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Torrekulla Golfklubb söker volontärer
Till diverse små och medelstora
arbete på klubben
Finns du hantverkare i klubben, aktiv eller
pensionerad, som är intresserad av att hjälpa
till? Vi behöver ha hjälp till diverse arbeten
på klubben därför söker vi nu frivillig hjälp
från våra medlemmar.
Vi söker i första hand snickare, elektriker,
VVS-kunnig, konstruktör, etc. All hjälp eller
tips mottages tacksamt. Har du någon annan
speciell kunskap som du tror att vi kanske
behöver och som du kan tänka dig att ställa
upp med är även du välkommen.
Kontakta Toni toni@worldofgolfcc.se0705727970 eller Mathias m@thejml.com0735959329 om du vill veta mer om vad vi
tänker på.

Till Nordea Masters 2018
I år står Hills GCC som värd för Nordea
Masters. Tävlingen spelas 16-19 augusti
2018 och till detta söker vi volontärer från
klubben.
Planeringen för tävlingen är i full gång,
men i skrivande stund har vi inte fått veta
vad volontärer från Torrekulla Golfklubb
får för arbetsuppgifter. Vi vet inte heller
schema för de tider vi behöver vara på
plats. Men vi vet att vi behöver volontärer
till detta.
Är du intresserad av jobba som volontär
eller vill du veta mera innan du
bestämmer dig är vi tacksamma om du
mailar följande uppgifter till oss.
Till att börja med behöver vi veta om du
redan nu vet att du ställer upp som
volontär eller om du vill ha mera
information innan du bestämmer dig.
Vi behöver veta ditt namn, telefonnummer
och din e-postadress så att vi kan nå dig
om vi behöver.
Så snart vi vet mera kommer vi att
kontakta dig, i första hand via e-post.
Du mailar dina uppgifter
till sekreterare@torrekullagk.se
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