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Banan
Nu är arbetet på banan inriktat på att ställa inför
höst och vinterväder.
Vi sprutar greenerna mot mögelangrepp 2-3
gånger i veckan, våra tees sprutas 1 gång i
veckan.
Idag, Torsdag, har vi tömt vårt
bevattningssystem med hjälp av tryckluft.
Vi klipper naturligtvis fortfarande men då gräset
inte växer särskilt mycket minskar detta arbete
för varje dag som går.
Arbetsdag på Vägnön
Lördagen den 17/10 tänker vi köra en arbetsdag
på banan, inriktningen på arbetet är att ta ner sly
samt dra ihop denna sly för uppeldning.
Vi har ett antal områden där en arbetsinsats
skulle höja intrycket av banan mycket.
Har du egen röjsåg (med klinga) får du gärna ta
med den denna dag, är du inte ”sågare” drar du
ris och eldar.
Samling sker vid maskinhallen klockan 10.00
och dagen avslutas ca klockan 14.00.
Tidbokning
I oktober är alla tider förbokningsbara via ”Min
Golf”, ”Bollrännetiderna” är nu öppna för
bokning i förhand under lördagar och söndagar.
Detta eftersom kansliet är obemannat.
Toaletter
Toaletterna i omklädningsrum och klubbhus är
öppna ytterligare några dagar.
Toaletten på hål 9 är nu stängd för säsongen,
detta eftersom vi slog av vattnet på banan idag.
Golfbilar
Bokning av Golfbilar kan ske på vardagar som
vanligt.

Under helgerna som återstår kommer nycklarna
till bilarna ligga i en skål på disken och finns det
en nyckel i skålen kan ni hyra en bil är skålen
tom är bilarna redan upptagna.
Denna rutin kör vi då receptionen är stängd på
helger framöver.
Skåp i Vagnboden
Hyr du ett skåp i Vagnboden som du inte
utnyttjar får du gärna meddela Kansliet detta då
vi har en ganska lång kö på medlemmar som vill
hyra förvaringsskåp till nästa säsong.
Rangen
Rangen kommer att stänga söndag den 11/10 för
säsongen men fram till dess är det bara att träna
på.
REA
REA:n i shopen rullar vidare.
Vi kommer att ha följande rabatter:
- Sommarkläder 50%
- Regn- och Vindkläder 30%
- Bagar 30%
- Metalwoods 30%
- Hybrider 30%
- Putters 30%
- Wedgar 30%
- Golfset 30%
Ute i hallen utanför Shopen kan det dyka upp
alla möjliga varor med olika varianter av
prisnedsättningar.
Just nu kan ni köpa våra toppbollar till toppen
priser.
Tävlingar
21/11 Novemberslaget

Novemberslaget spelas om det går att genomföra
en tävling i slutet på november, mer information
om denna tävling kommer senare.
Segrare sen sist
Conny Hultin, Pär Sahlin, Ann Bylund, Ken
Johansson, Ulf Kjelsson & Arne Brorstad,
Yasmine Lundqvist, Mats Bylund, Göran
Pettersson och Göran Pettersson igen.
Grattis till er.
Restaurang och Kiosk
Både restaurang och kiosk är nu stängda för
säsongen, så vill ni har kaffe eller något att tugga
på under rundan får ni ta med er själva.
Kansli & Shop
Kansliet är öppet på vardagar mellan klockan 1014 men är stängt på helger.
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, Hamrén
Försäkringkonsult AB, Skellefteå Kraft,
Medicinska Kliniken, Cramo, HK
Fastigheter AB, 2MA Technology, Svensk
Cater AB, Härnösands Schakt &
Trädgårdsanläggningar, Edmolift,
Westerlind i Härnösand AB, JASAB,
Bilbolaget Nord AB, Länsförsäkringar,
Dahlboms Bil AB, Nylunds Lås,
Älandsbro Handelsträdgård, Sundströms
Bil, GE:s Grund & Schakt, Coop,
Söderberg & Partners, Taxi Härnösand,
M G Konsult AB, STV Fönsterpus & Städ
AB, Gulf, Logosol, PN Projekt, BRP Bygg
AB, APA, Portalplus, LEEAB, Comfort
Erikssons VVS, Revidacta.
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