
Företagaredagarna

Passa på att besöka Företagardagarna på Lindab Arena den 18-19
maj.

Öppettider och annan information hittar du på deras hemsida.

Kom in om och hälsa på oss i vår monter!

Res med Frasse & John våren 2019

Funderar du på att åka med på en starta säsongen resa så skynda
dig att boka, endast ett fåtal platser kvar. Hör av dig till
frasse@akgk.se

Information om resan, som kommer att gå till Costa
Ballena, hittar du här!
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Golfens Dag 26 maj kl. 11-14

Den 26 maj är det Golfens Dag i hela Sverige - självklart även hos
oss! Temat är dubbel upp för att blir ju roligare tillsammans - så ta
med en kompis eller varför inte hela familjen!

Vi har prova-på golf för nya golfare i alla åldrar och roliga
aktiviteter för vana golfare. 

Hela programmet hittar du här!

Så har du någon vän som har pratat om att det skulle varit roligt
att prova på golf. Ta med dem på lördag och visa upp Åkagården.

Information från Medlemskommittén

Informationsträffar!
Du som är ny medlem och/eller nybörjare är välkommen på våra informationsträffar.

Torsdag 7 juni kl. 18.30-19.30

Tema: Att tänka på under en golfrunda. Lite vett & etikett

Torsdag 28 juni kl. 18.30-19.30

Tema: Dam- Herrsektionerna informerar

Anmäl dig senast en vecka innan på anmälningslistan på anslagstavlan "Allmänt" i klubbhuset.

Trivselgolf
Den 2 juli samt den 6 augusti har du som är ny medlem och/eller nybörjare chans att vara med och spela en tävling,

3-mannascramble över 9 hål under lättsamma former.

Vill du vara med så anmäler du ditt intresse i receptionen.

Har du några frågor om Trivselgolfen eller informationsträffarna så går det bra att ringa Marianne Ros på telefon 070

6267202
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