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Ole Kristian Rå kvalifisert til Norgescup
I helgen ble eliteturneringen Golftour Hordaland avviklet på vår bane.

Ole Kristian Rå fikk en tredjeplass og sikret seg dermed et wildcard til norgescupen på
Solastranden 8.og 9.mai.

 

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 10.05.2010

Ca 50 spillere stilte til start, deriblant 7 av våre.

Jarand Arnøy fra Fana gk ledet første dag med 61 slag, Ole Kristian på andre med 65 slag og Kjetil Ø.
Anderssen på tredje med 66 slag.

Andre dag spilte disse tre i lederball, og det ble en veldig spennende omgang. Jarand og Ole Kristian fulgte
hverandre helt til hull 17. Da slo Ole Kristian sin ball fra utslaget bak greenen, brukte tre slag for å komme
inn på og to i koppen og dermed seilt Jarand forbi.

Jarand er bare 13 år. Han vant med + 9, Andreas Lloyd Aronsen kom på andre med + 10 og Ole Kristian
på tredje med + 12.

Det var tre wildcards på denne turneringen, som kvalifiserte til spill i norgescupen på Solastarnden
kommende helg, og Ole Kristian sikret seg dermed det ene.

I dameklassen vant Nathalie Engeseth med + 27 og Kristin Simonsen ble nr 2 med + 33.

Våre resterende 6 spillere fikk: Marc Rogers + 25, Roberth Giskegjerde + 26, Lars Erik Løvaas + 28 (Lars
Erik hadde helgens beste 9 hullsrunde på 30 slag), Andreas Rolland + 29, Frank Helge Raa + 35 og Eirik
Tverlid + 43.

Det ble et prikkfritt arrangement, med dyktige turneringsledere, startere, forecaddies og dommere.

Takk til alle og gratulerer til Ole Kristian for en flott start på sesongen.
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SØK

Værvarsel for Kolltveit
Onsdag kveld
kl 18 – kl 24

16°
Skyet. Svak vind, 3 m/s fra
sørvest. 0 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted
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