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Dugand og turnering vel i havn
Det møtte 6o personer til dugnad torsdag. De kostet og rakte og plantet og ryddet.
Etterpå var det suppe og kaffe i klubbhuset og praten gikk livlig om alle golfrundene i Tyrkia og Spania i
vinter og om Pondus vintercup på simulator
 Men NÅ skal de endelig få lov å spille ute igjen på egen bane.

 32 var påmeldt dugnadsturneringen fredag kveld, 30 spilte.
Været var vekslende, fra opplett til regn og hagl, vind og vindstille.

 Gjengen spilte 9 hull stableford, en herreklasse og en dameklasse.

 

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 18.03.2017

Dameklassen ble vunnet av Tonje Bru, 17 poeng, nr. 2 Therese Nilsen, 14 poeng  og nr. 3 Anne Britt
Fanekrog og nr. 4 Grete Nygård, begge med 12 poeng.

 Ungdommene yppet seg i herreklassen, og Lars Fredrik Grimstad vant med 20 poeng, nr. 2 Frank Helge Rå
(senior), 19 poeng og nr. 3  Andre Ulvenes Kleppe, 18 poeng.

 Takk for en flott dugnadsdag og gratulerer til alle i turneringen.

    

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
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FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK

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