
Öppning av greenen på hål 17

Nu har vi äntligen kunnat öppna greenen på hål 17. 
Det finns en del område som är markerade med vit
sprayfärg. Här gäller mark under arbete. 

Har din boll hamnat här så har du tre olika alternativ att
välja mellan:
1. Spela bollen som den ligger 
2. Droppa närmaste vägen ut dock ej närmre hål 
3. Droppa i droppzonen som finns i höger framkant av
greenområdet

Greenen ser jättefin ut, fortsätt vara rädd om den!

Jubileumsdagen 17 juni

Söndagen den 17 juni är det dags för den traditionella
Jubileumsdagen. Tävlingen spelas i 1 klass poängbogey.
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Vinner man denna klassen får man ta emot ett vandringspris
skänkt av Jacqueline Bolin samt en liten silverbägare, värd
5000 kronor.

Det kommer även delas ut ett SCR-pris. Denna pokalen är
skänkt av Christina och Lars Edelstam. Även i denna
tävlingen får man ett vandringspris samt en liten bägare.

Huvudsponsorn för tävlingen är Ica Nära i Grevie.

Sista anmälningsdagen är 15 juni kl. 08.00 och du kan
anmäla dig via MinGolf.

Bil-Månsson VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 1 juli

Volvo World Golf Challenge firar 30 år och är en av Sveriges populäraste golftävlingar. En partävling med klubbkval
över hela landet där du har chansen att gå vidare till regionfinal och Sverigefinalen i Göteborg. Där avgörs det vilka
som får representera Sverige i den stora världsfinalen. 

Åkagårdens klubbkval spelas den 1 juli. Tävlingen spelas i en dam och en herr klass. Tävlingsformen är 4-boll
bästboll pb. Startavgiften är 100 kronor per person. Man måste vara minst 18 år för att få ta emot pris. Herrar
spelar gul tee och damer spelar röd tee

Anmäl dig senast den 28 juni klockan 18.00 via MinGolf eller ring till oss i receptionen så hjälper vi dig.
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Våra huvudsponsorer
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