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Rapport fra Narvesen Tour 16.september på Sotra GK

Lørdag 16.september var det Sotra Golfklubb sin tur til å arrangere
Narvesen Tour. Det var hele 66 påmeldte noe vi var veldig fornøyd med tatt
i betrakting at det var stengte veier på grunn av sykkel VM. 

Det var rekordmange med fra Sotra med 24 påmeldte. Flere av de yngste i
klassen 6-8 år har deltatt på turneringer denne sesongen og det var også noen
som hadde sin debut denne dagen. Dette er også målet med Narvesen Tour at
alle kan delta på turneringene uansett alder og nivå.  

Publisert av Terje Sivertsen. Sist endret 01.10.2017

Vi hadde et fantastisk vær og turneringen gikk uten som som helst problemer. Stor takk til turneringsleder
Ole-Kristian Raa som hadde gjort en super jobb med spilleropposettet slik at alt gikk som det skulle og det
ble ikke venting for juniorene. Tusen takk  til dommer Rikard Stokke og til alle som stilte opp som markører.

Spillerene fra Sotra gjort en fantastisk innsats og det ble mange gode
plasseringer i alle klassene. I gutter 13-15 år kom Johannes Sletten
Hansen på en flott 1.plass og Jonas Særsten på en sterk 2.plass.
I klassen gutter 16-19 år stakk Magnus Sandvik av med seieren og
storebror Andreas Sandvik på en god 2.plass. Beste brutto score  ble
helt likt mellom Andre Ulvenes Kleppe Fra Sotra og Emil Lampe fra Fana Golfklubb
og det endte med et spennende omspill der Andre stakk av med seieren.
Gratulerer med gode plasseringer!

Takk til alle som var med og gjorde dette til en flott dag for spillere
og alle andre som var med under turneringen. Takk til sponsorene Kiwi Møvik,
Sparebank 1, Fana sparebank, Byggmester Reidar Vallestad og D-blikk.

Hilsen Juniorkomiteen.
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SØK

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

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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