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Banan
Nu har vi efter en helt otroligt varm och torr
sommar fått några mm nederbörd men
framförallt har vi fått lite nattfukt. Detta gör att
banan blir grönare och grönare för varje dag som
går den blir dessutom bättre och bättre för varje
dag som går, just idag är banan mycket bra.
Vi har fortsatt 1 scorekorts lägesförbättring på
finklippt del av banan och det är för att det
fortfarande finns områden med torrskador.
Vi fortsätter med skötsel av banan för att den ska
hålla hela hösten ut, vi dressar, skär och gödslar
efter uppsatt plan.
Vi har under sommaren ändrat några klipplinjer
gällande greenområden och vissa fairwaykanter,
när sådana ändringar görs så tar det några
klippningar innan kanterna är skarpa och tydliga
och det hoppas vi att ni tar hänsyn till.
Nedslagsmärken och torvor
Med ökad fukt i marken kommer det att bli fler
nedslagsmärken och torvorna ni slår bort
kommer gå att lägga tillbaka, de dammar inte
iväg, så nu alla våra golfare ber vi er om att laga
era märken och lägga tillbaka era torvor.
Detta höjer standarden på vår bana ytterligare.
Stadsgolfen
Vi fick ihop alla de funktionärer vi behövde och
tävligen gick mycket bra att arrangera detta
mycket tack vare er.
Tack alla ni som ställde upp denna dag.
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
8/8 Söderberg & Partners Onsdags
9/8 HD 60
11/8 2-Generationer
12/8 ÅLC Final, damer
14/8 HD 60 match mot Timrå
15/8 Söderberg & Partners Onsdags
16/8 HD 60
18/8 Lions Cancergolftävling
19/8 Femslaget i Härnösand
Lins Cancergolftävling
Vi arrangera många tävlingar på vår bana varje
år, några stora och några små, några viktiga och
några inte så viktiga.
Lions tävling lördagen den 18/8 är av många
anledningar kanske den absolut viktigaste
eftersom hela behållningen av denna tävling
kommer att skänkas till forskning mot cancer.
ALLA vi har tyvärr en eller annan koppling till
denna skitsjukdom som förstör så mycket för så
många av oss.
Anmäl dig till denna tävling och du drar ett litet
strå i kampen mot cancer, kan du inte delta så
kan du komma ut och köpa en lott eller helt
enkelt bara skänka en slant till Lions.
Fuck Cancer
Segrare sen sist.
Mats Bylund, Christer Mohlin, Marcus
Johansson & Mathias Johansson & Ingvar
Johansson & Mikael Tallbacka, Susanne
Johansson & Linda Johansson, Patrik Höglund,
Håkan Öhman, Eva Höglund & Conny Nordin,
Ingrid Kassberg, Magnus Sundbom, Per-Arne
Grahn, Tommy Birgersson, Lennart H Wallin,

Paul Persson, Héléne Thörnberg, Christer
Stahlén, Per Nylander, Malin Svelander, Hans
Forsell.
Grattis
HIO
Under Juli månad gjordes det 4 stycken Hio´s på
vår bana och dessa gjordes av:
Leo Nordin, hål 6.
Kenneth Öhlén, hål 2.
Linda Gradin, hål 2.
Bruno Näslund, hål 6.
Grattis till fina slag
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
finns även att hämta på vår hemsida
www.harnosandgk.se
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