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Nyhetsbrev nr 12 2019 från Torrekulla Golfklubb

Diverse information
Låt Torrekulla Golfklubb blomma
Har dina vårblommor blommat klart?
Släng inte blomlökarna, tag med dem till klubben så gräver vi ner dem och får vackra
vårblommor runt banan nästa år.
Det går bra att lägga dem i en plastpåse eller plastkasse så tar vi hand om dem.
Medlems- och aktivitetsgruppen

Golf skall vara roligt för alla
I nyhetsbrev nr 10 skrev vi om att golf skall vara roligt för alla och att vi träffas på
lördagar.
Det gäller fortfarande men det är bra om du ringer 031-795 22 36 eller mailar till
info@torrekullagk.se och meddelar att du tänkter delta, och om du tänker dig att spela en
fadderrond så att vi är lite förberedda.
Senast torsdag kväll vill vi veta, så att vi kan planera.
Kanliet är öppet vardagar 08:00 - ca 16:00 och helger mellan 09:00- ca 14:00.
Medlems- och aktivitetsgruppen

Volontärer till Scandinavian Invitation 2019
Dags igen att ställa upp som volontär vid Europa Tourtävlingen på Hills 22-25 augusti.
Torrekulla Golfklubb har blivit tilldelade Hål 2, totalt behövs 16 st volontärer.
Vi måste kunna arbeta i tre dagar. Torsdag och fredag samt lördag eller söndag. Torsdag
och fredag är det ett förmiddags eller ett eftermiddagspass beroende på att det är dubbla
starter. Lördag och söndag blir det endast ett förmiddagspass då det endast är start på
morgonen.
OM DU VILL VARA VOLONTÄR BEHÖVER DU GÅ MED PÅ ATT:
Arbetet är helt ideellt. Det utgår alltså ingen lön eller boendeersättning.
Du måste vara tillgänglig mellan 22-25 augusti.
Du förbinder dig att jobba minst 3 dagar. Det kan i vissa fall bli väldigt tidiga
morgnar.
Arbetspassen är minst 6 timmar/dag.
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Piké, keps och en tunn vindjacka samt två st entrébiljetter får varje volontär som gör tre
pass (biljetterna får skänkas bort, men absolut inte säljas). Du kommer också att få frukost
och/eller lunch beroende på när du gör dina pass.
Principen först till kvarn gäller så tveka inte om du vill vara volontär maila in ditt svar
till sekreterare@torrekullagk.se
Ja jag vill vara volontär vid Scandinavian Invitation den 22-25 augusti.
Vi behöver veta ditt golfid, telefonnummer och e-postadress där du kan nås, samt storlek
på kläder.
De kläder vi får är från Peak Performance och är något lite mindre än normalstorlek. OBS
att det är svårt att byta om kläderna inte passar.
För er som var med förra året är det samma modeller.
Har du frågor eller funderingar kring detta hör du av dig, helst via e-post
sekreterare@torrekullagk.se
Agni Jungblom

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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