
Golfbanan ligger fortfarande i
vinterskrud!

Vintern fortsätter hålla ett hårt grepp om
Skåne och det åks både pulka och
längdskidor på banan. Även om det är
jättehärligt att golfbanan kan utnyttjas till
vinteraktiviteter så hoppas vi ändå snart att
gräset blir grönt och vi kan spela golf igen!
För aktuell banstatus klicka här!

View in browser

Nyhetsbrev nr 2-2021

Fakturan 2021 är mailad. Möjlighet till autogiro eller delbetalning.
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Fakturan avseende 2021 års medlemskap har mailats ut till samtliga medlemmar den 7-8
januari. Om du inte fått fakturan, titta först i din skräppost innan du kontaktar oss för att få en
ny mailad till dig. Det finns möjlighet till delbetalning av fakturan genom More Golf. Gå in på
deras hemsida: https://golf.se/moregolf/

eller autogiro via Sitra:
https://www.sitra.se/run/gain....

För kortare avbetalningsperiod, max 3 månader, kontakta Cia på cia@akgk.se

Om du vill göra någon förändring av medlemskategori etc, så är vi tacksamma om du
kontaktar oss, gör ingen ändring på redan skapad faktura. Glöm inte att ange ocr nummer på
din inbetalning, tack!

Använd ditt friskvårdsbidrag till årsavgi�en

Från och med 2018 är golf friskvårdsberättigande. Du använder din faktura samt kvitto på att
du erlagt densamma (betalning via internetbank, skriv ut transaktionen) som underlag. Den
del som heter "spelavgi�" på fakturan är avdragsgill.  Dessa handlingar ger du till din
arbetsgivare för att få den ersättning som gäller på din arbetsplats. 

Vill du läsa mer om friskvårdsbidrag, klicka på länken nedan.

https://golf.se/friskvardsbidr...

ALLA HJÄRTANS TAPASLÅDA MED MINIDESSERT 259:-

Vi ger dig chansen att överraska någon som du tycker om eller någon som gör dig extra glad -
beställ en tapaslåda full av godsaker, tapaslådan innehåller - minst fem ostar och ett gäng
riktigt goda charkuterier, oliver, lökar & semitorkade tomater. Det ingår dessutom två
minidesserter! Vi kommer även att ha chokladdoppade hjärta med lakritsfudge från
Chocolatte i Helsingborg - vansinnigt goda - ett hjärta kostar 49:-

Tapaslådorna hämtas på Åkagården lördag 13:e februari 11.00 – 14.00

Ni bokar enkelt på www.ostbutiken.com

Varmt välkomna med era bokningar!
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Öppettider reception & shop

Receptionen och shopen är nu öppen
måndag till fredag mellan klockan 9 och 12.
Det kan dock vara stängt pga möten,
utbildning eller andra uppdrag.

From den 1 mars är vi på plats alla vardagar
9-16. Välkommen.

SÄSONGSKORTET 2020

”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 utav gruppträningar

du tränar upp till två gånger per vecka

träna tillsammans med golfvänner, familjen och lär känna nya golfare

Säsongskortet kostar 1900:- per 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 (som klippkort). Detta kortet riktar sig
till dig som känner att du inte har tiden eller möjligheten att delta under hela säsongen men
ändå vill delta under delar av säsongen. Pris 1500:- per person

OBS: 10 kortet gäller endast under säsongen 2021. Det är samma regler vid bokning av träning
som för övriga deltagare av säsongskortet.

Boka din plats hos John på 0709-18 00 55 eller john@akgk.se

Hur fungerar Säsongskortet:
Så här kommer det att gå till när du ska boka din plats på de olika passen. Alla passen
kommer att ligga upplagda i en app som du hämtar hem i appstore vid namn BokaMera. När
du har plockat hem appen så ska du skapa dig en profil för att kunna boka (följ
instruktionerna). När du väl har skapat dig en profil så letar du rätt på mig under namnet
JS_inmovement där hittar du en kalender som du sedan bokar dina tider i. Det kommer att
synas när det är fullt eller om där är platser kvar på de olika datum som du väljer mellan.

Kalendern kommer först att vara tillgänglig för bokning den 29 mars 2021.

Våra huvudsponsorer

tel:0709-18 00 55
mailto:john@akgk.se


Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
Sweden

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Åkagårdens GK
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