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

Nyhetsbrev nr 7 2020, från Torrekulla Golfklubb

Information från Torrekulla
Golfklubb
Från den 8 april gäller nedanstående
SPEL PÅ HILLS GC
Torrekulla GK disponerar en 4-boll per dag på Hills GC, varje dag i
veckan klockan 13:10. Bokning av starttid görs i receptionen på
Torrekulla GK telefon 031-795 22 36.
Obokade tider släpps till Hills klockan 10:00.
Observera att det enbart är denna tid som disponeras av Torrekullas
medlemmar. Övrigt spel som det hänvisas till nedan gäller alltså denna
starttid. Vår fasta tid kan, beroende på företagsaktiviteter eller tävlingar,
tillfälligt ändras av Hills.
Bokningsregler för spel på Hills GC
Medlem Allians Plus:
Plats i Torrekullas 4-boll kan bokas upp till 14 dagar innan spel.
Detta gäller vid 2 tillfällen under säsong.
Övrigt spel på Torrekullas Hillstid 13:10 kan i mån av plats bokas upp
till 2 dagar innan avsett spel.
Ingen greenfee utgår för Medlem Ordinarie Plus/Medlem Allians Plus.
Ev. hyra av bil tillkommer och administreras på Hills GC.
Pris för 2020 är 350:-/bil.
Observera att denna starttid är reserverad enbart för Torrekullas
medlemmar. Det är inte möjligt att ta med externa gäster på denna
starttid även om det finns plats i bollen.
Medlem Allians och Allians Max:
Plats i Torrekullas 4-boll kan bokas upp till tre dagar före spel och i
mån av plats. Greenfeeavgiften 400:- skall betalas till Torrekulla GK
i receptionen eller via Swish på nummer 123 511 7585 senast före
påbörjad runda.

Ev. hyra av bil tillkommer och administreras på Hills GC.
Pris för 2020 är 350:-/bil.
Observera att denna starttid är reserverad enbart för Torrekullas
medlemmar. Det är inte möjligt att ta med externa gäster på denna
starttid även om det finns plats
i bollen.

För att ändra medlemsform till Allians eller från Allians till Allians Plus,
kontakta Agni 031-795 22 36 så hjälper hon dig.

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.

