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Juniorene med bra spill på Bjaavann golfklubb
Lørdag 21.08 og søndag 22.08 spilte våre juniorer regionstour på Bjaavann Golfklubb i Kristiansand. En par
71 bane.

Ole Kristian Rå fikk en fin 20 plass, Andreas Rolland en 34. plass og Kjetil Rasmussen en 47.plass.

 

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 22.08.2010

Ole Kristian spilte jevn lørdag de første ni på 41 slag og de siste ni lørdag på 41 slag. Fikk 82 slag og + 11.

Søndag startet han omtrent som lørdag med 42 slag på de første ni og knallgode 37 slag på de siste ni, en
bogey og 8 par. Sum 79 slag og + 8

Han ble dermed nr. 20 med + 19

Andreas spilte de første ni lørdag med kjempegode 39 slag, men sprakk desverre på de siste ni med 47 slag
og endte lørdag med flotte 86 slag.

Søndag spilte han jevnere, de første 9 på 42 slag og de siste 9 på 45 slag. Totalt 87 slag

Andreas ble dermed nr. 37 med +31

Kjetil spilte de første ni med gode 43 slag, ramlet litt utpå i de siste ni og fikk her 50 slag. Dermed endte
fredagen med 93 lag.

Søndag startet han litt trått med 52 slag på de første ni og 47 på de siste ni. Sum 99 slag

Kjetil ble da nr.47 på + 50

Guttene høster mye erfaring og konkurransetrening i disse turneringene og det er bra for deres utvikling.

Vi gratulerer alle tre med flott innsats
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SØK

Værvarsel for Kolltveit
Onsdag kveld
kl 18 – kl 24

16°
Skyet. Svak vind, 3 m/s fra
sørvest. 0 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted

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

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK

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