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Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Kåre og Kirsten

Sartor Maskin Open avviklet i dag
En flott dag idag med 70 spillere på turnering - Sartor Maskin Open ble avviklet i dag.

 

Det var dessverre ingen spillere som kunne skilte med gravemaskin -
premie for hio på hull 4! Det var noen som snuste på muligheten og lå
på greenen - morsomt å prøve!  Kåre Bjorøy takket Nils Audun Hamre i
sin tale etter turneringen. Nils Audun sto som forecaddie tålmodig på
haugen på hull 4.

Publisert av Marianne Rasmussen. Sist endret 27.09.2015

En nydelig dag med god steming der turneringen gikk både på hovedbanen og pitch og put. Litt krevende
med å hulle ut, noe som resulterte i at enkelte hull hadde høye scorer!

Hull 1 på pitch og put med mulighet på ikke mindre enn 2 biler som HiO premier! Åse Merete var så nære og
traff flagget, hun fikk en trøstepremie. Det gjorde også Sander som på 5. slaget fikk hio! Det var faktisk
mulig å vinne en pakke med baller om man traff den ene bilen!

Vi gratulerer Frode Kausland som vant klasse A, Linda Fjell vant klasse B, Normann Mollandsøy vant klasse C
og Kari Dahl vant klasse D.

Tusen takk til Sartor Maskin v/ Kåre Bjorøy som arrangerer turneringen med mange flotte premier og sto for
suppe til alle etter turneringen! Til Reidar Sakseide som turneringsleder og til Irene og Olaug som lagde
suppe til alle 70 spillere!
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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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