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

Nyhetsbrev, från Damkommittén Torrekulla Golfklubb

Damkommittén informerar
Kullagolfen drar igång i augusti
Till er som är nya medlemmar i klubben, Välkomna!
Tävlingsförbudet släpper 1 juli, under vissa förutsättningar får vi lov att
arrangera tävlingar igen. I augusti drar vi igång Kullagolfen.
Som vi väntat!
Följande gäller: Vi spelar på tisdagar med första start 17:00. Anmälan
görs via Min Golf. Behöver du hjälp med anmälan hör du av dig till
receptionen 031-795 22 36 eller via e-post till
damkommitten@torrekullagk.se
De två första gångerna spelar vi 12 hål, därefter spelar vi 9 hål. Om
ljuset räcker till kan vi eventuellt spela 12 hål, det får väder, vind och
antal anmälda utvisa.
Du kan delta utan att tävla, men du måste anmäla dig.
Vi har bokat upp tider, men släpper tider bakifrån om vi inte blir så
många att vi behöver dem.
Tävlingsavgiften för singeltävling är 50 :- och för partävling 60:- per
person swish till Carola Melinder på tävlingsdagen. Från och med i år
deltar samtliga tävlande i Eclectic tävlingen. Som tidigare har vi
gemensam fika och prisutdelning de gånger vi spelar partävling
(prisutdelning även för de senast spelade singeltävlingarna).
Spelschema för Kullagolfen

Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig, se telefon
och e-post ovan.
Hoppas att vi ses på tisdagar framöver
Damkommittén
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Håll koll efter nyhetsbrev från klubben, detta är egentligen det
enda sättet att nå ut till samtliga medlemmar.

Ett nyhetsbrev är enda sättet som vi snabbt kan nå ut till samtliga medlemmar i klubben.
Håll därför koll på klubbens nyhetsbrev till dig, i dessa 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.

