
En fantastisk tävling där målet, att stödja

Stefan Paulssons Cancerfond, är viktigare än

själva idrottsprestationen. Stefans Stuga

ingår som en del i Stefan Paulssons

Cancerfond, men fonden gör också

värdefulla bidrag till forskningen. 

Tävlingen spelas som en Greensome tävling

över 18 hål poängbogey. Första start är
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Slaget för Stefan Paulssons Cancerfond sönd 2 augusti

Söndagen den 2 augusti arrangerar Åkagårdens GK åter igen en tävling till förmån för

Sti�elsen Stefan Paulssons Cancerfond.

Stefan, som gick bort i cancer februari 2008, hade en speciell relation till Lindvallen.

Verksamheten bedrivs därför helt och hållet i Stefans anda: med omtänksamhet, generositet,

engagemang och glädje för cancerdrabbade familjer!

Allmänt om tävlingen

https://www.cancercentrum.se/syd/patient-och-narstaende/stefans-stuga/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=slaget_foer_stefan_paulssons_cancerfond&utm_term=2020-07-29
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f69316e356133


07.00.

Startavgi�en är 110 kr som medlem och 410

kr som greenfeegäst. Även dessa intäkter går

oavkortat till insamlingen.

Det arrangeras även ett antal extra tävlingar

t.ex. närmast hål. 

Du anmäler dig via MinGolf eller ring till oss i

receptionen så hjälper vi dig.

Sista anmälningsdagen är den 30 augusti kl

18.00. Regeln om tävlingshcp för att erhålla

pris är undantagen för denna tävling.

Bilden visar ett axplock av priser som generösa sponsorer skänkt.

Prisutdelning

Förteckning över prisbordet kommer att finnas tillgänglig på tävlingsdagen.

Ingen gemensam prisutdelning kommer att hållas på tävlingsdagen. Samtliga pristagare kan

hämta sitt pris i klubbens reception tidigast dagen e�er genomförd tävling. Antal prisplatser

och/eller pristagare kommer att anslås på vår hemsida. Varje prisplats kommer att ha ett fast

pris så man kan inte välja som man har gjort förr om åren.

Ostbutiken Åkagården

På söndag har vi öppet från kl 7.00 - mackor, snacks, ka�e & bullar finnes såklart.

E�er hål 9 grillar vi bratwurst utanför restaurangen och serverar den med potatissallad för

79:- eller 100:- med dricka - perfekt för att orka andra halvan av tävlingen!

Vår vanliga meny med sallader, pasta, burgare & annat gott finns såklart precis som vanligt

hela dagen.

Vi skänker 10% av dagens försäljning till Cancerfonden så ditt köp gör skillnad!

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfbanan AB

https://mingolf.golf.se/Competition/2329815?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=slaget_foer_stefan_paulssons_cancerfond&utm_term=2020-07-29


Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
Sweden

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se
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