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Knøtte og Junior sesongen
En liten løypemelding fra årets sesong, og muligheter for vintertrening for junior og knøtter.

Hei alle knøtter og juniorer.

Utesesongen er over for denne gang, og vi håper at alle har hatt en fin opplevelse.
Når man ser på hcp utviklingen, går det bare «nedover», og det er kjempeflott, så noen har virkelig jobbet
godtJ
Vi vil takke Marc og Ole, samt deres hjelpere for en fantastisk trenerinnsats. Kun positive tilbakemeldinger.
Ikke minst vil vi også takke knøtte trenerne; Kåre, Geir Olav, Aksel og Grethe, samt alle deres hjelpere.
Kanon innsats.
Det er enormt mange knøtter i år, som har kjempet og «slått», jobbet seg gjennom både putte, bronse, sølv
og gullmerke, og står igjen så stolt med det gjeve Golfkortet.
Vi gleder oss allerede til neste sesong, da vi vil bli kjempe mange som skal ut og turnere.
 
 
VINTERTRENING PÅ SIMULATOREN.
Sotra Golfklubb tilbyr i år også inne trening på simulatorene.
Tilbudet gjelder for knøtter/juniorer med Golfkortet.
Tirsdag, onsdag, torsdag: 16-17 og 17-18.
Vi har noen få ledige plasser igjen, så det er bare til å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
For Knøtte- og Junior komitè.
Therese Nilsen
Tlf: 930 10 023

Publisert av Geir Ole Tellnes. Sist endret 16.06.2013

   

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 18 – kl 24

14°
Lett regn. Laber bris, 8 m/s fra
nord-nordvest. 0 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted
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Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)
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