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Bli medlem
Kontakt & adresseliste

For en mesterskaps bane.
Det var trær over alt, store høydeforskjeller, mange ekstremt lange og
smale hull. Alt dette i kombinasjon med mye vind, fikk mange til å
levere inn scorer de ikke har gjort før i år.

Styret
Knøtte / Junior komiteen
Knøttegolfen

Oppsummert for helgen.
En 22.plass med putte problemer - må sies å være meget bra.
Reiser hjem med en følelse om at en kan bedre og motivasjon for å gi
alt til neste helgs juniorturnering, på Kragerø.

Juniorgruppen
Forventninger Junior
Aktivitetskalender
Aktuelt Knøtter /junior
Turneringsinformasjon
Damekomité

Publisert av Terje Sivertsen. Sist endret 26.09.2018
Andrè hadde en dag 1 der lite på green fungert. Hadde full kontroll på vinden og utslagene, men slet med å
lese de ujevne greener. Avsluttet dag 1 på +16 slag (18+9 hull).

Herrekomité
Seniorkomité
Turneringskomité
IT- og webansvarlig
Golf Grønn Glede komité
Klubbvertkomité
Facebookgrupper

Dag 2 startet med de siste 9 hull fra dagen før og da endte han -1 og forbedret da resultatet noe (+15
totalt).
Runde 3 ble den beste runden for helgen og igjen ser vi at trening og hard arbeid gir resultater. Denne
runden hentet han frem en drive på hele 302 meter og selv om puttingen var problemet denne helgen, var
målet hele tiden å forbedre resultat fra runden før.
Ender på totalt + 20 slag.
Link til Leaderboard.

Forslagskasse
Klubbmestere
Hole-in-one liste
Utgiftsrefusjon
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Passord
Hjelp til login?

Glemt passord?

Værvarsel

Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)

www.sotragk.no/medlemssider/knotte-junior-komiteen/aktuelt-knotter-junior/oppsummering-garmin-tour-kongsvinger.43702.aspx
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Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

13°
Regn. Laber bris, 6 m/s fra
nord-nordvest. 1 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart
Finn varsel for et annet sted

SØK

RKS Nordvestlandet
Junior Tour
Region Tour
Ladies Tour

Snarveier
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