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Banan
Under förra veckan luftade samt gödslade vi alla
greener och redan nu ser vi att de grönskar på
och blir bra.
Denna vecka luftar vi alla teen vilket påverkar
spelet minimalt.
Övriga arbeten på banan är klippning av spelytor
för att ni alla ska ha en kanonbana september ut.
Rangen
Imorgon torsdag kommer Rangen vara stängd
fram till klockan 14.00 på grund av plockning av
boll, klippning av gräs samt renovering av
rangeytan, vi kommer lägga igen lite gropar, ta
bort sten samt även så dessa ytor.
REA
REA:n i shopen rullar vidare.
Vi kommer att ha följande rabatter:
- Sommarkläder 50%
- Regn- och Vindkläder 30%
- Bagar 30%
- Metalwoods 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.
Tävlingar
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
Åke Jansson, Greger Brändström, Per-Arne
Palm, Jan-Ove Ahlberg och Carin Hiort.
Grattis till er.
PRO Shop Cup
Tävlingen på lördag är fulltecknad sen 1 vecka
tillbaka, helt otroligt vilket intresse för att tävla
det är.
Tyvärr kan inte alla som vill delta men ska
tävlingen komma i mål innan mörkret måste vi
ha denna deltagargräns.
Ni som kommer att tävla kommer i vanlig
ordning stöta på lite utmaningar längs resan…
Söderberg & Partners Onsdagsfinal
Lördagen den 19/9 spelas Finalen i
Onsdagsgolfen sponsrad av Söderberg &
Partners.
Tävlingen består av två tävlingar där de som
under sommaren kvalificerat sig vi OOM poäng
kommer spela själva finalen, sen spelar alla som
vill den öppna tävlingen.
Vi kommer starta med kanonstart och avsluta
med mat och prisutdelning efter tävlingen.

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
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.
Restaurang och Kiosk
Restaurangen är stängd för året, den kommer att
ha öppet två lördagar, 12/9 och 19/9.
Kiosken kommer vara öppen med mycket
begränsat sortiment.
Golfsimulator Fiskekroken
I oktober kommer Golfsimulatorn på
Fiskekroken öppna igen och det har fixats och
ordnats i lokalen sen i våras. Mer information
finner ni på facebooksidan ”Vintergolf i
Härnösand.
Begagnat Golfset
Vi har fått in ett begagnat Golfset i toppskick,
Callaway Rogue med grafitskaft, järn 6 – mellan
wedge, pris 2900:- .
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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