
 
 

Til alle medlemmer i Sirdal Fjellgolfklubb 

Nok en golfsesong er avsluttet og vi takker de mange som har spilt golf på vår bane. Også i år har vår 

greenkeeper og hjelpere klart å holde den høye standarden på banen som vi ønsker. Besøket på 

banen har vært på samme nivå som de siste årene og vi håper mange har hatt fine golfopplevelser. 

Takket være trofaste medlemmer og sponsorer, velvillig lånegiver og solid dugnadsinnsats går 

klubben så vidt rundt økonomisk. Vi vil rette en spesiell takk til våre mange støttemedlemmer og 

trofaste lokale sponsorer. Men det behøves nok ytterligere innsats på alle områder om vi skal skaffe 

oss noe handlingsrom for forbedringer og reinvesteringer.  

Vi satser på åpning av banen medio mai 2017 og ønsker alle medlemmer velkommen, både aktive og 

de som har hatt golfkøllene liggende på hylla en stund. Vi kan kjøre oppfriskningskurs og vi har 

fadderordning hvor en erfaren spiller, gjerne en du kjenner, blir med på banen. Vi kan arrangere egne 

damekvelder eller annet etter ønske. Det er bare å gi beskjed. Klubbkvelder på onsdager blir nok 

videreført. Golf er en aktivitet som kan være både helsebringende, sosial og morsom. 

Fritt spill i Egersund 

For de som vil holde golfspillet ved like i vinter har vi også i år inngått avtale med Egersund Golfklubb. 

Våre medlemmer kan spille fritt i Egersund frem til 30.april 2017. Etter dette kan det spilles for 

redusert greenfee, kr. 200,- 9/18 hull frem til vi åpner. Ta med medlemskort. Dette er en kjempefin 

avtale som alle som har anledning bør benytte seg av. Gi beskjed på post@sirdalfjellgolf.no eller SMS 

til 90778462 om du ønsker beskjed dersom det blir arrangert fellesturer.  

 

Sesongavslutning/julebord 

Til slutt vil klubben også i år arrangere sesongavslutning, et lite julebord med god mat og sosialt 

samvær på Sirdal Høyfjellshotell torsdag 15.desember kl. 19:00. 

Det blir premieutdeling for klubbmesterskapet og trekning av en gavepremie til en fjellgolfvenn. 

Kuverpris 395,-. 

Påmelding innen søndag 12.desember til post@sirdalfjellgolf.no. SMS til 90778462 (Geir). 

 

Så ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. 

 

mailto:post@sirdalfjellgolf.no
mailto:post@sirdalfjellgolf.no

