
Information om Damgolfen

Under april månad i första hand, kommer

reglerna kring  damgolfen att ändras. Under

denna period bokar du starttid själv och har

möjlighet att starta valfri tid under hela

dagen, såsom vi gör under juli månad. Enda

kravet är att du måste spela tillsammans med

en annan damgolfare. 

Anledningen till ändringen är att vi vill sprida

ut antalet spelare och därmed minska

smittorisken. Det kommer fortfarande att

finnas några reserverade starttider 17.00-

17.30 med en värdinna på plats.
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Coronatider = Mer självbetjäning

Vi vill självklart ge er bästa service i

receptionen men uppskattar för både er och

personalens del om ni under denna period i

möjligaste mån använder digitala scorekort,

ankomstregistrerar er i appen och justerar er

hcp i appen eller på datorn hemma. Om ni

inte har tillgång till dessa funktioner hjälper

vi givetvis till.

På vår hemsida har vi skrivit mer om dessa

appar. Klicka här för att läsa mer. 

Tävlingsinformation

De nya regler ”Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020” som SGF gått ut med innebär att

vi tillsvidare gör uppehåll i tävlingsverksamhet som klubbens Tävlingskommitté ansvarar för.

Tävlingar av mera internt slag, som huvudsakligen koordineras av medlemmar och där

tävlingsledare och deltagarna själva kan ansvara för att SGFs tillfälliga tävlingsvillkor följs, som t

ex den s k Onsdagsgolfen, berörs inte av detta uppehåll. Reglerna innebär att man måste kunna

genomför tävlingar med ett minumum av funktionärer, utan publik, utan att man byter

pappersscorekort och utan gemensamma samlingar inför, under eller efter tävlingen, t ex vid

gemensam prisutdelning. För fullständig information om den nya, tillfälliga tävlingsvillkoren,

kan man ladda ner en pdf-fil genom att klicka här: Tillfalliga-tavlingsvillkor-corona mars 2020

Vårens första tävling, Golfresan on Tour, är tänkt att gå av stapeln den 22 maj. Huruvida denna

tävling kommer att påverkas av dessa nya tävlingsvillkor eller ej, återstår att se.

Några tävlingar anordnade av distriktet, Skånes Golfförbund, hålls inte under april och vad

avser tävlingar planerade att genomföras under maj kommer man att fatta beslut inom två

veckor.

Blandade nyheter
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Spela 2 efter 2

På grund av rådande situation vill vissa

endast spela själv i 2 bollar. Detta vill vi

givetvis hjälpa till med. 

Läs mer här!

Personal Shopping

Nu har du möjlighet att boka en Personal

shopping i butiken! Kontakta oss för mer

information eller läs mer på hemsidan.

Mer info här

Årets juniorträning!

Välkomna till Åkagårdens juniorverksamhet och året golfsäsong!

För att undvika att vi träffas i en stor grupp så samlas vi inte till en gemensam kick off i år, utan

de som tränat tidigare hos oss kommer att kallas till träning direkt i de ordinarie grupperna

istället. Vi kommer att erbjuda några träningstillfällen under Påsklovet, men den ordinarie

träningen för säsongen startar den 19 april.

Om ni inte har deltagit i vår verksamhet tidigare så kommer vi från Juniorkommittén att finnas

på plats på klubben den 19 April mellan kl 10-14, så att man kan komma och anmäla sig och bli

placerad i en lämplig grupp. Då får ni även information kring träningsdag och tid. Vår ordinarie

träningsdag för samtliga grupper är söndagar. Det kommer inte att skickas ut någon faktura. Du

betalar i stället in träningsavgiften till bankgiro 5329-5044 senast den 30 april

Här hittar du alla priser.

Våra huvudsponsorer
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
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tfn 0431-41 77 30
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