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Nyhetsbrev nr 10-2020
Tips någon - Prova på golf - söndag 3 maj

Känner du någon som du vill bjuda in till gemenskapen på Åkagården? Söndag den 3 maj finns

möjlighet att kostnadsfritt prova på golf hos oss. Våra tränare finns på plats och visar

grunderna. Du kan välja att komma till oss antingen mellan 10-11 eller 14-15. Varje grupp består

av max 8 personer och vi håller avstånd och vistas utomhus hela timmen. Allt för att du ska

känna dig säker i dessa Coronatider.

Anmäl senast lördag den 2 maj via telefon 0431-417730 eller info@akgk.se

Innestående medel i Åkagårdens Golfkrog

I avvaktan på att dödsboutredningen efter Leif ska bli klar så vill Thomas samla in mailadresser

till er som har innestående medel i Åkagårdens Golfkrog.

Maila era adresser till thomasreichstein@hotmail.com

Kajsa och Johan som startat Ostbutiken Åkagården i vår restaurang har inte tagit över denna
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Erbjudande i shopen

Just nu har vi ett erbjudande i shopen för dig

som köper kläder. Köper du kläder för minst

500 kr så får du 10%. Köper du för 1000 kr

eller mer så får du 20 % rabatt. 

Välkommen in i shopen för att se och prova

årets kollektion!

Erbjudandet gäller ej regn- och reakläder.

skuld utan den ska regleras av dödsboet.

Vi söker golfvärdar

En golfvärd fyller en viktig servicefunktion som är till hjälp för våra medlemmar och våra

greenfee-gäster.

Arbetsuppgifterna består i att vara "starter" samt att åka runt på banan med golfbilen för att

kolla så att spelet flyter. Vi arbetar främst på helger men även under vardagar på högsäsong.

Vill även du bli golfvärd - kontakta receptionen så berättar vi mer.

Du får då chansen att som golfvärd möta alla härliga, positiva golfare, både medlemmar och

greenfee spelare på vår fina bana!

Solokortet

Som vi informerat om tidigare så har vi fått en ny bollautomat på rangen. Du kan använda

polletter, betalkort och SOLO-kort som betalmedel.

Om du har ett SOLO-kort så kan du nu ladda ditt kort via nätet. Har du inte programmerat om

ditt SOLO-kort till det nya systemet så måste du göra det först. Det fixar vi i receptionen. När vi

programmerar ditt kort så får du ett tillfälligt lösenord som är golf.

Gå in på sidan https://akgk.mycashlessgolf.com/Account/Login

Logga in med ditt GolfID som user name. Vi rekommenderar dig att ändra ditt lösenord första

gången du loggar in. Det gör du under My Accont och Change Pwd.
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
Sweden

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Här kan du sedan ladda ditt SOLO-kort. Du har samma rabatt när du laddar här som om du

laddar över disk i receptionen.

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens GK
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