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Banan
Nu äntligen börjar snön att smälta så smått,
banan är fortfarande helt snötäckt och nu till
helgen är nog skidor fortfarande att föredra vid
utflykt på Vägnön.
Skidspåren kommer hållas igång så länge det är
möjligt men nu töar och isar spåren igen ganska
fort.
Ta chansen till fika i vacker vårvintermiljö ute på
Vägnön i helgen.
Vårmöte
Den 24:e april klockan 18.30 har vi ett Vårmöte
på Församlingsgården vid domkyrkan, vi
kommer informera lite om kommande
golfsäsong samt informera om lite förändringar
som sker i Golfsverige/ världen.
Därefter kommer det ske lite arbete i grupper
under ett antal rubriker, ni väljer grupp själva
och tanken är att ni ska påverka vår förening i en
ännu bättre riktning.
Givetvis kommer vi fika och bara prata och
umgås med våra golfvänner.
Ni får gärna anmäla erat intresse för denna kväll
på mail info@harnosandgk.se så att vi kan
beställa fika i rätt mängd.
Välkomna
Golfens Dag
Den 26 maj, lördag, kommer vi att arrangera en
Golfens Dag på Vägnön detta tillsammans med
flera hundra andra banor i landet.
Tanken denna dag är att just du ska ta med en
vän, arbetskollega, familjemedlem, granne ja
bara någon du känner ut till banan och
tillsammans ska vi då visa vad spelet golf är för
någonting.

Boka redan nu in den 26/5 som vårens viktigaste
golfdag, ju fler vi blir desto bättre kan vi göra det
för oss själva.
Kansli
Kansliet brukar flytta ut till Vägnön denna tid på
året men nu kommer flytten att ske v. 17. Fram
till dess finns kansliet kvar på Högslätten.
Range
Rangen kommer öppnas så snart det går men det
är ännu ganska många veckor kvar innan det är
snöfritt och torrt på rangen. När det börjar tina
kommer ni som far ut se att det ligger lite boöö
ute på rangen och då är det fritt fram att plocka
själv och slå från de mattor som tinat fram.
Mer info komer om läget på rangen.
Risdragning
Vi kommer behöva lite hjälp med att städa efter
den skogsgallring vi gjort i vinter, precis som
tidigare vårar kommer vi dra ihop och elda lite
ris. När det blir dags kommer information ut om
dagar, kvällar och tid för detta.
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
Vinsterna hämtas på kansliet, Grattis alla
vinnare.

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.
Ny kampanj april ut ger en golfhandske 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/
På fakturorna som vi skickat ut finns det två
rader som heter medlemsavgift och
spelrättsavgift och det är spelrättsavgiften som
består av 60% av den totala avgiften som går att
använda mot friskvårdsbidraget.
Nytt handicapsystem år 2020
På nedanstående länk kan ni gå in och läsa hur
det nya globala handicapsystemet kommer att
fingera från år 2020.
Snabbt och enkelt förklarat kommer erat
handicap baseras på era 8 bästa resultat av de 20
senast inlagda rundorna.
Läs mer själv och har ni funderingar så kan ni
höra av er till kansliet.
http://www.svenskgolf.se/artiklar/artiklar/20180
220/klart-nytt-globalt-handicapsystem/
Medlemskort
Från och med iår, 2018, kommer inte
golfförbundet att hantera våra medlemskort,
detta då allt fler bokar och sköter sitt
golfspelande via telefon eller datorer.
Vi kommer givetvis att hjälpa er via vår
reception.

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, Härnösands
Bygghandel, Söderberg & Partners,
Berners, Taxi Härnösand, STV
Fönsterpus & Städ AB, Gulf, Datanord,
A Verksamhetsutveckling.
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