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Banan
Ny snö gör att det blir en fin skidvår på banan, ta
chansen och njut av fina skidspår och vacker
miljö.
Ordförandeord
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla
som dök upp på årsmötet inför det här
verksamhetsåret! Det är för alla era ideella
insatser som föreningen kan överleva. Att vi är
många som hjälper till att komma med nya idéer
och vägar till utveckling, att vi är många som
hjälper till att marknadsföra och hålla vår bana i
gott skick. Tack för att ni finns! Och tack för att
ni gav mig förtroendet att leda föreningen detta
verksamhetsår.
En kort presentation av mig som person. Jag
heter Ida Skogström, jag är en 23-årig
Härnösandsbo som arbetar som projektingenjör
inom mark och anläggning. År 2003 tog min
pappa med mig ut på Vägnön och HäGK första
gången, sedan dess har jag gått golfskola och
juniorkurser och spelat sporadiskt och ofta dåligt
under säsongerna, men ack vad jag tycker om
sporten och omgivningen. För mig är golfen
mycket mer än idrott, det är en gemenskap och
en attraktion som fler borde få uppleva! Därför
är mitt mål med mitt ordförandeskap att flera ska
börja spela golf på Härnösands golfklubb, unga
som gamla. Vi som redan spelar vet att det finns
gott om plats för fler, och att desto fler vi är
desto bättre kan vår bana bli.
Därför ska vi under 2019 hälsa alla nya spelare
och medlemmar varmt välkomna till vår klubb
och se till att fler vill bli en del av gemenskapen.

Vinstlista Kalenderlotteriet
Följande vinster har ingen vinnare ännu:
1. Nr 100, spel på Veckefjärden mm
7. Nr 14, spel på Öjestrand mm
8. Nr 56, spel på Hudiksvall mm
10. Nr 55, spel på Norrfällsviken 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
Bifogat i detta utskick hittar ni årsmötesprotokoll
samt bilagor.
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.
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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