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Nyhetsbrev maj 2021
Hej kära medlemmar!

Golfsäsongen är igång, och det är så kul att vi äntligen får träffa er på golfklubben!

Som ni vet så har vi tyvärr fått en trög start för våra greener. Efter en ovanligt snörik vinter har vi
fått angrepp av snömögel på de flesta greener. Vi är inte ensamma om problemet, utan många
Stockholmsklubbar har en liknande situation.

Vi gör precis allt vi kan för att få fart på växtligheten på greenerna! Greenerna är vertikalskurna,
hjälpsådda samt gödslade. Vi ser nu att fläckarna långsamt börjar växa ihop, så lite mer värme så
ska det nog hända en hel del framöver.

Våra provisoriska greener som vi har på hål 5 och hål 10 tror vi kommer gälla fram till mitten på
maj, men rundorna är ändå hcp-grundande.

Ytorna med nylagt gräs runt våra bunkrar öppnas för spel från tisdagen den 4 maj.

Under denna vecka arbetar vi också med att byta ut sanden i bunkrarna på 4-hålsbanan. Även
dessa bunkrar kommer få vår nya, ljusa kvartsitsand som vi har på 18-hålsbanan! Under denna
vecka kan det hända att du på 4-hålsbanan hamnar i en bunker som tillfälligt är utan sand. Om det
händer får du givetvis fri lättnad och kan droppa dig i flagglinjen bakåt.

Rådande tävlingsförbud är i dagsläget förlängt till 23 maj. Det innebär att vi under denna tidsperiod
inte kan genomföra några golftävlingar inklusive de veckogolftävlingar som arrangeras av
seniorkommittén, onsdagsklubben och damkommittén. Våra kommittéer arrangerar dock
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Information från våra
tränare!
Nu när säsongen är fullt igång är det verkligen
läge att tänka på hur du kan utveckla ditt
golfspel?

Våra duktiga tränare Eva och Jakob hjälper dig
att ta ditt golfspel till nästa nivå.

I länken kan du läsa om Lunchträning, Kom
igång-dag och Eva och Jakobs golfvecka.

Information från våra tränare >>>

Nu drar årets
juniorträningsgrupper
igång!
Vi har plats för fler juniorer som vill träffa andra
barn och ungdomar och utveckla sitt golfspel i
en lekfull miljö.

Vi har träningsgrupper för barn från 5 år och
uppåt!

Vi behöver fler

sällskapsgolf tillsvidare. Tävlingsförbudet kan förlängas ytterligare och kommuniceras ut veckovis
från Svenska Golfförbundet.

Mvh Claes Berfeld
Klubbchef Åkersberga GK

Information om våra juniorträningsgrupper >>>
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klubbvärdar!
Som klubbvärd är du klubbens ansikte ute på
banan! Du ser till att alla trivs och hjälper till att
skapa ett bra och trivsamt speltempo.

Klubbvärdspassen är fördelade på fredag,
lördag och söndag i pass om 4 h.

Om du är intresserad kontaktar du vår
klubbvärdsansvarige Christer Fall.
christer.fall@gmail.com

Nya laddboxar vid
parkeringen!
Om du har en laddhybrid eller elbil så har du
nu möjlighet att ladda din personbil på
golfklubben! Vi har satt upp 3 st laddboxar vid
vår parkering på väggen mot verkstaden.

Du betalar enkelt med valfritt VISA/MasterCard
direkt i laddboxen. Kostnad: 3,50 kr/kwh

Uppdatering av hemsida!
Klubbens hemsida har fått en ordentlig
uppdatering inför årets golfsäsong. Hemsidan
har fått en ny layout, med delvis ny
menystruktur.

Flera medlemmar har efterfrågat en snabbare
väg in till klubbens kommittéer varför vi nu har
en direktknapp till kommittéerna direkt från
startsidan.

Padelbanan något
försenad
Vår padelbana har blivit något försenad pga
rådande pandemi. Utifrån den information vi
har just nu kommer banan kunna öppna i

Nya hemsidan >>>
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mitten på maj.

Är du sugen på att testa så kommer
padelracketar att finnas för uthyrning i
golfshopen.

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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