
Daugavas Vanagu apvienības Ročesterā 2. starptautiskais golfa turnīrs 

Nu jau otro gadu pēc kārtas Ročesterā notika Daugavas Vanagu apvienības rīkotais golfa turnīrs. Bija prieks 

redzēt dalībniekus no pagājušā gada, kā arī daudzas jaunas sejas. Sacensības atkal notika Webster Golf Course 

West Course. 

 

Šoreiz piedalījās 17 dalībnieki, kas sadalījās 4 komandās. Bija brīnišķīgi jauka rudens diena, saulīte spīdēja un 

visi bija gatavi spēlēt. Dalībnieku vidū bija trīs Buffalo ciemiņi un divi spēlētāji no Toronto. Turnīrs bija 

organizēts “scramble” formātā ar papildus spēlēm “tālākais sitiens” un “tuvākais bedrītei”. Mūsu fotogrāfes 

atkal bija Inta Erenfelds un Karīna Dziļums. 

 

Gluži kā iepriekšējā gadā, Johnson ģimenes komanda jau no paša sākuma izrādīja pārsvaru un arī beidza 

turnīru ar uzvaru – tieši 70 punkti 70-PAR laukumā. Par otro vietu notika daudz sīvāka cīņa, kur ar viena punkta 

pārsvaru pār trešo vietu vinnēja Andris Karlsons, Niks Dziļums, Nikolas Dziļums un Artūrs Nuters. Trešajā vietā 

palika (bet solīja cīnīties nākamgad) Kristīne Vega (mainoties ar dēlu Dāvidu Vegu), Deivids Vega, Kristīne 

Treimanis un Zintars Zadiņš. Bez godalgotas vietas palika meiteņu komanda – Līga Nutere, Laura Nutere, Linda 

Nutere un Edīte Jordan. 

 

Papildus spēlēs “tuvākais bedrītei” un “tālākais sitiens” balvas ieguva: 

• Artūrs Nuters  - “tuvākais bedrītei” pie 13. bedrītes un “tālākais sitiens” sieviešu/junioru konkurencē 

• Andris Johnson - “tuvākais bedrītei” pie 4. un 11. bedrītēm 

• Jim Johnson – “tuvākais bedrītei” pie 8. bedrītes. 

 

Pēc sacensībām visi devās uz atpūsties un labi paēst piknikā. Tur bija ceptas desiņas, kartupeļi, salāti, augļi un 

citi gardumi, kā arī, protams, pīrāgi, ko bija sagādājusi mūsu Daugavas Vanagu apvienības lielākā pīrāgu cepēja 

Inta Erenfelds. Piknikā golfa sacensību dalībniekiem pievienojās viņu bērni, kas priecājās kopā spēlēties, kā arī 

palīdzēja ar balvu pasniegšanu uzvarētājiem. 

Papildus fotogrāfijas atrodamas apvienības Facebook lapā: 

https://www.facebook.com/pg/DaugavasVanagiROC/photos/?tab=album&album_id=1288880051235494. 

Līga Nutere 

Daugavas Vanagu apvienības Ročesterā priekšniece 

  

https://www.facebook.com/pg/DaugavasVanagiROC/photos/?tab=album&album_id=1288880051235494


 
Visi dalībnieki 

 
Uzvarētāji – Johnson ģimene – Andris, Pēteris, Skaidrīte un noslēpies James. 


