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Nyhetsbrev nr 10-2021

30 april öppnas greenen på hål 1

E�er 7 månader av väntan är det äntligen dags att öppna 1:ans green. Tack för ert
tålamod och ett stort tack till er som hjälpte till med torvningen. 

Greenen ser väldigt fin ut men banarbetarna flaggar för att den kan upplevas som något
trögare att putta på än de andra greenerna trots att den klipps på samma höjd. Anledningen
till det är att de dressat och gödslat denna green mer än de andra. Nu ser vi fram emot många
sänkta puttar.
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Anmäl din ankomst 15 minuter före din starttid

Tänk på att när du bokat en starttid så måste du ankomstregistrera dig på följande sätt:

Kom in i receptionen

Via apparna MG bokning eller OnTag

På terminalen i vestibulen

Ring oss om du är sen till din tid eller inte vill komma in pga smittorisk

Om du inte anmält att du är på plats så kan vi komma att ge din tid till någon annan. Att
anmäla sin ankomst gäller i princip på alla banor så ta som regel att anmäla dig oavsett var
du spelar.

Banvård & säkerhet - för allas bästa

Nedslagsmärken

Ett vanligt bekymmer på golfbanor är nedslagsmärken. Alla vill vi ha fina jämna greener men
det är omöjligt att få om inte nedslagsmärken lagas. Vi uppmanar därför alla att vid första tee
visa upp sin greenlagare för sina medspelare. Genom att ha greenlagaren lättillgänglig i
fickan så hoppas vi på flitigt användande och inga nedslagsmärken. 

Glöm inte kratta e�er dig i bunkern. 

Förra året fanns det inga krattor i bunkrarna och tyvärr är det många som fortfarande tror att
man inte ska kratta e�er ett bunkerslag men det ska man. Krattorna ligger utlagda så använd
handske eller handduk när du håller i krattan för att undvika smitta.



Säkerhet på banan

Vid några tillfällen har det hänt att spelare inte ropat FORE trots att dennes boll landat väldigt
nära och i vissa fall till och med rullat förbi andra parti på banan. För allas säkerhet vill vi
påminna om vikten av att ropa FORE om bollen riskerar att trä�a någon.

Banpersonalen har alltid företräde på banan. Invänta klartecken med uppsträckt arm, svara
med likadant tecken innan du slår. Titta på filmen nedan.

Korthålsbanan - tee på hål 1 flyttad

För att vi ska få fler och längre inspelsvinklar
på den nya pitchinggreenen så har vi flyttat
tee hål 1 på korthålsbanan. 

Demodagar

https://youtu.be/4lSpyvNONaA?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=30_april_oeppnas_greenen_paa_haal_1&utm_term=2021-04-29


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

Avsluta prenumerationen

De kommande dagarna så kommer vi att ha demodagar med Cobra och Titliest. Även i år
bokas samtliga tider för fitting under våra gemensamma event via titleist.se. Du bokar din tid
via https://www.titleist.se/events Leta upp Åkagårdens golfklubb och gör din bokning där. Du
kan även boka din tid hos oss i receptionen.
Vill du komma på Cobras utprovning så bokar du din tid i receptionen. 

Välkommen!
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