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

Nyhetsbrev nr 18 2020, från Torrekulla Golfklubb

Information från Torrekulla
Golfklubb

Vi önskar er
en riktigt
trevlig
midsommar

Krattorna kommer tillbaka till bunkrarna
Krattorna kommer att läggas tillbaka i bunkrarna. OBS! tills dess att nytt
besked kommer, är det frivilligt att använda krattan. Men du MÅSTE
naturligtvis släta till sanden efter dig med din fot eller din klubba.

Spel på Hills
Hills meddelar att det är en 4-boll som gäller för spelare från
Torrekulla Golfklubb kl 13:10. Det är INTE OK att dela upp sig och spela

i två 2-bollar. Vi påpekar detta för er alla ingen nämnd och ingen glömd.
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Vi vill inte ha telefonsamtal från Hills att detta förekommit igen.

Quiz-kvällen den 10 juli är inställd
Tyvärr måste vi ännu en gång ställa in vår planerade Quiz- och grillkväll.
På frågan varför, är der rätta svaret på grund av Covid-19.
Vi gör ett nytt försök under hösten och hoppas då att vi får lov och kan
anordna nåt trevligt
Hälsar medlemskommittén

Inga rangebollar på banan
Under dagen idag har det kommit in tre personer som hittat rangebollar
på banan. Vi påminner om att det inte är tillåtet att spela med
rangebollar på banan. När man ser detta är det kanske inte konstigt att
det är så få bollar kvar vid slagburarna. De rangebollar vi har skall
användas vid slagburarna och ingen annan stans.
På det lilla övningsområdet vid slagburarna samt på vår puttinggreen
skall egna bollar användas.

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.

