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NARVESEN TOUR SOTRA 16. APRIL 2016

 
Narvesen Tour på Sotra GK gikk av stabelen lørdag den 16. April 2016. Det ble en veldig
flott dag, med mange håpefulle, ivrige og blide golfere. Hele 65 spillere stilte til start⛳ 
Med svært gode Spilleforhold på banen og strålende vårsol, så ble det et flott Narvesen
Tour arrangement på Sotra Golfklubb denne lørdagen.
 

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 26.04.2016

Sol og varme som gjorde dagen ekstra fin for både spillere, foreldre, frivillige hjelpere og andre som oppholdt

seg i og rundt klubbhuset og banene. Det nydelig været satte jo «prikken over i’en», og
med ventekaker ble tiden for foreldre og andre i sola veldig bra. På grunn av nattefrost,
måtte starten utsettes til kl. 11.00, men da var det jo også en del varmere🌞

 
I klassen M8 var det 3 spillere og i klassen M12 var det 19 spillere. Disse spilte på Pitch
&Put banen der M8 spilte 9 hull og M12 spilte 18 hull. I klassen G15 var det 18 spillere, i
J15 var det påmeldt 6 spillere, i klassen G19 var det 14 spillere og i klassen J19 var det 4 spillere. Disse
spilte 18 hull på hovedbanen. 
 
Det var lik premiering i de to yngste klassene, M8 og M12, og barna så ut til å sette stor pris på pokaler og
andre premier🏆
 
I de fire andre klassene var det premiering både etter nettsalg og bruttoslag. I nettoslag konkurransen, tok
Sander Lode fra Bergen Golfklubb 1. Plassen med 60 netto, August Hvide fra Bergen Golfklubb fikk 2. Plassen
med 64 netto og André Ulvenes Kleppe fra Sotra Golfklubb 3. Plassen med 65 netto. Tobias Artntzen fra
Bjørnefjorden Golfklubb fikk en fin 4 plass med 65 netto, Vidar Stølsnes fra Bjørnefjorden Golfklubb kom på
5. Plass med 66 netto og Henrik Dagnes Joh. fra Bergen Golfklubb tok en flott 6. Plass med 68 netto.
 
I konkurransen bruttoslag i M15 tok André Ulvenes Kleppe 1. Plassen med 70 brutto, Adrian Sletten fra
Bergen Golfklubb 2. Plassen med 74 brutto og Sander Lode 3. Plassen med 79 brutto. De fikk gavekort i
premie alle tre. 
 
I J15 ble det i konkurransen nettoslag premiering til 1. og 2. Plassen. Og der fikk Silje T. Ohma fra Fana
Golfklubb 1. Plassen med 67 netto,  og Mine O. Lied fra Fana Golfklubb fikk premie for 2. Plassen med 70
netto. Mia S. Lussand fra Fana Golfklubb fikk en flott 3. Plass med 70 netto. De samme jentene tok de
samme plasseringene i konkurransen bruttoslag, med henholdsvis 74 slag, 75, slag og  76 slag. Alle tre fikk
gavekort i premie for sine plasseringer.
 
I klassen G19 i konkurransen nettoslag fikk Jarle Stølsnes fra Bjørnefjorden Golfklubb 1. Plassen med 59
netto, Heine Tangerås fra Fana Golfklubb tok 2. Plassen med 60 netto og Jahn-Olav Arntzen fra Bjørnefjorden
Golfklubb tok 3. Plassen med 61 netto. Andreas Sandvik fra Sotra Golfklubb fikk en fin 4 plass med 63 netto,
og Christian Skaale fra Fana Golfklubb kom på 5. Plass med 66 netto. 
 
I bruttoslag konkurransen i klassen G19 tok Heine Tangerås 1. Plassen med 62 brutto, Jahn-Olav Artnzen fikk
2. Plassen med 66 brutto og Christian Skaale fikk 3. Plassen med 67 brutto. Disse tre guttene fikk gavekort i
premie for sine plasseringer i bruttoslag konkurransen. Andreas Sandvik fra Sotra Golklubb kom på en fin 4.
Plass med 73 bruttoslag.
 
I klassen J19 var de 4 spillere og dermed premiering for de to første plassene i nettoslag konkurransen. 1.
Plassen gikk til Stine Axselsen fra Fana Golfklubb med 64 nettoslag. Celiann K. Tverlid fikk 2. Plassen med 65
nettoslag. I bruttoslag konkurransen tok Celiann K. Tverlid 1. Plassen med 69 brutto, Stine Axselsen fikk 2.
Plassen med 69 brutto og Karen Landøy fra Bergen Golfklubb fikk 3. Plassen med 79 brutto. Alle tre jentene
fikk gavekort i premie for sine plasseringer.
 
Vi vil takke for et flott arrangement med mange flotte barn og ungdommer som deltok i turneringen. Vi vil
også gratulere alle vinnere med sine plasseringer og alle andre spillere for en vel gjennomført turnering. Vi
vil også takke alle frivillige, markøre, kakebakere, parkeringsvakter med flere for god hjelp før, under og
etter turneringen. Turneringsansvarlig, Ole Kristian Rå sørget for god kontroll på selve turneringen og
dommer Rikard Stokke var til god hjelp der enkeltspillere var usikker på banen.
 
Vi hadde med oss gode sponsorer, Arild Kolltveit K. A. Løvik AS som bidro med golfballer til premieringen, SR
bank og DNB som gav oss drikkeflasker til premiering, vann fra Hansa, frukt fra REMA 1000 Fjell og ikke
minst Narvesen som er hovedsponsor for hele arrangementet. Bevertningen i klubbhuset med Irene Rå i
spissen sørget for god mat, kaffe og ekstra oppfølging av foreldre og andre som ventet i klubbhuset.
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Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

13°
Regn. Laber bris, 6 m/s fra
nord-nordvest. 1 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted
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