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Banan
Vi har under början på februari tagit ner lite skog
på hål 5, hål 7, runt maskinhallen och vid
rangen..
Virket ligger kvar och kommer tas bort under
våren, vi kommer ha någon/ några städkvällar till
våren när vi eldar lite ris.
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
Följande vinster saknar vinnare, hör av er om ni
sitter med en kalender som har något av följande
nummer:
5, nr 73, Biljetter Söderhamn, Kepa
6, nr 4, Biljetter Ljusdal, 3-p Boll
7, nr 85, Biljetter Sörfjärden, 3-p Boll
12, nr 36, Biljetter Hudiksvall, 3-p Boll
Vinsterna hämtas på kansliet, Grattis alla
vinnare.
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.
Bifogat detta utskick kommer lite handlingar
inför årsmötet.
Välkomna

Autogiro
Är du intresserad av att dela upp din
medlemsavgiftsbetalning månadsvis så går det
utmärkt genom Autogirobetalning 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.
Golfhäftet 2018
Nu finns 2018-års Golfhäfte till försäljning,
priset är som tidigare år 495:- styck och då får ni
tillgång till reducerad greenfee på drygt 900
banor i Norden och delar av övriga Europa.
Fram tom 28/2 får ni en halsduk vid köp av ett
häfte.
Kontakta kansliet om ni vill införskaffa ett
Golfhäfte.
Golf = Friskvård
Nu är golf klassad som en aktivitet med
friskvårdförmån, här kommer en länk som ni kan
läsa om ni har funderingar på att använda erat
friskvårdbidrag gentemot er golf.
https://www.golf.se/klubb-ochanlaggning/friskvardsbidrag/
Restaurangen
Vi har sen en tid gjort klart med ny arrendator av
restaurangen inför säsongen 2018, hon heter
Linda Jonsson och ni kommer få en mer utförlig
presentation av henne och hennes idéer senare i
vår.

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,
Dahlboms Bil AB, Nylunds Lås,
Älandsbro Handelsträdgård, Nordtrafo
AB, Sundströms Bil, Coop, Söderberg &
Partner, Berners, Taxi Härnösand, A
Verksamhetsutveckling, Logosol, Gulf,
Datanord.
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