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Klubbmesterskap for seniorer og juniorer 2013
Etter en nydelig lørdag på første runde, ble det heller en våt søndag
med avgjørende runde. Men med den flotte banen vår, ble ikke regnet
noen hindring for å kåre de beste juniorene og de beste seniorene i
klubben.
 
Hjalmar Skomsvold ble senior klubbmester herre, Laila Fjell ble senior
klubbmester dame, Andreas Sandvik ble junior klubbmester herre og
Celiann Kolltveit Tverlid ble junior klubbmester dame.

Gratulerer alle! 

 

Klubbmesterskapet i Sotra Golfklubb for seniorer og juniorer ble avviklet i helgen 31.08 - 01.09.13.
Turneringen gikk over to runder med 18 hull på lørdag og 18 hull på søndag. Det var 29 påmeldte golfere
derav 19 seniorer og 10 juniorer. Forholdene var gode på lørdag men en regnfull søndag gjorde forholdene
noe mer krevende. Banen var veldig fin som vanlig, med god drenering både på greenene og fairwayene.
Humøret var strålende på alle deltakerne hele helgen uansett vær.

Av juniorene var det 3 jenter og 7 gutter. Celiann Kolltveit Tverlid lå 1 slag før Julie Hovland etter runde 1 og
klarte også runde 2 å holde konsentrasjonen oppe og spilte god golf. Hun ble klubbmester med 5 slags
margin til Julie Hovland som ble nr 2. Erika Løvaas fikk en god tredje plass.

Andreas Sandvik ble klubbmester for junior gutter. Han spilte en god 1. runde, og fikk det litt tyngre i 2.
runde. Det holdt likevel til en seier med 4 slag margin til Bjørn-Helge Rå som fikk 2. plass. Tredje plass fikk
Andre Ulvenes Kleppe 1 slag bak Bjørn-Helge. 

I senior dameklasse vant Laila Fjell suverent med hele 35 slag margin til 2. plassen. Den gikk til Liv Kjersti
Skoge og tredje plass gikk til Olaug Evanger.

Senior Hjalmar Skomsvold og Leif Terje Sangolt lå likt etter første runde. Spennende ble det søndags morgen
på finale runden, Hjalmar lå bak med 1 slag etter de 9 første hullene. Det jevnt gode spillet til Leif Terje holdt
derimot ikke da Hjalmar smalt til med 35 slag mot Leif Terje's 38 slag på de siste 9 hullene. Dermed vant
Hjalmar klubbmesterskapet også i år. Leif Terje tok 2. plassen og Egil Sæle 3. plassen.

Takk til alle som har vært med å bidra til et godt mesterskap.
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Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 19 – kl 1

14°
Lett regn. Laber bris, 7 m/s fra
nord-nordvest. 0 mm nedbør.
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Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK

Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)

http://www.sotragk.no/default.aspx
http://www.sotragk.no/nyheter/
http://www.sotragk.no/nyhetsarkiv/
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://www.sotragk.no/artikkel.aspx?aid=578&MId1=57&&Print=1
http://www.sotragk.no/artikkel.aspx?aid=578&MId1=57&
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i379fc503-b8c6-48a7-b479-0f25c47801f6/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20029.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/id141ab81-7bea-4729-aef5-9de7c4e0af01/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20026.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i792fbd7d-d60b-448f-a8f8-ebc3c59f5c3a/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20028.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i0ef70c7e-84ca-4d91-b91c-f6362d536ecf/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20030.jpg
http://www.golfbox.no/livescoring/tourredirect.asp?tour={20CED98B-2836-4A61-B3E1-D81FFF57EB8A}&lang=2057
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i70ce3e86-f157-4516-88c5-3cec22f9be05/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20001.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/ibd55beab-e5d6-4840-aa14-755d0b266225/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20002.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i924e7fcd-c625-45c4-9a79-072a34eb0bc9/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20003.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i0a19c01a-ba01-47e1-bae6-2c3b42411cca/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20005.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i651cb265-9a48-444e-b055-54154dcfd7bf/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20008.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i63214057-8de1-48f0-9ad6-847640ced243/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20009.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i2706f042-3b82-40d0-ac52-db5ab02ebda8/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20010.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i0c8bda01-132d-4d6f-87b7-99e4c6836369/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20011.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i1d8c5a4b-3b31-43ea-873c-bef9a4b5fb7a/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20013.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i3776ea46-a1d8-46d2-a6c3-3b890e085f67/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20014.JPG
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i3653d60f-f4e2-428b-806b-2f011e7f88a1/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20015.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i337d04cd-e910-475e-b3b8-14354e99ef8e/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20018(1).jpg
https://www.golfbox.no/setlanguage.asp?id=1044&rUrl=/portal/login/help.asp
https://www.golfbox.no/setlanguage.asp?id=1044&rUrl=/portal/login/password.asp
http://www.golfforbundet.no/
http://www.abacus-outdoor.com/
http://www.nordea.no/
https://www.yr.no/
http://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/
http://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/langtidsvarsel.html
http://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/radar.html
http://www.yr.no/kart
http://www.sotragk.no/
http://www.sotragk.no/golfbanen/
http://www.sotragk.no/gjester/
http://www.sotragk.no/medlemssider/
http://www.sotragk.no/pro-og-kurs/
http://www.sotragk.no/sponsorer/
http://www.sotragk.no/sok/


12.8.2019 Klubbmesterskap for seniorer og juniorer 2013 - Sotra Golfklubb

www.sotragk.no/nyhetsarkiv/klubbmesterskap-for-seniorer-og-juniorer-2013.1377.aspx 2/2

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 06.09.2013

   

Sotra Golfklubb | Bergalia 10 | 5360 Kolltveit | Bookingtelefon: 415 41 084 | post@sotragk.no | Kontonummer: 5261 05 18664

Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)

http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i9835803e-9abd-4f58-a7e4-b4d2f6176cb2/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20023.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i31ab98cc-37ee-424d-b995-576fbac0af99/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20025.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/id141ab81-7bea-4729-aef5-9de7c4e0af01/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20026.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i792fbd7d-d60b-448f-a8f8-ebc3c59f5c3a/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20028.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i379fc503-b8c6-48a7-b479-0f25c47801f6/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20029.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i0ef70c7e-84ca-4d91-b91c-f6362d536ecf/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20030.jpg
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i37c27546-9d1e-4759-b84d-c3f570331fc8/Klubbmesterskap%20for%20junior,%20senior%202013%20031.jpg
javascript:window.print();
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.sotragk.no%2fnyhetsarkiv%2fklubbmesterskap-for-seniorer-og-juniorer-2013.1377.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.sotragk.no%2fnyhetsarkiv%2fklubbmesterskap-for-seniorer-og-juniorer-2013.1377.aspx&text=Klubbmesterskap+for+seniorer+og+juniorer+2013
mailto:?subject=Klubbmesterskap%20for%20seniorer%20og%20juniorer%202013&body=Les%20mer:%20%0d%0ahttp://www.sotragk.no/nyhetsarkiv/klubbmesterskap-for-seniorer-og-juniorer-2013.1377.aspx%0d%0a
mailto:%20%20post@sotragk.no

