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Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Proen's Turnering

Marc Rogers

Velkommen til Proens Turnering, 2 Oktober. meld deg på nå!! ''Først til Mølla''

Publisert av Marc Wyn Rogers. Sist endret 20.09.2010

ALLE I MEDLEMMER KAN MELDE SEG PÅ!

Marc inviterer til turnering over 18 hull. Det er en lagturnering med 2 pers på hvert lag. Du kan melde deg på
alene eller sammen med den du vil spille med. Det spilles 6 hull Foursom, 6 hull Texas og 6 hull Fourball.

Foursome:Spillerne på laget spiller annen hvert utslag og annen hvert slag videre.
Texas: Spillerne på laget spiller ut hver sin ball, velger den best plasserte, begge spiller videre derfra osv.
Fourball: Begge spillerne på laget spiller sitt spill. Det er minste antall slag på laget som blir lagt inn i
resultatet.

Veddemål: Spillerne kan vedde på om de slår Marc og Ole Kristian, som spiller sammen UTEN hcp.

Valgfri innsats (eller ingen). De som slår Marc og Ole kristian får doblet beløpet som er satset, og kan kjøpe
varer i golfshop'en for beløpet. 
De som ikke slår Marc og Ole Kristian, må kjøpe vare i golfshop'en for beløpet de har satset. (Altså: Ingen får
pengene tilbake, men må kjøpe varer for beløpet)

Fremmøte senest kl. 09.00. Shotgun kl. 09.30

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

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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