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Banan
Nu ägnar vi dagarna åt att skapa en så fin spelyta
som möjligt åt er samt att vi påbörjat
finishputsningen med klipplinjer och
ruffklippningar.
I början på nästa vecka kommer vi arbeta hårt
med våra greener då vi kommer skära, dressa, så
och gödsla dem.
Vi har kvar lite finarbeten runt greenerna 4 och 9
för att så snart som möjligt så dessa områden.
Arbetet med toaletten på hål 9 närmar sig sitt slut
och vi hoppas ha den i bruk under slutet på nästa
vecka.
Nedslagsmärken & Torvor
Många medlemmar kommer upp till kansliet och
ber oss skriva följande i nästa Klubb-blad: ”Be
våra medlemmar laga sina nedslagsmärken och
lägga tillbaka sina uppslagna torvor”.
Nu skriver vi det och detta är inte särskilt svårt
att fixa, eller hur.
Gör vi detta kommer banan att upplevas mycket
finare och dessutom blir det roligare att spela.
Viruset Covid-19
Golf är en av få idrotter som kan spelas nästan
utan påverkan av den tid vi lever i. Det vi gör för
att undvika smittspridning är att vi vänt våra
hålkoppar upp och ner för att ni INTE ska
behöva ta ur flaggstången, vi har inga krattor i
bunkrarna utan ni kan städa med fötterna och
hamnar vi i en grop får vi flytta bollen till en bra
yta, vi har inga bolltvättar ute.
Det vi skulle vilja att ni golfare gör är att börja
använda digitala scorekort om ni inte kan/ vill
detta i första hand använda de färdigutskrivna
korten som ligger på disken i receptionen, tack.
Spela golf men vi gör det efter de direktiv och
riktlinjer vi lever efter i övrigt.

Callaway Demodag
Söndag den 14/6 kommer Callaway hit och visar
upp sitt klubbsortiment, pga av Covid-19 tar dom
endast emot förbokade kunder eller i mån av
plats dropp in kunder.
Ni kan boka följande tider för test av klubbor:
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
Boka på mail info@harnosandgk.se eller telefon
0611-670 00.
Juniorgolf
Förra lördagen hade vi den första av två ”Prova
på Golf” dagar för barn och det kom ca 40
stycken och testade. Nu på söndag klockan
13.00-16.00 är det dags för del 2.
Välkomna ut med era små släktingar eller
grannar.
Kansli & Shop
Kansli och shop är nu bemannat varje dag med
följande öppettider:
Måndag- torsdag 9-18
Fredag- söndag 9-15
Välkomna
Range
Rangen kommer att vara stängd pga klippning på
måndag den 8/6 mellan klockan 06.00-13.00.
Tävlingar
Alla tävlingar fram till och med 30/6 är inställda
förutom följande:
27/5 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
3/6 Söderberg & Partners Onsdagsgolf

10/6 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
12/6 Vägnöcupen, matchspel, sista dag anmälan
12/6 Match KM, matchspel, sista dag anmälan
17/6 Söderberg & Partners Onsdagsgolf
18/6 Teen Cup, juniortävling
24/6 Söderberg & Partners Onsdagsgolf

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.

Från den 1/7 är det tillåtet för oss att arrangera
tävlingar igen men vi måste givetvis förhålla oss
till de regler och riktlinjer förbundet och
myndigheter rekommenderar/ bestämmer.
Vi kan inte genomföra tävlingar där mer än 50
personer är samlade vilket gör att vi inte kommer
arrangera tävlingar med kanonstart tills annat
meddelas.
Tävlingsveckan kommer att gå av stapeln med
start den 4/7 och avslutning den 11/7.
Dock kommer midnattsgolfen spelas dagtid med
rullande start samt att avslutningen också sker
med rullande start.
Tävlingsprogrammet kommer uppdateras innan
helgen.

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.

Segrare sen sist
Elias Ström Norberg, Thomas Nordin, Micael
Nyberg och Oscar Öhlund.
Grattis till er.
HIO
Det har redan slagits två stycken ess på banan
och säsongen har knappt börjat.
Först ut var Ulf Petersson som i måndags den 1/6
hittade rätt med utslaget på hål 2.
Idag, torsdag den 4/6, skedde samma sak på
samma hål men den som slog det perfekta slaget
idag heter Birgitta Ögren.

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.

Stort grattis till er båda.
https://www.dintidning.se/SG3367
Nedskräpning
Året har börjat med otroligt mycket spel på
banan, kul, tyvärr medföljer då nedskräpning i
form av papper, fimpar, snus etc.
Snälla ni ta med er erat skräp till en soptunna för
allas trevnad.

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

Härnösands Bygghandel, Hamrén
Försäkringkonsult AB, Skellefteå Kraft,
Medicinska Kliniken, Cramo, HK

Fastigheter AB, 2MA Technology, Svensk
Cater AB, 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, PN Projekt, BRP Bygg AB,

APA, Portalplus, LEEAB, Comfort
Erikssons VVS, Revidacta.
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