
R E S U L T A T   I N F O 

             

 

15.Spillerunde torsdag den 4.juli 
 

Da torsdagen startede var der 118 Herrer som havde booked en Herredags tid i GolfBox. 

Dette antal endte dog med at blive reduceret ganske betydeligt til 96 personer , hvilket skyldes møder der trak ud –  
kø i trafikken  – børn syge – handle ind for konen  - lufte hunden - og sidst men ikke mindst VEJRET  

 

Hele 8 Herrer valgte til denne runde at tage en No Return. 

 

 
I denne uge var der var der kun 4 som var i stand til at besejre Faldo Course og selv om Lars Arentzen gik en imponerende 

70´er  (1 under banens par) og scorede 42 point , så var det ikke nok til at undgå at A-rækken vist for første gang nogensinde 
endte med at have den dårligste gennemsnits score i en spillerunde. 

 
C- rækkens Rune K. Christensens lavede super flotte 44 point og var i den grad med til at C-rækken i denne uge endte med at 

have den bedste gennemsnits score. 

 

 
Hvis du vil se din egen placering i denne 15.runde i forhold til ALLE de øvrige deltagere i Spillerækkerne A-B-C 

SÅ KLIK HER & SE DEM ! 

 
 
De Statistiske Nøgletal for 15.Spillerunde ser således ud : 
 

 Samlet gennemsnits score for de 88 indleverede & gyldige  scorekort blev  28,6  

 A – rækkens gennemsnit blev  28,0 (A-rækkens dårligste gennemsnit hidtil i 2019 sæsonen)  

 B – rækkens gennemsnit blev  28,5  

 C – rækkens gennemsnit blev  29,3 

 

  

 

    
 

A – rækken   B – rækken                   C – rækken   
20 Point   Carl Shapiro   21 Point   Mig Selv . . av av av               14 Point   Rico Thodberg 

 

 

 

        VEDR ECLECTIC TURNERINGEN  
Serie 1 består som bekendt af 16 runder , og da vi netop har afviklet 15 runde - er der nu KUN 1 runde tilbage ! 

Og husk at ALLE  18 huller skal være lukket  /  ”ringet ind”  for være gældende til Eclectic´en. 

https://www.herreklubben-lpgc.dk/upload/101530/doc/SamletA-B-CResultat15.Rundeden4.juli.pdf

