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Årets "SLUT-REA" i shopen är här!

På måndag och tisdag nästa vecka åker vi på mässa för att köpa in nya varor till nästa säsong. Vi har därför nu
SLUT-REA i shopen fantastiska erbjudande. Eller vad sägs om följande:

Cobra klubbor och set 30%
Taylor Made M4 driver 2.995 kr  (ord.pris 3.995 kr)
Titleist 917D2 driver 2.995 kr (ord.pris 3.995kr)
Utvalda bagar 50%
Utvalda skor 50%
Demoklubbor 40-70 %
Alla rea-kläder Tag 3 betala för 2

Välkomna!

Banarbete 8-9 oktober

På måndag den 8 oktober kommer hål 1-9 att vara avstängda då greenerna ska djupluftas och dressas. Samma
arbete kommer att utföras på hål 10-18 på tisdagen den 9 oktober då de hålen kommer att vara avstängda.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f3375396336


Ny bunker på hål 9

Den stora fairwaybunkern läggs igen. Det kommer att bli en
mindre bunker som kommer att ligga i början på den gamla
bunkern. Efter bunkern blir en svacka som sedan avslutas i
en kulle.

Fler träd kommer att planteras på vänster sida.

Fairway kommer att klippas ut mer på
höger sida.

FÖLJ MED PÅ GOLFRESA MARS 2019 - EXTRAVECKA INSATT

Vårresan blev snabbt fullbokad, men flera medlemmar har sagt att de vill åka med. Därför sätter vi in en extra
vecka den 14-21 mars. Vill du ha mer information klicka här. För att boka så kontakta Frasse på 0706-39 50 35
eller frasse@akgk.se.

Receptionen och shopen stängd

Måndagen den 8 oktober och tisdagen den 9 oktober är receptionen och shopen stängd pga inköpsmässa. Vi
öppnar igen på onsdagen klockan 09.00.
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