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Nyhetsbrev nr 9-2020
Ny tid för Årsmötet -söndag 26 april kl 16.00

Då golfrestaurangen glädjande nog räknar med att ha lunchgäster vid den tidpunkt vi tidigare

angivit för årsmötet, flyttas detta fram till kl 16. Detta möjliggör för oss att vi otjänlig väderlek

kunna flytta in och hålla mötet i restaurangens lokaler. I vanlig ordning kommer klubben att

bjuda på kaffe med något lätt tilltugg. Välkomna! Man behöver inte anmäla närvaro, så det är

bara att komma. Ju fler vi blir, desto trevligare.

Ny bollautomat samt nya betalsätt på rangen

Nu är den nya bollautomaten på plats och den har nu tre olika betalsätt.

Polletter

Fungerar precis som vanligt

SOLO-kort
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Ni som har SOLO-kort sedan tidigare måste komma till oss i receptionen så vi kan programmera

om kortet. 

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.

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

laddar över disk i receptionen.

Betalkort

Använd chipet, blippa eller dra ditt betalkort.

Årets Juniorverksamhet och årets 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 2020. Här får du information om priser.

Våra huvudsponsorer
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