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Sesongavslutning for juniorene

Lørdag 30. oktober var det sesongavslutning for juniorene i
klubben vår.

Da var det stort oppmøte av unge golfere, søsken og foreldre.
Utrolig kjekt at mange kunne
komme.

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 07.11.2015

Dagen startet med en quiz som var laget på engelsk av trener Marc.

Alle barna ble delt opp i 4 grupper, der juniorer fra Satse-gruppen var lagleder for hver sin gruppe. Deretter
ble det litt dugnadsarbeid for foreldre, merkeprøver for Juniorene og noen morsomme golf-relaterte 
konkurranser for alle på Pitch & Put'n der store gresskar ble brukt som elementer i konkurransene.

Trener Marc er designer av utskjæringene av gresskarene. Et veldig morsomt innslag😃

Juniorer fra Satse-gruppen hjalp til med gjennomføringen av merkeprøver sammen med trener Marc, og
juniorer med golfkort spilte golf. Mens dette pågikk, hjalp foreldre til med å rydde opp mye
av de høst-visne buskene rundt Juniorbrakken, og vi fikk hengt opp noen av portrettere av barna inni
Juniorbrakken.

Dugnadsarbeid, merkeprøver og konkurranser ble avsluttet med utdeling av merker til barn som
hadde klart de ulike merkeøvelser. Kurt fra styret delte ut priser til Celiann Tverlid for god innsats
og god hjelp gjennomføring av treninger, André Ulvenes Kleppe fikk pris for Årets Talent og Julie
Hovland fikk pris for Årets Spiller. Det ble servert hot-dog, kaffe/brus og masse kaker og muffins.

Det var mange foreldre som hadde tatt med kaker og muffins til denne dagen, så det ble en veldig
kjekk og fin sosial avslutning på golf-sesongen.

Nå er det tid for vintertrening, og vi håper mange vil delta på dette. Vi ser frem til ny golf-sesong
ute i 2016⛳ 
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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

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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