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Nyhetsbrev nr 2-2019

Använd ditt friskvårdsbidrag

Från och med 2018 är golf friskvårdsberättigande. Du använder din faktura samt kvitto på att du

erlagt densamma (betalning via internetbank, skriv ut transaktionen) som underlag. Den del

som heter "spelavgift" på fakturan är avdragsgill.  Dessa handlingar ger du till din arbetsgivare

för att få den ersättning som gäller på din arbetsplats. Åkagården är även anslutna till ActiWay

och Benify om din arbetsgivare har avtal med dem, då ansöker du därigenom.

Vill du läsa mer om friskvårdsbidrag, klicka på länken nedan.

https://golf.se/friskvardsbidr...

Delbetalning av din faktura till Åkagården för 2019

Det finns möjlighet till delbetalning av fakturan genom More Golf. Gå in på deras

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d3668306536
https://golf.se/friskvardsbidrag


hemsida: https://golf.se/moregolf/

För kortare avbetalningsperiod, max 3 månader, kontakta Cia på cia@akgk.se

Om du vill göra någon förändring av medlemskategori etc, så är vi tacksamma om du kontaktar

oss, gör ingen ändring på redan skapad faktura. Glöm inte att ange ocr nummer på din

inbetalning, tack!

TRÄNING 2019

Golf Fys / Försäsongsträning på F&S i Ängelholm, start i februari!

Nu har du som är medlem i Åkagårdens GK chansen att delta på vårens golf Fys inne på F&S i

Ängelholm till ett väldigt förmånligt pris. Under februari månad och en bit in i mars kommer det

att finnas möjlighet för dig som vill starta upp golfsäsongen 2019 på bästa tänkbara sätt. Delta i

kursen som är avsedd för golfare med inriktning på rörlighetsträning samt träning av grunderna

i din sving. Det finns en kurs med träning på förmiddagar och en kurs med träning på

eftermiddagar. Det finns även möjlighet att gå på både förmiddag- och eftermiddagskursen.

Följande tider, datum, pris mm finner du här nedan.

Pris: 800kr/person om medlem på F&S, om inte medlem på F&S 1000kr varav 200kr är en

medlemsavgift till F&S Ängelholm.

För dig som är medlem på både Åkagården GK och F&S Ängelholm är priset 600kr/person. Vill

du medverka på båda kurserna betalar du 1000kr

Obs: Anmälan görs direkt till F&S Ängelholm i receptionen. För att du ska kunna ta del av det

rabatterade priset så måste du kunna lämna ut ditt golf ID vid anmälan.

Tider och datum:

Kurs 1: 5/2,12/2,26/2 och 5/3 samtliga tillfällen startar kl. 17.00

Kurs 2: 6/2,13/2,27/2 och 6/3 samtliga tillfällen startar kl. 11.00

Personlig utveckling Golf Fys. Träning som gör skillnad.

Packet 1: Golf Fys personlig utveckling (rörelseträning) 5 x 30 minuter

Packet 2: Golf Fys personlig utveckling ( rörelseträning/inomhus träning golf) 10 x 30 minuter

Säsongskortet 2019, gruppträning för 1595kr

https://golf.se/moregolf/
mailto:cia@akgk.se


Öppettider reception & shop

Receptionen och shopen är nu öppen

tisdagar och torsdagar mellan klockan 10 och

12. Om du behöver komma i kontakt med oss

övrig tid, maila på info@akgk.se så hör vi av

oss så fort vi läst ditt mail. 

From den 25 februari är vi på plats alla

vardagar 9-16

klicka här för mer info ang Säsongskortet 2019

För mer info kontakta John Ståhl på mail: john@akgk.se

Välkomna!

John Ståhl

Hej Åkagårdens medlemmar!

Nu är det dags för en ny härlig golfsäsong. Öppningen av Åkagårdens Golfkrog är planerad till

den 11 februari.

MEN, vi skulle behöva Er hjälp till att komma igång. Det kan Ni göra genom att göra en

förskottsinbetalning på minst 500 SEK så får Ni 10 % på HELA vårt sortiment, utom tobak.

Detta skulle vara till stor hjälp inför öppnandet.

Sätt in på BG 718-9715 Leif´s Kök och Catering, senast den 31 januari.  Glöm EJ skriva golf-id

och namn så vi kan registrera i kassan. Tack!

Hjärtligt välkomna 11 februari 2019 önskar

Leif & Thomas med personal

Våra huvudsponsorer

mailto:info@akgk.se
https://www.akgk.se/sv-SE/tr%C3%A4na/s%C3%A4songskortet-39316544
mailto:john@akgk.se


Lyngåkravägen 39
269 92  BÅSTAD

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Åkagårdens Golfklubb

https://www.facebook.com/akagardensgk
https://www.instagram.com/akagardensgk/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/info@akgk.se
http://www.akgk.se/
https://www.google.com/maps/place/%C3%85kag%C3%A5rdens+Golfklubb/@56.3659335,12.7890293,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x46518416da8b85df:0xe125ac4e217ebc2b!5m1!1s2018-11-21!8m2!3d56.3659335!4d12.791218
tel:tfn 0431-41 77 30
mailto:info@akgk.se
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d3668306536
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