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Banan
Med start imorgon kommer vi att genomföra en
luftning av alla greener, vi kommer köra 6
greener om dagen i tre dagar, detta medför lite
”hoppiga” greener under några dagar.
Ni kanske undrar varför vi gör detta nu när
greenerna är så bra. Om ni spelat de senaste
dagarna så har ni märkt att det rullar mycket
snabbt just nu och det är lite så vi jobbar att när
vi spelar KM ska greenerna vara som snabbast.
Det ni också kanske kunnat se är att greenerna
skiftar ganska mycket i färg och detta är ett
tecken på näringsbrist samt syrebrist i gräset och
det är då våra bollar rullar som snabbast.
Nu kommer vi som sagt att lufta och ge
greenerna gödning så att septembergolfen kan
spelas på fina gröna greener.
I övrigt klipper vi spelytorna så att ni ska kunna
spela fin golf under hösten.
REA
REA:n i shopen rullar vidare.
Vi kommer att ha följande rabatter:
- Sommarkläder 50%
- Kepor 50%
- Regn- och Vindkläder 30%
- Bagar 30%
- Metawoods 30%
- Hybrider 30%
- Putters 30%
- Wedgar 30%
- Golfset 30%
Ute i hallen utanför Shopen kan det dyka upp
alla möjliga varor med olika varianter av
prisnedsättningar.
Just nu kan ni köpa våra toppbollar till toppen
priser.

KM
I lördags avgjordes KM i strålande väder på en
kanonbana, här kommer årets Klubbmästare:
Junior Elias Ström Norberg
H 30 Henrik Edfeldt
H 50 Hans Ödmark
H 60 Thomas Mohlin
H 70 Leif Jonsson
D 50 Héléne Thörnberg
Herrsegraren och klubbens största mästare är år
2020 Daniel Ljungström, grattis Daniel.
Grattis alla klubbmästare.
Tävlingar
1/9 HD 60
2/9 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
3/9 HD 60
8/9 HD 60
9/9 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
10/9 HD 60
12/9 Pro Shop Cup
13/9 Femslaget Norrfällsviken
15/9 HD 60
16/9 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
17/9 HD 60
19/9 Söderberg & Partners Onsdags Final
22/9 HD 60
24/9 HD 60
26/9 Mästarmötet
27/9 Slutslaget
29/9 HD 60
1/10 HD 60
21/11 Novemberslaget
Novemberslaget spelas om det går att genomföra
en tävling i slutet på november, mer information
om denna tävling kommer senare.

Segrare sen sist
Staffan Barrefalk, Thomas Mohlin, Göran
Åkerstedt, Jan-Ove Ahlberg, Jan Wallin, Cramo
med Joachim Nylander & Jonas Svanberg,
Göran Hallberg & Göran Gradin, Joakim
Andersson, Göran Hallberg, Göran Åkerstedt,
Thomas Nordin, Lennart & Elisabeth Wiklund,
Bengt-Åke Persson, Mats-Åke Persson, Patrik
Höglund.
Grattis till er.
PRO Shop Cup
Vi har fler deltagare i alla tävlingar vi arrangerar
vilket har fått oss att sätta en gräns på antalet
deltagare i Pro Shop Cup, antalet startande är
220 stycken.
Vill ni vara med så skynda på med anmälan då vi
redan är uppe i 160 anmälda.
Ändringar i Tävlingsprogrammet
Tävlingarna Söderberg & Partners Onsdagsfinal
och Mästarmötet har bytt dagar med varandra.
19/9 spelas finalen i Söderberg & Partners
26/9 spelas Mästarmötet
Tidbokning
Ett förtydligande gällande våra ”Bollrännetider”.
Mellan klockan 9.30-17.00 finns det 2 tider i
timmen som inte går att boka via nätet, dessa
tider går heller inte att boka innan föregående
Bollrännetid är bokad.
Det går att likna vid kölappssystemet på
Apoteket vilket innebär att om nr 15 är nästa
nummer kan ni inte ta nr 22 bara för att det
passar bättre.
Dessa tider som ligger 07 och 37 varje timme
bokas på plats ute på banan i receptionen.
Krattor
Vi har nu krattor i alla våra greenbunkrar och det
är tillåtet att kratta efter sitt slag.
När vi använt krattan klart ska den placeras i
bunkern i spelets riktning och inte läggas på
gräsmattan.

Genomsläpp av snabbare bollar
Ibland hamnar vi framför snabbt spelande bollar
och då ställs vi inför valet att spela lite snabbare
om det går eller helt enkelt släppa förbi
bakomvarande boll.
Ibland får kanslisten känslan av att många tycker
det är ”Pinsamt” att låta snabbare bollar gå förbi
men det är inte pinsamt.
Ett enkelt sätt att låta en boll gå igenom är det
som kallas ”Flytande genomgång” vilket inbär
att man spelar en del av hålet tillsammans och
sen när man når ex greenen låter man den
snabbare bollen spela klart först och sen går
vidare.
När vi nu fått börja tävla så finns det en gammal
myt som säger att tävlingsbollar inte behöver
släppa igenom icke tävlingsbollar men det är
tyvärr inte riktigt sant. Om man inte håller sin
plats på banan så släpper man igenom de som
går fortare.
En annan gammal ”grej” som lever kvar är att
om man går fyrboll behöver man inte släppa
igenom 2 eller 3 bollar men den grejjen tycker vi
att vi glömmer och helt enkelt låter de som
spelar snabbare gå igenom de som spelar lite
långsammare.
Om fler gör det som vi försöker beskriva här
kommer tempot och trivseln öka på vår fina
bana.
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:

Härnösands Bygghandel, Hamrén
Försäkringkonsult AB, Skellefteå Kraft,
Medicinska Kliniken, Cramo, HK
Fastigheter AB, 2MA Technology, Svensk
Cater AB, Härnösands Schakt &
Trädgårdsanläggningar, Edmolift,
Westerlind i Härnösand AB, JASAB,

Bilbolaget Nord AB, Länsförsäkringar,
Dahlboms Bil AB, Nylunds Lås,
Älandsbro Handelsträdgård, Sundströms
Bil, GE:s Grund & Schakt, Coop,
Söderberg & Partners, Taxi Härnösand,
M G Konsult AB, STV Fönsterpus & Städ
AB, Gulf, Logosol, PN Projekt, BRP Bygg
AB, APA, Portalplus, LEEAB, Comfort
Erikssons VVS, Revidacta.
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