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Banan
Banan är nu stängd för vintervila, vi har tagit in
alla flaggor och nu önskar vi att om ni är ute på
Vägnön och promenerar så undviker ni att gå på
tees och greener.
Vi väntar nu in lite snö så att vår skidspårande
medlem Mats kan dra upp skidspåren som är
efterlängtade av många, han har förberett
skidsäsongen genom att markera upp slinga som
väntar er i vinter.
Välkomna ut i fint vinterväder för promenad och
så småningom en skidtur.
Novemberslaget 2018
I lördags spelades Novemberslaget, scramble för
2-mannalag. 44 spelare vilket gav 22 lag slog ut i
strålande novemberväder klockan 9.30 och 4
timmar senare såg prispallen ut så här:
1:a Eva Rönnberg & Karin Fryksten, 34 poäng
2:a Kenneth & Héléne Thörnberg, 33 poäng
3:a Birk Blomqvist & Isaac Lindqvist, 32 poäng
Bra spelat till er och tack alla som gjorde detta
till en fin avslutning på detta golfår.
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, 12 priser kommer att lottas ut och
nu ser prisbordet ut så här:
1. 4 Greenfeebiljetter Hussborg
2. 4 Greenfeebiljetter Sundsvall
3. 4 Greenfeebiljetter Ljusdal
4. 4 Greenfeebiljetter Sörfjärden
5. 4 Greenfeebiljetter Öjestarnd
6. 4 Greenfeebiljetter Hudiksvall

7. 4 Greenfeebiljetter Timrå
8. 4 Greenfeebiljetter Norrfällsviken
9. 4 Greenfeebiljetter Övik Puttom
10.
11.
12.
Prisbordet kommer att växa ytterligare under
kommande veckor.
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:
25, 30, 35, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 56,
57, 59, 60, 70, 71, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 93, 97,
100, 101, 103, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117,
118, 120.
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…
Kansli
Kansliet flyttar in till Högslätten under denna
vecka, kansliet finns i kontorsdelen ovanpå
omklädningsrummen i Ishallen.
Önskar ni kontakt med kanslisten är det bästa att
bestämma tid via telefon eller mail då
öppettiderna varierar från dag till dag.
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.

Ha nu en härlig
1:a Advent
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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