
Julbord på Åkagårdens Golfkrog

Den 7-8 december och 14-15 december

mellan kl 12 och 17 serveras ett Klassiskt

Julbord på Golfkrogen. 

Det kommer att spelas härlig soft livemusik

av FREDRJX DUO

285 kr/person exkl. dryck

Barn t.om 5 år äter gratis. Barn 6 år- 12 år

15kr/år.

Hjärtligt välkomna till oss och en vackert

pyntad miljö!

Bordsbeställning 0431-36 10 55, 070-64 63

067
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Vintergolf - start 3/11

Söndagen den 3 november start

Vintergolfen. En tävling över 9 hål för

alla som är 22 år eller äldre. 

Mer information och regler hittar du på

vår hemsida.

Utförsäljning 9-10/11

Helgen den 9-10 november är det dags

för den årliga utförsäljningen av

golfprodukter på Bil-Månsson i

Ängelholm. 

50% på hela sortimentet

https://www.akgk.se/2019/10/31/sv-SE/vintergolf-start-3-november-43622894?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=utfoersaeljning_paa_bil_maansson_i_aengelholm_start_foer_vintergolf_mm&utm_term=2019-11-01


Bollar med personligt tryck

I år är det åter dags för den populära Titleist

kampanjen där man får gratis tryck på sina

bollar om man beställer minst ett dussin.  För

att garantera leverans innan jul så behöver vi

ha er beställning senast den 2 december. 

- budskapet får vara max 3 rader med max 17

tecken per rad

- svart tryckfärg

- endast stora bokstäver

Maila till oss eller kom in till shopen så

hjälper vi dig!

Bagskåp

Om du vill säga upp ditt bagskåp till nästa säsong så vill vi gärna veta det före den 15 november.

Vi rekommenderar att ni tömmer era skåp under vintern. Detta för att undvika att möss och

andra smådjur tar sig in och förstör era bagar och vagnar.

Gäller på banan vid frost

Är det frost på banan på morgonen så är hela banan stängd fram till 10.00. Skulle greenerna

fortfarande vara frostbelagda råder spelförbud tillsvidare.

Beträd ej banan om den är frostvit. 

Vad händer då om vi går ut på en frostig grönyta? De största skadorna på gräset fås ofta vid de

första frostdagarna, gräset är då speciellt känsligt, eftersom det inte har invintrat och

fortfarande håller mycket vatten i gräset. Om man trampar på fruset gräs så bryts grässtrået av,

vilket orsakar stora skador.

Hur vet jag att det är frost och inte dagg? Om du drar handen i gräset och daggen försvinner, är

det dagg. Om du drar handen i gräset och det vita inte försvinner, är det frost. Det kan vara svårt
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Avsluta prenumerationen

att se detta på håll och då är detta sättet, att dra handen i gräset, enklaste sättet av avgöra

vilket det är. Vi  är tacksamma för att ni respekterar detta och värnar om vår fina bana.

Receptionen och shopens öppettider

Från och med vecka 44 har shopen öppet måndag till fredag säkrast 9 till 13. Vi kan finnas på

plats till kl 16 om vi inte är på möte etc. Ring oss gärna innan för att stämma av så att vi är på

plats.

Vi kommer att ha julöppet i shopen den 14 och 15 december. mellan 10-14, välkomna! 

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfklubb
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