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Viruset Corona
Vi vet inte hur detta kommer påverka oss när vår
säsong startar om 10-11 veckor, vi kommer att
informera er om hur vi kommer agera och arbeta
när vi närmar oss säsongsstart.
Kansliet kommer att från och med imorgon sitta
bakom låsta dörrar vilket leder till att om ni vill
komma i kontakt med mig (kanslisten) så krävs
att ni ringer och bestämmer en tid för träff.
Jag finns tillgänglig via mail och telefon precis
som vanligt.
070-338 06 06
info@harnosandgk.se
Vi ber alla medlemmar och era anhöriga att ta
hand om er och följa de riktlinjer som löpande
kommer till er kännedom.
Banan
Vi har tyvärr inte kunnat erbjuda skidspår denna
vinter och nu verkar loppet ”kört” då våren
kommer allt närmare.
Vi har fortfarande mycket is på vår bana och
exakt hur detta kommer påverka starten av
säsongen är svårt att säga.
Vill ni ta en promenad på banan är ni varmt
välkomna att göra detta undvik att gå på greener
och tees.
Årsmöte
Bifogat detta utskick kommer protokoll med
bilagor.
Simulatorgolf i Härnösand
På Fiskekroken 5, nedanför Gulf södra vägen,
finns ”Vintergolf i Härnösand”, här kan ni spela
simulatorgolf när vi nu väntar in utomhus
säsongen.

Bokning gör ni antingen på facebook ”Vintergolf
i Härnösand” eller så ringer ni:
Tomas Lill, 070-761 96 01
Karl Ullberg, 070-970 97 30
Ta chansen det är kul.
Vinstlista Kalenderlotteriet
Nedan ser ni vilka nummer som vunnit på
Kalenderlotteriet och inte är uthämtade, priserna
hämtas vid tillfälle på kansliet.
Vinst
Nr
Biljetter
1
68
Hudiksvall
2
2
Hudiksvall
4
75
Söderhamn
5
39
Ljusdal
6
70
Ljusdal
7
51
Norrmjöle
9
28
Öjestrand
10
8
Öjestrand
11
87
Timrå
12
4
Timrå
KM Segrare förr
Kanslisten sitter och går igenom historiens alla
Klubbmästare i klasserna H, D, H-jun och D-jun.
Det saknas några segrare och det kan vara så att
klassen inte spelades detta år men om nu någon
har vunnit KM detta år eller vet vem som vunnit
vore det kul om ni kunde meddela kansliet detta.
Vi saknar namn på följande segare:
Dam klassen 1998
Dam klassen 2004
Dam klassen 2007
Herr junior klassen 1993
Herr junior klassen 2007
Herr junior klassen 2014
Dam junior klassen 1995

Dam junior klassen 1996
Dam junior klassen 1997
Dam junior klassen 1998
Autogiro
Är du intresserad av att betala din medlemsavgift
via AutoGiro 2019, du kan då dela upp
betalningen på 6, 9 eller 12 månader.
Hör av dig till kansliet för mer information.

Tidningen ”Svensk Golf”
Ni får idag tidningen Svensk Golf i brevlådan
som en del i medlemsavgiften men från och med
nr 4 år 2020 måste man själv prenumerera på
tidningen om man vill ha den i brevlådan.
Bifogat följer ett brev med instruktioner om hur
ni gör för att fortsätta läsa tidningen Svensk Golf
efter maj kommande år.
https://www.dintidning.se/SG3367

Adressändring
Har du bytt adress under föregående år, meddela
kansliet på mail om det är så.
Ni kan även ha andra golfande kamrater som inte
får denna information be då dessa uppdatera sin
mailadress till kansliet.
Samarbete Timrå
Vi kommer fortsätta vårat samarbete med Timrå
GK gällande spel för Härnösands medlemmar.
Överenskommelsen är samma som under 2019
vilket innebar att Härnösands medlemmar kan
betal in 1000:- till Timrå GK och då spela fritt
under 2020 på deras bana.
Detta gäller också andra vägen att
Timråmedlemmar kan lösa samma sak hos oss.
Detta gäller ”Fullvärdiga medlemmar” inte
medlemmar med en reducerad avgift och då
reducerad antal spel på sin hemmabana.
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.
NYA Handicapsystemet
Under våren kommer vi att övergå till ett
Världshandicapsystem, klicka på nedanstående
länk så får ni en bra förklaring till hur
övergången kommer att gå till.
https://golf.se/varldshandicapsystemet

På länken ovan kan ni teckna er för vidare
prenumeration.
Sponsorer
Följande företag stöttar vår verksamhet:

Härnösands Bygghandel, Tandläkarna
Wiklund, Hamrén Försäkringkonsult AB,
Skellefteå Kraft, Medicinska Kliniken,
Cramo, HK Fastigheter AB, 2MA
Technology, Härnösands Schakt &
Trädgårdsanläggningar, Edmolift, WH
Försäljning, 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, High Way Hotel, Royal By
Mathias, BRP Bygg AB, APA, Portalplus,
LEEAB, Comfort Erikssons VVS.
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