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Slaget för Stefan Paulssons Cancerfond!

Söndagen den 31 juli är det åter dags för den populära tävlingen "Slaget för Stefan Paulssons Cancerfond"!

Tävlingen är en partävling, 18 hål Greensome poängbogey.
Startavgiften är 110 kr per person. Greenfeeavgift tillkommer om man inte är medlem i klubben.

I år har vi ett gigantiskt prisbord med bla:

- slalomskidor med bindning värde 7000kr
- 4 hotellpaket
- weekend med husbil
- weekend med bil (6st)
- ballongfärd
- massor med presentkort

Nya priser kommer in varje dag!

Göran Månsson, Acrinova AB - Falvir AB, skänker 10% av insamlade medel!

På kvällen dukar Golfkrogen upp en grillbuffé. Mer information om den lite längre ner.

Herrar spelar från gul tee och damer från röd. Herrar över 75 kan välja att spela från röd tee.

Anmäl dig via MinGolf eller ring till oss i receptionen så hjälper vi dig. Sista anmälningsdagen är torsdagen den 28 juli
klockan 18.00

https://www9.golf.se/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.akagardenskrog.se
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=app.mailerlite.com/
https://twitter.com/home?status= https://app.mailerlite.com/&url=https://app.mailerlite.com/


Grillbu é 31 juli

I samband med Slaget för Stefan Paulssons kommer
Golfkrogen att duka upp en Grillbu é med kyckling,
fläskytterfilé, karré och salladsbu é samt ka e. Priset för
bu én är 200 kronor varav 50 kronor går till
Cancerfonden. Grillen tänds upp från 18.00. Förköp din
biljett i Golfkrogen senast den 27 juli.

Nike demodag 27 juli

Onsdagen den 27 juli kl. 13-17 kommer vi att ha en
demodag med Nike då deras representant även kommer
att finnas på plats. Det går att boka en kostnadsfri
utprovning av Nikes klubbor, kontakta oss i receptionen
0431-41 77 30.

Fun Friday - varje fredag

Varje fredag mellan 18.00 och 21.00 finns det möjlighet att äta
gott i krogen och om du vill, spela på vår Korthålsbana.  Sista

gången är den 5 augusti.

Mer information om Fun Friday finns att läsa på vår hemsida.

tel:0431-41 77 30
http://www.akagardenskrog.se
http://www.akgk.se/2016/06/28/sv-SE/fun-friday-p�-golfkrogen-32542946
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