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Skåneresan till
Woodlands i april - Sista
chansen, anmäl dig

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

Nyhetsbrev februari
Hej kära medlemmar!

Vintern har ännu inte släppt greppet om vår golfbana, och vi får vänta ett tag till innan gräset kikar
fram igen.

Januari månad har tyvärr varit en lång kamp mot isbildning på våra greener. När temperaturen
svänger fram och tillbaka runt noll grader tillsammans med nederbörd så går det inte att undvika
att is fryser på greenerna. Vi har arbetat med snöplogning, bekämpning med saltkross och även
försökt att hacka sönder is med vår luftningsmaskin, men inte lyckats fullt ut. Nu får vi hålla
tummarna att våra greener klarar denna vinterdvala bra, och att vi ändå kan få en bra start.

Jag och styrelsen har under vintern arbetat med att få till ett anslutningsavtal med GKplus som
precis har blivit klart. Avtalet med GKplus kommer skapa mycket merväre för våra fullbetalande
medlemmar, läs mer om det nedan.

Mvh Claes Berfeld
Klubbchef Åkersberga GK
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senast 7/2!
Häng med på en trevlig golfresa tillsammans
med klubbkamrater och kom förberedd till
golfsäsongen 2022!

Förra årets succé gör att klubbens tränare Eva
Hultgren och Jakob Berlin återigen arrangerar
två fyradagars spel- och träningsresor till
Woodlands Country Club, Örkelljunga. Välj
mellan 19-22 april och 23-26 april.

Anmälan är förlängd till 7 februari.

Åkersberga Golfklubb har
anslutit sig till GKplus!
GKplus är ett samarbete mellan 9 st
golfklubbar i Mälardalsregionen som syftar till
att skapa mervärde för fullbetalande
medlemmar i golfklubbarna.

För Åkersbergas medlemmar innebär detta att
Aktiemedlemmar, Årsmedlemmar samt
Juniormedlemmar spelar fritt på nedanstående
klubbar under 2022 alla vardagar samt helger
efter 13:00. Utbytet är begränsat till max 10
besök per klubb och år.

Medverkande klubbar 2022: Åkersberga GK,
Burviks GK, Friiberghs GK, Grönlund GK,
Hallstavik GK, Roslagens GK, Trosa GK,
Vassunda GK, Ängsö GK.

Information från
damkommittén
Damkommittén hälsar att de under den senare
delen av februari kommer att lansera sitt
program för 2022. De utlovar ett spännande
program, fyllt av både tidigare beprövade
aktiviteter (med en ny touch) och helt nya
aktiviteter såsom matchspel och weekendresa.

Ambitionen är att programmets innehåll ska
locka ännu flera av klubbens tjejer och damer

Skåneresa till Woodlands >>>
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locka ännu flera av klubbens tjejer och damer
till att delta. Håll utkik – mer info kommer att
dyka upp på hemsidan, via sociala medier och
i nästa månadsbrev.

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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