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

Nyhetsbrev nr 20 2019 från Torrekulla Golfklubb

Vinnare av en klubbtröja
Vid styrelsemötet den 12 augusti förrättades dragning i
"klubbtröjlotteriet". Tävlingskommitténs ordförande Govert
Hellstrand drog den vinnande lotten, nummer 36 Grattis.
Du som har den vinnande lotten, kontakta Agni i receptionen
(08:00-16:00) 031-795 22 36 snarast möjligt, så att du kan prova
ut rätt storlek samt att vi beställer din tröja.

Medlemsgolfen fortsätter under hösten
Som vi informerat om tidigare har vi finslipat på lite detaljer.
Vi ändrar starttid från 14:00 TILL 13:00 på lördagar.
Från nu anmäler man sig via Min Golf senast torsdag em.
Logga in på Min Golf, sök starttid 13:00 och boka in dig med ditt Golf ID. Det går att
anmäla sig redan nu.
Du som vill gå fadderrond och/eller inte kan logga in dig via Min Golf, ring receptionen
031-795 22 36 så får du hjälp.
Första Medlemsgolfen för hösten är 2019-08-31och sista gången är den 26 oktober med
undantag lördag den 5 oktober då vi inte spelar någon medlemsgolf.

Tee 1 på hål nr 10 flyttas på prov
På prov flyttar vi (vid sällskapsspel) ner tee I på hål nr 10 till nedersta teen, den nedanför
backen.
Tills dess att vi fått svar från slopegruppen i distriktet gör vi detta som ett prov.
Tävlingstee är fortfarande samma som tee II tills dess att vi fått svar, om inte
tävlingsledningen bestämmer annat.
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Rätt uppgifter i min golf

Det är viktigt att du kollar upp att du har rätt kontaktuppgifter i Min golf så att vi nå dig om
vi behöver.
Adressen är viktig för tidningarna Svensk Golf och GöteborgsGolfaren, e-postadress är
viktig för att du skall få bokningsbekräftelse, starttid i tävling, nyhetsbrev m.m. och telefon
är viktig om vi behöver nå 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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