
12.8.2019 Sommeravslutning for knøtter og juniorer - Sotra Golfklubb

www.sotragk.no/nyhetsarkiv/sommeravslutning-for-knotter-og-juniorer.41316.aspx 1/1

Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Sommeravslutning for knøtter og juniorer

Juniorer mot hull 7
Jan Ragnvald Torsvik

 

Hei alle sammen
Sommerferien nærmer seg med stormskritt.
I den forbindelse ønsker vi i junior- og knøttekomiteen å ønske alle hjertelig velkommen til avslutning fredag
20. juni.

Planen er å starte med spill kl 17:00 på både Hovedbanen og Pitch & Putt (møt opp i god tid slik at vi kan
starte turneringen klokken 17) hvor vi deler etter hvem som har golfkortet og ikke. Da vil de på Hovedbanen
spille Texas Scramble, en lagturnering, mens på Pitch & Putt banen vil det foregå merkeøving for knøttene,
men kanskje litt spill mot slutten.

 
Når klokken nærmer seg 19, og ungene er ferdig å spille vil vi ha en premieutdeling + mat 
og drikke i klubbhuset. 
 
Det vil opprettes en turnering i Golfbox for de med golfkortet, så der må man huske å melde seg på.
De uten golfkortet må melde seg på til karianne.loeavaas@noklus.no innen tirsdag 17. juni.
 
Vel møtt til en strålende avslutning.
Hilsen knøtte- og juniorkomiteen

   

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

14°
Regn. Laber bris, 6 m/s fra
nord-nordvest. 1 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted
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FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK

Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)
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