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Nok en knall tur til Belek

 

Uken 5.-12. mars var det nok en gang klart for Sotra
Golfklubbs tradisjonsrike tur til Belek. Gloria Golf
Resort var for tredje året på rad åstedet for en uke
med knallvær, sol fra blå himmel og shorts og piquet-
skjortevær hele tiden.

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 11.04.2016

Vi spilte Gloria Old og New vekselvis, avbrutt av en tur til Lykia om onsdagen, der de ivrigste klarte å
gjennomføre 36 hull. Men mørket kom så kjapt på oss at Toyota Sotra-turneringen over 36 hull ble redusert il
27 hull for herrene og 18 hull for damene. Lørdag spilte de aller ivrigste Carya-banen, som det jobbes med å
få som onsdags-bane på neste års tur, og da to runder – som vi nesten fikk til på Lykia.

Vi var 37 golfere og to ledsagere, altså til sammen 39 mennesker i Belek denne uken. De aller fleste kom fra
Sotra GK, men på tampen ble det rom for tre-fire spillere fra andre klubber. Den ene av disse, Gunnar
Wedøe, lovet underveis på turen at han skulle melde seg inn hos oss, og det har han faktisk gjort. Så da blir
det nok en fra Fana som vil inn og bli klubbmester (husk Stian Leirstein som ble klubbmester i fjor, men som
har Fana som hjemmeklubb…).

Graham Fidler fra Sungolf var til stede hele uken, og var på utslagsstedet hver morgen og sendte våre
håpefulle køllesvingere ut på de grønne skogomkransede banene. Han stilte også opp med et rikholdig
premiebord, slik at premieseansen på den såkalte Presentation Night – fredagskvelden – tok nesten like lang
tid som det tok å få i seg treretteren…

Vi hadde en turnering over tre dager, og netto-delen ble vunnet av Kari Dahl og Kent Ivan Knudsen i de
respektive klassene. Men siden Graham hadde rigget til med premier i den konkurransen også, men regnet
med at det var en mixed-konkurranse, ble premiene fordelt etter antall netto slag, og der var Kent Ivan den
beste. Fidler stilte også med premier for søndagens texas scramble-konkurranse, som er den faste «bli kjent
med forholdene»-åpningen på disse turene våre. Og det vil det bli også neste år.

Bruttokonkurransen ble vunnet av «nykommeren» - med på turen for første gang! - Laila Fjell i dameklassen,
etter at datteren Linda allerede i fjor sikret seg vandrepokalen til odel og eie etter å ha vunnet tre ganger.
Rune Bartnes meldte seg på seint til turen, men angrer nok ikke på det, ettersom han like godt tok det tredje
nappet i brutto-pokalen, og nå har også han fått pokalen til odel og eie. Men ikke vær redd, det settes opp
en ny vandrepokal med start i 2017.

Graham Fidlers stableford-konkurranse med fritt opphold for to personer neste år som premie, ble en Bru-tal
opplevelse for alle, unntatt Tonje og Øyvind Bru, som tok de to første plassene, og selvsagt allerede har
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meldt seg på neste års tur. Jeg føler meg nesten forpliktet til å notere at nyinnmeldte Wedøe og tur-ansvarlig
undertegnede var nær ved å snyte Øyvind for turen, bare ett poeng bak…

Onsdagen på Lykia var det Toyota Sotra som sto for, med sin Toyota Sotra Belek Open…eller noe slikt.
Vinnere i de to klassene her ble Grete Nygård og Kent Ivan Knudsen.

Av viderverdigheter ellers kan man ikke unngå å nevne Terje Hovdenaks daglige sendinger fra Sami-radioen,
hvor flere etter hvert ble behørig omtalt for sine krumspring ute på banen.

Det er bare å glede seg til neste års tur. Det blir en jubileumstur, ettersom det er tiende gang vi reiser på tur
med Sungolf, etter den spede starten til Lauro i 2008. Fem personer har vært med alle gangene: Turid
Ulveseth Instebø, Aase og Lars Ulveseth, Hjalmar Skomsvold og undertegnede.

 

Reidar Sakseide
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