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Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Bane sett fra utslag hull 2

Informasjon til medlemmer
Denne informasjon er sendt som epost til alle medlemmer i Sotra golfklubb

 

Første gang publisert 07.04.2010

 Frivillige faddere:

Vi søker frivillige faddere i alle aldre som kan være med nybegynnere på en golfrunde i ny og ne.

Fadder kan ta med seg to nybegynnere, der meningen er at de nye skal føle seg  velkommen og tatt vare på.

Fadder må ha kjennskap til dropperegler, banepleie, etikette og hurtig spill osv.

Vi trenger mange, så det er bare å melde seg til post@sotragk.no        

 Torsdagsgolfen:

Hver torsdag blir det Torsdagsgolfen. Dvs at golfere med hcp fra 54-37 (tidl. Grønt kort) kan melde seg opp
på en runde en torsdag, når det må passe tidsmessig, og klubben vil da putte inn en fadder som selskap,
eller en annen med etablert hcp som ønsker å være til selskap og nytte. Her blir det lagt vekt på sosialt spill,
der tre pers. spiller på lag.

Ta en telefon til 415 41 084 og si at det gjelder Torsdagsgolfen. Det er Golfkort turneringer torsdag 6. Mai,
3. Juni og 5. August. Her MÅ du melde deg på..

 

"Veien til Golf" (tidl. Grønt kort kurs)

Nytt kurs starter 20. April. Se www.sotragk.no Påmelding til post@sotragk.no              

Matchplay singelturnering- påmelding snarest og senest 15.april kl. 12.00.

Vi oppfordrer alle spillere i Sotra golfklubb å melde seg på matchplayturneringen. Denne turneringen går
gjennom hele sesongen og det spilles hull for hull. Det spilles med ¾ hcp. To spiller mot hverandre, den som
vinner går videre. Av alle påmeldte blir det til slutt kun EN vinner. Se regel 2 om Matchspill. Veldig kjekk
spilleform. (Sotra golfklubbs Ryder cup?)

Pink Cup 5. Juni

Pink Cup er en landsdekkende turnering , der Sotra gk skal ha sin 5. Juni. Turneringen er spesiell på den
måte at all inntekt går til Kreftforeningen øremerker brystkreft. Turneringen er for herrer og damer og spilles
i tre klasser. I tillegg vil vi ha en turnering samtidig på Pitch & Put-banen. De 25 klubbene, som samler inn
mest penger, går til en landsfinale. I tillegg går 25 klubber som samler mest inn i snitt pr. medlem til finalen.
I fjor spedde vi på turneringsresultatet med en auksjon. Dersom noen har noe å gi, som kan auksjoneres
bort, tar vi imot med takk.

 (Noe informasjon i epost meldingen er utelatt her)  

Junior-og knøttetrening

Junior- og knøttetreningen starter i uke 16. Egen melding kommer fra junior-knøtte komiteen.

 

Dugnad, dugnadsturnering og baneåpning:

Det er satt opp en frivillig dugnad torsdag 15. April kl. 16.00 og utover. Ta med kost, rive, hageredskaper og
arbeidsklær og hansker.

Dagen etter, fredag 16. April kl. 17.30 blir det turnering for de som er med på dugnaden (KUN de).
Turneringen ligger i Golfbox. Du kan melde deg på der. Da er du i allefall påmeldt dugnaden også. Eller svar
på denne eposten:

o-evang@online.no      

 

Banen åpner lørdag 17. April med åpningsturnering kalt Vårspretten. Har du meldt deg på??

  

Og hvis noen har glemt å betale kontingenten, så er dette en påminnelse...

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Onsdag kveld
kl 18 – kl 24

16°
Skyet. Svak vind, 3 m/s fra
sørvest. 0 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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http://www.sotragk.no/default.aspx
http://www.sotragk.no/nyheter/
http://www.sotragk.no/nyhetsarkiv/
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://www.sotragk.no/artikkel.aspx?aid=151&MId1=57&&Print=1
http://www.sotragk.no/artikkel.aspx?aid=151&MId1=57&
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i7892394b-8a98-4b63-87fc-ea363820355e/w1600/3596213450_9fc3226378_b.jpg
mailto:post@sotragk.no
http://www.sotragk.no/
mailto:post@sotragk.no
mailto:o-evang@online.no
https://www.golfbox.no/setlanguage.asp?id=1044&rUrl=/portal/login/help.asp
https://www.golfbox.no/setlanguage.asp?id=1044&rUrl=/portal/login/password.asp
http://www.golfforbundet.no/
http://www.abacus-outdoor.com/
http://www.nordea.no/
https://www.yr.no/
http://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/
http://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/langtidsvarsel.html
http://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/radar.html
http://www.yr.no/kart
http://www.sotragk.no/
http://www.sotragk.no/golfbanen/
http://www.sotragk.no/gjester/
http://www.sotragk.no/medlemssider/
http://www.sotragk.no/pro-og-kurs/
http://www.sotragk.no/sponsorer/
http://www.sotragk.no/sok/


14.8.2019 Informasjon til medlemmer - Sotra Golfklubb

www.sotragk.no/nyhetsarkiv/informasjon-til-medlemmer.963.aspx 2/2

 

Velkommen til en ny golfsesong!

 

MVH Sotra golfklubb

Olaug

   

Sotra Golfklubb | Bergalia 10 | 5360 Kolltveit | Bookingtelefon: 415 41 084 | post@sotragk.no | Kontonummer: 5261 05 18664

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