
Golfresa till hösten

Höstens resa är fullbokad men vi har kommit över några extra

platser, så finns det intresse av detta fantastiska ställe, så
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Säsongskortet - vi startar redan i mars månad

Schemalagd träning på fasta tider varje vecka. Träna i grupp när det är som bäst. Välj själv hur

ofta du vill träna. Välj mellan en mängd olika typer utav träning; allt från rörlighet, närspel,

utslag, spel på banan och mycket mycket mer. Vi börjar redan i mars månad med

inomhusträning inne på F&S i Ängelholm. Pris 1595:- per person.

För mer info angående Säsongskortet kolla hemsidan eller kontakta John på

john@akgk.se eller 0709 18 00 55
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mejla mig frasse@akgk.se eller ring 0706-39 50 35

Läs mer om resan här!

Det här gäller!

På vår hemsida finns det en sammanställning

på några av de regeländringar som började

att gälla vid årsskiftet. 

Inbjudan till Regelkväll

Den 6 mars kommer vi att ha en Regelkväll för

våra medlemmar. 

Läs mer på vår hemsida!

Golfregler 2019

Från och med 1 januari gäller nya regler för golfspel och det är en hel del som är ändrat. I den

största uppdateringen av regelboken sedan 1952 har 34 gamla regler blivit 24 mer moderna,

som är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel på banan och sätter fokus på speltempo.

Sommarkurser

Sommarens knatte och juniorkurser finns nu upplagda på klubbens hemsida! Gå in och läs och

anmäl era barn och barnbarn. Detta är fristående kurser. Det är inte samma som den vanliga
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Lyngåkravägen 39
269 92  BÅSTAD

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

juniorträningen som går emellan april & september.

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfklubb
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