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

Nyhetsbrev nr 14 2019 från Torrekulla Golfklubb

Diverse information från klubben
Efterlysning
Vi efterlyser frivilliga som kan hjälpa till att snygga till hål nr 2
Jobbet med att få fram en vattenspegel till höger nedanför bunkrarna är nästan helt klart.
Nu vill vi gå vidare med att snygga till hål nr 2 och då behöver vi din/er hjälp.
Vi bestämmer ingen speciell dag men det är kul om man är några stycken. Bestäm med
dina vänner om att ni ställer upp några timmar då och då och hjälper till. Du som
ännu inte känner nån i klubben är naturligtvis också välkommen att hjälpa till. Hör av er
till Agni i receptionen 031- 795 22 36 så tar hon fram de verktyg som behövs. Har du
egna verktyg som du vill använda får du naturligtvis ta med dessa.
Hur tänker vi oss då hål nr 2? På vänster sida av fairway nedanför slänten vill vi rensa
upp båda vattenhindren som finns där, de börjar växa igen. Vi vill också trimma kanterna
på den lilla bäcken ner från green så att den inte växer igen helt.  
Våra grönytearbetare jobbar med gräsytorna och hinner inte med att göra detta. Därför
startar vi med hål 2, när det är klart går vi vidare, vilket hål och vad som skall göras
bestämmer vi då.
Styrelsen Torrekulla Golfklubb tillsammans med medlems- och aktivitetsgruppen

Tryckluft och vatten
Nu har vi startat upp arbetet med att få
ordning på tryckluft och spolmöjlighet på
baksidan huset. Arbetet kommer att
fortsätta med möjlighet att tvätta klubbor
m.m.
Tills dess att vi är klara använder vi det
galler som ligger vid stenen. Ställ vagnen
på gallret när ni spolar eller blåser av den.
Skall du blåsa av skorna står du själv på
gallret och blåser av dina skor.
Det är INTE tillåtet att spola eller blåsa
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mot huset.
Medlems- och aktivitetsgruppen

Laga både ditt och
andras nedslagsmärken
Många medlemmar har bett om att vi
påminner om att det är VIKTIGT ATT VI
ALLA hjälps åt att laga nedslagsmärken
på våra greener. Laga de nedslagsmärken
du ser även om det inte är du som
åstadkommit dem.
Lika viktigt är det att laga uppslagen torv
på fairway, hämta din uppslagna torva och
lägg tillbaka och trampa till.
Glöm inte att kratta i bunkern efter dig.
Torrekulla Golfklubb

Liten golfvecka 10-13 juli
Påminner om vår "lilla golfvecka" den 10-13 juli
Tävlingskommittén

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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