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Banan
Banan är fortsatt torr då det inte regnat någonting
under förra veckan heller, vi får se fördelarna i
detta och det är att vi slår långt nu.
Arbetet fortsätter med att försöka skapa en så bra
bana som möjligt till er medlemar och de gäster
som besöker oss.
Till veckan kommer vi få lite förstärkning då två
stycken sommararbetande ungdomar ansluter till
personalstyrkan. Vi kommer då att kunna lägga
lite extra tid på finischarbeten.
Fortsatt så prioriterar vi bevattning av greener
sen tees och tillsvidare bevattnar vi inte
foregreens.

Restaurangen
Imorgon fredag öppnar restaurangen klockan
12.00 då personalen är på sina barns
skolavslutningar.
Dagens lunch servaras varje dag i vanlig ordning
och dessutom finns det givetvis ett antal andra
rätter att beställa.
På Midsommarafton kommer det att serveras en
lyxig Brunch, detta måste ni förbeställa via
restaurangen direkt eller på deras Facebook sida,
följ gärna restaurangen på denna sida ”Vägnö
Golfrestaurang” för veckkans matsedel och annat
smått och gott.
Midsommardagen kommer kiosken vara öppen
men restaurangen stängd.
Välkomna

Arbetskväll
På tisdag den 19/6 klockan 17.00 kör vi en
arbetskväll i bunkrarna på hål 14:on.
Vi kommer gräva ut dessa för att senare fylla
med ny sand.
Ta med lämplig spade för detta grävarbete.
Barnträning
Nu på söndag fortsätter ”Golf för barn”, 3-10 år,
klockan 10.00-11.00.
Detta kommer ske följande söndagar på Vägnön:
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.

Kansli/ shop
Imorgon fredag kommer kansliet att vara stängt
då personalen är på studentuppvaktningar och
skolavslutningar.
Lördag-söndag öppet 9-14
Måndag-torsdag 9-18
Midsommarafton 9-13
Midsommardagen 11-14
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.
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.
Anmäl er till kansliet.

Tjej/ Damupptakt
Den 28/6, torsdag, träffas vi på Rangen klockan
17.00 för att träna på korta järnslag med Erik.
Därefter äter vi sallad tillsammans på
restaurangen och passar då på att ha lite
prisutdelning från förra årets ”Ladies Cup”.
Anmäl er till kansliet info@harnosandgk.se
senast den 26/6.
Välkomna
Kommande tävlingar
19/6 HD 60
20/6 Söderberg & Partner, onsdagsgolf
21/6 HD 60
21/6 Teen Cup
24/6 Midsommarslaget
25/6 HD 60
26/6 Vägnö Junior Open
27/6 Söderberg & Partner, onsdagsgolf
28/6 HD 60
Segrare sen sist
Héléne Thörnberg, Ulf Dylin & Eva Rönnberg.
Grattis
Tävlingsveckan 2018
30/6 Midnattsgolf, Greensome. Vi börjar med
Grillning klockan 18.00 och börjar spela klockan
20.00
2/7 Rekryteringsslaget, Bästboll. Laget får två
stycken extrapoäng om en spelare tävlat mindre
än 5 gånger i sin karriär.
3/7 Copps Flaggtävling, singelspel och bollen
ska i hål.

4/7 Royal by Mathias, 3-mannascramble.
5/7 Putt och Drivetävling.
6/7 Gravlaxen, singeltävling på kvällen.
7/7 Hamréns Försäkringsgolf, singeltävling med
mat efteråt.
Rangemattor
Vi har bytt ut 10 stycken Rangemattor villket
innebär att vi har 10 stycken begagnade till
försäljning vid maskinhallen, dessa kostar 100:styck och ni hämtar dem själva. Fungerar
utmärkt att ha för egen träning hemma på
gården.
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.
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 Nord AB, 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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