Nr 2, mars 2010, årgång 23
Nr 16, september, 2018, årgång 31
Banan
Vi har under måndag och tisdag luftat alla
greener med djupa pinnar, detta gjorde greenerna
lite ojämna en stund men redan idag rullar det
jämnt och fint och till helgen kommer det inte
märkas någonting.
Detta görs för att få ner vatten och näring till
gräsroten och då kan den växa sig starkare och
djupare ner i marken inför vintervilan.
I övrigt klipper vi alla ytor för att ge er fin
höstgolf.
Pay & Play
Vi erbjuder spel på banan för alla i formen ”Pay
& Play” på fredagar och lördagar efter klockan
12.00. 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.
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
16/9 Femslaget på Veckefjärden
17/9 LHS Y-cup, tävling för golfklubbspersonal
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
Segrare sen sist.
Lag LF Greger Brändström & Mikael Schéele,
Anki Stenberg, Thomas Mohlin, Leif Jonsson,
Göran Åkerstedt, Martin Blomqvist & Ola
Nilsson & Henrik Bergfors & Niklas Westling,
Héléne Thörnberg, Mathias Eriksson, Torbjörn
Sollander.
Grattis
Övriga tävlingsresultat
Kustnära Golftour: Under sommaren har många
Härnösandsgolfare kämpat för att ta sig till
finalspelet på Hussborg helgen 8-9/9, följande
spelare nådde dit:
H 30 Stellan Gyllestam och Markku Liedes,
Markku tog en fin 4:e placering.
H 50 Sten Nilsson och Ecka Eriksson.
D 60 Ingrid Kassberg, Héléne Thörnberg och
Lena Pettersson. Ingrid och Héléne möttes i
finalen där Ingrid tog hand om 1:a placeringen.
Bra spelat ni som tog er till finalspelet och nu
sprider alla ni som deltagit i denna tävling under
sommaren hur kul och trevligt det är så blir vi
ännu fler nästa år.
DM: DM avgjordes på Norrfällsviken GK för
några veckor sedan och följande
Härnösandsspelare placerade sig på medaljplats:
Herrar: Leo Nordin 2:a
H 40: Markku Liedes 3:a
H 60: Kenneth Thörnberg 3:a
H 70: Ulf Berggren 30:a
Skol DM: Denna tävling avgjordes i tisdags på
Norrfällsvikens GK och Härnösand hade två
deltagare på plats, dessa två tävlade i klassen
Högstadiet pojkar. Linus Lindgren vann
tävlingen och Tim Gradin tog en 3:e placering.

Match KM: Finalen kommer att spelas mellan
Erik Lindgren och Ulf C Hellman.
Match om tredje pris är avgjord och 3:a kom
Mats Berg som slog 4:an Henrik Edfeldt.
Vägnöcupen: Finalen spelades mellan Kurt
”Gytta” Edfeldt och Christer ”Ecka” Eriksson
igår och den matchen vanns av Gytta på hål
18:on.
Match om tredje pris kommer att spelas mellan
Kenneth Wedin och Sten Nilsson.
REA i Shopen
Rean i shopen fortsätter med 50% rabatt på
sommarkläder och 30% rabatt på nästan allt
annat.
Lite EXTRA REA på följande:
- Callaway Steelhead XR set, 5-Pw herr stål,
ordinarie pris 6 995:- nu 4 000:- Callaway XR Speed dam & herr drivers,
ordinarie pris 3 795:- nu 2 295:- Callaway XR Speed fairwaywoods, ordinarie
pris 2 495:- nu 1 495:- Callaway Steelhead XR hybrider, ordinarie pris
2 295:- nu 1 395:Kom ut och fynda!
Elvagn Powa Kaddy, Demo
Nu säljer vi elvagnen som gått att hyra under
sommaren. Nypris på denna vagn är 7 495:- och
vi säljer den för 3 750:-.
Det är flera stycken som visat intresse för denna
vagn så vi gör som vi gjorde ifjol:
- Är du intresserad av vagnen anmäler du det till
kansliet på mail eller telefon, 1 person / familj/
hushåll.
- Är det fler än 1 person som visar intresse så
låter vi lotten avgöra vem som får köpa vagnen.
(1 lott/ familj/ hushåll).
- Måndag den 1/10 klockan 09.00 är
intressevisningstiden ute och köparen får besked.
Anmäl intresse nu.

Lions Lotterivinster
Fortfarande har nr 161 och 167 inte hämtats ut
och dessa nummer stod på de gula
informationsblad alla fick vid start.
Ni som läser ert namn här nedan har en påse
vinster att hämta ut på det lotteri som drogs
innan prisutdelningen:
- Lisa Kåhrström
- Daniel Mårskog
- Olof Nesterud
- Lena Edin
- Eva Sjöström
- Lars Bergling
- Mikael Ödmark
Vinsterna finns i kansliet.
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 9-15
Tisdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-15
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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