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

EN KOLUMN

Nyhetsbrev nr 28 2019 från Torrekulla Golfklubb
Nyhetsbrev nr 28 2019 från Torrekulla Golfklubb

TVÅ KOLUMNER

Höstgolf på Torrekulla Golfklubb
Höstgolf på Torrekulla Golfklubb
TRE KOLUMNER

SPECIAL

Nu kommer nyhetsbreven tätt.
Nu kommer nyhetsbreven tätt.
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.
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

Torrekulla Golfklubb Alveredsvägen 431 90 MÖLNDAL Telefon 031-795 22 36 info@torrekullagk.se

Förhandsgranska i ny flik

Ok

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.

FEEDBACK

Hösten är här och med den kommer också kylan och mörkret sakta
är ihär
och med den
kommer
kylan och mörkret sakta
krypande. Vissa mornar ärHösten
det frost
Alveredsdalen
och
som niockså
alla vet,
krypande.
Vissa mornar är det frost i Alveredsdalen och som ni alla vet,
spelar man inte golf på frostiga
golfbanor.
spelar man inte golf på frostiga golfbanor.
Från och med den 20 september går det inte att boka in sig innan 08:00.
och
medtaden
20 september
gårdet
detärinte att boka in sig innan 08:00.
Du som bokar in dig tidigt Från
måste
själv
ansvar
och kolla om
Du
som
bokar
in
dig
tidigt
måste
själv
ta ansvar och kolla om det är
spelbart, alltså frost på banan eller inte.
spelbart,
alltså
frost
på
banan
eller
inte.
Är banan vit av frost är det inte tillåtet att gå ut.
Är banan
av frost
är det
inte tillåtet att gå ut.
Ta en fika i restaurangen och
vänta vit
in tills
frosten
försvinner.
Ta en fika i restaurangen och vänta in tills frosten försvinner.
Frostiga greener får INTE beträdas, de spår som görs läker inte och det
greener
får INTE
de spår som görs läker inte och det
förstör greenen för en långFrostiga
tid framåt,
här finns
det beträdas,
risk för bestående
förstör
greenen
för
en
lång
tid
framåt,
här finns det risk för bestående
skador på greenen.
skador på greenen.
Var rädda om vår fina bana!
Var rädda om vår fina bana!

