
Hål 16

Nu har bankillarna gjort en provisorisk green på hål 17,
därmed spelas hål 16 som vanligt igen. Bunkern som låg
mellan greenen och dammen på hål 16 har lagts igen.
Arbetet har blå/vit markering dvs mark under arbete
obligatorisk dropp. En droppzon finns till vänster om green.

Nyhetsbrev nr 8-2018

Uppdaterad banstatus.

Fairway har växt ihop riktigt bra och vi har därför tagit bort lägesförbättringen.
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Hål  17

För spel mot den provisoriska green på hål 17 så slår alla
spelare ut från röd tee, matta. Hålet är 85 meter långt. 

Den nyanlagda greenen är klippt för första gången och ser
riktigt fin ut.  Vänligen beträd den inte då den fortfarande är
känslig och behöver växa till sig.

 

Avbokningsregler. Anmäl ankomst 15 min före start!

En liten påminnelse vilka avbokningsregler som gäller hos oss. 

Bokad tid ska bekräftas i receptionen eller i terminalen minst 15 minuter före din utsatta starttid för att inte förlora rätten

till starttiden.

Avbokning eller förändring av antalet spelare ska ske senast 2 timmar före starttid. Om inte så sker kommer de som bokat

att vid första tillfället få en varning. Vid upprepade tillfällen kommer de som bokats att debiteras, för medlemmar 100

kronor för gäster full gällande greenfee.

Avbokning av starttider sker på www.svenskgolf.se eller genom att ringa till receptionen på 0431-41 77 30. 

Vid hög beläggning har receptionen rätt att sätta samman bollarna till 3 och 4 bollar.

Tävlingshcp

Nu har har första tävlingen spelas för säsongen. Vi i receptionen vill därför påminna er att det bara är de spelare som har

EGA Exakt Tävlingshandicap som får ta emot pris på en tävling. (gäller ej tävlingen Ett slag för Stefan Paulssons Cancerfond).

För att få EGA Exakt Tävlingshandicap ska man ha registrerat 4 hcp ronder under förra året. Har man inte det så måste man

spela och registrera 4 handicapronder. Så fort man har gjort det så får man EGA Exakt tävlingshandicap. 

Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida

tel:0431-41 77 30
http://www.akgk.se/t%C3%A4vling/t%C3%A4vlingshcp-32730128?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_laes_den_uppdaterade_banstatusen&utm_term=2018-04-27
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