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Höstinfo från Bolaget
Den extremt varma sommaren har inte gått någon obemärkt förbi. Torkan satte mycket på prov bland annat vårt,
och alla andra golfklubbars, bevattningssystem. Vi har därför gjort en översyn av hela bevattningsanläggningen
och kommer att omprioritera de planerade höstarbetena. Ombyggnaden av 10:ans green kommer att skjutas fram
och istället kommer vi att hjälpså och arbeta med de skador som torkan orsakat. Vi kommer att uppdatera vårt
bevattningssystem för att stå bättre rustade i framtiden och det kommer att krävas en hel del arbete.

Ni har säkert också sett att vi börjat gräva till höger om Driving Rangen, det är sista etappen som görs för att vi ska
kunna koppla på oss på det kommunala avloppsnätet. En mindre rolig men nödvändig kostnad.

Under hösten kommer bunker på 17:es green att bytas ut mot en kulle.  Det har visat sig bli för stora skador på
greenen när den klipps. Vi kommer att lägga en ny bunker som är placerad lite längre ifrån greenen för att undvika
detta. Förhoppningsvis kommer vi att hinna med att justera ytterligare några bunkrar under hösten men det får tid
och väder utvisa.

Glöm nu inte att provspela den nya slingan och lämnar in dina synpunkter till oss. Vi provar slingan till och med
torsdagen den 20 september och därefter kommer utvärderingsgruppen att sätta sig med materialet. Så ut och
prova, gärna mer än en runda!

Henrik, Cia & Magnus
Åkagårdens Golfbanan AB
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Kom igång paket!

I ett privat paket på 3 x 40 minuter så kommer du att få den
vägledningen som du behöver för att du ska känna dig trygg
i din träning i höst/vinter.

Pris: 1500kr/person

Obs: I priset ingår det ett medlemskap på Friskis & Svettis i
Ängelholm/Vallhall  samt tre fri träningstillfälle som börjar
gälla från och med 10/9.

Kontakta John på 0709-18 00 55 om du vill boka eller få mer
information.

Klubbmästerskap på Korthålsbanan

Den 1 september är det dags att spela Klubbmästerskapet
på Korthålsbanan.

Anmäl dig före 18.00 den 30 augusti på anslagstavlan i
Klubbhuset eller ring 0431-41 77 30 så anmäler vi dig.

Nyckeln till framgång!
Vässa formen inför höstgolfen.

På tre olika träningstillfällen så kommer vi att gå igenom några utav  nyckelslag i golfen .

Tillfälle 1 Driver/ hybrid
Lördagen  8 september kl. 13.00-13.40

Tillfälle 2 Putt
Söndagen 9 september kl. 13.00-13.40

Tillfälle 3 pitch/ lobb.
Söndagen den 16 september kl. 09.00-09.40

Du har två valmöjligheter kom på alla tre och betala 600kr eller kom bara på det som passar dig bäst för stunden
och betala 250 kr/tillfälle. Du bokar dig i receptionen.
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