härnösand på ca 170 mm under
motsvarande period (maj-juli) baserat på många
års mätningar (SMHI).
För att nu klara av att vattna med det vatten vi
har så vattnar vi fortfarande endast tee och
greener, inte foregreens, vi har dessutom minskat
mängden vatten på våra tees den sista veckan.
Vi får många förslag på hur vi skulle kunna lösa
vattenproblemet under kortare perioder så som
att vattna med tankbil men det man då ska tänka
på är att det går åt mycket vatten.
Vi använder nästan 350 kubikmeter vatten i
normala fall under 1 dygn nu när vi minskat lite
så går det fortfarande åt ca 200 kubikmeter/ dygn
vilket gör att det blir ganska många bilar som
måste till för att lösa detta…
Vi hoppas vidare på lite vatten från himlen.
Torkan gör också att vi inte jobbar så hårt med
våra greener utan vi göder lite och klipper, vi
kommer att dressa dem i början på kommande
vecka men ingen vertikalskärning som är det
normala vid dressning.
Nu ska vi inte ”gnälla” på sol och fint väder utan
istället njuta av den fantastiska sommar vi
upplever, välkomna ut till Vägnön.
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.
Funktionärer Stadsgolfen
På fredag den 20/7 spelas årets Stadsgolf, det är
vår förenings mest inkombringande
arrangemang. Det vi lovar att ordna är bla. 1
funktionär till varje spelande lag det innebär
totalt 32 stycken funktionärer.
Nu vill vi att ni hjälper oss att fylla dessa
funktionärsplatser genom att ringa eller maila
kansliet och anmäla att just du kan hjälpa till
denna dag.
0611-670 00 eller info@harnosandgk.se
Dagen börjar klockan 8.00 med information sen
tar vi en kaffe för att klockan 9.00 starta
tävlingen. Dagen slutar ca klockan 15.00.
Som tack får du som hjälper till ett inträde till
Stadsfesten antingen under fredagen eller
lördagen, du väljer själv dag du vill gå.
Snälla anmäl dig nu.
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.
Kommande tävlingar
18/7 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
20/7 Stadsgolfen
24/7 Ångemanlands Ladies Cup
25/7 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
28/7 Härnösandsslaget
1/8 Dam Tävling
1/8 Söderberg & Partners Onsdagsgolf

Segrare sen sist.
Thomas Mohlin, Ken Johansson, Margaretha
Aggesjö, Conny Nordin/ Lena Lundholm,
Henrik Skyttberg/ Daniel Mårskog, Tomas
Nordlund, Johan Hamberg/ Linus Löfgren/ Joel
Nyberg, Oliwer Svensson, Linda Gradin, Johan
Mohlin, Oliwer Svensson, Hampus Nyback,
Mats Ågebrant, Kenneth Nyback, Henrik
Brudsten, Tim Gradin, Håkan Söderholm, PerArne Grahn.
Grattis
Härnösands Slaget
Lördag den 28/7 kommer vi spela en Bästboll,
tvåmannalag, med kanonstart under dagen för att
avsluta med middag och underhållning på
kvällen.
Vi återkommer med mer information och pris för
denna lördagsunderhållning.
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.

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.
KLUBBLADET
Medlemsblad Härnösands Golfklubb
info@harnosandgk.se, www.harnosandgk.se
Klubbladet distribueras elektroniskt till medlemmarna
i Härnösands GK och övriga intresserade. Klubbladet
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