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

Nyhetsbrev nr 4 2020, från Torrekulla Golfklubb

Lite olika information från
Torrekulla Golfklubb
Medlemskap Allians Max
Du har väl inte missat den nya medlemskapsformen Allians Max, läs mer
här Allians Max.
För dig som ännu inte uppgraderat ditt medlemskap till Allians Max finns
fortfarande möjlighet. Maila till info@torrekullagk.se och skriv att du vill
uppgradera ditt medlemskap, ange ditt golfid så fixar jag det så snabbt
som möjligt.

Nytt Handicapsystem 1 mars
Ingen har väl missat att vi får ett nytt handicapsystem 2020. Den 1 mars
är datum för genomförandet. GIT (Golfens IT System) stängs ner under
några dagar, så att det nya systemet kommer igång.
Din nya Hcp baserar sig på de 8 bästa av de senast 20 registrerade
ronderna. Efter den 4 mars kan du se ditt nya Hcp i Min Golf.
Så här skriver GIT
Hur och när påverkas GIT av nya världshandicapen?
Lördag 29 februari kväll 20:00, GIT stängs för handicapregistrering fram
till 4 mars. Min Golf stängs för handicapregistrering fram till 4 mars information till golfaren läggs upp i Min Golf
Söndag 1 mars
Transition från nuvarande HCP till WHS för ca 812 000 golfare både
aktiva och icke aktiva påbörjas.

Pikétröjor med Torrekulla Golfklubbs logga
En beställning av piketröjor är på gång, priset är som tidigare 450:-/st.
Tröjorna är i funktionsmaterial från Cutter&Buck, svarta eller vita .
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 08:00-16:00. Tröjorna tvättas i 40° och torkar väldigt

snabbt.
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

Receptionen är öppen tisdagar 08:00 - 16:00
Under mars finns jag på plats även vid andra tider men säkrast är
tisdagar 08:00-16:00
Agni

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.

Eventuella frågor ställs också via e-post eftersom jag arbetar endast
tisdagar under lågsäsong.
Agni

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.

