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Banan
Under veckan har vi spelat hål 12 med
provisorisk green på grund av att vi har
djupluftat, sått samt dressat den ordinarie
greenen.
Vi kommer att spela den ordinarie greenen till
helgen.
I övrigt har vi nu sakta påbörjat lite höstjobb
med våra greener, lätt stickluftning i måndags
följt av gödning med mycket järn. Vi har även
höjt klipphöjden lite och detta är för att stärka
gräsplantorna inför vintern.
Rangen
Rangen kommer att stänga söndag den 11/10 för
säsongen men fram till dess är det ara att träna
på.

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
Siw Östberg, Eva Rönnberg, Ingrid Kassberg,
Marcus Johansson & Mathias Johansson &
Malin Söderlund & Sofie Blomström, Peter
Rehnman..
Grattis till er.

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
16/9 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
17/9 HD 60

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.
Restaurang och Kiosk
Både restaurang och kiosk är nu stängda för
säsongen, så vill ni har kaffe eller något att tugga
på under rundan får ni ta med er själva.
HIO
Nu har HIO nr 6,7 och 8 gjorts på Vägnön denna
säsong. Alla dessa tre är gjorda på hål 6.
20/8 slog Axel Johansson till med sitt drömslag.

12/9 satte Mathias Johansson sin boll med 1 slag
och sen gick laget och vann hela tävlingen med
just 1 slag.
13/9 slog unge (14 år) William Öberg till med en
lite HIO han också. Det som är lite kul med
William är att han spelat golf i ca 4 veckor så det
är en hyffsad start på Golfkarriären.
Grattis grabbar till fina slag.
Begagnat Golfset
Vi har fått in ett begagnat Golfset i toppskick,
Callaway Rogue med grafitskaft, järn 6 – mellan
wedge, pris 2900:- .
Kansli & Shop
Öppettiderna är nu 9-15 alla dagar i veckan, vi
kommer att ha öppet alla dagar september ut sen
kommer det vara öppet på vardagar under
oktober.
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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