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Nyhetsbrev nr 17-2021

Sommarens grillkvällar
Torsdagar under sommaren betyder grillkvällar här på Ostbutiken Åkagården. Massor av goda
tillbehör dukas fram på vår bu�é och ni får sedan kött & andra godsaker direkt från grillen.
285:- per person

Vi startar 18.30 - boka bord på 0431 - 361055 eller på info.akgk@ostbutiken.com

Datum för grillkvällar 8/7, 15/7, 22/7, 29/7 samt 5/8

Ni är alla väldigt varmt välkomna!
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Kommande tävlingar

4/7 Jubileumsdagen 8/7 Svensk Golf Garmin Tour 2021

BOLLKAPTENEN ansvarar för att vi är rädda om varandra och banan!
Nu går vi in i en period med extra högt tryck på banan. Vi vill därför påminna om några saker
så att det blir en trevlig runda för alla.

Spelaren med lägst hcp i bollen är BOLLKAPTEN och har huvudansvar för säkerheten i bollen.
Bollkaptenen ser också till att speltempot hålls och att alla vårdar banan.  

INNAN DU SLÅR - tänk, hur långt och ev snett kan jag slå – finns det risk att bollen
trä�ar någon annan? Om du tvekar, vänta med ditt slag!

Visa alltid din GREENLAGARE för medspelarna på 1:a tee.

KRATTA bunkern e�er dig.

Tack för att du hjälper till att ge alla en bra golfupplevelse.

Tillfälligt stopp för nya medlemmar
Vi har glädjande nog ha� en stor tillströmning av nya medlemmar det senaste året. Nu har vi
nått en nivå som gör att vi inte har möjlighet att ta emot fler medlemmar
utan inför ett tillfälligt stopp. De som är intresserade av att bli medlemmar i vår klubb kan
sätta upp sig på kö. 

Köavgi� (kalenderår):

200 kr (22 år eller äldre)
100 kr (21 år eller yngre)

Den dag köavgi�en registreras på vårt konto sätts du upp i kön.



JUNIpokalen Herrar+damer (sponsor J
Bolin)

Scr-pris: Edelstams Sommarpokal (sponsor
C Edelstam)

Huvudsponsor Ica Nära Grevie

Deltävling i Svensk Golf Garmin Tour 2021
Spelformen är Texas Scramble fyrmannalag
slagtävling netto.

18/7 Hammerslaget

Klass A: Slag
Klass B: Slaggolf
Klass C: Pb

Tävlingen har även ett SCR-pris

Sponsor Hammerglass

1/8 Slaget för Stefan Paulssons
Cancerfond

En klass Greensome, Pb.
I samarbete med Forget Foundation.

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