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Vi har en vinner av Pondus-cup 2015/2016!

 

For første gang kan vi i Sotra Golfklubb skryte på oss en Pondus Cup!
En innendørs golfturnering for lag. Frode Øverli (Pondus) sponser turneringen.
Vi begynte turneringen med 18 lag og alle måtte spille 5 innledende runder hver. To lag
røk ut slik at vi hadde 16 lag igjen. Da begynte cupen!

 

Fra venstre: Frode Øverli, Eirik Sæbø, Alf Gunnar Ellingsen, Tore Husby og Per Jimmy Karlson
Jan Ragnvald Torsvik

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 15.03.2016

I går var det Finale, The Chippenmales mot Just golf. Begge lagene møtte tidlig opp til kampen slik at de var
godt varme og klar for krigen. Finalen skulle spilles på en av de nyeste banene på simulatoren vår, Oslo GK
som er en av de beste baner vi har i Norge.

Etter 9 spilte hull var det meget close, bare ett slag mellom begge lagene. Dermed tok Just golf en tidlig
ledelse. Det gikk frem og tilbake de neste 4-5 hullene og etter 16 spilte hull hadde The Chippenmales tatt in
på og ledet nå med 2 slag. Det ble oppdateringer etter hvert hull nå og spenningsnivået var til å ta og føle
på  med mange tissepauser og en del reverse psychology mellom lagene. På det siste hullet var det bare ett
poeng som skilte de to lagene.
Til slutt var det Just golf som hentet seg best inn igjen og vant Pondus Cupen 102 poeng mot 99 poeng.

Fra venstre: Eirik Sæbø, Tore Husby, Alf Gunnar Ellingsen og Per Jimmy
Karlson

Jan Ragnvald Torsvik
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Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

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

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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Jan Ragnvald Torsvik

Taperlaget med moralsk støtte fra sponsor. Fra venstre:
Frode Øverli, Lars Erik Løvås, Arne Landro, Eirik Tverlid og
Torbjørn Landro

Jan Ragnvald Torsvik

Frode Øverli overvar finalen for å vise sin støtte på kongelig vis, og for å dele ut premier. Gavekort til begge
lagene, mens vinnerene fikk noe veldig spesielt. Frode hadde laget en pondus stripe til hver spiller.

Just Golf
Alf Gunnar ellingsen
Roar Guddal
Eirik Sæbø
Kristian Alnes
Tore Husby
Per Jimmy Karlson
 

 

The Chippenmales
Torbjørn Landro
Lars Erik Løvaas
Arne Landro
Eirik Tverlid

Vi takker Frode og Pondus for tillit og støtten igjennom
en veldig vellykket turnering og ser frem til flere år ned
samarbeid ;-)
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