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Nyheter
Nyhetsarkiv

Værvarsel

RKS Nordvestlandet
Junior Tour

Region Tour

Ladies Tour

Snarveier

  

3.-4. mai ble turneringen avviklet på Sotra
Irene Rå

Spennende Region Tour
Sotra Golfklubb arrangerte i helgen regiontour for de beste golferne i Hordaland. Det ble en spennende
affære, som først ble avgjort etter fire omspillhull.

Kampen sto mellom Vetle Marøy fra Bergen golfklubb og Sverre Østvervold Marcelius fra Bjørnefjorden. Etter
36 hull var begge en over par. Så fulgte omspill på hull åtte og ni. Det var først da Sverre slo utslaget sitt
helt inn i bunkerkanten at avgjørelsen falt. Vetle Marøy lå på greenen etter utslaget, og satte en grei par,
mens Marcelius endte på bogey.

Dermed stakk Vetle av med førstepremien på 4000 kroner. Alle premiene er gitt av SR-Bank, som var
turneringens sponsor.

På tredjeplass kom Bjørnefjordens Alexander Heggland, fire slag bak de to i tet.

På delt fjerdeplass kom to Sotra-gutter, Frode Øverli og Frode Kausland. Torgeir Hamre delte sjetteplassen
med Fanas Alexander Samal, mens Ole Kristian Rå fulgte på 8. plass.

Nydelig vær gjorde arrangementet til en fornøyelse på den flotte banen. 

Publisert av Olaug Evanger. Sist endret 04.05.2014

   

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 19 – kl 1

14°
Lett regn. Laber bris, 7 m/s fra
nord-nordvest. 0 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)
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