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Nyhetsbrev nr 12-2021

Demodag med Ping 20 maj

Den 20 maj kommer Ping till oss. Mellan
16.00 och 19.00 har du möjlighet att boka in
en tid för utprovning.

Du bokar din tid i receptionen 0431-41 77 30.

Välkommen!

Pumahelg i shopen

Den 13 - 16 maj har vi erbjudande på Puma kläder. Köp en
nederdel och du får köpa en överdel med 25 % rabatt. 
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Du kan blanda mellan dam och herr kläder.

Gäller ej regnkläder.

Start på hål 10

Det är fortfarande många som vill spela golf och det är fantastiskt kul tycker vi.  Vi vill dock
påminna om att man inte får börja sin rond på hål 10 innan klockan 9. Detta för att
banarbetarna ska hinna arbeta undan. Om du startar från hål 1 så får du givetvis fortsätt spela
på hål 10 även före 9.

Golfresor våren 2022

Nu är resorna till våren 2022 ute och det bokas på flitigt. Just nu är det preliminärt fullbokat
till Grekland men reservlista finns. Mallorca finns fortfarande platser kvar, så finns det intresse
för detta så vänta inte för länge, platserna försvinner fort.

Pula

Costa Navarino

Ni är välkomna att höra av er till mig!  Frasse 0706-395035 eller frasse@akgk.se

Spel på banan med John

Nu i maj månad i mån av plats på banan har du eller ni möjligheten att boka en spellektion tid
med mig. Här lägger vi 1,5 timme på stora banan med analysering och strategi utav ditt spel.
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Pris:
1 person 1500kr
2 personer 750kr/person
3 personer 500kr/ person

För bokning av lektionstid skicka mail till john@akgk.se eller ring på  0709- 18 00 55.

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens GK
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