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Nyhetsbrev nr 13-2021

Ta hand om Mor!

Boka er morsdagsmeny - hos oss eller från
oss! Vi erbjuder en 2 - rätters meny att njuta
hos oss i restaurangen på Åkagården eller
som TAKE AWAY.  Kanske vill ni att mor ska
ha det lite extra bra nästa söndag och vill
bjuda henne på en riktigt god middag. Väljer
ni att äta hos oss bokar ni bord på 0431 -
361055, vi har sittningar 12.00 eller 14.30
eller så bokar ni er meny att ta med hem. 
BOKA TAKE AWAY HÄR. Take Away hämtas i
restaurangen på Åkagården 10.00 - 12.00
söndagen den 30:a maj.

 Varmt välkomna med era beställningar!
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Trivselspel för dig som är över 30 och har över 30 i hcp

Vi spelar prestigelös golf med ett glatt humör och utan tävlingsinslag. Vi spelar mixade 4
bollar med varierad sammansättning vilket innebär att Du lär känna nya trevliga golfvänner.

Vi spelar varannan söndag och har starttider mellan 17 och 18.

Första speldagen är den 13 juni, övriga speldagar är 27 juni, 11 juli, 25 juli och den 8 augusti.

Tveka inte att anmäla dig. Begränsat antal spelare varje tillfälle. Först till kvarn gäller. Sista
anmälningsdagen är onsdagen före speldagen.

Anmälningslista finns på anslagstavlan i klubbhuset.

Har du frågor så går det bra att kontakta någon ur medlemskommittén. Uppgi�erna hittar du
här.

Hur gör du e�er att du slagit ditt bunkerslag?

Underlätta för dig själv, dina medspelare och banpersonalen genom att alltid kratta bunkern
e�er dig och lägg tillbaka hela krattan nere i bunkern.

Lämna alltid bunkern så som du själv vill finna den - krattad och fin. Bunkerkrattan lägger du
helt tillbaka nere i bunkern i spelriktningen för att underlätta för banpersonalen när dom
klipper runt bunkrarna. Titta gärna på videon framtagen av Svenska Gol�örbundet.

Tack för att du hjälper till!
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Puttkurs med John

Det lilla slaget som gör den stora skillnaden! 

kl. 10.00-10.40 150kr/person.

Anmälan görs på mail till John@akgk.se

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens GK
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