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Banan
Nu är det vinter på riktigt, det är många år sedan
vi hade så här mycket snö i början på januari. Vi
är nog ganska många som fått bekänna färg i
kampen mot snön de senaste veckorna, öm rygg
och trötta muskler har i alla fall jag känt av.
Vi får se det som ett sätt att stärka våra kroppar
inför långa och raka drivrar till våren…
Skidspår är draget på banan så ni är varmt
välkomna ut och njuta av de dagar som bjuder på
finväder.
Kustnära GolfTour
2018 har Kustnära Golf Tour premiär, denna
tävling ersätter den som tidigare hette Midälva.
Gå in på länken nedan och läs mer.
http://mgdf.se/?page_id=4314
Kalenderlotteriet
Vinstlistan skulle presenteras på självaste
Julafton men pga. av ett datasnille till kanslist så
kom listan inte ut förrän den 27/12.
Här kommer de vinnande numren:
1, nr 17, Biljetter Veckefjärden, Golfbag
2, nr 62, Biljetter Öjestrand, Puttmatta
3, nr 99, Biljetter Hussborg, Dussin Boll
4, nr 3, Biljetter Sundsvall, Kepa
5, nr 73, Biljetter Söderhamn, Kepa
6, nr 4, Biljetter Ljusdal, 3-p Boll
7, nr 85, Biljetter Sörfjärden, 3-p Boll
8, nr 8, Biljetter Puttom, 3-p Boll
9, nr 9, Biljetter Timrå, 3-p Boll
10, nr 39, Biljetter Sollefteå, 3-p Boll
11, nr 15, Biljetter Norrfällsviken, 3-p Boll
12, nr 36, Biljetter Hudiksvall, 3-p Boll
Vinsterna hämtas på kansliet, Grattis alla
vinnare.

Kansliet
Kansliet är nu återigen öppet efter lite Jullov,
kanslisten nås dagligen på telefon eller mail.
0611-670 00
info@harnosandgk.se
Årsmöte
Tisdag den 27/2 klockan 19.00 går årets årsmöte
av stapeln. Platsen är domkyrkans
församlingsgård.
Efter mötet samlas de som vill för enklare fika
och golfsurr.
Autogiro
Är du intresserad av att dela upp din
medlemsavgiftsbetalning månadsvis så går det
utmärkt genom Autogirobetaling som vi nu för
andra året kan erbjuda er medlemmar, ni väljer
själv om ni vill dela upp betalningen på 6, 9 eller
12 månader.
Vill du använda Autogiro så meddela kansliet så
skickas en blankett för ifyllnad och sen är vi
igång.
Ni som anmälde Autogirobetalning redan ifjol
ligger kvar med samma betalningstid som under
2017.
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 Norr, Länsförsäkringar,
Nylunds Lås, Älandsbro
Handelsträdgård, Nordtrafo AB,
Sundströms Bil, Coop, Söderberg &
Partner, Berners, Taxi Härnösand, A

Verksamhetsutveckling, Logosol, Gulf,
Datanord.
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