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Banan
Snön smälter i lagom fart just nu och efter besök
i veckan är nu ca 50% av banan snöfri.
Vi kommer så snart det går att påbörja vårjobben
ute på banan.
Ta gärna med er fikakorgen ut och promenera på
Vägnön det är dock förbjuder att beträda greener
och tees.
Vindskyddet ute på hål 5/6 finns för er som
söker en fin plats för en fikastund.
Sommarjobb
Är du sugen på att jobba extra i receptionen
under kommande säsong, jobbet innebär att man
servar och hjälper medlemmar och gäster att få
en härlig stund på banan.
Bokar starttider, tar betalt av gäster och hjälper
kunder i vår lilla butik.
Vi har öppet alla dagar från mitten av maj till
sista september så det innebär att vi behöver folk
både på vardagar och helger.
Är inte du sugen så kanske du känner någon som
kanske vill veta mer om detta.
Kontakta mig, Erik, på telefon 0611-67 000 eller
070-338 06 06 för mer information.

Inspirationsdagar för alla Damer
Bifogat finner ni information om årets
inspirationsdagar för damer/ tjejer.
Vårmöte
Torsdag den 16 maj klockan 19.00 kommer
Vårmötet ske ute på Vägnön i Klubbhuset, vi
kommer informera om aktiviteter och planer
under säsongen samt givetvis fika tillsammans.
Anmäl er gärna på mail om ni kommer att delta
denna kväll, anmälan är enbart för att vi ska
kunna ordna fika till alla.
Rangen
Vi kommer att öppna rangen när det torkat upp
så pass mycket att vi kan plocka upp bollarna vi
slår ut, vi meddelar när det sker.
Golfkurser för nya golfare
I mitten på maj startar vi årets Nybörjarkurser,
har ni arbetskamrater, bekanta, grannar eller
familjemedlemar som är sugna på att börja spela
så ber ni dem kontakta kansliet på mail eller
telefon.

Vinsterna är 4 greenfeebiljetter på den banan
som är nämnd och ”mm” står för lite boll och en
huvudbonad.

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.
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

Grattis alla vinnare, hör av er till kansliet för
uthämtning av vinst.

Inget pliktslag när du
- Träffar dig själv

Vinstlista Kalenderlotteriet
Följande vinster har ingen vinnare ännu:
1. Nr 100, spel på Veckefjärden mm
8. Nr 56, spel på Hudiksvall mm
10. Nr 55, spel på Norrfällsviken mm
12. Nr 16, spel på Timrå mm

- 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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