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

Nyhetsbrev nr 6 2020, från Torrekulla Golfklubb

Information från Torrekulla
Golfklubb
Allmän information
Det är viktigt att ALLA anmäler sin ankomst i receptionen eller i vår nya
fina golftermial.
När du bokar din tid via Min Golf får du detta meddelande
Om du inte anmäler dig i receptionen alternativt ej avbokar i tid,
debiteras du som ej medlem full greenfee och som medlem halv
greenfee. Upprepas detta kommer du att stängas av för bokning under
14 dagar.
Avbokning skall ske senast 30 minuter innan start.

Medlemskommittén informerar
Vår städdag som var inplanerad till den 4 april skjuts på framtiden. Som
alla förstår är det inte lämpligt just nu att vi samlas för många åt
gången. Även om det var tänkt att vi skulle vara utomhus och städa runt
klubbhuset och ute på banan, vi vill inte riskera våra medlemmars
hälsa. Städdagen skjuts på framtiden och vi kommer att höra av oss när
vi gör ett nytt försök.
Damkommittén informerar
Damernas planerade informationskväll den 31 mars är inställd.
Kommittén kommer att skicka ut information skriftligt till alla damer i
klubben så snart som möjligt.
Vi planerar att genomföra våra Kullagolftävlingar med start den 14
april. Händer det något som gör att vi inte kan eller får genomföra
tävlingar på klubben kommer vi att höra av oss.
Herrkommitten informerar
Herrarnas vårresa, som skulle ha gått till vår samarbetsklubb Hulta GK
söndag 19 april, är uppskjuten p.g.a. corona. Däremot hoppas vi

fortfarande att onsdagsgolfen kan dra igång som planerat den 22 april.

För att läsa tidigare utskickade nyhetsbrev, läs på hemsidan. Under fliken
klubben finns nyhetsbreven upplagda.

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.

