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Nyhetsbrev nr 15-2021

Nu är vi i gång med årets tävlingsverksamhet

Nu är vi äntligen i gång med årets Tävlingssäsong. Ett uppdaterat tävlingsprogram finns att
hitta på hemsidan, klicka här!

Känner du för att tävla lite mer så här i början på tävlingssäsongen så har vi en Utbytestävling
på Ängelholms GK den 13 juni.  Tävlingen är en singeltävling i fyra klasser.
Klass A slaggtävling
Klass B slaggolf
Klass C slaggolg
Klass D poängbogey (9 hål)

Alla startande får Giveaways.

Tävlingens sponsor är Ica Supermarket. Du anmäler dig som vanligt på MinGolf. 
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Avsluta prenumerationen

Välkommen till Svensk Golf
Garmin Tour!

Årets roligaste gol�ävling arrangeras i år på
15 golfklubbar i Sverige och det vinnande
laget/lagen från varje kval spelar däre�er
final på Hooks Herrgård den 24-25
september. Den 8 juli kommer tävlingen till
oss på Åkagården.

Är det ditt gäng som är Sveriges bästa
scramblelag? Anmäl dig och ditt lag på
MinGolf! Vi ses!

Ny medlemsundersökning på gång!

Den 23 juni kommer häl�en av klubbens medlemmar att få den första enkäten av årets
medlemsundersökning, Players 1st i sin mailkorg. OBS att den kan hamna i skräpkorgen. För
oss på klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att
delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska
Gol�örbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs frågor om bland
annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För oss i klubbens ledning är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur ni
medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och
klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens
framtid. 

Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till häl�en av
medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra undersökningen skickas ut den 25 augusti, för dig
som inte får en mailinbjudan nu i juni.

Återigen, stort tack för din medverkan!

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens GK
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