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Slaget för Stefan Paulssons Cancerfond sön 29 juli

Söndagen den 29 juli arrangerar Åkagårdens GK åter igen en tävling till förmån för Stiftelsen Stefan Paulssons
Cancerfond.

En fantastisk tävling där målet är större än själva idrottsprestationen. Stefans Stuga ingår i Stefan Paulssons
Cancerfond. Stefan, som gick bort i cancer februari 2008, hade en speciell relation till Lindvallen. Verksamheten
bedrivs därför helt och hållet i Stefans anda: med omtänksamhet, generositet, engagemang och glädje för
cancerdrabbade familjer!

Startavgiften är 110 kr om man är medlem och 370 kr om man är greenfeegäst.
Man kan även deltaga i en del tävlingar t.ex. närmast hål.

Tävlingen spelas som en Greensome tävling över 18hål poängbogey. 
Första start är 07.00

Du anmäler dig via MinGolf eller ring till oss i receptionen så hjälper vi dig.
Sista anmälningsdagen är den 26 juli kl 18.00

Regeln om tävlingshcp för att erhålla pris är undantagen för denna tävling.

Vill du läsa mer om Stefans Stuga så kan du klicka här!
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ON TEE! Kids Golf

Är du mellan 6 -12 år så har du nu chansen att vara med och
upptäck glädjen med sporten golf.

Under två fartfyllda  och inspirerande träningspass så
kommer du att få en vägledning i golfens värld.

Vi träffas den 24 och 26 juli mellan 13.00-13.50

Pris 400kr/person

OBS: Anmälan är bindande och görs till receptionen på 0431-
41 77 30

Demodag med Cobra

Om några dagar, ons 25 juli klockan 11-15, kommer Cobra till oss med sin utprovningsexpert och alla sina nya
klubbor. kom förbi rangen och testa deras klubbor. med Cobra,

Är det F8 - världens första smarta klubba - som du ska ha? Eller superlättspelade F-Max? Eller kankse de snygga
nya svarta järnen TecForged Black Edition? kankse ska du testa konceptet med One Length där alla järn och
hybrider är lika långa?

Boka tid för gratis utprovning eller kom förbi för att se vad årets Cobra klubbor kan göra för din golf. Välkommen.
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Säsongskortet del 2

Tisdagen den 31 juli kör vi igång igen med Säsongskortet del 2.

Träningen som gör skillnad.

För dig som missade starten i våras och som vill va med resterande delen utav säsongen har nu möjligheten att
delta till ett något reducerat pris 1000kr.

Upplägget är så att du kommer kunna gå på olika träningspass varje vecka som är schemalagda. Du bestämmer
själv vilka pass du vill gå på. Gå bara in på kalendern på nätet eller kolla schemat på vår hemsida och välj vilka
pass som passar just dig.

Anmälan sker antingen via Golfbox eller till receptionen via mejl till info@akgk.se eller per telefon 0431-41 77 30.

Våra huvudsponsorer
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