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Nyhetsbrev nr 20-2020
Ombyggnad av 1:ans green

Söndag den 27 september kommer vi att påbörja arbetet med att bygga om 1:ans green. Ett

e�erlängtat arbete för många. Greenen har varit mycket svårputtad och orsakat mycket

frustration.

Vid detta greenombygge kommer vi att prova på att torva av greengräset, rikta upp greenen

och sedan återlägga greengräset. Ett arbete som vi uppskattar kommer att ta ca 3 veckor lite

beroende på hur väderleken är.

Spel kommer att ske mot provisorisk green på hål 1 till dess greenen är spelklar. Troligtvis

blir det under våren 2021 och som vanligt hänger allt på väderleken.

Av säkerhetsskäl kommer vit och gul tee på hål 13 att flyttas fram till röd tee under

ombyggnaden. För att banan ska vara handicapgrundande flyttas gul tee på hål 17 bak till vit

tee (där gul tee varit tidigare). Detta återställs så snart arbetet med ombyggnaden är klar, e�er

ca 3 veckor.

Att flytta ca 500 kvm greengräs tar mycket tid och vi tar därför tacksamt emot hjälp med att

bära torv. I första hand gäller det söndagen den 27 september. Vi samlas 13.30 i restaurangen

där vi bjuder på en fika och har en genomgång. Kl 14.00 påbörjar vi arbetet och uppskattar att

det tar ca 3 timmar. Anmäl dig till receptionen info@akgk.se eller ring 0431-41 77 30, tack!
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Avsluta prenumerationen

Medlemsenkät Vision 50/50

Åkagårdens GK är en av cirka hundra golfklubbar i landet som under ledning av Svenska

Gol�örbundet påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Läs

mer om Vision 50/50 på golf.se/vision5050.

Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger

bemötandet som är huvudanledningen. De kommer inte in i gemenskapen och känner sig inte

välkomna.

Som en del i utvecklingsprogrammet ingår en medlemsenkät, Vision 50/50-enkäten, som

handlar om det sociala klimatet och kulturen i golfklubben. Enkätsvaren om hur du som

medlem upplever kulturen och klimatet ligger till grund för klubbens fortsatta

utvecklingsarbete och vi sätter stort värde på din medverkan.

Du kommer inom kort att få ett mejl med inbjudan till enkäten. Undersökningen tar några

minuter att besvara och genomförs under vecka 39-40 av Åkagårdens GK i samverkan med

Svenska Gol�örbundet och deras samarbetspartner, analys- och konsultföretaget Players 1st.

Dina svar är naturligtvis anonyma.

Tack på förhand!

Styrelsen

Banvärdering

Den 24 september kommer det att ske en banvärdering av vår bana.  Med anledning av detta

är vissa tider blockerade för spel så att teamet kan genomföra arbetet.

Teamet består av 3-4 personer som kommer att vara väl synliga i färgade västar.

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfbanan AB
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