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Rune Hovland

Julie med sterk 9.plass på Titleist tour!
"Vår" egen Julie Hovland slo til med en sterk 9.plass på Titleist Tour i
helgen!

På grunn av omlegging i turneringssystemet er det nå mye
vanskeligere å kvalifisere seg til å spille blant de beste.

Resultatliste fra Titleist Tour Moss 13.-14.juni

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 15.06.2015

Årets første runde ble unnagjort på Sola første helgen i mai. Her var 28 av de beste jentene tatt ut på
bakgrunn av fjorårets «Order of Merit» liste. Disse skulle da spille kvalifiseringsrunde over to dager for kunne
kvalifisere seg til videre spill.  Her gjorde Julie det over all forventning og endte på en delt 12. plass.  Hun
var da med videre til spill på Haugaland, her var både forhold og spill litt under pari og hun var ikke fornøyd
med en 16. plass.

Like vel kom hun med på helgens turnering på Moss & Rygge. Jentene spilte 36 hull lørdag og 18 hull
søndag.

Julie spilte + 9 (81) første runde +8 (80) på runde to. og avsluttet søndag med +7 (79) runde. Dette
medførte nedskriving i hcp på alle rundene og en solid porsjon selvtillit for videre spill i sesongen. Hun endte
på en respektabel  9. plass av 16 deltakerne i JU19.

Kjekt å følge med på Julie her fra øyen!
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SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

14°
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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