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36 spillere stilte på Golfkort turnering
Torsdag kveld stilte hele 36 spillere med hcp fra 54-37 på turnering.

Turneringen var en texas scramble. Dvs alle spiller ut hver sin ball, så velger de den best plasserte ballen,
merker av stedet, og så spiller alle videre derfra. Slik fortsetter det til ballen er i hullet.
Et veldig kjekt lagspill.

Alle lag hadde med seg en fadder, som så til at alt gikk rett for seg.

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 03.08.2012

Gr. en avmelding og en hastet påmelding, ble det skeiv fordeling på to lag.
Ene laget fikk 4 spillere og et lag fikk bare to spillere.
Disse to fikk hver sin trøstepremie :-)

Det ble delt ut 4 lagpremier:

Vinnerlaget ble:
Sølvi Lillebø, Ole Ivar Steinsland, Torbjørn Røssland og Sigurd Schmidt.
Fadder var Kjell Algrøy
Andre plass:
Tor og Trude Kårstad og Lars Fredrik Grimstad.
Fadder: Linda Fjell
Tredje plass:
Arvid Bjordal, Kjetil Brommeland og Thomas Lieske
Fadder: Arild Kolltveit
Fjerdeplass:
Jan Ragnvald Torsvik, Johannes Netland og Robert Haga
Fadder: Irene Evanger Rå

Gratulerer til alle premievinnere og alle som stilte opp.

Tusen takk til fadderne!

Neste Golfkort turnering, hcp 54-37, er torsdag 6. september. 9 hull.
Det er en Stableford turnering. Dvs at alle spiller sitt spill, noterer slagene og poengene blir regnet ut.
En ypperlig anledning til å spille seg ned...

Husk å melde deg på i god tid i Golfbox. Eller ring 415 41 084
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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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