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En herlig gjeng knøtter og juniorer i friskt vær!

19 juniorer spilte Texas Scramble på Hovedbanen. Mye bra spill og vinnerlaget
med Celiann, Erika, Victoria og Marius stakk av med seieren på +2.

10 knøtter møtte opp. For knøttene sin del var det merkeøving som sto på
programmet. I løpet av dagen hadde samtlige knøtter fullført minst ett merke. 7
knøtter klarte gullmerke og skal nå trene med mellomgruppen.

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 26.10.2014

I tillegg hadde juniorene to konkurranser ute på banen. Det var closest to pin på hull 1, hvor Hermann
Lerstad vant med 5m. I tillegg var det nærmest streken i fairway på hull 7. Der stakk Erika Løvaas av med
seieren med 2,76 m fra streken.

Etter to timer ute i regnet bar det inn i klubbhuset for pizza. Etter pizza var det en quiz, hvor det var 3 lag
med lik poengsum. Styret delte ut pris for Årets spiller til Julie og Celiann. Andreas Sandvik fikk en
oppmerksomhet for sin flotte innsats på junior og knøttetrening og som trener for knøttene.

Dagen avsluttet med boller og premieutdeling/merkeutdeling og til slutt en flott video som Andreas hadde
laget.
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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

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

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK

Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)

http://www.sotragk.no/default.aspx
http://www.sotragk.no/nyheter/
http://www.sotragk.no/nyhetsarkiv/
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://golfbox.no/app_livescoring/tour/?language=1044#/customer/874/schedule/2019
http://www.sotragk.no/artikkel.aspx?aid=760&MId1=57&&Print=1
http://www.sotragk.no/artikkel.aspx?aid=760&MId1=57&
http://www.sotragk.no/handlers/bv.ashx/i7264faae-80ab-446b-83da-d63f7819afd1/juniorkn%c3%b8ttslutt-10.jpg
javascript:window.print();
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.sotragk.no%2fnyhetsarkiv%2fen-herlig-gjeng-knotter-og-juniorer-i-friskt-var.42501.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.sotragk.no%2fnyhetsarkiv%2fen-herlig-gjeng-knotter-og-juniorer-i-friskt-var.42501.aspx&text=En+herlig+gjeng+kn%C3%B8tter+og+juniorer+i+friskt+v%C3%A6r!
mailto:?subject=En%20herlig%20gjeng%20kn%c3%b8tter%20og%20juniorer%20i%20friskt%20v%c3%a6r!&body=Les%20mer:%20%0d%0ahttp://www.sotragk.no/nyhetsarkiv/en-herlig-gjeng-knotter-og-juniorer-i-friskt-var.42501.aspx%0d%0a
https://www.golfbox.no/setlanguage.asp?id=1044&rUrl=/portal/login/help.asp
https://www.golfbox.no/setlanguage.asp?id=1044&rUrl=/portal/login/password.asp
http://www.golfforbundet.no/
http://www.abacus-outdoor.com/
http://www.nordea.no/
https://www.yr.no/
https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/
https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/langtidsvarsel.html
https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Fjell/Kolltveit/radar.html
https://www.yr.no/kart
mailto:%20%20post@sotragk.no
http://www.sotragk.no/
http://www.sotragk.no/golfbanen/
http://www.sotragk.no/gjester/
http://www.sotragk.no/medlemssider/
http://www.sotragk.no/pro-og-kurs/
http://www.sotragk.no/sponsorer/
http://www.sotragk.no/sok/

