12.8.2019

Helgens resultater fra klubbens juniorer - Sotra Golfklubb

FORSIDE

GOLFBANEN

GJESTER

MEDLEMSSIDER

PRO OG KURS

SPONSORER

SØK

Helgens resultater fra klubbens juniorer

Nyheter
Nyhetsarkiv

Totalt stilte 15 juniorer på Narvesen Tour - Meland.
At så mange stiller på en av Norges vanskeligste baner, er stort i seg selv. Veldig bra oppmøte av små og
store. Klubben er stolt over den innsatsen dere legger ned og håper enda flere stille på turneringene
fremover.
Se bilder og resultater under:

Brukernavn

Publisert av Terje Sivertsen. Sist endret 12.09.2018

Passord
Hjelp til login?

Glemt passord?

Værvarsel

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

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

I
klassen gutter 13-15 hadde vi 6 spillere: Leaderboard...
4.plass - Sander Vallestad + 6 (delt 2 plass, men fikk 4 pga handikap)
5.plass - Johannes A Sletten Hansen + 11
6.plass - Jonas Særsten+ 11
7.plass - Marcus Ellingsen + 12
10.plass - Håvard Hagenes + 16
11.plass Thomas Gusdal + 18
I klassen jenter 13-15 hadde vi 1 spiller: Leaderboard...
2.plass til Julie Ulvenes Kleppe + 10

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart
Finn varsel for et annet sted

SØK

RKS Nordvestlandet
Junior Tour
Region Tour
Ladies Tour

Snarveier

I klassen 9-12 år hadde vi 8 spiller, her var det ingen rangering, da fokus på ha det kjekt er det viktigste.
Oppførte i tilfeldig rekkefølge:
- Alexander Lee Fløysand
- Benedikte Kleppe Forland
- Henriette Kleppe Forland
- Joakim Hagenes
- Olav Hagenes
- Erik Aarvik Sletten Hansen
- Marius Ulvenes Kleppe
- Martina Kleppe
Kjekt å se så mange flotte juniorer som representerer klubben og håper alle koste seg mye.
At Andrè ikke deltok på Meland, skyldes deltagelse på Garmin Tour - Larvik. Leaderboard...
Dette er turnering for de beste herrene i Norge.
Andrè Ulvenes Kleppe kom på en delt 24 plass, med en score på +3 på banen etter 2 runder. Det må sies å
være et fantastisk bra resultat.
Etter en delt 13 plass i NM og denne 23 plassen, + nedskriving i handikap til 2,1, har han kvalifisert seg til
finalerunden i Kongsvinger om 2 uker.
Prioriteringen om å spille Narvesen tour på Sotra og Garmin Tour, er "dessverre" å delta i Kongsvinger. Det
har juniorkomiteen stor forståelse for og ønsker Andrè lykke med de "store gutta".
Vi legger ut link på hjemmeside og facebook, slik at alle kan følge resultatene fra denne turneringen også.
Til Narvesen Tour på Sotra 22.september trenger vi litt hjelp med fourcaddy og noen markører for
de minste.
Ta kontakt med Ørjan Kleppe, tlf 45952226 eller mail orjan.kleppe@gmail.com, om dere har mulighet til å
hjelpe oss med å arrangere forhåpentligvis den turneringen som flest Sotra spillere har deltatt på noen gang.
Vi krysser fingrene for at det skjer.
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