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Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

Celiann og Julie på
catwalken

-jrt-

Nina Vaksdal slår ut på hull 7
-jrt-

Vinnerballen
-jrt-

Sommeravslutning for juniorene

 

De var ett sterkt felt med resultater fra 36 slag og opp til de to
beste flightene som hadde henholdsvis 33 og 31 slag på 9 hull. De
fornøyde vinnerene var Andre Kleppe Ulvenes, Magnar Krabbedal
og Crispin Tufft Torsvik.

Hele 22 av juniorene våre møtte frem til avsluttingen på vårsemesteret med en texas scramble turnering

En herlig gjeng som motiverer hverandre og passer på hverandre. Sander Sæle stakk av med årets
gentlemanpremie for å ha lånt bort paraplyen til en av de mer lettkledde kvinnelige juniorene.

Tilbake i klubbhuset ble det servert kaker, is og brus til gjengen
mens stemningen var høy da bilder fra runden ble vist.  Utrolig
flott å høre latteren og alle de positive kommentarene som faller
etterhvert som bildene rullet over lerretet. 

 

Celiann og Julie benyttet anledningen til å vise frem den flotte
drakta som vil bli brukt til å representere Sotra golfklubb under
Norgesmesterskapet

 
  
 

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 18 – kl 24

14°
Lett regn. Laber bris, 8 m/s fra
nord-nordvest. 0 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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