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Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Vinner av jenteklassen,
Ingrid Friestad

Jan Ragnvald Torsvik
Vinner av guttegruppen,
Edevard Brekke Vide

Jan Ragnvald Torsvik

En artig turnering i juniorenes 1.divisjon!
Hele apparatet til klubben var i sving da vi var verter på 6.runde for juniorenes 1.divisjon region vest. 

Ingrid Friestad fra Sandnes Golfklubb vant i jentepuljen med +18 på 36 hull
mens 

Edevard Brekke Hvide fra Bergen Golfklubb vant
guttepuljen med +6 på 26 hull.

Resultater jenter

Resultater gutter

Turneringen ble gjennomført med 3 køller + putter, i sol, regn og vind.  Vi hadde live score med frivillige som
sendte inn score på hvert 3dje hull, forecaddies på hull 4 og 5, en fantastisk ledelse av hele turneringen med
Ole Kristian, samt klubbdommer Rikard og hoveddommer Randi Østvik.  I klubbhuset var det hele tiden varm
og kald mat tilgjengelig.  Banen opplevdes mer krevende enn de ungdommene hadde forventet på forhånd.

Turneringen ble sponset av Telle-gruppen, samt drikke fra Hansa.  Det gjorde at vi kunne tilby ekstra med
frukt og energimat til deltakerene.

Utrolig kjekt når så mange drar lasset sammen og gjestene får en god opplevelse på banen vår.  Det var
mange lovord over banen og logistikken fra ungdommene.
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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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Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)
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