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Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Grethe Sæterlid

Pink Cup- Rekordinnsamling
En foreløpig rapport:

Auksjonen ga kr. 112.450,- i tillegg har vi rundt 80.000 i diverse gaver og bodsalg.

 

Altså ca. 200.000 kroner!!!

Vi venter med innrapportering til Norges Golfforbund og
Kreftforeningen til 15. juni, i tilfelle det er noen som ikke har
fått sjanse til å bidra. (Kontonr. 5261 05 18664 mrk. Pink
Cup)

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 31.05.2015

Tusen takk til alle som har bidratt! Tusen takk til medlemmer som drar auksjonen opp i uante høyder!

Tusen takk til butikkene på Sartor Storsenter som har vært veldig rause! Tusen takk til øvrige bedrifter som
har gitt pengegaver og andre gaver!

Tusen takk til damekomiteen som har styrt det hele vel i havn!

Hilsen Olaug

Jeg må bare få legge til god ordene til Olaug og si FANTASTISK!

Gratulerer damer :) med et fantastisk flott resultat i dag :) At dere klarer, også i år, å samle mer enn
fjorårene er imponerende! At det blir et meget godt bidrag til Brystkreftsaken fra Sotra golfklubb i år også  er
utrolig! Tusen hjertelig takk Birthe, Grethe, Åse Merete, Anne Lise, Kari og Tonje for en fantastisk innsats
dere har gjort - dere er bare så flinke :) Jeg kan ikke få skryte nok av dere :) Til alle dere som har bidratt til
dette flotte resultatet: - Tusen hjertelig takk :)

Gratulasjonsklemmer Marianne

 

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

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