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Banan
Banan är öppen för spel fortfarande, vi hade
tänkt stänga banan på söndag den 22/11 men nu
kommer vi ha banan fortsatt öppen till dess att
vädret, läs snön, stänger för säsongen.
Anledningen till att vi ändrar beslutet om att
stänga banan är att restrektionerna för
Västernorrland/ Sverige gällande Covid-19
skärpts rejält dessa dagar. Golf är nu en av få
aktiviteter vi/ ni kan sysselsätta er med och då
väljer vi att låta er spela/ promenera på banan så
länge det går.
Vi spelar från röd tee och vi använder pegg vid
alla låga slag, flytta gärna bollen från de platser
som är blötast och gå inte där det ser ut att bli
stigar.
Novemberslaget
Tävlingen på lördag kommer att spelas men
upplägget blir annorlunda än vad vi är vana med.
Riktlinjer, Covid-19, och restriktioner har
ändrats och kommer att ändras ytterligare under
nästa vecka och då väljer vi att genomföra spelet
på lördag enligt följande.
Vi kommer inte att lotta tävlingen utan ni som
vill spela anmäler er på ”Min Golf” och sen
väljer ni er egen starttid under hela dagen
(Lördagen). Ni kan antingen spela med ett annat
par som deltar i tävlingen eller spela själva.
Vi kommer inte att ha personal på plats utan
innan ni går iväg Swishar ni 150:- / par till
följande nummer 123 113 11 27 och skriver
”Novemberslaget”, när ni kommit i mål skickar
ni ett SMS till 070-338 06 06 med erat resultat
på hålen 1-12 och i meddelandet ska det även
synas/ skrivas vilka ni är samt vilket tee ni spelat
ifrån.

Herrar får välja att spela gul eller röd tee och
damer spelar röd eller orange tee. Väljer ni gul
tee spelar ni från en valfri punkt på den bakre
utslagsplatsen (det finns inga gula markeringar
där under lördagen).
Ni spelar 2-mannascramble över 12 hål, hål 112, där ni får pegga bollen inom 1 klubblängd
från vald boll.
Priser kommer att delas ut till de 5 bästa lagen/
paren under dagarna som följer helgen.
Banan är stängd under denna dag och det är
endast tävlingsdeltagare som kan spela, är ni
flera stycken som kommer samtidigt denna
morgon får ni samsas så att alla kommer iväg.
Ni får spela så länge det är ljust ute och skulle
det vara frost denna morgon så tillåter vi spel
men det gäller endast denna dag.
Tävlingsledningen går att nås på 070-338 06 06
under hela dagen, Lycka till och håll avstånd till
varandra.
Toaletter
Toaletter finns ytterligare några dagar i
Klubbhuset.
Golfhäftet
Ni kan nu beställa nästa års Golfhäfte via
kansliet, under nästa vecka ingår PLUS i köpet
och vid köp av 2 häften får ni förutom PLUS
även en gåva i form av en mössa eller strumpor
värda 250:- .
Kontakta kansliet för beställning av Golfhäftet.
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.
Kansli & Shop
Kansliet finns nu på Högslätten men eftersom
kommunen har stängt anläggningen (Covid-19)
måste ni kontakta kanslisten vid besök som inte
kan skötas digitalt.
Autogiro
Vill du betala nästa års medlemsavgift via
Autogiro kan du kontakta kansliet för att
bestämma upplägg och betalningstakt.
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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