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

Nyhetsbrev nr 30 2019 från Torrekulla Golfklubb

Öppettider i receptionen
Fram till och med 27 oktober är receptionen bemannad
vardagar 08:00- ca 16:00 och helger 09:00- ca 14:00.
Efter den 27 oktober gäller bollränna, denna finns på väg till första tee.
Banan är öppen med ordinarie greener, om inte annat anges på
hemsidan www.torrekullagk.se
OBS! Det är absolut förbjudet att spela på frostvit bana.
Scorekort får du via termialen eller om du tar ett färdigtryckt, grönt för
12 hål och gult för 18 hål. Slopetabell finns på anslagstavlor både inomoch utomhus.

Påminnelse
Påminner om bästa julgåvan till en "Torrekulla-medlem" .
Tröjorna, som är av toppkvalitet, finns i svart eller vitt.
Priset är 450:-/st.
Det finns några mössor kvar, pris 150:-/st.
Mössorna kommer troligen inte att nybeställas, så passa på att köpa din
innan de tar slut.
Förutom pikétröjor och mössar har vi också bollar till försäljning.
Vi har Nassau-, Mizuno- och Srixonbollar utan logga både i trepack och i
hela dussin. Samt White Label bollar både med och utan logga. Bollarna
med logga finns endast i ett begränsat antal så här gäller det att passa
på innan lagret tar slut.
För dig som vill beställa/köpa tröja, mössa eller bollar, se receptionens
öppettider ovan, ring gärna innan så att vi säkert är på plats.
Beställ så snart som möjligt för att säkert hinna få tröjan innan jul.

Om du handlar/beställer innan den 10 november får du paketen inslagen
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i neutralt julpapper.

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.

