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Nyhetsbrev nr 22-2021

Banstatus

Aktuell banstatus
- ordinarie greener
- vintertee
- lägesförbättring 1 klubblängd på spelfältet med fairwayhöjd eller lägre
- banan är ej handicapgrundande
- vattenkranen vid hål 12 och vid vagnboden är avstängt
- i samvarorummet finns det möjlighet att köpa ka�e, dryck och tilltugg, betalning med swish.

Aktuell banstatus hittar du på vår hemsida .

Förköpskampanj Cryo elvagn
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Just nu har Moby Dick, som säljer Cryo
elvagnar, en förköpskampanj.

Köp vagnen nu, med leverans i slutet av
november, och få tillbehörskit (4 delar) på
köpet värde 1.172 kr.

Tillbehören är:
- paraplyhållare
- scorekortshållare
- batterikorg
- dryckeshållare

Är du intresserad av att beställa så kontakta
oss i receptionen så hjälper vi dig!
Kampanjen gäller så långt lagret räcker dock senast den 15 november. 

Vintergolfen

Söndagen den 7 november drar årets
Vintergolf i gång. Jämna veckor är det start
från hål 10 och ojämna från hål 1.

Bokning ska ske med hänsyn till övrig
golfverksamhet. Vill man endast spela hål
10-18 jämn vecka ska rundan bokas ca 2
timmar tidigare från hål 1 så att hål 10 är
”bokad” när man kommer dit.

Regler och mer information hittar du här!

Ostbutiken Åkagården

Vår andra säsong här på Åkagården har passerat. Tusen tack alla ni goa gäster som kommit till
oss - det har varit så kul att ta hand om er! 

Precis som förra året så finns det möjlighet att köpa ka�e, dryck och tilltugg i
samvarorummet. Betala gör du med swish. 

Ni är så varmt välkomna tillbaka i mitten av mars 2022!

Reception & shopen

Fr o m 1 nov är reception och shop öppen säkrast mån-fre 9-12 men vi finns o�ast på plats till
16. Ring gärna innan ditt besök om du behöver vår hjälp.
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