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Lag NM på Solastranden 21.07-22.07

Jentene ble nr. 5 sammenlagt og guttene ble nr 6 sammenlagt.

Søndag spilte de 18 hull singleturnering, der to av jentene sine score telte og tre av guttene sine score telte.

Lørdag spilte de 36 hull:

18 hull foursome. Der spiller de annen hver gang fra utslaget og annen hver gang på samme ball.

18 hull fourball. Der spiller de hver sin ball, men det er beste score av de to som teller.

Etter 2 runder ligger damene på en 6. plass og herrene på en 9. plass.

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 31.07.2012

Søndag var det 18 hull singleturnering.

Siren spilte 100 slag, Turid spilte 99 slag og Linda spilte 89 slag. Dette gav de 188 poeng.

Til sammen fikk de 369 poeng, noe som utgjorde en 5. plass sammenlagt.
Sola Gk. vant med 302 poeng.

Guttene sin singleturnering endte med 86 slag til Rune, 82 slag til Frode, 81 slag til Lars Erik og 75 slag til
Marc.
Det gav en samlet poengsum på 546.

Solastranden Gk vant med 494 poeng.

Lørdag:Damelaget i foursome var Linda Fjell og Siren Mørner.
De spilte 46 slag på første 9 og 50 slag på siste 9. Med tils. 96 slag, endte de på 6. og siste plass

Herrene har to lag i foursome. Marc Wyn Rogers og Lars Erik Løvaas på det ene, og Rune Bartnes og Frode
Kausland på det andre.

Marc og Lars Erik spilte 37 slag på første 9 og 39 slag på siste 9. Med 76 slag ble det en 7. plass etter første
runde.
Rune og Frode spilte 45 på de første 9 og 40 på de siste 9. Med 85 slag fikk de en 22. plass.

Damelaget i fourball bestod av Linda Fjell og Turid U. Instebø. 45 slag på første 9 og 40 på siste 9 ga de en
5. plass
Sammenlagt har de en 6. plass med 181 poeng.

Leder er Sola Gk med 144 poeng.

Herrene spilte med samme lag i fourball.
Marc og Lars Erik fikk 38 slag på første 9 og 32 på siste 9. Det ble en 11. plass her.
Rune og Frode spilte 38 på første 9 og 39 på siste 9. Det gav en 24 plass.
Sammenlagt har lagene en 9. plass med 308 poeng.

Solastranden Golfklubb leder 2.div. med 278 poeng
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SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 18 – kl 24

14°
Lett regn. Laber bris, 8 m/s fra
nord-nordvest. 0 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted
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