Nyhetsbrev för dig som är medlem i Åkersberga GK.

Visa som webbsida

Nyhetsbrev juli 2021
Hej kära medlemmar!
Vi går nu in i högsommaren, och banan är riktigt fin! Passa på att ta några härliga
sommargolfrundor i detta underbara väder. Vår sommargreenfee gäller 5 juli - 1 augusti och är 490
kronor alla dagar i veckan.
Missa heller inte möjligheten att spela på Arninge GK under juli, se info nedan.
Som ni säkert vet så hade vi i år en dålig start på våra greener med ganska stora vinterskador. Vi
har nu satt oss ned tillsammans med vår bankonsulent från Svenska Golfförbundet för att
diskutera åtgärder för att inte få en så pass dålig start igen. Vi kan garantera att vi kommer göra
allt som står i vår makt för att öppna upp banan med bättre greener kommande vårar.
Bl a kommer vi lufta våra greener mer, vi kommer mer frekvent ta jordprover och vi kommer börja
så in en annan grässort i greenerna.
Men njut nu ordentligt av den härliga sommaren...
Mvh Claes Berfeld
Klubbchef Åkersberga GK

Golfvecka 5-11 juli!
Missa inte att anmäla dig till våra roliga
tävlingar under vår golfvecka 5-11 juli!
Anmälan till samtliga tävlingar sker via Min

Golf.
- Måndag 5 juli - 2 generationer, 2mannascramble
- Onsdag 7 juli - Onsdagsklubben Open,
Singeltävling
- Torsdag 8 juli - Sommarslaget by Abacus,
Singeltävling
- Fredag 9 juli - Restauranggolfen, 4mannascramble
- Lördag 10 juli - Irish Greensome, Partävling
- Söndag 11 juli - KM Foursome, Partävling

Spelutbyte med Arninge
GK under juli månad!
Du som är Aktiemedlem/Årsmedlem spelar helt
fritt på Arninge GK under juli månad.
Du som är Vardagsmedlem spelar helt fritt på
Arninge GK vardagar under juli månad.
OBS! Detta gäller endast för sällskapsspel och
ej under tävlingar. Bokning sker tidigast 5
dagar innan spel.

Information från våra
tränare!
Intresset för golf är fortfarande väldigt stort,
och nu är det endast plats kvar på de två sista
av våra Grönt Kort-kurser för i år. Nästa lediga
tillfälle är 21-22 aug.
Lördagen den 10 juli så har vi en tretimmars
temakurs med puttning.
Eva och Jakobs golfvecka körs igen den 2326/8 - fyra heldagar med träning och spel.
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