
12.8.2019 Junior Tour Sunnfjord - Sotra Golfklubb

www.sotragk.no/nyhetsarkiv/junior-tour-sunnfjord.1383.aspx 1/2

Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Junior Tour Sunnfjord

Gruppebilde
JRT

 

I helgen var noen av juniorene våre på tur til Sunnfjord for å spille turnering. Juniorene leverte nok en gang. 

Irene har nok en gang arrangert tur for våre unge, håpefulle og denne gikk turen nordover til Sunnfjord
Golfklubb. Avreise var allerede fredag ettermiddag da man også skulle spille turnering lørdag. 

Lørdag var det turnering i Sunnfjordserien og også der markerte juniorene seg, André best med en meget
solid 2. plass.

Søndag var det klart for Junior TOur og under våte forhold stilte 7 av våre juniorer fordelt på 3 klasser.

Celiann Tverlid vant Jenter klasse 1 på +8

I Gutter klasse 2 tok Crispin Torsvik en sterk 2. plass med +3, og på plassen bak fulgte Magnus Sandvik med
+5. Andreas Sandvik og Andre Kleppe ble henholdsvis nr 6 (+10) og nr 8 (+11) og Lars Fredrik Grimstad ble
nr 13 på +20

I Jenter klasse 2 ble Stine Rå nr 5 med +13

 

Vi gratulerer juniorene våre for bra spill nok en gang og takker Irene for arrangering av turen og håper den
gjentar seg til neste år !

 

Resultater finner dere her

 

Publisert av Andreas Rolland. Sist endret 16.09.2013
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SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 19 – kl 1

14°
Lett regn. Laber bris, 7 m/s fra
nord-nordvest. 0 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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