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Säsongskortet 2019 -använd dina friskvårdspengar

”Träning ger färdighet och färdighet ger resultat” - Gruppträning när den är som bäst.

Även till nästa år kommer John att erbjuda Säsongskortet.

Genom att bli ägare till Säsongskortet  så tar du också del av en mängd olika träningspass som

utvecklar din golf.

- träningspassen  finns på olika tider

- välj mellan olika typer av gruppträningar

- du tränar upp till två gånger per vecka

- träna tillsammans med golfvänner, familj och lär känna fler golfare

Säsongskortet kostar 1595 kr/person och går att köpa redan nu.

Schemalagd träning mellan v. 14 och v. 34 (uppehåll v. 28-31).

Nytt för 2019 är att du även kommer att ha möjligheten att starta upp din säsong tidigare än



normalt då det även kommer att erbjudas försäsongsträning inne på Friskis & Svettis Ängelholm

med start redan i mars där vi bl.a. kommer att kunna mjuka upp våra svingar genom att vi slå

bollar in i ett stort golfnät.

Mer information om Säsongkortet hittar du på vår hemsida!

Önskar du mer koncentrerade träningsupplägg så finns andra paket att välja på

Aktuell banstatus

Efter en lång höstsäsongen har vi nu kommit till den tidpunkten när vi stänger greenerna för

säsongen.  Följande gäller på banan:

- vintergreener

- vintertees

- slagmatta

Det är inte tillåtet att använda vagn eller att köra med golfbil.

Korthålsbanan och driving rangen är stängda för säsongen.

Toaletterna på banan och vattnet vid vagnboden är stängda.

Banstatusen hittar du även här på vår hemsida.

Höstresa 2019

Redan nu påbörjas bokningar på våra höstresor. Första resan går tillbaka till fantastiska Costa

Navarino i Grekland. Här är endast ett fåtal platser kvar så finns det något intresse för detta så

är ni välkomna att anmäla er till Frasse på frasse@akgk.se eller 0706-395035.

Eftersom Grekland har blivit så bokad direkt, kommer vi att åka 1 vecka till LaFinca söder om

Alicante i mitten av November 2019. Priset och datum är inte fastslagna ännu så här går det

endast att göra en intresse anmälan ännu så länge. Även detta anmäler ni till Frasse.

Alla är hjärtligt välkomna!

https://www.akgk.se/sv-SE/tr%C3%A4na/s%C3%A4songskortet-39316544
https://www.akgk.se/sv-SE/banor/banstatus-39901723
mailto:frasse@akgk.se
tel:0706-395035


Årsfakturering

Fakturering av årsavgiften kommer att ske i början av januari. Vill du ha din faktura via mail i

stället så skickar ett till oss på info@akgk.se så fixar vi det.

Har du angivit att du vill ha fakturan på mail förut så får du den automatiskt via mail detta året.

Receptionen och shopens öppettider

Den 16 december stänger vi för säsongen. Vi öppnar upp igen den 8 januari och har sedan öppet

tisdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 12.

mailto:info@akgk.se


Lyngåkravägen 39
269 92  BÅSTAD

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfklubb
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