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Banan
Nu har banan bytt färg från grön till vit och det
känns fint inför stundande Julfirande.
Vår skidåkande medlem Mats Berg har förberett
inför skidsäsongen ute på Vägnön där spåret är
utmarkerat sen några veckor.
Ni är alla välkomna ut på banan för skidåkning
eller promenader det vi ber er om är att undvika
att åka/ gå på våra greener och tees.
Njut nu av alla härliga helger som kommer och
sen tar vi alla och tar vara på det fina som
vintern erbjuder.
Kalender 2019
Nu finns några få Kalendrar 2019 kvar 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 prisbordet ser ut så här:

35, 41, 48, 60, 83, 84, 87, 93, 103, 108, 109, 115,
116, 118.
Försäljningen stänger klockan 23.59 den 23/12.
Julklappsförsäljning
E-handeln forsätter fram till Julafton och det som
finns att handla för att ge bort eller ge till sig
själv är:
- Köp ett presentkort för 1000:- och värdet ökar
till 1250:-.
- Callaway & Titleistwedgar, nu 800:- styck.
- Callaway drivers, herr & dam, nu 1500:- styck,
först till kvarn då antalet är begränsat.
- Callaway hybrider och fairwaywoods, herr &
dam, nu 1000:- styck, först till kvarn…..
- Titleist Pro V1 bollar, nu 350:- dussinet, först
till kvarn…..
- Nu finns det 1 TomTom klocka kvar för 500:-.
Ring in din beställning på 070-3380606.

1. 4 spel på Veckefjärden, Kepa, Bollar
2. 4 spel på Sundsvall, Kepa, Bollar
3. 4 spel på Söderhamn, Kepa, Bollar
4. 4 spel på Ljusdal, Kepa, Bollar
5. 4 spel på Sörfjärden, Kepa, Bollar
6. 4 spel på Hussborg, Kepa, Bollar
7. 4 spel på Öjestrand, Mössa
8. 4 spel på Hudiksvall, Mössa
9. 4 spel på Sollefteå, Mössa
10. 4 spel på Norrfällsviken, Mössa
11. 4 spel på Övik Puttom, Mössa
12. 4 spel på Timrå, Mössa
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:

Nya Golfregler 2019
Som säkert många redan vet kommer regelboken
förändras till 2019, för att vara i
Golfsammanhang är förändringarna stora och
sammanfattningsvis går förändringarna ut på att
snabba på spelet samt att några få urdumma
regler försvinner, hur kan det ha varit möjligt att
få straffslag när man gjort bedriften att träffa sig
själv, jag menar först blåmärke eller näsblod och
sen en medspelare som ger dig två straffslag på
det……
Här är några exempel på förändringar:
Du får
- Putta med flaggan i
- Laga spikmärken
- Plocka bort lösa naturföremål överallt
- Grunda klubban i pliktområden
- Byta boll vid dropp

Inget pliktslag när du
- Träffar dig själv
- Slår ett dubbelslag
- Rubbar boll vid bollsökande
- Rubbar din boll på green
Här har ni en länk som ni kan läsa mer om de
förändringar som sker, det finns redan nu appar
till era telefoner för att ta hem regelboken
digitalt, se länk.
https://golf.se/regler
Autogiro
Är du intresserad av att betala din medlemsavgift
via AutoGiro 2019, du kan då dela upp
betalningen på 6, 9 eller 12 månader.
Hör av dig till kansliet för mer information.
Kansli
Kanslisten tar julledigt den 20/12 klockan 15.00
och är åter på plats den 9/1 klockan 9.00.
Han finns givetvis tillgänglig för
kalenderförsäljning och eventuell sent
Julklappsinköp fram till klockan 23.59 den
23/12…
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.
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medlemmar, gäster &
sponsorer en
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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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