Nyhetsbrev nr 1 2018 från Torrekulla Golfklubb

Gott Nytt Golfår!
Nu är det inte långt kvar innan snön är borta, flaggorna sätts ut och greenerna öppnar....
Optimistiskt kanske men det är väl en sann golfares natur.
Jobbet på banan pågår (i skrivande stund är det paus då banchefen Mathias är i USA på
utbildning) men flera projekt är påbörjade och andra är planerade. I första hand jobbar vi
med dräneringsfrågor för att skapa torrare och hårdare spelytor. Tee'erna skall förbättras och
nya teemarkeringar kommer snart på plats. Mer information efter hand.
I restaurangen, som bytt namn till Till Bords, huserar Tomas Ulriksson med personal.
Tillströmningen av gäster ökar sakta men säkert och med all rätt. Maten som serveras är
vällagad och mycket god. Och portionerna väl tilltagna om man vill. Väl värt ett besök om
man inte varit där tidigare. Dagens kött, fisk, vegetariska och med pannbiff i olika varianter
som stående inslag. Lunchen kostar 99:- och då ingår alltid salladsbuffé, kaffe och nån god
kaka. Dessutom kan man köpa 10-kort med luncher för 890:-.
Under säsong planerar vi för en medlemsaktivitet tillsammans med Till Bords minst en gång
i månaden med t ex grillkväll där vi serverar något gott till ett bra pris för medlemmar. Mer
information om detta framöver. Dessutom arrangerar Till Bords en tävling den 26 maj, mer
info och anmälan kommer.

I klubbhuset har vi gjort lite förändringar i
entrén och bl.a. flyttat receptionen för att
skapa en mer välkomnande miljö. Johanna,
som anställts för att sköta reception,
administration och vara allmän
serviceleverantör är på plats och kommer
att vara en suverän resurs för hela klubben.
Vi samarbetar tätt med restaurangen i
avsikt att höja och bibehålla en hög
servicenivå för både medlemmar och
gäster. Det kan innebära att kocken
välkomnar golfspelare och tar betalt för
greenfee lika väl som ni kan se Johanna
servera lunch eller plocka disk.
Våra ”nygamla” medlemsformer börjar landa så smått och framförallt märker vi en
tillströmning till Ordinarie Medlem Plus, medlemsformen som är packad med förmåner.
Tipsa gärna vänner och bekanta om vår fina bana och ta med dem på vår resa till att bli
Sveriges Skönaste 12-hålsanläggning.
Välkommen till Torrekulla GK
Sveriges Skönaste 12 hålsbana
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