
View in browser

Nyhetsbrev nr 24-2021

Slagmatta & vagnförbud

From den 23 november är det obligatoriskt att använda slagmatta på den del av spelfältet
som som är klippt till fairwayhöjd eller lägre. Du hittar lådan med slagmattor vid vagnboden.

På grund av de stora regnmängderna vi fått under hösten så är banan för blöt för att använda
vagn. Därför är vi tvungna att införa vagnförbud.

Gäller vid frost

Om det är frost på banan så är det startförbud tills frosten har försvunnit. Detta gäller både
18-hålsbanan, Korthålsbanan och övningsområdet.

Gräset har fortfarande inte hunnit invintra och innehåller mycket vatten. Vid frost bryts
grässtrået av om man trampar på det och det blir stora skador. Beträd därför inte banan om
den är frostvit.

Hur vet jag att det är frost och inte dagg? Om du drar handen i gräset och daggen försvinner,
är det dagg. Om du drar handen i gräset och det vita inte försvinner, är det frost. Det kan vara
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svårt att se detta på håll, ibland är det enda sättet att veta att just dra handen i gräset. Detta
hoppas vi att ni respekterar.

Så fort gräset invintrat kommer vi att sätta ut flaggor på vintergreenerna som kommer att
kunna användas när det är frost.

Tack för att du är rädd om banan och visar hänsyn!

Ändra kategori

Vill du ändra din medlemskategori till nästa år så vill vi veta det senast den 1 december. Du
kan läsa mer på hemsidan om de olika kategorierna. Har du några frågor så tveka inte att
kontakta oss. 

Info om våra kategorier

Banstatus

Aktuell banstatus
- ordinarie greener
- vintertee
- slagmatta
- vagnförbud gäller
- toaletterna på banan är avstängda
- 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

Anmälan till Juniorträning säsong 2022

Nu är det dags att skicka in er anmälan till nästa säsongs juniorträning. Skicka ett mail
till juniorkom.akgk@gmail.com

Ange namn och personnummer på den som ska träna samt förälderns namn, mail och
telefonnummer.

Mer information om träningen kan du läsa på vår hemsida.

Hoppas vi ses!

Info Juniorträning
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