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Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Lederballen damer 1

Klubbmesterskap avholdt på pitch og put !

 

 

En fantastisk fin dag med 54 hull på pitch og put i
dag lørdag 12. sept. En nydelig dag med fint vær
og ellers veldig fine forhold på banen.

 

 

 

Publisert av Marianne Rasmussen. Sist endret 13.09.2015

Ole Kristian var ute tidlig på morgenen og klippet greenene og flyttet på hullene. Raske greener ble
utfordrende for mange. Det var jevnt i teten blant damene og Linda ble klubbmester 2015 med 1 slag foran
Marianne. Frode Øverli ble klubbmester for herrer foran Rune Bartnes på 2. plass. I sin tale sa Frode at dette
vellykkede arrangementet måtte planlegges med i kalenderen til neste år - og der er vi alle som deltok i dag
enige i :) Gratulerer til Siren som fikk hole inn one på hull 6. Dagen ble avsluttet med grillfest i telt ved
klubbhuset - god stemning og en kjempe kjekk dag og kveld. Tusen takk til Ole Kristian og Irene som har
tatt initiativ til mesterskapet og har stått for turnering og servering. Irene registrerte forøvrig 12000 skritt
den dagen!

 

 

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

14°
Regn. Laber bris, 6 m/s fra
nord-nordvest. 1 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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