
Sorknes GK - Informasjon om turneringer 

Hei alle sammen! 

Sesongen er vel i gang og det blir flere spennende turneringer i sommer! Banen er veldig fin 
til å være så tidlig på sesongen og det må dere benytte dere av. 

Flaggturnering 
Kommende helg (lørdag 10. Juni) er det tradisjonell flaggturnering. Flaggturneringen er en slagturnering der 
man spiller sine tildelte slag og setter ned sitt flagg eller markør der siste slaget ender. Maks antall slag per hull 
er dobbelpar + 1 (dvs maks 7, 9 el 11 slag). Meld dere på, dette er en turnering som er morsom for alle!  
Påmeldingsfrist i morgen (torsdag) kl. 1500. 

Barne- og Juniorturnering 
Søndag 11. juni skal vi ha turnering for alle juniorspillere. Har dere barn/ungdom så benytt sjansen til å delta og 
inviter deres venner til en morsom turnering. Turneringen vil gi utfordringer for alle spillenivåer og er tenkt som 
en mulighet til å bli kjent med golfen for de som kanskje ikke har ”turt” å stille opp før. Meld på barn, barnebarn 
og kjente!

Prosecco-Tour 
Fredag 16. Juni blir det tradisjonen tro turnering med med individuell Stabelford med shotgun start kl. 1600. 
Når turneringen er ferdig vil det være den vanlige serveringen fra italienerne, i tillegg så vil vi kjøre på med gril-
ling som vi gjorde i fjor. Det vil som de foregående år være smaksprøver på diverse viner fra Veneto området 
nære Gardasjøen samt italienske delikatesser.  
Klassevinnerne vil bli invitert til den internasjonale finalen av Prosecco Golf Cup. Det premieres for beste 
bruttoscore for dame og herre, og vinnerne i kl. 1, 2 og 3. Den blir i år arrangert på Golf Club Padova, og den vil 
bli gjennomført i 21&22 mars 2018.  
De som ikke har full spillerett i Sorknes GK og gjestespillere betaler en greenfee på kr. 275,-.  
 
Lørdag 17. Juni er det parturnering. Det spilles Fourball, hvor beste poengscore for paret teller per hull. Det vil 
være shotgun kl. 1200. De tre beste lagene blir invitert til finalen i Italia på Golf Club Padova, som foregår 
21&22 mars 2018.  
I tillegg til smaksprøvene blir det tilgjengelig mat på klubbhuset på kvelden, det er planlagt en italiensk vri på 
dette, det sendes ut for påmelding nærmere helgen.  Vi satser på en pris på dette på max kr. 300,- per person.  
De som ikke har full spillerett i Sorknes GK og gjestespillere betaler en greenfee på kr. 275,-.

St. Hans turnering 
Vi vet at det er mange på Sorknes den helgen og vil derfor arrangere en sosial turnering 24. Juni. Bli med å feire 
midtsommer med oss.  
Vi deler opp turneringen i 3 klasser, hvor det er slagspill for de 2 beste klassene, men maks hullscore er par +5 
(dvs 8, 9 og 10), og stableford i klasse 3. Det vil være longest drive på hull 2 (begge klasser) og closest to the pin 
på hull 17.  
Etter turneringen så blir det grilling og sosialt samvær på klubbhuset, det blir tent St. Hans bål på "sandøya" ved 
green på hull 18 utpå kvelden. Og vi vil prøve å ha noen artige chip, pitch og puttekonkurranser i løpet av kvel-
den.  
 
Hvordan denne spilles kan endres, men meld dere på NÅ.

Sport1 Sorknes Triatlon & Senior klasse på korthullsbanen 
Lørdag 1 Juli 2017 har du muligheten til å kjempe om årets viktigste trofé! Bli med de tøffeste guttene og jentene 
for å spille 3 runder lag konkurranse samme dag. Ta med deg din beste golfmakker og meld dere på denne 
Birkebeiner inspirerte parturneringen. Runde 1: Fourball, runde 2: Scramble og runde 3: Foursome. 



• Turneringsavgift er kr: 500,- pr person og heldags greenfee på kr 450,- pr person 
• Stort premiebord med 5 000,- i gave kort til vinnerlaget! 
• Vi har rom tilgjengelige for deltagere, disse koster kr. 795,- for enkeltrom og kr. 995,- for dobbeltrom. 

Årets Par/Mix 
Lørdag 15. Juli har vi en turnering med lang tradisjon i klubben. Spilleformen er Irish greensom (variant av 
greensome hvor begge spillere slår ut fra utslagsstedet. På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til på par-
tnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre). Finn en partner og bli med.  
Etter turneringen blir det sosialt på klubbhuset, med mat.

Scramble-turnering 4-mannslag   
Lørdag 22. juli 2017 – start kl. 11.00 - er det klart for sommerens sosiale scramble turnering hvor det  
hverken er flotte premier eller trofe, men veldig høy sosial faktor og godt humør. Første, andre og tredje plassen 
vil gå videre til turnering på hull 18: ‘Raskeste lag på par 4 hull’ og vinneren her vil bli premiert med heder og 
ære.

Fjorårets vinnere ble klokket inn på 1.06. Klarer noen og forbedre dette i år av de lagene som får  
mulighet?

(Ved stor deltakelse vil flere lag kunne delta på hurtiggolf)

 
Sett sammen laget selv – som skal bestå av 4 spillere – eller meld deg på og vi setter sammen.  
Dette er en fin turnering til og ta med seg ferske spillere eller barn/barnebarn på laget.  
La oss fylle banen denne dagen – og skape en trivselsdag. Her er alle med og bidrar.

 
Etter turneringen vil det være mulighet for enkel bespisning, hva menyen blir er ikke bestemt –  
tanken er enkel sommermat. Håper flest mulig har anledning til å sitte og hygge seg etterpå.  
 
Alle spillerne på laget, MÅ ha tre tellende utslag! (Barn under 13 MÅ ikke ha tellende utslag).  
Lagene selv bestemmer hvem som er kaptein.  
 
Greenfee: Midtuke og greenfee medlemskap: kr. 175.- Ikke medlemmer: kr. 275.-  
Startkontingent: Voksen: kr. 125,- Barn 0-12: kr. 50,- Barn 13-18: kr. 100,-

Piker, golf og sang 
12. august vil vi gjenta kjempesuksessen fra tidligere år. Damene får banen for seg selv og dette er en veldig 
sosial turnering med mye god servering. Det spilles som lag turnering med 2 damer på hvert lag, dette er en 
kjempeanledning til å invitere venninner fra andre klubber til å oppleve banen vår.

Jubileumsturnering 

19. august Det er 25 år siden våre første 9 hull ble åpnet og det må selvsagt feieres med en egen turnering! 
Her blir det en pakke som inkluderer 3 retters jubileumsmiddag på hotellet. Har du noen kjente som er gamle 
medlemmer av Sorknes, så få de med oppover til en mimrerik lørdag.

Klubbmesterskap 
26.-27. august er det igjen tid for å utfordre naboen, kompisene eller venninnene for å se hvem som er best! Det 
blir mulig å få revansje fra i fjor eller bare å ha det gøy!  
Klubbmesterskap 2017, består av to klasser - en dame- og herreklasse. Begge rundene spilles fra tee 56 for her-
rer, og tee 47 for damer. Det vil og bli kåret beste senior i begge klasser, samt junior. Premieutdelingen vil foregå 
i forbindelse med årsfesten for 2017.  
Nytt av året er at vi har innført en maks score på hvert hull som spilles, slik at ingen trenger å være redd for å 
delta. Maks antall slag per hull er +5 (dvs 8, 9 eller 10).



3 jern og en putter (wood/driver for damer) 
16. september er det tid for å oppleve banen på en litt annen måte enn ellers. Damene spiller fra vanlig tee, men 
slår på hull 3 fra droppsonen på andre siden av vannet. Herrene spiller fra 51 og vil nok oppleve at banen ser 
veldig annerledes ut, kanskje du scorer mye bedre derfra med dine tre ”favorittjern”? Meld dere på for en finn 
utfordring!

Avslutningsturnering 
30. september markeres slutten på sesongen. Banen vil normalt være veldig fin og vil markere en verdig avslut-
ning på sesongen. Inviter gjerne venner til å spille, det er god reklame for den flotte banen vår!


