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Banan
Idag tömmer vi bevattningssystemet och det är
nog banan sätt att säga ”Nu är hösten här”, vi
klipper greenerna under eftermiddagen. Vi får se
men det är inte många klippningar kvar nu när
det börjar frosta till sig om mornarna.
Banan är fortfarande mycket torr och fin så det
finns många fina rundor att spela här ute, nu
kantas hålen av en fantastisk färgprakt med löv i
regnbågens alla kulörer.
Vi kommer de närmaste veckorna spruta
greenerna inför vintern vilket gör att det kan
dofta lite järn när ni kommer ut, järnet ger
dessutom greenerna en härlig märkgrön färg.
Frost
Vis frost är banan stängd för spel och vi ber alla
att vänligen respektera detta, det är inte tillåtet
att ”Bara spela i ruffen” heller.
Ni får vackert invänta att solen tinar bort
iskristallerna på grässtråna.
Pay & Play
Nu kör vi ”Pay & Play” alla dagar och tider i
veckan, 250:- / person betalar ni och sen är det
bara att lira.
Kommande tävlingar
2/10 HD 60
4/10 HD 60, Avslutning
Segrare sen sist.
Micael Nyberg, Daniel Sundell, Kenneth &
Héléne Thörnberg, Lennart H Wallin, Agne A
Andersson, Conny Hultin, Leif Jonsson, PerOlov Rikner, Ulf Dylin, Håkan Öhman, Daniel
Mårskog, Erik Lindgren.
Grattis

Kalender 2019
Nu finns Kalender 2019 till försäljning för 150:styck, varje kalender är numrerad och således en
lott. Den 24/12 kommer vinstlistan publiceras på
vår hemsida och vi lovar återigen att vi ska
presentera en fantastiskt fint lotteriprisbord.
Har du ett favoritnummer som du vill ha så maila
ut till kanslisten på info@harnosandgk.se och
boka just din kalender.
REA i Shopen
Rean i shopen fortsätter med 50% rabatt på
sommarkläder och 30% rabatt på nästan allt
annat.
Lite EXTRA REA på följande:
- Callaway Steelhead XR set, 5-Pw herr stål,
ordinarie pris 6 995:- nu 4 000:- Callaway XR Speed dam & herr drivers,
ordinarie pris 3 795:- nu 2 295:- Callaway XR Speed fairwaywoods, ordinarie
pris 2 495:- nu 1 495:- Callaway Steelhead XR hybrider, ordinarie pris
2 295:- nu 1 395:- Alla Callaway Chrome Soft modeller nu för
329:- / dussin, ordinarie pris 429:- / dussin.
Kom ut och fynda!
Öppettider receptionen
Nu har inte receptionen några öppettider längre
men den receptionen kommer att vara öppen
några timmar mitt på dagen alla vardagar
oktober ut om vädret är bra.
Vi kommer inte att ha öppet under helgerna.

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 Nord AB, Länsförsäkringar,

Dahlboms Bil AB, Nylunds Lås,
Älandsbro Handelsträdgård, Nordtrafo
AB, Sundströms Bil, GE:s Grund &
Schakt, Coop, Härnösands Bygghandel,
Söderberg & Partners, Berners, Taxi
Härnösand, STV Fönsterpus & Städ AB,
Gulf, Datanord, A
Verksamhetsutveckling.
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