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

             

 

16.Spillerunde torsdag den 11.juli 
 

Til trods for at sommer ferien er over os , var der alligevel 105 Herrer booked ind i GolfBox til den 16.Spillerunde. 

 
ECLECTIC SERIE 1. 

Havde sin sidste spillerunde i torsdags og rigtig mange har nok ventet lige en anelse for længe med at få ”ringet” lukket  
sine 18 huller. Dette indebar at der faktisk i alle 3 spillerækker A-B-C  her til den sidste runde blev byttet godt og grundigt om 
på hvem som kom i præmie rækken (Top 4) og hvor en del af dem som lå ”lunt i svinget” fik spillet sig ud af præmie rækken. 

 

ECLECTIC SERIE 2. 
Starter op på torsdag den 18.juli og du har 16.Spillerunder til at få ”ringet” lukket de 18 huller. 

 

 

 
I denne uge var der 10 Herrer (4 A – 2 B – 4 C) som var i stand til at besejre Faldo Course og som har fået nyt / lavere hcp. 

 
 
 

 
Hvis du vil se din egen placering i denne 16.runde i forhold til ALLE de øvrige deltagere i Spillerækkerne A-B-C 

SÅ KLIK HER & SE DEM !  

 
 
De Statistiske Nøgletal for 16.Spillerunde ser således ud : 
 

 Samlet gennemsnits score for de 98 indleverede & gyldige  scorekort blev  29,3  

 A – rækkens gennemsnit blev  31,7   

 B – rækkens gennemsnit blev  28,4  

 C – rækkens gennemsnit blev  27,7 

 

 
 

    

A – rækken   B – rækken                   C – rækken   
18 Point   Renato Scoppa *   20 Point   Carsten Brysting              13 Point   Jan Tingleff 

 

 

 

*Det skal da lige nævnes at den gode Hr. Scoppa i torsdags valgte at lave hvad han syntes var et ”genialt træk” 

nemlig at afvikle sin Hulspils Match i samme runde som sin Herreklubs runde. 

Udfaldet blev at Hr. Scoppa fik en øretæve at de lidt større - da han blev slået 6 & 5 af Lasse Højer 

Der går rygter om at man kan erhverve sig et billigt golf sæt – da Hr. Scoppa pt. overvejer at stoppe sin karriere i A- rækken 

og i stedet begynde at sejle turister rundt i gondol i Københavns havn. 

https://www.herreklubben-lpgc.dk/upload/101530/doc/SamletA-B-CResultat16.Rundeden11.juli.pdf

