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Banan
Nu är snart hela banan is och snöfri,
greenområdet på hål 15:on är fortfarande vitt. Vi
jobbar nu för fullt för att få banan i speldugligt
skick till andra halvan av maj.
I veckan kommer vi att täcka några greener med
duk för att påskynda grönskan. Allteftersom
marken värms kommer vi lufta, så, dressa
greener mm.
I slutet på månaden brukar tjälen ha släppt
överallt så att vi kan få fram vatten till alla
fastigheter, kranar och framförallt greener och
tees.
Viruset Covid-19
-

Golfspel Vi jobbar från klubbens sida på
för fullt för att vi ska kunna spela på vår
bana under andra halvan av maj och
framåt. Vi kommer följa de råd och
riktlinjer som kommer ut från SGF och
myndigheter men vår målsättning är att
golfspel kommer bedrivas utan större
skillnader mot tidigare vårar. Vi kommer
informera mer när vi närmar oss spelstart.

-

Tävlingar Alla tävlingar som går
Nationellt eller som spelas över distrikt är
inställda/ framskjutna minst intill 30/6.
Vi har inte idag tagit ställning till hur vi
kommer hantera de Klubbtävlingar vi har
under juni månad, det som styr är bland
annat följande tom tidigast 30/6: Förbud
mot kanonstart och samlingar innan start
samt samling för prisutdelning,
gemensamma måltider i samband med
tävlingar, vilken åldergrupp tävlingen
riktar sig till, antalet startande. Vi
kommer att fatta beslut om hur
tävlingsprogrammet ska se ut under

första halvan av maj månad.
Tävlingsveckan startar i juni enligt
planen men det kommer att ändras inom
de kommande veckorna. Sen kommer vi
inte kunna spika ett tävlingsprogram
förrän SGF och berörda myndigheter
säger att nu är det klart att köra på som
vanligt. Härnösands GK kommer att göra
så mycket vi kan för er medlemmar även
när det gäller att tävla, för många av er
tycker det är kul. Vi kommer inte att hitta
lösningar som bryter mot de riktlinjer vi
ska förhålla oss till.
-

Restaurangen I februari kom vi överens
med arrendatorer för restaurangen under
sommaren 2020, dessa var mycket sugna
och hade egna lite nya idéer för hur de
skulle driva verksamheten i sommar. Sen
kom Covid-19 in i bilden och som ni
säkert alla vet är en bransch som drabbats
hårt just restaurangbranschen. Vi har fört
öppna samtal med de tilltänkta
arrendatorerna och de har tyvärr men
förståligt valt att inte driva restaurangen
på Vägnön i sommar. Vi jobbar för att
hitta nya lösningar till sommaren 2020.
Vi har under vårvintern påbörjat en
renovering av köket i klubbhuset och den
kommer färdigställas under början av maj
månad, denna renovering sköts till största
delen av medlemmar samt medlemmar
med yrken lämpliga för dessa arbeten.

Vårmöte
Vårmötet som skulle gått av stapeln under maj
månad ute i Klubbhuset är inställt.
Vi kommer på andra sätt informera er om vad
som händer under detta golfår.
Vi skulle även arrangera en regelkväll under
våren men även den är nu bortplockad från
schemat.

Städdagar
Även städdagarna påverkas av Covid-19 denna
vår men vi kommer inom kort presentera hur vi
tänker oss att årets städdagar ska genomföras.
Juniorgolf
Vi har som vi skrivit tidigare en målsättning om
att få igång vår barn och ungdomsträning i
sommar och för att detta ska lyckas måste vi dels
få dit barn men framförallt ledare/ vuxna som
kan ta hand om barnen.
Är du sugen på att hjälpa till kontaktar du
kansliet på mail eller telefon, vi kommer ha en
uppstart med de ledare som anmäler sig under
maj månad.
Kansli
Kansliet kommer att flytta ut till Vägnön under
denna vecka och från och med vecka 18 finnas
på banan.
Fortfarande är det enklast att få kontakt med
kansliet via mail eller telefon fram till dess att vi
öppnar banan.
Range
Sedan några dagar finns det bollar på rangen för
självplockning och är du sugen på att slå så är
det bara att åka ut och svinga igång kroppen.
Vi har för avsikt att öppna rangen fullt ut på
kommande fredag den 24/4 klockan 15.00.
En förutsättning för detta är att vädret fortsätter
vara hyffsat bra, det som styr full öppning av
rangen är att vi kan plocka in bollarna med
fordon utan att kösra sönder marken för mycket.
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
4
75
Söderhamn
5
39
Ljusdal
7
51
Norrmjöle
9
28
Öjestrand
10
8
Öjestrand
11
87
Timrå
12
4
Timrå

Nya Handicapsystemet
Som många har sett är nu det nya
”Världshandicapsystemet” infört, detta är en
ganska avancerad teknisk grej för de ansvariga
på Golfförbundet och det har inte gåt alldeles
problemfritt.
En del av er kan ha fått ett felaktigt handicap och
detta håller på att rättas till nu, så funktionen i
”Min Golf” som gäller handicap är idag stängd
för att systemet ska rättas till och det kommer
enligt SGF öppnas igen på fredagmorgon.
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.
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.

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
På länken ovan kan ni teckna er för vidare
prenumeration.
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