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

Nyhetsbrev nr 18 2019 från Torrekulla Golfklubb

Tack
Vill på detta sätt skicka ett tack till tävlingskommittén och de tävlande som gjorde "Lilla
Golfveckan" väldigt trevlig.

Anmälan till KM
Klubbmästerskap spelas den 17 och 18 augusti. Sista dag för anmälan är den 14 augusti,
men du kan redan nu anmäla dig, det gör du som vanligt via Min Golf.

Dricksvatten
Tillsammans med möjligheten till klubbtvätt och tryckluft för att blåsa rent vagnen
finns numera dricksvatten att hämta på baksidan av klubbhuset.
Det är viktigt att ni står ovanpå det utlagda galler som finns när ni gör rent vagnen, så att vi
inte får gräs på asfalten.

Påminner om medlemsrabatten i restaurangen
Det är viktigt att du talar om att du är medlem i klubben innan du handlar i restaurangen.

Avbokningsregler
Avbokningsregler: Om du inte anmäler dig i receptionen alternativt inte avbokar i tid,
debiteras du som inte är medlem full greenfee och du som är medlem halv greenfee.
Upprepas detta kommer du att stängas av för bokning under 14 dagar. Denna text står klart
och tydligt när du får din bokningsbekräftelse.
Vi på Torrekulla GK kommer att ha extra koll på detta från nu och framåt. Så missa inte att
avboka din bokade tid om du inte kommer. Det blir inte bara dyrt, du tar ju också upp en tid
som någon annan kanske vill ha.
Om du ändå struntar i att avboka inbokade tider kommer vi att stänga av dig från bokningar
i 14 dagar, detta avser även bokningar på andra banor.

Cigarettfimpar och snuspåsar hör inte hemma på
banan
Det är ganska många som sagt att det är lite väl mycket snuspåsar och cigarettfimpar som
ligger ute på banan. Bara idag har vi haft tre gäster som sagt till. Därför känner vi att det är
dags för skärpning.
Du som röker eller snusar på banan kan väl se till att dina rester hamnar i närmaste
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papperskorg, alternativt tar du med skräpet och kastar i någon av våra soptunnor när du
kommer till klubbhuset.

Kratta efter dig i bunkern
Det är lika viktigt att du krattar efter dig i en bunker som att du lagar minst ett
nedslagsmärke på varje green. Även du som har dubbfria skor MÅSTE kratta efter dig.

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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