
Aktuellt banstatus

I skrivande stund är banan grön och fin men
det är fortfarande vinterspel som gäller
e�ersom det är väldigt ski�ande
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Nyhetsbrev nr 2-2022

SÄSONGSKORTET 2022

Gruppträning när det är som bäst. Genom att boka din plats på Säsongskortet 2022 så har du
sedan möjligheten att gå på regelbunden schemalagd träning under hela säsongen med start
i april månad. Pris:1695kr/person eller 1500kr för ett klippkort på 10 gånger.

För mer info klicka här. Anmälan görs till john@akgk.se
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temperatur.
För aktuell banstatus klicka här!

Driving Rangen är öppen och där finns både
värme och belysning så det går bra att träna
även mörka kyliga kvällar.

Öppettider reception & shop

Receptionen och shopen är nu öppen
måndag till fredag mellan klockan 9 och 12.
Det kan dock vara stängt pga möten,
utbildning eller andra uppdrag så hör gärna
av dig före ditt besök om du behöver vår
hjälp.

From den 1 mars är vi på plats alla vardagar
9-16. Välkommen.

Fakturan 2022 är mailad. Möjlighet till autogiro eller delbetalning.

Fakturan avseende 2022 års medlemskap har mailats ut till samtliga medlemmar den 4-14
januari. Om du inte fått fakturan, titta först i din skräppost innan du kontaktar oss för att få en
ny mailad till dig. Du kanske har bytt mailadress, gå in på mingolf för att se så vi har rätt
mailadress till dig. Här kan du också själv ändra om något är fel.

Det finns möjlighet till delbetalning av fakturan genom More Golf. Gå in på deras
hemsida: https://golf.se/moregolf/

eller autogiro via Sitra:
https://www.sitra.se/run/gain....

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!

Använd ditt friskvårdsbidrag till årsavgi�en

Från och med 2018 är golf friskvårdsberättigande. Du använder din faktura samt kvitto på att
du erlagt densamma (betalning via internetbank, skriv ut transaktionen) som underlag. Den
del som heter "spelavgi�" på fakturan är avdragsgill.  Dessa handlingar ger du till din
arbetsgivare för att få den ersättning som gäller på din arbetsplats. 

Vill du läsa mer om friskvårdsbidrag, klicka på länken nedan.

https://golf.se/friskvardsbidr...
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