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Subject: Bokningsinfo 2021

Date: 19 April 2021 at 15:31
To: Christopher Friis chrfri@me.com

Nyhetsbrev för dig som är medlem i Åkersberga GK. Visa som webbsida

Bokningsinfo 2021
Allt spel på vår 18-hålsbana ska bokas fr o m 2021. Vi använder oss inte längre av bollränna, utan
har bokningsbara tider från 05:00-21:00. Före och efter dessa tider gäller startförbud.

Du som är medlem i Åkersberga Golfklubb kan ha max 3 st bokade tider varje vecka, varav 1 st
helgtid.

Gäster får boka sin starttid tidigast 4 dagar innan spel.

Du som är Aktiemedlem, Årsmedlem, Vardagsmedlem samt Juniormedlem får ta med dig upp till 3
st gäster som får 20% rabatt på gällande greenfee.

UTBYTESTIDER
Gäller endast dig som är Aktiemedlem, Årsmedlem eller Juniormedlem.

Österåkers GK, Västerled
20 personer/vecka spelar fritt
Bokas via telefon hos Österåker, tidigast en vecka innan spel
Start 1 maj

Vallentuna GK
24 personer/vecka spelar fritt 
Bokas via telefon hos Vallentuna, tidigast en vecka innan spel
Start 23 april
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Vi behöver hjälp av
medlemmar som kan
hjälpa till som faddrar!
Kan du tänka dig att hjälpa till att ställa upp
som fadder för våra nya golfare, och hjälpa
dem att ta första kliven in i golfklubben?

Vi behöver hjälp av dig som kan ställa upp
några tillfällen och vara med som fadder över 9
hål. Fadderrundorna är alltid fredagar vid 16:50
samt 17:00. Du får givetvis en bra introduktion
innan vi kör igång!

Kan du tänka dig att hjälpa till? Kontakta Taco
Rensink som är fadderansvarig:
taco.rensink@yahoo.se

Arninge GK
Fritt spel under juli månad
Bokas via Min Golf, tidigast en vecka innan spel

VÄNSKAPSGREENFEE
Gäller endast dig som är Aktiemedlem, Årsmedlem samt Juniormedlem

På vardagar har våra medlemmar tillgång till en vänskapsgreenfee med Österåkers GK-Västerled,
Täby GK, Sigtuna GK, Viksjö GK, Troxhammar GK samt Mälarö GK. Exakta villkor finns på vår
hemsida under fliken "Medlemsinfo".

FADDERRUNDOR
Om du ännu inte spelat upp för grönt kort så har vi varje fredag eftermiddag avsatt tider för detta.
Har du egen fadder kan du boka 16:30 eller 16:40. Vill du spela med fadder från klubben kan du
boka 16:50 eller 17:00. Bokas via telefon i receptionen.

NO SHOW - AVBOKNINGSAVGIFT
Om du har bokat en starttid där någon eller några inte dyker upp i bollen debiterar vi 50% av
gällande greenfee i avbokningsavgift. Detta gäller både medlemmar och gäster, och debiteras den
i bollen som har bokat tiden. All avbokning ska ske senast 2 h innan starttid.

Åkersberga Golfklubb, Bränsle Gård, Åkersberga
E-post: kansli@akersbergagk.se | Webb: www.akersbergagk.se

Adresskälla: Detta nyhetsmail går ut till samtliga medlemmar.

Avprenumerera Redigera profil Prenumerera
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