Prenumerera

Dela

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

Nyhetsbrev nr 19 2020, från Torrekulla Golfklubb

Information från Torrekulla
Golfklubb
Vi saknar byglar till våra hyrvagnar
Det saknas fem st byglar till våra tio uthyrningsvagnar. I samband med
att vi gick från att låna ut vagnar till att hyra ut dem försvann fyra st
byglar samt att ytterligare en saknas. Om du av misstag fått med dig en
bygel när du lånat en vagn ber vi dig att lämna tillbaka denna i
receptionen. För tillfället har vi alltså fem obrukbara vagnar.
Priset för att hyra vagn är 40:- eller 20:- om du är Allians Max eller
Allians Plusmedlem.

Så här hyr du en av våra fyra golfbilar
Vill du hyra en golfbil när du spelar en golfrond på Torrekulla Golfklubb
bokar du en bil i receptionen, du bokar och betalar för 12 eller 18
hål. Du kan boka och på plats eller ringa och boka (att ringa är det
vanligaste), tel 031-795 22 36. Bilarna bokas i turordning. Ingen annan
än personalen i receptionen hyr ut golfbil (vår banpersonal hyr INTE ut
golfbilar).
Det är möjligt att boka en bil även om du spelar sent, men du måste
boka innan receptionen stänger.
Priser för att hyra golfbil.
Gäster, Greenfee- och Alliansmedlemmar
18 hål
300:12 hål
200:Allians Max och Allians Plusmedlemmar
18 hål
200:12 hål
150:Klippkort 10 gånger 1500:-

Bollplockning
förbjudet innanför grönt
Dela
stängsel på hål nr 1

Prenumerera

Mera än så som rubriken säger behöver inte sägas.

Vägen från hål nr 10
Vägen ner från hål nr 10 är reparerad.

Inga trasiga peggar på tee
Medlemmar, gäster, banarbetare och ledning ger mycket gott betyg till
oss alla för att vi numera håller snyggt på våra tees. Många av våra
"trasig pegkopp" är ofta fulla och det är rent och snyggt på tee.

Test med nya teemarkeringar
Vi gör en test med nya teemarkeringar på hål nr 1.

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.

