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Nyhetsbrev nr 4-2020

Banstatus från och med fredag 20 mars

Ordinarie greener

Ordinarie tees på alla hål utom på hål 17.

Nylippt fairway med lägesförbättring 1 scorekort, då fåglarna hackat på vissa ställen.

Banan är hcp-grundande

Ingen slagmatta

Inga golfbilar 

Eftersom det ska bli kallt några nätter nu framöver så har vi satt startförbud fram till 9.00. Det

kan bli start senare då det är svårt att veta när frosten släpper.

Förändrad info efter att Klubbladet gick i tryck

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f733869326d36


Klubbladet som skickades ut till er medlemmar förra veckan innehöll tyvärr en del information

som förändrats sedan det trycktes. Nedanstående info är alltså det som gäller tills vidare. Alla

inplanerade evenemang och möten kan komma att ställas in med kort varsel med anledning av

Coronaviruset.

Angående restaurangen så kommer den inte att drivas vidare av Thomas och Andreas utan vi

välkomnar Kajsa och Johan som driver Ostbutiken i Ängelholm till oss på Åkagården. Deras

ambition är att öppna upp till påsk.

ÅRSMÖTET 30 MARS

I Klubbladet står  att årsmötet ska hållas i restaurangen men mötet är flyttat till ny lokal,

Bygdegården i Förslöv. I dagsläget står styrelsen fast vid att årsmötet kommer att hållas som

planerat den 30 mars kl 19.00.

MODEVISNING - DAMKVÄLL 22 APRIL

Damkvällen som var planerad till den 1 april är flyttad till den 22 april, vi säljer inte biljetter i

dagsläget utan tar upp intresseanmälan var god kontakta receptionen 0431-417730.

Coronaviruset

Vi följer noga informationen från myndigheterna och vidtar de åtgärder som rekommenderas. Vi

spritar dagligen alla handtag och betalterminaler i klubbhuset.

Var noga med att inte besöka klubben och våra verksamheter om du känner dig minsta hängig

tel:0431-417730


Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
Sweden

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

eller förkyld.

Annars är golfbanan just nu ett av de bästa ställen att vistas på med mycket frisk luft, men

viktigt är att ni håller avstånd till era medspelare ὠ�

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfbanan AB
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