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Nyhetsbrev nr 24-2019

Tidig julklapp - Ordinarie greener året om och öppen Driving Range

Denna vinter vill vi göra ett försök med att öppna upp vår anläggning ännu mer.

Vi har haft några milda vintrar i rad och klimatförändringarna undgår inte någon. Med anledning

av det vill vi prova att hålla både ordinarie greener och driving rangen öppen året runt.

Givetvis kommer det säkerligen både frost

och kanske snö och då kommer vintergreener

att gälla vid spel. 

 Vi hoppas att alla respekterar och använder

vintergreenerna vid frost. Som många

redan vet blir det väldigt fula spår om man

går på en frostvitgreen och den kommer inte

att läkas förrän långt fram på våren. Se bild

till vänster.
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Green som är frostvit Green med dagg

Vintertee och slagmatta kommer vi dock att behöva använda under vintersäsongen. Vi kan

behöva stänga greenerna om det kommer för mycket regn och om greenerna blir för blöta.

Denna info kommer då att finnas på hemsidan.

Vi hoppas att detta försök kommer att uppskattas av er medlemmar och att vi tillsammans kan

hjälpas åt att se till att greener inte beträds om de är frostvita.

Även Korthålsbanan kommer att vara öppen. Men om det är frost så är banan stängd. Det pga

det inte finns några vintergreener där. 

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

att se detta på håll, ibland är det enda sättet att veta att just dra handen i gräset. Detta hoppas

vi att ni respekterar!

Driving Rangen - 10krs mynt, Solokort och pollett

På Driving rangen har vi tagit bort appen ”Eezeepay” då den inte fungerat tillfredsställande. I

avvaktan på att vi till våren kommer att installera betalfunktion med kort så har vi kopplat på 10

kr myntet igen. Under vintern kommer ni alltså att kunna använda SOLO kort, polletter och 10

kronors mynt i bollautomaten.

Åkagårdens Golfkrog



Julbord på Golfkrog

Den 7-8 och 14-15 december serverar

Golfkrogen ett klassiskt julbord.

Fredrix Duo kommer att underhålla

med soft livemusik. 

Beställ din Nyårsmiddag!

Låt golfkrogen ordna er nyårsmat.   En

3-rättersmeny för 410 kronor. Beställer

ni före den 12 december får ni 10 %

rabatt. 

Golfkrogens hemsida

Resa till våren 2020!

Vill du rivstarta säsong 2020 med golf, träning, sol och trevligt umgänge med många goa skratt,

så är du välkommen att höra av dig. Det finns några platser kvar på resan till Spanien i mars där

vi spelar två stycken olika banor och har ca 10 timmars träning.

Har du några frågor så är du välkommen att höra av dig till:

Frasse 0706-39 50 35 - frasse@akgk.se

John 0709-18 00 55 - john@akgk.se
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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!

Våra huvudsponsorer



Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
Sweden

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen
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