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Fullt hus under Sotras årlige Junior turnering.
Det ble mer en fult på store banen, og i tillegg, arrangerte vi turnering på P&P for de uten golfkort.

Kun en liten regnbyge mot slutten av dagen, ellers gikk alt selvsagt strålende.

Publisert av Geir Ole Tellnes. Sist endret 16.06.2013

I klasse 1 Jenter, vant Anna 1 plassen med -1. Selv om det bare var Anna i klassen var det et kjempe
resultat.

I klasse 1 Gutter, var det ingen fra Sotra med.
Seieren gikk til Jacob(10år) med -1. Han tok turen helt fra Sunnfjord. Fantastisk.
2 plass gikk til Christian, med +5 og Joakim tok 3 plass med +12(begge fra Fana).

I klasse 2 jenter, knep Celiann 1 plassen, med +8, Julie 2 plass med +9, 3 plass Karen (Meland)+19 og 4
plass til Stine, som var med for første gang i klasse 2.

Klasse 2 Gutter. Her fortsatte den tøffe kampen om plasseringene, som på Voss.
Cem(Meland) tok 1 plassen med -5, Heine(Fana) 2 plass med -2, Finn(Fana) 3 plass, -1. Jarle(Bjørnefjorden)
4 plass, og Christian(Bjørnefjorden)5 plass.

Sotra guttene kjempet.. Andrè, klarte en flott 6 plass, med +2, Bjørn-Helge 14 plass og Joachim 18 plass.

I klasse 3, var det enormt mange som deltok, og godt er det, for da vet vi at det er mange storspiller på
vei.
Jenter: Erika er nå etter hvert blitt godt rutinert, og fikk en flott 3 plass, kjempe bra jobbet. Dagens gladeste
og mest energiske, Sotra jenten Elise og Josefine, som med rykende ferskt golfkort kunne delta på sin første
turnering.

Gutter: her sikret Karl seg en 4 plass, kjempe bra. Av Sandvik brødrene, kjempet Andreas seg en plass foran
broren Magnus. De gutta skal vi nok høre mere fra plutselig.

P&P turneringen, kom nok litt brått på de fleste. Hva er dette?
Etter litt nøling, stilte det 4 knøtter fra sotra, og Fana stilte med 3.
Her var det klart for Texas. Etter 9 hull, med full konsentrasjon, kom knøtte susende tilbake, strålende
fornøyd. Som seg hør og bør ble det både pokaler og medaljer.

Håper at flere synes at dette hørtes kjekt ut, og melder seg på neste gang.

Tusen tak til Lars Erik som stilte som turneringsleder, og ordnet det praktiske.

Tusen tak til Olaug , som alltid har full kontroll i bua. Tusen takk til karene som passer på at vi alltid har en
flott bane.(Bjørn. Eirik, Ole Christian)

Og ikke minsteJ tusen takk til de som stilte som markør, og telte sindig alle slag, og guidet ungdommene
gjennom banen.

(Rune, Kristin, Karianne, Eirik, Kari, Frank, Kjell)

God Sommer til dere alle fra
Irene og Therese

For Knøtte- og Junior komitè.
Therese Nilsen
Tlf: 930 10 023
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Finn varsel for et annet sted
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