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

Nyhetsbrev nr 16 2020, från Torrekulla Golfklubb

Information från Torrekulla
Golfklubb
Nya Tee’s
På hål nummer 2 och 3 har vi ställt ut en extra Teestolpe för att testa om
vi kan förlänga dessa hål lite från Tee IV (Vit eller backtee).
På Hål nummer 2 står stolpen på samma tee som till vardags är Tee III
för hål 5.
På hål nummer 3 står den på Tee-kullen ovanför nuvarande Tee IV. I
båda fallen blir hålen ca 30-35 meter längre.
Med den vanligt förekommande västliga vinden i dalen blir 2’an ett
”monster” från backtee och 3’an blir lite mer utmanande om man t ex vill
försöka gå för green.
Det är ingen officiell förändring av tee's varför tävlingar eller hcpgrundande ronder skall spelas från rätt Tee. Dock är det fritt fram under
vanligt sällskapsspel eller match att testa de nya tee’erna
På hål 10 försöker vi också hålla teerna mellan de officiella
utslagsplatserna klippta. I samma anda som ovan; använd gärna dessa
vid sällskapsspel och lämna feedback om upplevelsen. Ambitionen på sikt
är att vi skall ha 3-4 separata tee’s på 10’an.
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Tee-koppar
Alla är inte lika duktiga som du på att kasta brutna peggar i kopparna
som sitter på tee-stolparna. Hjälp gärna därför till att plocka upp en
extra peg och släng den på rätt ställe så skall vi i personalen göra vårt
bästa för att tömma kopparna och papperskorgarna regelbundet. Allt för
att banan skall bli finare..

Ha en jättetrevlig helg!

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.

