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Banan
Banan är fortsatt i mycket bra skick, vi jobbar
vidare med att se till att våra spelytor håller ihop
trots det torra vädret.
Igår luftade, dressade, borstade och gödslade vi
våra greener.
Ta chansen att spela höstgolf på en bana i bra
form.
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.
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.
Sista dag för att skicka in bilder är fredag 31/8.
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
22/8 Söderberg & Partners Onsdags
22/8 Storslaget
23/8 HD 60

25/8 KM
26/8 Kommunmästerskapet, kommunanställda
28/8 HD 60
29/8 Söderberg & Partners Onsdags
30/8 HD 60
31/8 Sponsorgolfen
2/9 Femslaget i Övik
4/9 HD 60
5/9 Söderberg & Partners Onsdags
6/9 HD 60
8/9 Pro Shop Cup
Segrare sen sist.
Johan Jonsson, Torbjörn Sollander, Bengt
Ekholm, Bengt & Andreas Jansson, Ann Bylund
& Siw Olsson, Ingrid Kassberg, Mats Bylund,
Daniel Sundell, Bengt Ekholm, Sture & BrittMarie Höglund, Eva Höglund, Tim Gradin,
Bengt Karlsson.
Grattis
KM
Nu till helgen spelas KM, vi kör som tidigare år
alla KM på samma dag.
Spelar man i en klass som spelas över 36 hål
deltar man automatiskt i stora KM också.
Har man ålder för en klass som går över 18 hål
måste man anmäla sig till stora KM själv.
Anmäl er och spala på en banan i toppskick.
REA i Shopen
Rean i shopen fortsätter med 50% rabatt på
sommarkläder och 30% rabatt på nästan allt
annat.
Kom ut och fynda!
Lionslotter
Om ni misstänker att ni vunnit på Lions lotteri
under lördagskvällen så finns lottvinsterna att
hämta i receptionen.

Ni fick även ett välkomstblad vid start med ett
lottnummer på och dessa nummer var:
Nr 18
Nr 161
Nr 167
Vinsterna finns även i detta fall i receptionen.
Öppettider receptionen
Vi ändrar nu tiderna till:
Måndag 9-17
Tisdag 9-17
Onsdag 9-17
Torsdag 9-17
Fredag 9-14
Lördag 9-14
Söndag 9-14
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, GE:s Grund &
Schakt, Coop, Härnösands Bygghandel,
Söderberg & Partners, Berners, Taxi
Härnösand, STV Fönsterpus & Städ AB,
Gulf, Datanord, A
Verksamhetsutveckling.
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