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Banan
Vi har haft vädret på vår sida om man tittar på
vädret från gräsets sida, vi har haft några dagar
med nederbörd under första hälften av juli.
Spelytorna blir bättre och bättre för varje vecka
som går.
Vi har idag genomfört ett jättejobb på våra
greener med luftning och dressning och detta ska
vara läkt redan till imorgon.

Segrare sen sist
Elias Ström Norberg, Bo Lindh, Daniel
Ljungström & Tobias Ullsten, Hans Mattsson &
Jens Melinder, Yvonne Nordlund, Daniel
Ljungström & David Olsson & Linus Lindgren,
Henrik Edfeldt, Sune Sundqvist, Willemo
Sahlén, Erik Lindgren, Eva Höglund & Karin
Andersson, Rasmus Nyback, Yvonne Nordlund,
Markku Liedes, Tommie Quist och Daniel
Ljungström.
Grattis till er.

Markörer
På fredag kommer Stadsgolfen att spelas men
med ett något annorlunda upplägg med tanke på
de restriktioner vi lever med.
Vi söker nu 6 stycken funktionärer som kommer
sitta ute på banan på vart tredje hål och ta
resultaten av lagen.
Ni kommer ersättas av arrangören med ett
presentkort på restaurang APA.
Anmäl er till kansliet om ni kan/ vill hjälpa till.
Rangen stänger
Imorgon tisdag stänger vi rangen för plockning
av boll klockan 17.00.
Vi kommer behöva hjälp av lite medlemmar för
att städa diken och skog på boll, kan ni hjälpa till
samlas vi klockan 17.00 på rangen och som tack
för hjälpen bjuds ni på lunch eller så får ni lite
polletter till träning.
Tävlingar
15/7 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
17/7 Härnösands Stadsgolf
21/7 ÅGF Ladies Cup
22/7 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
29/7 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
2/8 Femslaget Veckefjärden

Barn golf
Nu rullar barngolfen på och kör söndagar tom.
5/8, den yngre gruppen tränar klockan 13-14 och
den äldre mellan 14-15.
Nedskräpning
Året har börjat med otroligt mycket spel på
banan, kul, tyvärr medföljer då nedskräpning i
form av papper, fimpar, snus etc.
Snälla ni ta med er erat skräp till en soptunna för
allas trevnad.
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 snart får 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.
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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