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Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Kjempegod stemning på årsfesten

I går ble årsfesten avviklet i Knarrevik løa. Marianne og Irene ønsket
velkommen, og det var god stemning fra starten av. Næss catering
leverte deilig tapas, Irene og Åse Merete bakte kake og velkomstdrink
og avec ble spandert av alle som fikk Hole in one. Marianne holdt årets
tale med oppsummering av 2017 og Hole in One prisene ble utdelt. 

Hjalmar Skomsvold: Årets Spiller

Rune Johansen: Årets Ivrigste spiller

Publisert av Terje Sivertsen. Sist endret 05.03.2018

 

Ildsjels prisen gikk velfortjent til Anne Britt Fanekrog. Hun har gjort, og
fortsatt gjør,  en fantastisk innsats gjennom prosjektet Golf – grønn
glede – Vi gratulerer henne med prisen. 

 

 

 

Irene og Ole Kristian fikk
velfortjent blomster for den
formidable innsatsen de gjorde i
forbindelse med sykkel-vm og
arrangementet på Kolltveit.

 

 

 

En kjekk kveld som ble avsluttet med god musikk og dans. 

Da er det bare å glede seg til golfsesongen 2018 starter om ikke altfor lenge – får vi håpe 😊

 

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

13°
Regn. Laber bris, 6 m/s fra
nord-nordvest. 1 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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