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Toyota Sotra turneringen ble spilt under fantastiske
værforhold og like fantastisk golfbane
52 spillere som koste seg i sommervarmen.  Det var to klasser dame og herre klasse i stabelford poeng.
Premie utdeling og betasuppe etter turneringen og maten falt virkelig i smak hos alle.
Toyota Sotra takker alle som var med, slik at ble slik hyggelig dag. Takk til baneselskap for fantastisk bane
og hjelp med turneringen.

Dei som stakk av med dei gjeveste premiene var:
 

Nærmest pinnen på hull 6 - Hjalmar Skomsvold.
Nærmest streken på hull 7 damer - Turid U Instebø
Nærmest streken på hull 7 herrer - Christoffer Kolltveit
Nærmest streken på hull 7 pga driver forbud og sikkerhet.
Dameklassen: 1 plass Margunn Norevik med 40 poeng, 2 plass Laila Fjell med 39 poeng, 3 plass Linda Fjell
med 39 poeng
Herreklassen: 1 plass Nils Audun Hamre med 37 poeng, 2 plass Torgeir Hamre med 36 poeng, 3 plass Trond
Dahle 36 poeng
Vandre pokal til Margunn Norevik med beste score totalt 40 poeng - gratulerer!
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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
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Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)
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