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Nasjonale Pink cup

 

I dag ble den nasjonale Pink cup avviklet på Sunnmøre. Vi var representert med våre
flotte damer i damegruppen. Damene er meget godt fornøyd med en fantastisk dag og
helg. Ikke minst var det hyggelig å få så mye skryt fra alle deltakerne og representanter
fra NGF.

Publisert av Marianne Rasmussen. Sist endret 19.09.2016

Veldig koselig var det å komme i klubbhuset der de ble ønsket varmt velkommen " dere er vel Sotra damene
og hjertelig velkommen!" 

Det var ikke mange damer med på turneringen og det er tydelig at Sotra damene har gjort seg bemerket.
Ikke minst var det hyggelig å få så mye ros og skryt av 2 representanter fra Norges golfforbund. De var så
imponert og de poengterte overfor de andre klubbene hvor mye vi har fått inn totalt og summen bare for i år.
Stor applaus fikk damene våre. Andre klubber har noe å lære fra Sotra gjengen sa representantene fra NGF. 

Det var Grethe, Åse Merete, Birthe og Tonje som spilte i dagens turnering. Kari og Anne Lise var de gode
caddiene!
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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

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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Sotra Golfklubb | Bergalia 10 | 5360 Kolltveit | Bookingtelefon: 415 41 084 | post@sotragk.no | Kontonummer: 5261 05 18664
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