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Veldig kjekk klubbtur til Spania

Første klubbtur i 2016 er avviklet og vi kan trygt si at den var
vellykket - en kjempefin uke.

Turen gikk til Alicante og lørdag 13. fredag reiste en fin gjeng klar for
golf en hel uke. Det ble en superfin uke, hvor vi spilte 2 dager på
Alicante golf og 4 dager på Bonalba golfbane.

Publisert av Marianne Rasmussen. Sist endret 29.02.2016

Det var heftig vind de første dagene og temperaturen var som en vanlig sommerdag her på Sotra - mellom
15 - 18 gr. Men med blå himmel, blomster på golfbanen og fine grønne fairway fikk vi absolutt fine dager. Vi
spilte på to lange, smale og krevende golfbaner som gjorde at det ble utfordringer nok for alle.

Hver kveld samlet vi oss til kåring av dagens turnering og nærmeste pin, og så var det felles middag. En
sosial og fin gjeng der alle bidro til at turen ble en suksess :) Vi gratulerer Nils Asbjørn og Åse Merete som
spilte veldig bra hele uken. Nils Asbjørn vant sammenlagt for alle turneringene og Åse Merete kom på en flott
andre plass.

Det var damene som markerte seg i uken og imponerte - Birthe vant turneringen på mandag, Vivian på
tirsdag, Åse Merete på onsdag og Eva Britt på torsdagen ! Fantastiske damer :-) Gratulerer!

 

Vi ønsker alle som skal være med klubbturen til Belek nå i mars en riktig God Tur :) Kos dere masse :)

 

Brukernavn

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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