
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGELVANDRING PÅ TÖNNERSJÖ GK. 

 

Tisdagen den 5 oktober kl 16:30  
alternativt 

torsdagen den 7 oktober kl 16:30 

 

 
Tillsammans med regel- och hcp-kommitté går vi en sväng på banan och får lära oss/fräscha upp 

minnet kring olika golfregler i olika situationer. 
 

Vi kommer att gå igenom regler som gäller för olika situationer vid de olika områdena på banan. 
Spelfältet 
Tee 
Bunker 
Pliktområde 
Green 

Vi kommer också att prata om ”Vett och etikett” på golfbanan.  
Efter att vi varit ute på banan samlas vi i restaurangen för en kopp kaffe med fika. 
För att få det hela att fungera kommer vi begränsa antalet till 20 personer per tillfälle, så anmäl dig 
så snart som möjligt. Dock senast den 3 oktober. 
 

Anmälan gör du genom att maila till regelkurs@tonnersjo-golfklubb.info 
OBS!! Glöm inte att ange på anmälan vilken dag du vill deltaga. 

 
Passa på och följ med - Det kommer hjälpa er i ert framtida spel.  

 
Hjärtligt välkomna. 

Regel och handicap kommittén Tönnersjö GK 
Roland Tellebo och Matthi Eliasson  
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Bild från tee på hål 15. Både röd och gul tee har fått en 

total renovering. 

 

Kort rapport från arbetet med banan. 

Under den gångna säsongen har man jobbat hårt med greenerna. Lagt ner ett gediget arbete med 

att dressa och lufta vilket har gett bra resultat. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten. 

Då greener har varit prioriterade har iordningställandet av banans tee fått stå tillbaka. Dock så har 

även detta arbete i dagarna kommit igång. Tee på hål 15 (se bilden ovan) blev premiär tee. 

Resultatet blev väldigt lovande nu är det bara att hoppas att resterande arbete av tee-förbättringar 

kan göras löpande så att banan blir så fin och inbjudande som vi vet att förutsättningarna är. 

Övriga förbättringar som är gjorda är kanske sådant som vi medlemmar inte reflekterar över i 

första hand. Det är banans bevattningssystem. En av tre pumpar är utbytt och de två andra håller 

på att ses över. Detta innebär att kapaciteten ökas och bevattningen effektiviseras. Man har även 

flyttat en del sprinklers från tee-området och satt dom utanför för att underlätta underhållet. 

Vi kan som medlemmar se ljust banans framtid. 

MED VÄNLIG HÄLSNING 

Tönnersjö GK 

 

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

 

 

 

  

  

 

 

 

 


