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Banan
Nu är äntligen snön här och det har blivit vinter
på riktigt. Vi hade som ni säkert märkte en
mycket isig inledning på denna vinter och det
innebar även att vi haft några månader med is på
vår bana också.
Vi får en hel del frågor om hur det påverkar
kvalitén på banan till våren och det är mycket
svårt att svara på men det vi all kan hoppas på är
att snön som kommer nu gör att
förutsättningarna för en bra grässtart ökar.
Gräset klarar fler dagar/ veckor under snö än vad
det klarar under enbart is.
Skidåkning
Nu är skidspåret draget på Vägnön sen några
dagar tillbaka och enligt flera rapporter är det
jättefina spår även denna vinter.
Ta gärna med er skidorna och njut av Vägnön i
vinterskrud och träffar ni på Mats Berg när ni
skidar runt får ni gärna ta chansen att tacka
honom för just de fina spoåren.
Vinstlista Kalenderlotteriet
På julafton publicerades vinstlistan i
Kalenderlotteriet på hemsidan och den ser ut så
här:
1. Nr 100, spel på Veckefjärden mm
2. Nr 17, spel på Sundsvall mm
3. Nr 6, spel på Söderhamn mm
4. Nr 101, spel på Ljusdal mm
5. Nr 67, spel på Sörfjärden mm
6. Nr 32, spel på Hussborg mm
7. Nr 14, spel på Öjestrand mm
8. Nr 56, spel på Hudiksvall mm
9. Nr 103, spel på Sollefteå mm
10. Nr 55, spel på Norrfällsviken mm
11. Nr 83, spel på Övik Puttom mm
12. Nr 16, spel på Timrå mm

Vinsterna är 4 greenfeebiljetter på den banan
som är nämnd och ”mm” står för lite boll och en
huvudbonad.
Grattis alla vinnare, hör av er till kansliet för
uthämtning av vinst.
Årsmöte 2019
Torsdag den 28/2 klockan 19.00 är det årsmöte
för HäGK i församlingsgården vid Domkyrkan.
Mötet avslutas med fika för alla som vill.
Motioner ska vara kansliet tillhanda senast den
8/2-2019.
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.
Adressändringar
Har du bytt adress under föregående år, meddela
kansliet på mail om det är så.
Ni kan även ha andra golfande kamrater som inte
får denna information be då dessa uppdatera sin
mailadress till kansliet.
ÅGF
Är du intresserad av att delta i Golfarbetet inom
ÅGF, Ångermanlands Golfförbund, där distriktet
jobbar för golfens bästa inom bla. områdena
ungdom, tävling, bana, senior och damgolf.
Hör av dig till kansli om du har frågor eller
funderingar.
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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