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                             Info sesongen 2020 

Hei gode medlemmer og fjellgolfvenner 
I dag er det 18. mars, passelig med snø, og vi burde kunne sett frem til en grei sesongstart i 
begynnelsen av mai. Men i år er det spesielt og i solidaritet med idrettsnorge for øvrig, så er de aller 
fleste golfbaner nå stengt, også de som ellers har greie spilleforhold. Fremtiden er usikker, men vi 
håper jo at det skal bli en bra golfsesong også i år. 
Følg med på vår nettside og Facebook om utviklingen – www.sirdalfjellgolf.no 
 
Klubben har en anstrengt økonomi, så vi velger å sende ut faktura på medlemsavgift og Fjellgolfvenn 
som vanlig. Vi har stor forståelse for at enkelte nå kan ha det vanskelig og må utsette betalingen, 
men ber om at de som har mulighet betaler ved forfall.  
 
Vi trenger å satse sterkt på å rekruttere barn og ungdom. Derfor har vi satt ned medlemsprisen for 
barn/junior (t.o.m. 19 år) til 100,- kroner. Barn (medlemmer) opp til 12 år spiller gratis. Juniorer 13-
19 år får medlemskap med spillerett for 300,-. Medlemsavgiften for studenter t.o.m 25 år er satt ned 
til 500,- kroner, med spillerett. Ellers er det ingen endring i medlemsprisen. Vi holder på at SFGK skal 
være en klubb med en 9 hulls bane av høy kvalitet, der medlemskap er rimelig. 
 
Også i år har vi et spesielt gunstig tilbud på medlemskap m/spillerett. Hovedmedlem 3.000,-, 
ektefelle/samboer 2.600,-. Gi beskjed om du ønsker dette istedenfor ordinært medlemskap. 6-8 
runder i løpet av sesongen så er dette innspart. Dette er et svært bra tilbud.  
 
Vi setter pris på ditt besøk og oppfordrer deg til å ta med familie, venner og og arbeidskollegaer. Mot 
å legge ned kontaktinformasjon er det mulig å ta med en venn som vil prøve golf, gratis. Vi skal legge 
til rette for at det blir en flott opplevelse. Trenger du veiledning så gi oss beskjed. Vi ønsker oss veldig 
en økt aktivitet i klubben. 
 
Våre to trenere, som ble utdannet i fjor, vil forsette det fremragende arbeidet med barnegolf som 
ble startet opp sist sesong. Se nettside og Facebook for info og tidspunkt. Hver onsdag har vi 
uhøytidelig klubbturnering, med registrering av score for sesongresultat. Så da er det bare å møte 
opp!  
 
Vi vil også gjerne ha flere fjellgolfvenner. 
I dag har vi ca. 40 fjellgolfvenner og det koster kr. 1.000,- årlig. For ektepar/samboere reduserer vi 
avgiften til kr. 1.500,-. 
Fjellgolfvenner støtter klubben og får følgende fordeler: 
 

• Navn på skilt ved klubbhuset og klistremerke 

• Gratis kaffe 

• Gratis bruk av treningsbanen for hele familien 

• 50 % avslag på leie av golfbil 
 

De som allerede er fjellgolfvenner får faktura, mens dere andre som ønsker å bli «venn» sender en 
melding til post@sirdalfjellgolf.no, eller betaler inn med merking «Fjellgolfvenn».  
 
Mvh - Alle oss i styret for SFGK – se nettsiden om hvem vi er. 
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