
Vi behöver hjälp av
medlemmar som kan

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

Banöppning 2021
18-hålsbanan öppnar för säsongen fredagen den 23 april. De tre greener som varit dåliga hela
våren har inte kommit igång på det sätt vi hoppades. För att inte skapa större skador som ger mer
problem senare under säsongen så har vi beslutat att öppna upp banan med tre st provisoriska
greener. Detta gäller hål 5, hål 10 och hål 14.

Vi kommer givetvis göra allt vi kan för att få igång dessa greener så fort som möjligt, men för
stunden är detta det bästa vi kan göra! Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Med anledning av att banan öppnar med tre st provisoriska greener så kommer greenfeen
tillsvidare vara reducerad till 300 kr alla dagar i veckan. Inga andra rabatter gäller.

När vi nu öppnar banan så behöver vi avvakta något med spel på de nyanlagda gräsytorna runt
våra nya bunkrar. Dessa ytor är markerade med blå/gröna pinnar (onormala markförhållanden).
Hamnar du där måste du utan plikt droppa vid den vita plattan som finns i närheten på fairway.

Våra nya bunkrar får du däremot gärna spela ifrån! :-)

Med förhoppning om värme för bättre växtlighet!

/Åkersberga Golfklubb
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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

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

Adresskälla: Detta nyhetsmail går ut till samtliga medlemmar.
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