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Nyhetsbrev nr 5-2021

Torsdag den 18 mars kl 13.00 öppnar ordinarie greener!

Imorgon, torsdag den 18 mars, kl 13.00 öppnar vi ordinarie greener!

Ettans green växer ihop fint e�er ombyggnaden i höstas men vi spela mot provisorisk green
på det hålet ett tag till. För övrigt gäller följande:

ingen slagmatta

vintertee (ordinarie tee när gräset börjat växa)

obligatorisk krattning av bunkern, använd gärna handske eller handduk lindad runt
krattska�et

lägesförbättring 1 klubblängd, på spelfältet som är klippt i fairwayhöjd eller lägre

skador gjorda av fåglar, på spelfältet som är klippt i fairwayhöjd eller lägre, betraktas
som mark under arbete. Fri dropp närmaste vägen ut dock ej närmre flagg

golfbil tillåtes om du har läkarintyg

banan är inte hcpgrundande
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Ostbutiken

Restaurangen är öppen varje dag mellan 9
och 15. 

Lunch, fika, ostar och charkuterier finns så
klart. Räksalladen är färdig och rosévinet
väntar på er. 

Tänk på att all mat även finns som take
away.

Varmt välkomna in till oss!

vänligen återlämna alla slagmattor

så snart det frostfritt sätt dricksvattnet och trycklu� igång

Vid frost och/eller frusna greener gäller som alltid spel mot vintergreener oavsett om
flaggorna sitter i eller ej på ordinarie greener.  Vänligen beträd ej greener som är vita av frost.

Vid denna årstid, då det förekommer nattfrost, rekommenderar vi att ni bokar starttid e�er
lunch om ni helst vill spela på ordinarie greener.

Korthålsbanan och driving rangen

Korthålsbanan, övningsområdet och driving rangen är öppna.

Uppdaterade Covidregler

FLAGGSTÅNGEN
Vi rekommenderar att flaggstången alltid lämnas kvar i hålet vid spel på green.  

HÅLET
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

BUNKRAR – OBLIGATORISK KRATTNING
Obligatorisk krattning i bunkrarna gäller. Samtliga fotavtryck och området för stans och sving
ska krattas.
Vi rekommenderar att ni använder handske eller handduk lindad runt krattska�et vid
krattning.

Våra huvudsponsorer



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