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

Nyhetsbrev nr 12 2020, från Torrekulla Golfklubb

Information från Torrekulla
Golfklubb
Café Torrekulla öppet även efter 16:00
Från och med idag den 13 maj gör vi ett prov med att ha caféet öppet
även efter 16:00, då receptionen stänger.
Swishbetalning gäller för de varor du handlar.
Prislistor och swishnummer finns i caféet.

I "förhållningsregler för klubbhuset" som finns på anslagstavlan står
bland annat nedanstående
Caféet är öppet även då receptionen är stängd. Detta under
förutsättning att var och en betalar för de varor som köps och att var
och en plockar bort efter sig. För allas trevnad håll snyggt här, så har
vi ett öppet och trevligt klubbrum.

Inga tävlingar på klubben innan 30 juni
Vid senaste styrelsemötet den 11 maj, togs belsut att inte anordna några
tävlingar på klubben innan 30 juni. Vi följer Riksidrottsförbundets och
Svenska Golfförbundets rekommendiitoner om Covid-19. Vi kommer
alltså inte att anordna några tävlingar eller stora sammankomster innan
den 30 juni. Vi följer utvecklingen och tar nytt beslut närmare
månadsskiftet juni/juli.

Distriktsdomare i klubben
Torrekulla Golfklubb har två Distiktsdomare
Ulf Södervall är klubbens nya distriktsdomare. Ulf skrev domarprovet
med godkänt resultat i mars 2020. Grattis Ulf.

Peter Westman har varit Distriktsdomare sedan 2015.
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För att läsa tidigare utskickade nyhetsbrev, läs på hemsidan. Under fliken
klubben finns nyhetsbreven upplagda.

Ett nyhetsbrev är enda sättet som vi snabbt kan nå ut till samtliga medlemmar i klubben.
Håll därför koll på klubbens nyhetsbrev till dig, här kommer information som gäller alla.

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.

