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Här kommer årets sista ”Klubblad” med en kort
summering av året samt lite information.
Som vi alla nu är väl medvetna om har detta år i
stor utsträckning påverkats av Covid-19, nästan
allt vi gjort och gör har påverkats av den
pandemi som härjar i världen.
Nu ska vi inom golfen inte gnälla alls då vår
idrott faktiskt fått ett enormt uppsving just pga.
Covid-19.
Vi har fått tillbaka många golfare som hade tagit
en paus från golfen samt utbildat rekordmånga
nya golfare. Men framförallt har, nästan, alla
gamla medlemmar spelat mer.
Vi har haft ett tryck på bokningar under
sommaren som vi Härnösandsgolfare inte riktigt
varit vana, nu måste man vara ute i tid för att få
den tid man önskar, antalet Greenfeegäster har
ökat till ett antal som vi hade för 20 år sedan.
Det vi inte kunnat göra är att arrangera tävlingar
på det sätt vi är vana men där har vi fått anpassa
oss efter de riktlinjer Svenska Golfförbundet gått
ut med.
Nu ser vi fram emot ytterligare ett fint golfår
som vare sig vi vill eller inte återigen kommer att
måsta anpassas efter Covid-19. Men med årets
erfarenheter och alla golfares välvilja så ser vi
inte några hinder i detta utan enbart möjligheter.
Det allra viktigaste nu är dock inte golf utan det
är att ni alla biter ihop, håller avstånd, visar
hänsyn och håller er friska de kommande
månaderna så att de vaccin som nu kommer får
börja visa resultat.
Banan
Vi har som många vet valt att hålla banan öppen
längre än tidigare år för att erbjuda framför allt
er medlemmar en sysselsättning nu när nästan
allt annat slagit igen.

Vi har folk ute på banan nästan dagligen vilket är
superkul.
Vi får frågan om vi inte förstör banan inför nästa
år och svaret är att givetvis får vi ett litet slitage
men det kommer inte att vara så stort att banan
”förstörs”, uppsidan är viktigare och det är att i
dessa tider erbjuda en sysselsättning.
Greenerna är stängda men vi har placerat hinkar
framför greenerna som ni får spela mot, pegga
gärna och lägg tillbaka tovor.
Njut av härliga promenader på Vägnön.
Årsmöte
Onsdagen den 24/2 klockan 19.00 kommer
årsmötet att hållas.
Vi kommer att genomföra mötet digitalt där ni
som deltar gör det via länk hemifrån.
Detta beror som ni säkert förstår med anledning
av de restriktioner vi nu lever efter med max 8
personer samlade.
Vi kommer informera mer närmare mötet hur det
kommer att ske rent praktiskt/ tekniskt.
Motioner ska vara kansliet tillhanda senast
fredagen den 5/2-2021.
Handlingar till mötet kommer finnas att hämta
via kansliet men även distribueras digitalt till alla
medlemmar i god tid innan mötet.
Restaurangen
Vi kan nu med glädje meddela att Kristoffer
Brantefalk kommer arrendera och driva vår
restaurang kommande sommar.
Kristoffer kommer även att laga en nyårsmeny
om någon är sugen, mer information om det får
ni om ni kontaktar Kristoffer själva.
Golfhäftet
2021 års Golfhäfte finns till försäljning via
kansliet, häftet ger rabatt på Greenfeespel på
mängder av banor i Sverige och även utanför
Sverige (men dit är det svårt att åka nu).

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.
Kansliet kommer vara Julstängt från den 23/12
tom den 11/1-2021.
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.

Nu vill vi från Härnösands GK tacka
alla er för denna golfsäsong,
medlemmar, gäster, sponsorer och
personal och samtidigt önska er en
riktigt

God Jul & Ett Gott
Nytt År.
Håll avstånd, visa tålamod och håll
er friska.
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