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Med anledning av Corona-utbrottet. 
 

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Tönnersjö GK har ett ansvar att bidra till 
att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas.  

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som 
situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på 
regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen 

förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.  
 

Vi i Tönnersjö GK kommer dock att planera för vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter. 
Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan 

komma, situationen kan både förvärras och förbättras. 

 

Årets städdag lördagen den 4 april. 
 

 

Glöm inte bort städdagen på Tönnersjö Golfbana. 
 

Vi samlas vid klubbhuset kl 08.00 och delas upp i olika grupper som får arbetsuppgifter tilldelade. 
Medtag oömma kläder och varma skodon samt ett gott humör. Om du har en kratta ta med den. 

 
Först så städar vi och fixar till vår bana. 

Därefter äter vi något gott utomhus vid grillen. 
Efter maten spelar vi 2-manna scramble. 

Alternativt kan man spela en putt-tävling på korthålsbanan. 
 

 

Medlemsträning 2020. 
 

Likt förra året så kommer klubben att bjuda på kostnadsfri träning för våra fullvärdiga medlemmar. 
Vi kommer i år att erbjuda tre olika tillfällen och inriktningar. 

 
Onsdag 15/4 16.00-19.00  -  Långa slagen. 

Onsdag 22/4 16.00-19.00  -  Inspel mot och runt green. 
Onsdag 29/4 16.00-19.00  -  Putt. 

 
Max antal vid varje träningstillfälle: 12 st 

Anmälan görs till kansliet. Max 2 tillfälle per person. 
Utöver dessa 2 tillfälle kan plats beredas om det ej är fullbordat 

. 

 

Seniorgolf 2020. 
 

Vår traditionella seniorgolf startar den 16 April.  
Som alltid träffas vi på torsdagar med starttid kl 17:30. Samling senast 17:15 

Vi spelar 9 hål under trivsamma former. 
Alla är välkomna att deltaga. Medlem som icke medlem. Damer som Herrar. 
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Tävlingsprogram för 2020. 
 

Årets tävlingsprogram för Tönnersjö GK finns nu presenterat på hemsidan. 
Förra årets tävlingar lockade ett ökande antal anmälningar. I år är det vår förhoppning att ni som 
medlemmar anmäler er till våra tävlingar och gärna lockar med golfvänner från andra golfklubbar. 

Årets tävlingsprogram finns här 

 

Damgolf 2020. 
 

Dam sektionen startar sin säsong tisdagen den 14 april kl 17.30  
och torsdagen den 16 april kl 17.30 

Samlas i god tid, för gemensam uppläggning av spelet! 
Vi ses där! 

 

Barn och junior träning 2020. 
 

Våra barn- och juniorgrupper startar sin verksamhet tisdagen den 14 april. 
Golf & Lek tisdagar mellan 16.00 - 17.00 
Juniorer tisdagar mellan 17.00 - 20.00. 
Mer information hittar du på hemsidan 

 

Banan 2020. 
 

När det gäller banan har det under året skett en del nya saker. Ute på banan kommer du att se att det 
saknas ett antal träd som tidigare varit i vägen för ditt spel. Banpersonalen har gjort ett gott arbete 

med att gallra och fälla träd. När vi kommer i gång med spelsäsongen skall ett antal tee vara i nytt och 
bättre skick. Dock hänger det som alltid på hur vädret är oss behjälpligt. 

Banan har också under säsongsuppehållet indexerats om. Allt för följa de rekommendationer som Sv. 
Golfförbundet har skapat. Den nya indexeringen anpassas även till det nya handicap systemet som 

infördes 1 mars 2020. 

 

WHS (World Handicap System) 
 

Vi i styrelsen hade planerat att innan säsongs start bjuda in till medlemsträffar där vi skulle informera 
om det nya handicap system som trädde i kraft den 1 Mars i år. Nu har vi tyvärr fått ett stort problem 
att ta hänsyn till, CORONA viruset. Detta är inget som kan negligeras utan något som måste tas på 
största allvar. Vi har därför beslutat att skjuta dessa medlemsmöten på framtiden. För er som vill få 

mer information kan läsa om WHS på följande sidor. Antingen följer du den länk som finns på 
hemsidan eller så använder du följande länk: 

Klicka här för att läsa mer om WHS 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

MED VÄNLG HÄLSNING 
Tönnersjö GK 

 
Glöm inte att gå in på vår hemsida för att få all information om klubb och bana. 

 

www.tonnersjogolf.se 

 

Avregistrera dig här  
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