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Innehåll

Information från
klubben och banan.
Mats Nordvall
Sonja & Karl-Erik
Karlsson

Köp 2 Golfhäftet 201 8
Få gåva på köpet.
Våren låter vänta på sig.

GOLF = FRISKVÅRD
Glöm inte städdagen,
med tillhörande 2-manna
scramble, är den 7 april.
Hoppas så många
medlemmar som möjligt
kan komma, information
finns på hemsidan.

Nu har du möjlighet att få ett fullvärdigt medlemskap till
kostnaden av ett greenfee-medlemskap!
Den 12:e januari meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen
att spel på pay-and-play-bana samt träning på driving range
nu är giltig friskvård.
Dessutom gäller att greenfeeavgifter under 1 000 kr per
tillfälle är godkända.
Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång med ditt
friskvårdsbidrag!
NY SLOPE TABELL
Vår bana har blivit omslopad. Ny slopetabell för 2018 hittar
du på vår hemsida
FILMER FRÅN BANANS ALLA HÅL
I väntan på att du kan komma ut på banan och spela har du
möjlighet att se varje hål från ett fågel perspektiv.
Klicka dig in på hemsidan och gå till fliken "Banguide" så
kan du köra filmer från alla hålen. God förnöjelse.

Ordföranden har ordet.
Säsongen 2018 närmar sig även om vädret den
sista tiden inte lockar till golfspel.
För att ge er något som kittlar golfnerven vill vi
informera om vad som kommer att hända på
Tönnersjö Golfklubb under året.
Tävling:
Som många kan se så ligger tävlingsprogrammet
för 2018 klart på hemsidan, gå in, läs och anmäl
er till kommande tävlingar. Det är vår
förhoppning att uppsvinget på tävlingssidan som
vi hade förra säsongen håller i sig och våra
tävlingar kan locka stora startfält.
Tänk på att städdagen, med tillhörande 2-manna
scramble, är den 7 april. Hoppas så många
medlemmar som möjligt kan komma, information
finns på hemsidan.
Vår årliga tävling ”Seniorgolfen” startar den 5
april kl. 17.30. Upplägget är det samma som
tidigare säsonger. Tävlingen är öppen för alla
såväl medlemmar som gäster, damer som herrar.
Klubbsamarbete:
Inför säsongen 2018 har vi slutit avtal med
Skogaby GK som innebär att medlemmar på
respektive klubb kan spela på varandras banor
till reducerat pris. Mer information om vilka
klubbar som vi har samarbetsavtal med finns på
hemsidan.
Vi jobbar vidare med att få till avtal med fler
grannklubbar så att vi kan komma ut och tävla
och spela golf till en vettig kostnad, återkommer
senare hur det går.
Medlemsträning:
Klubben har budgeterat pengar för att kunna
erbjuda medlemsträning med vår pro Jacob
Stenberg, det kommer att kosta en liten peng,
huvuddelen står klubben för. Träningstillfällena
kommer att ske i grupp och oftast med ett
speciellt innehåll. Exempelvis puttning, utslag
m.m. Inbjudan m ed datum och träningsinnehåll
kommer som vanligt att dyka upp på hemsidan.

Banan:
Det kommer att hända en hel del på
anläggningen. Framför allt skall teena jämnas
till. Det är beställt färdigt gräs som skall rullas ut
när vädret så tillåter. Bänkar och bolltvättar
kommer att finnas på varje hål. Gångar och
parkering skall grusas.
Vid klubbhuset skall murar målas, golvet på
uteplatsen skall beläggas samt övrig
uppsnyggning skall genomföras.
Det jobbas med att placera toaletter på första 9
hålen samt sista 9 hålen, tanken är att det skall
vara vattentoaletter. Tyvärr har det gått lite trögt
med projektet då det krävs tillstånd från
myndigheterna. Banan jobbar vidare på detta
projekt med förhoppningen att det skall lösas så
snart som möjligt.
En servicehöjande nyhet är att det har beställts
hem 8 styck nya golfbilar som skall komma inför
säsongen.

Till sist en tråkig nyhet.
Vi har mist en av våra medlemmar, Yvonne
Andersson som gick bort i början februari.
Klubben har skickat blommor till begravningen
samt skänkt en gåva till cancerfonden.
Vila i frid Yvonne.

Mats Nordvall
Ordförande
Tönnersjö Golfklubb

Juniorverksamheten:
Juniorerna kommer snart att träffas för
genomgång inför säsongen, ha koll på hemsidan.
Har ni något företag eller känner någon som vill
sponsra våra juniorer så ta kontakt med klubben.
Det kostar 2000 kr per år och då får man
antingen 2 styck lunchbiljetter vardag eller 1
styck greenfee biljett. Tänk på att dessa
sponsorpengar är viktiga för vår
juniorverksamhet.
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Från banan.
Längtan är stor efter sol och våra fina
medlemmar samt gäster som förgyller våra dagar.
I år skall arbetet genomföras som vi planerat hela
hösten och våren. Vi ser fram emot att vår
anläggning ska få sig ett ansiktslyft och vi hoppas
ni också kommer uppskatta det som kommer att
ske framöver.
På banan har det röjts ordentligt, nu ser banan
mer ut som en park och vissa hål är mer
lättspelade.
Har ni ev önskemål om förbättringar eller idéer
om vad vi skulle kunna förbättra kan ni höra av er
till
Annikas möte med eventuellt intresserade damer
gällande vision 50/50 arbetet sköts upp till den
ankommande våren. Håll koll i mailboxen efter
inbjudan till denna idékväll med henne här på
banan.
Många har undrat över friskvårdsbidraget och
det är Annika som hjälper er med dessa
lösningar så har ni frågor om hur just du kan
nyttja ev friskvård så tag kontakt med henne på
info@tonnersjogolf.se eller ring på 0704-123231.
Annika finns tillgänglig tis-fre 09.00-15.00.
Restaurangen har expanderat så i år har vi även
hand om Stenas personalrestaurang,
så lite mer ny personal kommer ni att träffa.
I år kommer även restaurangen att vara öppen på
kvällstid så där kan ni boka in er redan nu om
önskemål finns.
Hjärtligt välkomna till årets säsong
Sonja & Karl-Erik Karlsson
med personal
___________________________________________________

NYA FORMER AV MEDLEMSSKAP.
Under säsongen 2018 kommer vi kunna erbjuda
några nya former av medlemskap.
Vardagsmedlem (Månd  Tors).
För dig som vill spela bara på vardagar är detta
ett bra alternativ. För en årsavgift på 2500:- får
du spelar du fritt på Tönnersjös 27 hål, gäller
helgfria dagar Mån-Tor.
Nya medlemmar får rabatt!
Ett nytt erbjudande för 2018 är Raketen – ett
förmånligt sätt att påbörja ditt golf äventyr hos
oss på Tönnersjö! Med Raketen betalar du som
junior eller senior endast 50% av full avgift under
ditt första år som medlem och 75% under det
andra året.
Erbjudandet gäller alla nybörjare och golfare från
andra klubbar som inte haft medlemskap hos oss
tidigare, kontakta oss så berättar vi mer!
Golf och friskvård
Nu har du möjlighet att få ett fullvärdigt
medlemskap till kostnaden av ett greenfeemedlemskap! Den 12:e januari meddelade Högsta
Förvaltningsdomstolen att spel på pay-and-playbana samt träning på driving range nu är giltig
friskvård.
Detta betyder att det är möjligt att till exempel
själv betala ett greenfee-medlemskap och sedan
köpa ett tiokort med greenfee, för vilket företag
kan dra av kostnaden – därefter bjuder Tönnersjö
dig på ett fullvärdigt
medlemskap.

Nybörjarkurser.
Även i år kommer det hållas nybörjarkurser. Varje
kurs hålls under två dagar och i grupp. Mer
information på hemsidan.
Juniorträning.
Uppstart för juniorer kommer att ske under
städdagen den 7 april. Träningdagar för juniorer
kommer att vara tisdager 18.00 - 20.00. Mer
information på hemsidan.
Medlemsavgift.
Påminnelse om att det är hög tid att betala
medlemsavgiften för 2018.
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