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Banan
Förra veckan hade vi klippt klart för detta år,
trodde vi, förra helgens värme gjorde att vi
denna vecka klippt och vältat greenerna
yterliggare en gång.
Det har funnits höstar tidigare som varit varma
med klippning in i oktober men det är inte
vanligt så om det är rekordsen klippning eller
inte vet vi inte men det är ganska ovanligt kan vi
konstatera.
I övrigt så sprutar vi greener mot svamp och
mögel minst en gång i veckan och som tidigare
år pågår sprutningen till dess att snön faller. Det
optimala är att spruta sista gången bara timmen
innan försa snön kommer så det får bli Bosses
stora utmaning i höst…
Banan är fortfarande mycket fin och det går att
få fina promenader nu när vädret är så fint som
det är.
Välkomna ut till Vägnön
Vid arbete på banan
Vi kommer att ta hand om lite nedblåsta träd och
rishögar under kommande veckor runt om på
banan, ni som spelar får då mycket gärna
promenera förbi de områden som vi arbetar på,
så att ni inte slår när vi inte är uppmärksamma på
att ni kommer.
Frost
Vi ber er vänligen respektera att vid frost är det
förbjudet att beträda banan, vänta till dess att
frosten är borta och sen är det fritt fram för spel.

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 ett 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.
Följande nummer är lediga:
19, 22-25, 29-31, 33, 35-38, 41-43, 45, 47-48,
51-57, 59-60, 65, 67-68, 70-73, 76, 81, 83-84,
86-87, 89-105, 108-112, 115-120.
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!

Tack på förhand
Pay & Play
Nu är det öppet för Pay & Play alla dagar och det
kostar 200:- för att spela.

Vagnsboden
Nu när vintern kommer allt närmare får ni gärna
tömma er vagnbodsplats, ni får givetvis ha er

utrustning kvar men vi kommer inte ha personal
på plats så uppsikten blir mycket begränsad.
Om ni ska ha era utrustningar kvar så är tippset
att tömma bagarna på allt som går att äta då
råttorna annars kommer äta upp både det som är
ätbart och lite till…

Vi har många olika lösningar och varianter för
just ditt företag att stötta oss.

Golfbilar
Från idag fredag och över helgen kommer vi ha
tre bilar i drift, som de senaste veckorna går det
inte att boka bilarna utan nycklarna ligger i en
kopp på disken i receptionen.
Finns det nycklar i koppen tar ni en och lägger
tillbaka när ni är klara.

Sponsorer
Följande företag stöttar vår verksamhet:

Toaletter
Omklädningsrummen kommer att vara upplåsta
över denna helg, vi kommer under nästa vecka
att stänga av vattnet i alla lokaler och då stängs
även de sista två toaletterna för denna säsong.
Har ni saker i omklädningsrumen så ta gärna
hand om dessa i helgen.
Rangen
Rangen är stängd.
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.

Trevlig Helg
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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