
Reception och shop öppnar måndagen den
17 januari igen. Vi har öppet måndag till
fredag klockan 9-12. Om du behöver komma i
kontakt med oss övrig tid, maila på
info@akgk.se så hör vi av oss så fort vi har
möjlighet.

Från den 28 februari är vi på plats alla
vardagar mellan 9 och 16.
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Nu har vi påbörjat faktureringen av årsavgi�erna för 2022. Som ett led i vårt miljöarbete så
mailar vi fakturan till alla som har en e-postadress registrerad, så håll utkik i inkorgen men
även mappen med skräppost där den ev kan hamna. De medlemmar som inte har någon e-
post registrerad kommer att få fakturan hemskickad via post.

Delbet alning  av din fakt ura
Det finns möjlighet till delbetalning av fakturan genom MoreGolf, tryck på länken för att läsa
mer. 

För kortare avbetalningsperiod, max 3 månader, kontakta Cia på cia@akgk.se

Om du vill göra någon förändring av medlemskategori etc. så är vi tacksamma om du
kontaktar oss, gör ingen ändring på redan skapad faktura. Glöm inte att ange ocr-nummer på
din inbetalning, tack!

Fräscha upp minnet

Snart drar en ny härlig golfsäsong i gång. Passa på att fräscha upp minnet och titta igenom
några av de filmer med golfregler som Svenska Gol�örbundet har g jort. Du hittar filmerna på
vår hemsida. 

Golfregler

Anmälan till Juniorträning säsong 2022

Nu är det dags att skicka in er anmälan till säsongens 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

Våra huvudsponsorer

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

Avsluta prenumerationen
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