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Dametur 2016 til London, Selsdon Golf Resort
 DAMETUR TIL LONDON.

 

Årets dame-tur ble avviklet torsdag den 22. September til søndag den 25. September.
Turen gikk til erverdige Selsdon Golf Resort. Vi var 12 damer som dro, og vi fikk en
minnerik opplevelse med mye god stemning, gøy golf, fantastisk service på hotellet og
ellers masse annet kjekt man kan oppleve på en golftur med Sotra damene.

Se bilder under⛳ 

Publisert av Tonje-Christin Bru. Sist endret 18.10.2016

12 forventningsfulle damer ankom slottet Selsdon Park og Golfresort torsdag den 22. September, der den
yngste var 46 år og den eldste var 77 år. Vi lagde litt kaos i resepsjonen, med alle kofferter, golfbager og
ellers alt tilbehør vi hadde med oss.

Vi hadde en liten time på oss første dag til å spise en sen lunsj, før vi skulle ut og spille en runde Texas. Det
var tre lag og alle lag fikk premie for sine plasseringer, der laget med Malene, Norunn, Anne Lise og Tonje var
så heldige (gode) og tok førsteplassen.

Vi hadde en 2 dagers turnering som gikk fredag og lørdag, og Norunn, Eva Britt, Birthe og Tonje klarte og
spille til lederball på fredagen. Norunn og Eva Britt storspilte med henholdsvis 40 og 39 poeng denne første
dagen. Etter turneringen lørdag ble det premieutdeling til de 5 første plassene, der Eva Britt tok en knepen
seier foran Norunn på 2. Plassen med ett poeng mer, Siren tok 3. Plassen, Tonje fikk 4. Plassen og Grethe
fikk 5. Plassen. Begge dagene hadde vi kåring av closes to pin og longest drive. Ingen klarte å få closes to
pin på riktig green på rett dag, men vi hadde nå noen flotte greentreff likevel😃 Vi får øve på closes to pin på
riktig green kommende golfsesong⛳  Eva Britt og Grete fikk longest drive hver sin dag....eller som noen
kaller det "longest to the pin"😉

Siste dag hadde vi en selskapsrunde med bare mye latter og morro, eller det har vi hatt alle dagene😂 Det
er spesielt imponerende å se at de to eldste damene våre går alle rundene. Vi kan bare håpe at vi er like
sprek og fjong som dem når vi andre blir like gamle som dem. Det ble en fantastisk tur med bare godt
humør, herlig sosialt samvær, mye latter og morro både på banen og ellers, god mat og god service på
hotellet og en fantastisk flott, gøy og utfordrende golfbane. Det var en tur vi alle var enig om var en god
opplevelse og vi vil takke spesielt til vår reiseleder, Grethe (leder for Damekomiteen), som har arrangert
denne turen for oss😄
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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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