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Nordea Pairs - Resultater fra årets klubbkvalifisering i Sotra
Golfklubb

Norges største golfturnering- Nordea Pairs –, er en morsom parturnering som kan spilles
uavhengig av nivå.

Årets klubbkvalifisering i Sotra Golfklubb samlet 26 par (52 spillere) til turnering på en
regntung ettermiddag, onsdag 10.juni

Publisert av Odd Larsen. Sist endret 12.06.2015

Resultater fra årets klubbkvalifisering:

Vinnerparet       Frode Kausland og Torgeir Hamre                    43 poeng
Deretter følger Hjalmar Skomsvold og Reidar Sakseide med     41 poeng

Samme poengsum, 41, ble også registrert på parene, Nils Asbjørn Telle / Bjørn Fjeld, og Therese Nilsen/ Kjell
Nilsen
 

Beste damelag, med 37 poeng, ble Grethe Sæterlid og Tonje –Christin Bru

 

Vinnerparet og det beste damelaget spiller Regionfinale på Meland Golfklubb i august måned.

Vinnerparet i Regionfinalen går til en Norgesfinale, som også i år spilles på Moss & Rygge GK og vinnerparet i
Norgesfinalen får delta i golfturnering utenlands.

Link til komplett resultatliste -->

 
NORDEA har vært turneringens sponsor siden 2002.

Om Nordea Pairs:

Spilleformen er Four-Ball Stableford som enkelt forklart går ut på at hver av de to spillerne i paret spiller sin
egen ball. Når hullet er ferdigspilt velger paret hvilken av de to scorene som skal være tellende for hullet
(selvfølgelig den beste scoren).

I 2014 ble Nordea Pairs spilt i 122 klubber og nærmere 3.800 spillere deltok i klubbkvalifiseringene.
Turneringen er veldig populær og antallet arrangørklubber er stabilt fra år til år, mens antall deltagere er
stigende
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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
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FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK
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Sotra Golfklubb 12. juni 2015

Odd Larsen / Turneringsleder for Nordea Pairs 2015

   

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