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Banan
Hösten kommer närmare vare sig vi vill eller inte
och detta för i vanlig ordning med sig att vi nu
påbörjar lite höstjobb. Detta framförallt på våra
greener, vi har de senaste två veckorna luftat
med lite djupare knivar, sått, dressat och gödslat.
Just luftning är något som många ”ogillar” men
våra greener gillar det för att efter en sommar
med mycket vältning och klippning blir
greenerna hårda och då kommer inte gräsrötterna
ner särskilt djupt.
Vid Luftning kommer rötterna möjligheter att
komma ner i marken öka avsevärt och detta
kommer stärka grässtrået inför vintern och skapa
mycket bättre övervintringsförutsättningar.
Vid luftningen i veckan skadade vi tyvärr två
greener litegrann, hål 8 och 17, och detta
berodde just på att rötterna är så ytliga så att
gräsytan helt enkelt lossnade, vi har reparerat
dessa skador och det kommer att växa ihop inom
någon vecka.
Ta chansen att spela fin höstgolf på en fantastiskt
fin bana.
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.

aktiva medlemar inte kommer år ”Min Golf” för
bokning av tid.
Ändringar i Tävlingsprogrammet
Mästarmötet och Slutslaget har fått nya datum, ni
ser ändringarna på ”Min Golf”, eller så tittar ni i
listan här nedanför.
Kommande tävlingar
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
11/9 HD 60
12/9 Söderberg & Partners Onsdags
13/9 HD 60 match mot Hudiksvall
16/9 Femslaget på Veckefjärden
18/9 HD 60
19/9 Söderberg & Partners Onsdags
20/9 HD 60
23/9 Mästarmötet
25/9 HD 60
26/9 Söderberg & Partners Onsdags
27/9 HD 60
29/9 Söderberg & Partners Onsdags, FINAL
30/9 Slutslaget
2/10 HD 60
4/10 HD 60, Avslutning

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

Segrare sen sist.
Åke Westin, Kerstin Marmont, Patrik Höglund,
Pär Sahlin, Håkan Grundel, Roland Stenberg,
Tommy Birgersson.
Grattis

KM
Följande spelare kan stotsera med titeln
Klubbmästare i 1 år framåt.
Herrar: Hans Ödmark
H 21: Linus Lindgren
H 30: Markku Liedes
H 50: Ulf Dylin
H 60: Göran Åkerstedt
H 70: Erik Axelsson
D 60: Margaretha Aggesjö

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.

Stort Grattis alla ”Mästare”.
HIO
Ytterliggare en ”HIO” har gjorts på vår bana och
denna gång var det Jens Näsman som den 19/8
slog det perfekta slaget på hål 2.
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 så
finns lottvinsterna att hämta i receptionen.
Ni fick även ett välkomstblad vid start med ett
lottnummer på och dessa nummer var:
Nr 161
Nr 167
Vinsterna finns även i detta fall i receptionen.
Öppettider receptionen
Kanslisten är under september själv med att
bemanna disken vilket kan leda till att kansliet
med kort varsel stänger lite tidigare eller öppnar
något senare, hoppas ni kan ha överseende med
detta.
Måndag 9-17
Tisdag 9-17
Onsdag 9-17
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

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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