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Tidenes største påmelding til Junior turnering
Hele 65 barn og unge deltok på dagens turnering her på Sotra. Fantastisk vær bidro til at det ble en vellykket
turnering. I klasse 4 hadde vi 13 spillere som spilte på Pitch & Put. I klasse 3 var det 17 spiller som spilte 9
hull på hovedbanen. Klasse 1 og 2 spilte 18 hull på hovedbanen. 

Jan Ragnvald Torsvik

Publisert av Marianne Rasmussen. Sist endret 03.05.2015

I klasse 4 var alle veldig fornøyd da de fikk hver sine fine glasspokal i premie - velfortjent. I klasse 3 vant
Tuva Johanne Dybwad blandt jentene. Av guttene vant Sebastian Bru 3. plass, Isak Heggland 2. plassen og
Jakob Essen vant første premien. Alle i klasse 3 fikk hver sin buff og en pakke med tre baller for vel
gjennomført turnering. Pokaler til vinnerne.

I klasse 2 deltok fire jenter og 17 gutter. Med 1/4 premiering vant Ingrid Tveit jenteklassen. Blandt guttene
vant Henrik Johansen 5. plassen, Petter Dale 4. plassen, Crispin Torsvik 3. plassen, Tobias Arntzen 2. plassen
og Adrian Sletten vant første premien. Veldig bra gjennomført av alle i klasse 2.

I klasse 1 deltok 7 jenter og 8 gutter. Med 1/4 premiering vant Celiann Tverlid fra Sotra Golklubb og Markus
Ødegaard  fra Bergen Golfklubb 2. plassen og Karen Klubben Fana Golfklubb og Sander Sæle fra Sotra
Golfklubbvant førstepremien.

Vi gratulerer alle for en flott innsats og vel gjennomført turnering.

Vi vil gjerne takke alle som har bidratt til at turneringen ble et flott arrangement. Foreldre og medlemmer
som har stilt opp som markører, starter og med kakebaking. Olaug og Irene for kjempeinnsats i klubbhuset.

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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