Reportasje fra
Seniortur 2022- Danmark
Hvideklit golf resort og Fjordline
den 16 – 19. Juni 2022
Seniorene i Sotra Golfklubb hadde sin årlige seniortur den 16 – 19. juni, denne gangen med
danskebåten til Hirtshals og 2 dagers turnering på Hvide Klit golf. https://www.hvideklit.dk/
Turen arrangeres av Seniorkomiteen i Sotra GK, og det rapporteres at komiteens leder og reiseleder
har hatt en finger med på det meste i planlegging av turen.
Reiseleder var Geir Otterbeck. Denne reportasjen er selvskrevet.
På årets tur var det 19 deltagere. 2 av disse reiste på egenhånd med
bobil (Ole Magne og Anne Lise) og 2 av deltagerne hadde valgt
naturopplevelse i nærmiljø og shopping i Skagen fremfor å delta på
golfturneringen☺
Det var 17 spillere på turneringen.
Det var avreise med Fjordline fra
Jektevik terminalen kl 1330 på
torsdag den 16. juni. En fin båtreise
med godt vær, paddeflatt hav over
Skagerak og ankomst Hirtshals om
morgenen den 17.juni.
Derfra gikk det videre med felles
buss til golf resort Hvide Klit hotell
og golfbane, en snau ½ time kjøring fra Hirtshals i retning
Skagen. Nydelig skogsbane og et veldig trivelig hotell. Fra
hotellet var det et godt 9-er jernslag bort til klubbhuset på
golfbanen.
Det ble servert en deilig morgenmad på hotellet og etter innsjekking så bar det av-gårde til runde 1
på årets turnering.
På senior tur turneringene spiller vi felles herre og dame klasse med netto slagspill. På dag 1 har vi
premiering for de beste damene og de beste herrene, samt den obligatoriske Close to pin
premieringen.
La det være sagt – damene knuuuste herrene suverent og på sammenlagt listen etter dag 2 ble det
enda bedre!

Dag 1 resultat Damer:
1. Grete Nygård
2. Eva Britt Tellnes
3. Anne Lise Glesnes

64 netto
66 netto
69 netto

Dag 1 resultat Herrer:
1. Hjalmar Skomsvold
2. Jan Rune Skoge
3. Geir Ole Tellnes
Close to Pin vinner:

75 netto
79 netto
80 netto

Liv Kjersti Skoge:

5,35m

Fra vanligvis pålitelig hold rapporteres at reiselederen fikk store problemer
med å komme ut av denne bunkeren på hull 4 og de 10 øvrige bunkerne han
klarte å havne oppi…
Og det er også rapportert inn en del
birdies på denne runden, uten at det
bidro nevneverdig på resultatet
Banen var en 18 hulls par 72
skogsbane, og det ble spilt fra utslag
52 for herrer og 48 for damer.
Nydelige spilleforhold, perfekte
fairways og greener. Massevis av
bunkere og mye høyt gress i roughen som «noen» av spillerne måtte bakse
med til tider. (ofte)

Etter runde 1 var det premie seremoni på hotellet og en hyggelig felles middag. Det rapporteres om
god stemning, god mat og flere kulturelle innslag med selvopplevde historier av ymse karakter.☺

Viktig å velge seg en god vin til maten:

På dag 2 (Lørdag) fortsatte turneringen med finalerunde og her er det kun et
felles sammenlagt resultat som teller. Nydelig spillevær og frisk vind denne
dagen.
Igjen – som det fremgår av resultatlisten - 5 damer før det dukker opp en
herremann her!
Vi gratulerer Eva Britt Tellnes som årets vinner av Sotra GK Senior tur 2022
DK, med et fantastisk god resultat på 139 slag netto sammenlagt på 2 runder.
Dag 2 close to pin ble også denne dagen vunnet av Liv Kjersti! Presisjonsdame der altså!
Resultatliste for turneringen:

Så var det hjemreise med felles buss fra hotellet på ettermiddagen og avgang med båten fra Hirtshals
kl. 2000 om kvelden.
Det var litt mere skum på bølgetoppene over Skagerak denne natten, men sjø-ulkene fra Sotra klarte
seg fint. Ankomst Bergen kl 1230 på søndag – klappet til kai på sekundet iht. timeplan.
Fra deltagerne meldes om høy grad av tilfredshet med turen. Alt gikk 100% etter planen, logistikken
fungerte smertefritt og stemningen var på topp hele veien.
Fra Seniorkomiteen kan det meldes at vi med svært høy sannsynlighet kommer til å arrangere en
Senior tur i 2023 også, omtrent på samme tid i juni. (15-18.6?) Bare å sette av tiden!

