
Årets första tävling sön 12 maj

Anmäl dig till årets första tävling Förenade Bil

MINI Greensome

- 1 klass

- Greensome poäng bogey

- Kanonstart kl 10.00

- Utbytestävling med Ängelholm GK

- Anmälan senast 9 maj kl 18:00

- Startlista publiceras 10 maj kl 13:00

- Max 36 lag

Tävlingsledare

Maria Nilsson 070-2264456
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Camilla Andersson 0734-348895

Höstens resor

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

Navarino i Grekland. Här är endast ett fåtal platser kvar.
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Måndagsträning för John

Det finns platser kvar till Seniorträningen

som börjar på  måndag den 13 maj,

Träningen pågår mellan 17.30 och 18.30. 

10 ggr veckor totalt. Sommaruppehåll v. 28-

30. Priset för kursen är 500 kr.  Vid frågor

kontakta Kjell Bergenudd   

kjell@bergenudd.net  eller John Ståhl 0709-

18 00 55. 

Trivselgolf 9 maj

Vi hoppas att Du är intresserad och vill vara

med. Vi spelar 9 hål i lugn och ro utan att

tävla. Följande datum träffas vi: 9/5, 12/6,

10/7. Vi samlas 18.00 varje tillfälle. 

Alla är välkomna, gammal som ung, du som

spelar mycket, precis börjat spela och du som

kanske inte spelat på ett tag.  Ingen

föranmälan behövs utan det är bara att

komma. Värdinna/värd finns på

plats. Välkomna!

Nästa anhalt blir till en solsäker ö alldeles bredvid Madeira ute i Atlanten. Här åker vi i mitten av

november och detta är ett prisvärt alternativ där det mesta ingår. Här är redan 8  bokningar

men det finns ett begränsat  antal platser kvar. Här har golfbanan en hcpgräns på 36.

Läs mer om resorna här!

Vid intresse är ni välkomna att skicka en förfrågan eller boka på frasse@akgk.se eller på 0706-

395035.

Välkomna!
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Avsluta prenumerationen

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfklubb
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