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Lag fra Mørk vant Pink Cup, gutta våre fikk 4de plass
Golfspillere i 77 klubber har i løpet av sesongen samlet inn nærmere 1,3
millioner kroner til støtte for kreftsaken gjennom Pink Cup.  Sjå artikkel
på norsk golf og flott fotoalbum frå Ålesund golfklubb

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 22.09.2014

Lars Aasheim, Nils Asbjørn Telle, Christian Bru og Terje Siverten var Sotra golfklubbs kvalifiserte utsendte til
Ålesund. 
Vi prata litt med Terje i etterkant, han kunne fortelle om ein kjekk turnering på ei flott 18 hulls skogsbane,
med en del lange hull og relativt bred fairway.

Lørdagen blei en fin 18-hulls treningsrunde (innspill) for å bli kjent med banen

Det var bare 5 lag med i selve Pink Cup finalen og Sotralaget ble nr 4,
med laget fra Mørk golfklubb som verdige vinnere.
De åpnet turneringen for lokale spillere for å fylle opp banen.

Konkurranse var en 4-manns Texas scramble. laget vårt endte opp med
6 under par med 11 tildelte slag basert på 10% av samlet Handicap. 
Det ble 5 slag over banens par.

Gutta hadde litt startnerver, men fra 3dje hull med birdie ble resten av
runden bare morro!

På bildet til høyre ser du avslutningen på hull 18.  Fairway kommer
oppover fra venstre i bildet.  Utslaget til hull 1 er nede til venstre
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SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

14°
Regn. Laber bris, 6 m/s fra
nord-nordvest. 1 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted
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