
Vi behöver fler resurser
till frivilligkåren!
Vi har några fantastiska medlemmar i
frivilligkåren som hjälper till att hålla snyggt och
fint runt klubbhus och bana. Det ingår inte
skötsel av själva banan, utan mer områdena
runt omkring.

Vi behöver fler frivilliga som kan hjälpa till! Vi
har ett härligt gäng med god stämning.
Klubben bjuder på kaffe och lunch i samband
med våra träffar.

Planen är att träffas varannan måndag fm. Om
du är intresserad eller vill ha mer info, vg
kontakta Vivianne Hudin på 070-5816369 eller
vivianne.hudin@gmail.com.

ps. Du förbinder dig inte att vara med varje
gång, utan ställer upp det du kan.

Personal shopper 
Tisdagen den 22 juni har möjlighet att få hjälp
av vår Personal shopper. Bokade tider från
16:00, bokas i receptionen senast måndag 21
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juni 18:00. Max 3 personer/sällskap. Först till
kvarn...

Telefon: 08-54069170

Anneli Skoog från Abacus kommer till vår
golfshop och guider dig/er i sommarens
garderob. Golfshopen bjuder på bubbel och
tilltugg. 

Välkommen!

Rangebollar
I våras bytte vi till en ny bollmodell på vår
driving range. Svinnet har varit stort, och vi har
för stunden för lite bollar i omlopp på vår
driving range.

Vi vill påminna om att rangebollarna endast får
användas på vår driving range och vårt
övningsområde. Det är helt förbjudet att spela
med rangebollar på någon av våra golfbanor.

Tänk också på att ni som slår långt absolut inte
får slå över nätet på driving rangen.

Då vår nuvarande rangeboll är helt slutsåld för
detta år kommer vi resterande del av säsongen
att mixa våra gamla rangebollar med de nya i
bollmaskinen. Planen är sedan att gå tillbaka
bara till vår nya bollmodell igen från säsongen
2022.  

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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