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Banan
Banan är fortfarande öppen och fullt spelbar om
man klarar av att spela en blöt Golfbana. All
nederbörd de sista veckorna har givetvis gjort
banan mycket blöt och om ni spelar får ni se upp
i slänter att ni inte halkar och gör illa er.
På banan håller vi nu på att lufta alla teen med
djupa luftningspinnar och vi kommer när alla
teen är klara påbörja samma arbete på våra
greener. Efter luftning av greener kommer vi inte
dressa och välta som vi gör under säsong utan
det kommer vara lite knöligt till dess att banan
stängs.
Som alla höstar sprutar vi greener och tees mot
svamp och mögelangrepp och detta arbete
fortgår till dess att snön ligger.
Tidbokning
Tidbokningen är öppen till dess att banan stängs,
nu är det inte världens tryck så man kommer ut
även om man inte bokat tid, i annat fall kanske
man får börja sin rond på hål 13:on och spela
1:an senare.
Toaletter
Toaletterna i Klubbhuset är fortsatt öppna medan
övriga toaletter samt omklädningsrum nu är
låsta.
Golfbilar
På grund av blöt och halkig mark är nu alla
golfbilar vinterförvarade.
Frost
SMHI har lovat plusgrader närmaste dagarna
men om och framförallt när det knäpper till vill
vi INTE att ni spelar på banan, är det frost och ni
måste vänta är det INTE heller tillåtet att
använda våra övningsområden med greener.

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.
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
I förra Klubbladet glömdes en segrare bort och
det var den som senast vann en tävling. Ecka
Eriksson ”skrällde” och vann finalen i Vägnö
Cupen mot rutinerade Lennart Wiklund.
Stort grattis Ecka och vi skickar även med ett
grattis till alla andra som segrat under säsongen
2020.
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 kommer vara stängt torsdag och fredag
denna vecka då kanslisten är bortrest, det går
givetvis att nå kanslisten via telefon om något är

lite brådskande annars skickar ni ett mail och
kontakt kommer tas efter helgen.
info@harnosandgk.se
070-338 06 06
0611-670 00
Under vecka 45 (nästa vecka) kommer kansliet
flytta in till Högslätten och från vecka 46 finnas
inne i Härnösand. Under flyttveckan kan det
dröja lite med återkoppling via mail.
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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