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Prenumerera

Dela

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 11 2019 från Torrekulla Golfklubb

Diverse information
Spel på Hills
För Allians och Allians Plusmedlemmar är det nu OK att bokaTorrekullatiden 13:10 på
Hills. Här är våra Bokningsregler.
Bokningen sker via receptionen på Torrekulla Golfklubb, ring 031-795 22 36 eller kom in
och boka dig. Det finns inte längre någon agenda där du själv kan skriva in dig, bokning
måste ske via receptionen.
Receptionen är säkrast bemannad mellan 09:00 och 15:00, undantag på dessa tider kan
förekomma.
Från nu och en tid framåt får ni inget bekräftelsemail från Hills.
------------------------------------------------------------------------

GGF:s matchspelscup
Sugen på matchspel? Torrekulla har ett lag anmält till GGF:s matchspelscup 2018. Vi
möter andra klubbar i distriktet i Ryder Cup-liknande matcher bestående av två singlar,
två bästbollar och en foursome. Matcherna spelas med hcp (bästbollarna med reducerad
spel-hcp, 90%).
Varje lag består av åtta spelare, men vi behöver en trupp på fler än så eftersom det är
svårt att hitta tider när alla kan samtidigt. Den som vill vara med i laget är välkommen att
anmäla intresse till benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se, senast 6 maj. Ange golf-ID och
nuvarande exakt hcp i din intresseanmälan. Båda herrar och damer kan delta, förutsatt att
de:
- är födda 2006 eller tidigare
- har EGA exakt tävlingshandicap
- inte representerar någon annan klubb
Vår första (och förhoppningsvis inte sista) match spelas på hemmaplan mot Gräppås GK
någon gång i maj månad. Välkommen att ansluta till truppen! Matchspel är kul.
Benjamin Lyngfelt
Lagansvarig
---------------------------------------------------------------------
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Till Bords - restaurangen på Torrekulla Golfklubb
Från och med lördag den 27 april är restaurangen öppen även på helger.
Thomas hälsar välkommen Till Bords
------------------------------------------------------------------------

Nästa tävling
Nästa tävling på klubben är den 11 maj. Vi spelar 2-manna scramble inbjudan har gått ut
vi nyhetsbrev samt information finns på våra anslagstavlor. Anmälan via Min Golf.
Tävlingsprogram 2019
Tävlingskommittén
------------------------------------------------------------------------

Påminnelse
Golf skall vara roligt för alla
Är du helt ny i klubben, eller inte ny i klubben men känner ingen, har du ingen att spela
med, tycker du att ”jag är nog för dålig”! eller känner du, ”men jag är ju nybörjare.…….”
eller har du inte gjort dina fadder ronder ännu. Det finns hur många anledningar som helst
men nu skall vi tillsammans göra nåt åt detta.
Läs inbjudan och tveka inte att höra av dig om du har frågor.
Inbjudan
Välkommen!
Medlems- och aktivitetsgruppen
Torrekulla Golfklubb
--------------------------------------------------------------------Torrekulla Golfklubb Alveredsvägen 431 90 MÖLNDAL  Telefon 031-795 22 36 info@torrekullagk.se
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle
du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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