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Banan
Banan är som ni säkert redan vet mycket fin för
att vara i maj månad, värmen har gett gräset en
bra start att växa till sig i.
Nu börjar vi dock önska några nätter med lite
regn för det är redan nu torrt i våra marker.
Vi fortsätter med arbeten för att få till ett så bra
underlag som vi kan genom klippning, sådd,
gödsling mm mm.
Nu finns toalett vid green nr 9, bolltvättar och
soptunnor görs iordning under denna dag.
Välkomna ut för erat premiärvarv om ni inte
redan hunnit med det.
Skyddsjakt
Vi kommer bedriva skyddsjakt på gås och bäver
under slutet av maj och juni månad, denna jakt
kommer bedrivas av erfarna jägare under
kvällstid och tidig morgon.
Jakten bedrivs på hålen 5-9.
Barnträning
Nu på söndag kommer det startas upp golf för
barn, 3-10 år, klockan 10.00-11.00.
Detta kommer ske följande söndagar på Vägnön:
Söndag 3/6 klockan 10-11.
Söndag 10/6 klockan 10-11.
Söndag 17/6 klockan 10-11.
Söndag 24/6 klockan 10-11.
Söndag 1/7 klockan 10-11.
Detta kommer att ledas av er föräldrar så när ni
kommer ut med era barn eller barnbarn kommer
ni att involveras lite grann någonstans.
Utrustning, övningsområden och golfbana har vi
gott om så nu kör vi.
Välkomna ut.

Restaurangen
Veckans matsedel (Dagens):
Onsdag, Köttbullar & potatis.
Torsdag, Stuvade makaroner & falukorv.
Fredag, Fläskfilé & klyftpotatis.
Lördag, Vägnöpasta surprise.
Söndag, Fisk med pressad potatis.
Välkomna
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
30/5 Söderberg & Partner, onsdagsgolf
31/5 HD 60
5/6 HD 60
6/6 Nationaldags Eclectic, 12+12 hål
Ni spelar hål 1-12 sen tar ni en paus för att sedan
spela samma hål en gång till och då försöka
förbättra era resultat på respektive hål.
7/6 HD 60
12/6 Kommunscramble
13/6 Söderberg & Partner, onsdagsgolf
14/6 HD 60
17/6 Femslaget Sollefteå
Matchtävlingar
Den 14/6 går anmälningstiden ut för våra två
matchtävlingar som rullar under sommaren.
Vägnö Cupen, matchspel med handicap, herrar
och damer i samma klass.
Match KM, matchspel utan handicap, herrar och
damer spelar i samma klass.
Matchspel i golf är enligt många den roligaste
spelformen där man tävlar om varje hål, har ni
aldrig provat så tycker vi att du måste ta chansen.
Anmäl på ”Min Golf”
Segrare sen sist
Ingrid Kassberg, årets första segrare.
Grattis
HIO
Vi har redan haft glädjen att grattulera Bo
Halvarsson som gjort HIO på hål nr 6.
Grattis Bo till ett snyggt slag.
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.
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.
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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