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Banan
Nu smälter snön i en rasande fart och allt mer
gräs kommer fram ute på banan.
Som tidigare informerats så är ni välkomna ut för
att promenera på banan men vi ber er att gå i
kanterna av fairway och även att undvika att gå
där det är blött.
Tyvärr är det vanligt att några blir lite för
spelsugna nu innan banan är öppen så vi vill
poängtera att allt spel på banan är förbjudet,
vänligen respektera detta.
Ta med er fikakorgen ut under påskhelgen och
njut av det vackra vädret.
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.
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
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.
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
Nu finns det en hel del bollar på rangen så ni får
gärna far ut och svinga iväg lite slag och få
vinterstelheten ur kroppen. Ni får plocka era
bollar själv och då gärna med lite
kommunikation med andra som är där så att
ingen slår när ni plockar.
Nu när snön smälter i dikena och i skogen på
rangen kommer många bollar fram som var
gömda under gräset i höstas, ta gärna med er
hinken in i skogen och hjälp oss få fram lite boll
som slagits lite snett.
Kansli
Kansliet kommer flytta ut till Vägnön under
vecka 17, kanslisten nås bäst på mail eller
telefon om ni behöver hjälp med någonting.
info@harnosandgk.se eller 0611-670 000.
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.

Greenfeesamarbete med Timrå GK
Härnösand GK och Timrå GK kommer erbjuda
er medlemmar ett Greenfeepaket kommande
säsong. Om du som ”Fullvärdig medlem” i
Härnösand GK löser ett Greenfeepaket i Timrå
så betalar du 1000:- och då erhåller du fritt spel
efter de bokningsregler som Timrå erbjuder sina
medlemar på Timrås bana under 2019. Betalning
sker för medlemmar i Härnösand nere i Timrå
antingen i receptionen eller, efter kontakt med
Timrås kansli, på annat sätt.
Givetvis gäller samma sak för Fullvärdiga
medlemmar i Timrå GK gällande spel i
Härnösand fast då sker betalningen i Härnösand
eller efter kontakt med Härnösands kansli.
Detta paket säljs till Fullvärdiga medlemmar och
är ett sätt för att höja värdet på ert medlemskap
och öka spelet på andra banor vilket är både
utvecklande och roligt för dig som golfare.
Kontaktuppgifter:
Timrå GK
Per Engström
info@timragk.se
060-57 01 53

Härnösands GK
Erik Lindgren
info@harnosandgk.se
0611-670 00

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.

Härnösands GK
önskar alla en
riktigt härlig Påsk.

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:

Härnösands Bygghandel, Tandläkarna
Wiklund, 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, Söderberg & Partners, Taxi
Härnösand,M G Konsult AB, STV
Fönsterpus & Städ AB, Gulf, Logosol,
High Way Hotel, Royal By Mathias, BRP
Bygg AB, A Verksamhetsutveckling.
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