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Nyhetsbrev nr 24-2020

Julöppet i shopen lördag & söndag 19-20 december kl. 10-14

Kom till oss på Åkagården och handla dina julklappar! Nästa vecka är sista veckan vi har
öppet mån-fre säkrast 9-12. Vi kommer att ha extra öppet helgen 19 & 20 dec kl 10-14. 

På grund av Corona-pandemin får det var högst 4 kunder i shopen samtidigt. För er som inte
vill eller kan besöka vår shop så har vi öppnat en Julbutik på vår hemsida där du kan handla
presentkort m.m. Du kan hämta din order i butik eller så kommer vi ut med den till din bil.
Betalning görs med swish vid leverans.

Varmt välkommen!
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Cobra Speedzone

Järnset  7 klubbor herr
grafit 

6.499:- 9.395:-

Cobra Speedzone

Vi säljer ut våra
demoklubbor av Cobras
Speedzone modell. Finns

både till dam och herr

30 % rabatt

Alla REA-kläder

Vi säljer ut alla våra
reakläder. Passa på att göra

fina fynd! 

70 % rabatt

Åkagårdens Julbutik

Infravärme och ljus på rangen

Nu har vi härlig infravärme och belysning i vindskjulet.  En strålkastare lyser ut på rangen så
du kan se din boll flyga även i mörker!

Hämta era beställningar på Åkagården den 20:e december

Vi kommer att ha öppet på Ostbutiken
Åkagården sista söndagen innan jul – den
20:e klockan 11.00 – 14.00 för att ni ska
kunna hämta beställda OSTPÅSAR &
PRESENTER.

https://www.akgk.se/butik/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juloeppet_belysning_paa_rangen_saesongskortet_ostbutiken_aakagaarden&utm_term=2020-12-10


Perfekt för många av er som har längre till
Ängelholm eller som inte vill trängas i stan. -
Vi har satt samman några olika JULPÅSAR –
ett urval utmärkt till julbordet – LITEN /
STOR / DELUXE - välj det som passar bäst –
antingen till er själva eller som en riktigt
trevlig present!

Beställ era påsar eller presenter i vår
webbshop på www.ostbutiken.com

Betala och skriv i meddelandefältet att ni
önskar hämta på Åkagården SÖNDAGEN DEN
20:E DECEMBER 11.00-14.00. Såklart kan ni
även beställa annat på telefon 0431 – 26333
och betala med SWISH, glöm inte meddela
att ni vill hämta på Åkagården.

Varmt välkomna med era beställningar!

Nyårsmeny från Ostbutiken

Beställ din nyårsmeny hos Ostbutiken i Ängelholm. Menyn hämtas på Nyårsa�on mellan
09.00 - 15.00.  Menyn är helt färdiglagad och behöver endast värmas. 

Mer info och boka din meny här

Säsongskortet - 2021

”Träning ger färdighet och färdighet ger resultat” Gruppträning när den är som bäst.

Genom att bli ägare till Säsongskortet så tar du del av en mängd olika träningspass som
utvecklar din golf. Träningspassen finns på olika tider. Välj mellan olika typer av
gruppträningar du tränar upp till två gånger per vecka

Träna tillsammans med golfvänner, familjen och lär känna nya golfare

Säsongskortet kostar 1900kr/person och går att köpa redan nu.

Schemalagd träning mellan v. 14 och 36 (uppehåll v. 28-31).

Även 2021 kommer du kunna välja att köpa ett 10 kort ( i klippkortsformat). Detta kortet riktar
sig till dig som känner att du inte har tiden eller möjligheten att delta under hela säsongen
men vill ändå delta under delar av säsongen. Pris 1500kr/person

Obs: även 10 kortet gäller endast under säsongen 2021 samt att det är samma regler vad det
gäller bokning utav träning som övriga deltagare utav Säsongskortet.

För mer info besök klubbens hemsida eller maila john@akgk.se

Våra huvudsponsorer
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Åkagårdens Golfbana AB
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