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Prenumerera

Dela

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

Nyhetsbrev nr 3 2019 från Torrekulla Golfklubb

Din hjälp behövs för att reparera vildsvinsskador
Vi behöver Din hjälp med att iordningställa banan efter VILDSVINENS framfart.
Hör av dig till oss om du kan hjälpa till, så återkommer vi med tid och datum.
Skicka ett mail med ditt namn och telefonnummer till info@torrekullagk.se
Vår banchef Mathias kommer bistå med instruktioner, verktyg
och en varm kopp kaffe, med macka.
Tack på förhand med din hjälp

Medlemsrabatter i restaurangen, Till Bords
Från och med 20 februari 2019 gäller följande medlemspriser i restaurangen.

Det är viktigt att du talar om att du är medlem INNAN du
beställer
så att det blir rätt från början
Lunchkort (10 lunch) 850:-

Enstaka lunch 99:-

Kaffe 15:Ostfralla 25:Bulle 25:Kaffe och ostfralla 40:Kaffe och bulle 40:Dricka och ostfralla 45:Dricka och bulle 45:-

Thomas hälsar välkommen Till Bords

Friskvård
Torrekulla Golfklubb hanterar friskvårdskuponger, t.ex. Actiway och e-passi.
Om du kommer till klubben och betalar din medlemsavgift med hela eller delar av
friskvårdskuponger MÅSTE du ta med originalfakturan du fått. Kansliet är öppet på
tisdagar fram till 18:00. OBS vi tar inte emot kontanter, du betalar resterande del av
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medlemsavgiften med kort eller via Autogiro.

Världshandicap kommer 2020
Detta skrev vi om i nyhetsbrev nr 5 2018 här kommer en påminnelse.
Golfen får en gemensam världshandicap, WHS, år 2020.
Den största skillnaden mot nuvarande system är att spelarens handicap baseras på snittet
av de åtta bästa av de tjugo senast registrerade handicapronderna. ”Det är därför viktigt
att golfaren under 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt.”

Klubbpiké och mössa med Torrekulla GKs logga
Pikétröjor med Torrekulla Golfklubbs logga i brodyr, Nu i funktionsmaterial från
Cutter&Buck.
Tröjorna finns i vitt eller svart och broderas upp efter beställning. Storlekarna är
normalstora och finns i Herr S-XXXL och Dam XS-XXL. Det finns provtröjor på
klubben för provning av storlek, receptionen är öppen tisdagar ca 11:00-18:00. Tröjorna
tvättas i 40° priset är 450:-/st. Beställning görs via e-post till sekreterare@torrekullagk.se  
Ange, namn, telefonnummer, färg, storlek, Dam eller Herr och antal. Tröjorna hämtas på
klubben och betalning görs via swish vid avhämtning.
Mössor med Torrekulla Golfklubbs logga i brodyr. Finns i begränsad upplaga.
Mössorna är i 95% bomull 5% elastan och kan tvättas i 40°.
Mössorna finns till försäljning på klubben och kostar 150:-/st, betalas med swish

Tävlingskommittén meddelar
Under våren kommer en ny tävling att skapas, en tävling för nya medlemmar som normalt
inte tävlar som tävlar tillsammans med ”rutinerade” medlemmar mera detaljer kommer.

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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