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Banan
Vilken start på golfsäsongen, många medlemar
påstår att banan aldrig varit grönare i mitten på
maj än vad den är nu, och oavsett om minnet
ibland lurar en så är det bara att konstatera att
banan är mycket fin för årstiden.
Vi klipper, skär fairways, sår greener och tees,
dressar för glatta livet så att banan kommer igång
på bästa möjliga sätt.
Vi spelar idag hål 13-18 med lägesfärbättring på
ordinarie greener.
Banan öppnas
På fredag den 25/5 klockan 12.00 öppnar vi
banans alla 18 hål och från och med nu går det
att boka tid som vanligt från fredag och framåt.
Golfens Dag
Nu på lördag 26 maj, kommer vi att arrangera en
Golfens Dag på Vägnön detta tillsammans med
flera hundra andra banor i landet.
Tanken denna dag är att just du ska ta med en
vän, arbetskollega, familjemedlem, granne ja
bara någon du känner ut till banan och
tillsammans ska vi då visa vad spelet golf är för
någonting.
Bestäm nu med någon som du tar med dig ut till
Vägnön.
Spel på Lördag, 26/5
Som stycket ovan beskriver kommer vi att
arrangera Golfens Dag på lördag, vi kommer då
att erbjuda eventuellt nya golfare möjligheten att
spela något eller några hål på banan.
Vi kommer inte att spärra av eller stänga banan
utan vi räknar med att vi kan samsas på våra hål.
Detta gör vi för att vi ska bli fler här ute på
Vägnön.

Restaurangen
Idag onsdag öppnar Linda Restaurangen för
säsongen, öppentiderna är klockan 11-14 nu i
starten av sommaren.
Dagens erbjuds varje dag till priset av 95:inklusive sallad och dryck.
Dagens lunch fram tom lördag är:
Onsdag: Fläsk med löksås
Torsdag: Falukorv, potatis & morotsstuvning
Fredag: Tacobuffé
Lördag: Rostbiff & potatissallad
Ni kan från nu köpa matkuponger och köper ni
10 stycken för 950:- äter ni 11 gånger.
Kiosken är öppen från idag och varje dag hela
sommaren från morgon till kväll.
Kansli/ shop
Kansliet och shopen är bemannad varje dag från
nyss med följande öppettider:
Måndag klockan 9-18
Tisdag klockan 9-18
Onsdag klockan 9-18
Torsdag klockan 9-18
Fredag klockan 9-14
Lördag klockan 9-14
Söndag klockan 9-14
Greenfeesamarbeten
HäGK erbjuder och blir erbjuden av dessa
klubbar reducerad greenfee:
På Öviks GK, Norrfällviken, Sollefteå &
Veckefjärden har vi och dom 100:- reducerad
greenfee.
På Timrå och Öjestrand är priset 250:- för oss
hos dem och för dem hos oss.
Hudiksvall betalar 200:- så gör även vi hos dem.
Vi hälsar Öjestrand välkomna i detta samarbete.

Juniorläger
Vi kommer även denna sommar starta med ett
barn/ juniorläger måndag till onsdag, 18-20/6.
Vi startar klockan 10 på måndag och slutar
klockan 16 på onsdagen. De barn som vill
kommer erbjudas att sova över på banan dessa
dagar. Dagarna innehåller lite träning och
golfspel på eftermiddagarna. De som är med ska
vara medlemmar i klubben och kunna spela
några hål tillsammans med jämnåriga barn/
ungdomar.
Vi återkommer med mer information och pris
men det blir som ifjol att det är maten som
kostar.
Anmäl er till kansliet.
Kommande tävlingar
29/5 HD 60, Premiär
30/5 Söderberg & Partner, onsdagsgolf
31/5 HD 60
5/6 HD 60
6/6 Nationaldags Eclectic, 12+12 hål
Callaway Demodag
Tisdag den 19/6 klockan 15-19 kommer
Callaway att köra sin årliga Demodag hos oss.
Är du sugen att se vad de har för nyheter är det
bara att dyka upp och prova.
Callaway och HäGK hälsar alla hjärtligt
välkomna.
Golfbilar
Vi har från och med idag tagit fram våra
Golfbilar från vinteridet, vi kör dem lite extra
varsamt så här ibörjan av säsongen när gräset
håller på att etablera sig.
Kustnära GolfTour
2018 har Kustnära Golf Tour premiär, denna
tävling ersätter den som tidigare hette Midälva.
Gå in på länken nedan och läs mer.
http://mgdf.se/?page_id=4314
Golfhäftet 2018
Nu finns 2018-års Golfhäfte till försäljning,
priset är som tidigare år 495:- styck och då får ni
tillgång till reducerad greenfee på drygt 900
banor i Norden och delar av övriga Europa.
Kontakta kansliet om ni vill införskaffa ett
Golfhäfte.

Golf = Friskvård
Nu är golf klassad som en aktivitet med
friskvårdförmån, här kommer en länk som ni kan
läsa om ni har funderingar på att använda erat
friskvårdbidrag gentemot er golf.
https://www.golf.se/klubb-ochanlaggning/friskvardsbidrag/
På fakturorna som vi skickat ut finns det två
rader som heter medlemsavgift och
spelrättsavgift och det är spelrättsavgiften som
består av 60% av den totala avgiften som går att
använda mot friskvårdsbidraget.
Nytt handicapsystem år 2020
På nedanstående länk kan ni gå in och läsa hur
det nya globala handicapsystemet kommer att
fingera från år 2020.
Snabbt och enkelt förklarat kommer erat
handicap baseras på era 8 bästa resultat av de 20
senast inlagda rundorna.
Läs mer själv och har ni funderingar så kan ni
höra av er till kansliet.
http://www.svenskgolf.se/artiklar/artiklar/20180
220/klart-nytt-globalt-handicapsystem/
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 Norr, 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.
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