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Stor R E A av golfprodukter

Till helgen, den 10 och 11 november, kommer

vi att ha en stor utförsäljning tillsammans

med 4 andra Golfstore butiker på Bil-Månsson

i Ängelholm

Passa på att fynda kläder, skor, bagar,

klubbor m.m.  allt med 50 % rabatt.

Vi har öppet 11 till 15 båda dagarna.

Vi ses!

Nya golfregler - filmer på svenska

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f7a306a306c35
https://www.youtube.com/watch?v=EN-BUfTPVO4&list=PLKaPDBMLBJMJVeRVB_DnevYLg20FmnUkX


De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med

att förenkla och modernisera golfens regelverk. Golfreglerna blir lite snällare mot den vanliga

golfarens slarvfel och sätter fokus på speltempo, vilket är bra för spelet idag och i framtiden.

Nu finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning p

å R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf 2019 för Android och iPhone (iOS). Den tryckta

versionen kommer under början av 2019.

Det här ger alla inom golfen möjlighet att börja plugga in de nya golfreglerna som börjar gälla

den 1 januari 2019.

24 filmer med svenskt tal och text som visar några av de viktigaste nyheterna i regler 2019 finns i

en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal.

Fira Fars dag på Åkagårdens Golfkrog

Ni glömmer väl inte bort att det är Fars dag nu på söndag den 11 november. Passa på att bjuda

Far på middag på Åkagårdens Golfkrog. Där serveras Kalkon och en stor dessertbuffé för endast

155kr/person.

Boka bord på 0431-36 10 55

Välkomna!

https://www.youtube.com/watch?v=EN-BUfTPVO4&list=PLKaPDBMLBJMJVeRVB_DnevYLg20FmnUkX
https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/pages/players-edition
tel:0431-36 10 55


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!

Våra huvudsponsorer

http://www.akgk.se/2018/10/24/sv-SE/gratis-tryck-p%C3%A5-valfri-titleist-modell-40815596
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Avsluta prenumerationen

Åkagårdens Golfklubb
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