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Nyhetsbrev nr 25-2019

Julöppet lördag & söndag 14-15 dec , kl: 10-14

Kom till oss på Åkagårdens Golfklubb och handla dina julklappar!  Shopen är fylld med

julklappstips. Passa även på att fynda utgående kläder till 70% rabatt! Vi bjuder på glögg,

pepparkakor och skumma tomtar.

Varmt välkommen önskar Cia, Frasse och Maria!

Julklappstips!

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f763072366339


Ge bort ett presentkort!

Den perfekta presenten som

uppskattas av alla.

Lägg ett Årskort till

Korthålsbanan i paketet
Fyll på ditt SOLO-kort under

helgen. Få 50% rabatt på

priset

Fast Fold Trike

1.399:- 1.999:-

Titleist Vagnbag

1.499:- 1.999:-

Big Max Ti3000

1.599:- 2.299:-

Säsongskortet 2020 använd ditt friskvårdsbidrag.

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

Även till nästa år kommer John att erbjuda Säsongskortet.

Banstatus

Stora banan

Sommargreener med reservation för tillfällig nattfrost. Läs mer här vad som gäller när

det är frost på banan.

Vintertee

Slagmatta

Korthålsbanan

Sommargreener, vid frost är den helt stängd.

Driving rangen är öppen!

https://www.akgk.se/2019/11/15/sv-SE/tidig-julklapp-ordinarie-greener-%C3%A5ret-om-och-%C3%B6ppen-driving-range-43694060?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juloeppet_i_shopen_14_15_december&utm_term=2019-12-11


Genom att bli ägare till Säsongskortet så tar du också del utav en mängd olika träningspass

som utvecklar din golf.

träningspassen finns på olika tider

välj mellan olika typer utav gruppträningar

du tränar upp till två gånger per vecka

träna tillsammans med golfvänner, familjen och lär känna nya golfare

Säsongskortet kostar 1750kr/person och går att köpa redan nu. För mer info klicka här

Nytt för 2020 är att du kommer även kunna välja att köpa ett 10 kort ( i klippkortförmat).

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 utav säsongen. Pris 1500kr/person

Resa till Sydafrika

Här är en unik resa till Sydafrika. Time travel

har inkluderat allt som man bör se under

dessa dagar, så om ni är nyfikna, får ni gärna

lämna in den intresseanmälan till Time

travel. Det förbinder ingenting utan är

endast som sagt en intresseanmälan. Läs

mer här.

Årsfakturering
Fakturering av årsavgi�en kommer att ske i början av januari. Fakturan kommer i år att gå ut

via mail. Gå gärna in i MinGolf och se så att din mailadress stämmer. 

Har du ingen mailadress registrerad så kommer fakturan komma med post som vanligt.

Receptionen och shopens öppettider
Den 15 december är sista dagen vi har öppet för säsongen. Vi öppnar upp igen den 13 januari

och har sedan öppet måndag-fredag mellan klockan 9 och 12.

https://www.akgk.se/sv-SE/tr%C3%A4na-shop/s%C3%A4songskortet-39316544?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juloeppet_i_shopen_14_15_december&utm_term=2019-12-11
https://www.akgk.se/2019/11/11/sv-SE/golfresa-till-sydafrika-2021-43673740?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juloeppet_i_shopen_14_15_december&utm_term=2019-12-11


Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
Sweden

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfbanan AB
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