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Pokaler junior 2018

 

Årets spiller herre junior: Andrè
Ulvenes Kleppe

Årets spiler dame junior: Tuva Hagenes

Årets talent: Sander Vallestad

 

 Les mer om vinnerne under:

Publisert av Terje Sivertsen. Sist endret 25.10.2018

Årets spiller gutt
Andre Ulvenes Kleppe
Har hatt en utrolig flott sesong, med utallige treningstimer lagt ned her på golfbanen. Stort sett hver 
eneste dag er han og trener etter skolen. Dette viser et utrolig pågangsmot og er en motivasjon for 
andre spillere i klubben. Han har det siste året spilt seg ned fra 4.4 til 2hcp.
Andre har vært med på  mange turneringer rundt om i landet. 
Fra Narvesen Tour med gode plasseringer, Sirxon tour med bra plasseringer og Garmin Norges cup 
som er med de aller beste spillerne i landet. Han har spilt 4 av 7 norgescuper. Andre har også deltatt i 
lag NM både for junior og herrer. Har også deltatt på NM for herrer der han endte på en fantastisk 
13.plass! 
Gratulerer med tittlen årets spiller gutt 2018! 

Årets spiller jente
Tuva Hagenes
Tuva har hatt en veldig bra sesong og har med sitt gode humør og pågangsmot blitt en mye sterkere 
spiller i løpet av siste sesongen. Hun har spilt seg ned fra 51 til 31,2.hcp, som er utrolig bra. Tuva har 
deltatt på Narvesen tour og har flere gode plasseringer der. På klubbmesterskapet for junior  fikk hun 
1.plass. .
Gratulerer med tittelen årets spiller jente 2018!

Årets talent
Sander Vallestad
Som en rakett har Sander kommet til oss her på Sotra golfklubb, og vist oss at han har et stort 
potensial innen golf. Det virker som om du aldri får spilt nok eller går lei. Sander hadde i begynnelsen 
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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

Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)

http://www.sotragk.no/default.aspx
http://www.sotragk.no/nyheter/
http://www.sotragk.no/nyhetsarkiv/
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://www.sotragk.no/artikkel.aspx?aid=1229&MId1=56&&Print=1
http://www.sotragk.no/artikkel.aspx?aid=1229&MId1=56&
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i413c1761-e3e7-4522-a574-7ba047572c1e/image2.jpeg
https://www.golfbox.no/setlanguage.asp?id=1044&rUrl=/portal/login/help.asp
https://www.golfbox.no/setlanguage.asp?id=1044&rUrl=/portal/login/password.asp
http://www.golfforbundet.no/
http://www.abacus-outdoor.com/
http://www.nordea.no/
https://www.yr.no/
https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/
https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/langtidsvarsel.html
https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/radar.html
https://www.yr.no/kart
http://www.sotragk.no/
http://www.sotragk.no/golfbanen/
http://www.sotragk.no/gjester/
http://www.sotragk.no/medlemssider/
http://www.sotragk.no/pro-og-kurs/
http://www.sotragk.no/sponsorer/
http://www.sotragk.no/sok/


12.8.2019 Pokaler junior 2018 - Sotra Golfklubb

www.sotragk.no/nyheter/pokaler-junior-2018.43723.aspx 2/2

av denne sesongen 30,9hcp og har i løpet av året spilt seg ned i 14,8hcp. Han har deltatt på de fleste 
Narvesen tour og endte med flotte plasseringer på alle og fikk to 1.plasser og en 2.plass. Vi gleder oss 
til å følge med deg videre.
Gratulerer med tittlelen årets talent 2018!
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