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Telle Gruppen Open ble historisk
Hele 72 spillere stilte til start i Telle Gruppen Open lørdag 8. august. Aldri før har så mange spilt i en
turnering her hos oss. Dermed kan Telle Gruppen smykke seg med en historisk rekord på banene på Sotra.

Egil Sæle og Kari Dahl vant på -1.
Jørn Grimstad var nærmest pinnen på hull 6 på Hovedbanen.
Odd Arve Kleppe var nærmest pinnen på hull 1 på Pitch & Put banen

Kristian Grøhn

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 12.08.2015

Det var 108 spillere som i utgangspunktet hadde meldt seg på denne turneringen, men flere trakk seg da de
fikk med seg at trekningen i par ville bli tilfeldig, utfra snitt hcp. 

Det ble en særdeles vellykket turnering i strålende sol, gjennonført på 3 timer og 10 minutt!

Telle Gruppen, representert av Nils Asbjørn Telle og Kristian Grøhn, delte ut flotte premier i form av gavekort
fra bedriftene i Telle Gruppen, som består av Sotra Bruk as, Vest Caravan as og B. Telle Trearbeid as.
De med nærmest pinn, fikk hver sin putter.

Etter turneringen, ble det servert lapskaus med brød og kaffe til.

Resultatlisten finner du her:http://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-
A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2}&language=1044&#/competition/371504/results

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

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

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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