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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 bana 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

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

vi att ni respekterar!

Vi vill ju alla värna om vår fina bana.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f71336f337032
https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg


Julbord på Åkagårdens Golfkrog

I år kommer Golfkrogen att servera Julbord. Priset för julbordet är 395 kronor.

Läs mer på deras hemsida.

Välkomna!

Golfbollar med eget tryck

I år finns det åter möjlighet att beställa bollar

med personligt tryck.

Du behöver bara beställa 1 dussin och kan

välja vilken modell du vill bland Titleists

bollar.

Kom in shopen eller skicka ett mail så hjälper

vi dig. Vill du ha bollarna till jul så måste

beställningen vara gjord före 4 december.

Läs mer här!

http://www.akagardenskrog.se/julbord
http://www.akagardenskrog.se/julbord
http://www.akgk.se/2018/10/24/sv-SE/gratis-tryck-p%C3%A5-valfri-titleist-modell-40815596
https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg


Receptionen och shopens öppettider

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

övriga tidpunkter men säkrast mellan 9 och 13.

Åkagårdens Golfklubb
Lyngåkravägen 39

269 92  BÅSTAD

0431-41 77 30
info@akgk.se
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