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Banan
Idag onsdag den 14/10 kom hösten första
frostmorgon, vitt och vackert var synen som
mötte personal och golfare denna morgon.
Vi har nu tömt vårt bevattningssystem samt
påbörjat ”vinterstädning” på banan.
Vi har mycket svampangrepp på banan både
sådana svampar som ni ser i semiruffar och längs
skogskanter men även sådana angrepp som inte
syns så tydligt och dessa är framförallt på
greener och tees.
Vi sprutar mot dessa angrepp men det är inte
möjligt då det regnar som det gjort de senaste
dagarna för regnet spolar bort det vi sprutar.
Nu är prognosen sådan att regnet tar lite paus
och då kommer vi givetvis arbeta med att spruta
de angripna ytorna. Denna svampväxtlighet ser
ni som spelar med att gräset ”dör” ut och blir
glest framför allt på våra greener och detta kan i
värsta fall göra att det blir lite segare att få igång
gräset till våren.
Idag har vi klippt våra greener för det har varit
mycket fukt och varmt hela oktober tills idag.
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.
Ta med eget fika.
Tidbokning
Alla tider är nu förbokningsbara och vi kör så
säsongen ut, vi har idag inte satt något datum då

vi stänger bokning och bana. Vi återkommer när
detta bestäms.
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
Vi kommer ha några bilar framme för uthyrning
även över kommande helg. De går ej att förboka
utan nycklarna ligger i en kopp i receptionen och
finns det nycklar där finns det bilar att hyra.
Det är mycket blött på bana och då blir det också
halt att köra golfbil så ni som hyr bil måste bara
mycket försiktiga vid val av färdvägar, undvik
kullar och slänter mm.
Frost
Som redan nämnts var det frost i morse och som
många redan vet är det FÖRBJUDET att beträda
bana vid frost, vänligen respektera detta.
Tjuvar på besök
Vi hade tyvärr besök av tjuvar natten mellan
måndag och tisdag, de bröt sig in i kansli och
reception för att förutom att ställa till med
massor av oreda så tog dom sig in i kassaskåpet
där vi förvarar kontanter.
Vagnboden
Har ni klubborna kvar i Vagnboden kan det vara
bra att ta hem dessa för vinterförvaring då det
inte finns folk på plats varje dag och har vi otur
kanske även oärliga människor tar sig in där.
Det vi vet är att om ni glömt frukt/ choklad eller
annat ätbart i bagen så kommer några små
fyrbenta djur att äta upp detta och på vägen fram
även göra stor skada på er bag.

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 stängde i söndags och likt många andra
år så tycker en del att detta görs alldeles för
tidigt.
Rangen stängs denna tid på året av följande
anledningar:
- Det är snart vinter.
- När vi stänger vattnet på banan stängs även
vattnet till rangen av och då kan vi inte tvätta
bollarna vi plockar. Om inte bollarna är rena
kommer bollarna att sätta igen maskinen och på
sikt skada den.
- När det regnar på hösten kör vi ner bollarna i
marken istället för att de hamnar i bollplockare.
- När det är blött i marken tar bollplockaren med
sig massor av gräs och löv som sen hamnar i
bollmaskinen och som ni läst ovan att är vattnet
avstängt fungerar inte tvätteriet av boll och
maskin.
Hoppas ni förstår varför vi stängde i söndags.
Har ni egna bollar får ni givetvis träna på
rangeområdet.
Tar ni en promenad i skogen, på båda sidor av
rangen, kommer ni hitta mängder med boll som
ni sen givetvis får slå ut på rangen och sen gärna
lämna dem kvar för andra att träna med.
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
Ingen segrare sen sist.
Restaurang och Kiosk
Både restaurang och kiosk är nu stängda för
säsongen, så vill ni ha kaffe eller något att tugga
på under rundan får ni ta med er själva.
Kansli & Shop

Kansliet är bemannat vardagar mellan kl 9-13,
vid behov av hjälp med vadsomhelst nås
kanslisten på mail eller telefon.
info@harnosandgk.se
070-338 06 06
0611-670 00
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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