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

             
 

17.Spillerunde torsdag den 18.juli 
 

Så kan godt man mærke at sommerferien også har ramt TGGC ! 
For til den 17.Spillerunde var der ”kun” 85 Herrer ude og spille. 

 

 
I denne uge var der kun 4 Herrer (3 A – 0 B – 1 C) hvor det lykkedes at ”Spille over evne” og få et nyt / lavere Hcp. 

 
 

Denne rundes ”Klage Sang / Flæberi / Brokken”  
Gik på pind placeringerne – som JA helt enig – nogle steder stod lidt anderledes end normalt ! 

Men hvorfor ikke se det som en velkommen &  spændende ny udfordring   og som jo er ENS for os alle ! 
 

Nu har vi så været igennem roughen – bunkers – greens. 
Så mon ikke at næste rundes undskyldning for at få øretæver af THE BEAST  

 kan blive at tee stederne er rykket for langt tilbage  
 
 

 
Hvis du vil have et hurtigt overblik over hvordan point høsten så ud i torsdags i alle 3 spillerækker A-B-C 

SÅ KLIK HER & SE DEM ! 

 
 
De Statistiske Nøgletal for 17.Spillerunde ser således ud : 
 

 Samlet gennemsnits score for de 82 indleverede & gyldige  scorekort blev  knap så prangende 28,5  

 A – rækkens gennemsnit blev  30,7  

 B – rækkens gennemsnit blev  27,9 

 C – rækkens gennemsnit blev  26,2 
 

    

A – rækken   B – rækken                   C – rækken   
18 Point   Finn Bodin   21 Point   Carsten Hansen            16 Point   Erik Larsen 

 

 

 

. 
 

PACE OF PLAY 
Husk venligst at en runde på Faldo Course må MAX tage 4 ½ time for en 4-bold på en normal Herredag. 

                                                               
Så husk derfor venligst at holde øje med de anførte ”Færdig Spillet Hul Tider” som er anført på scorekortet.  

STOR TAK FOR AT NETOP OGSÅ DU ER MED TIL AT EN RUNDE PÅ FALDO COURSE BLIVER GENNEMFØRT PÅ MAX 4 ½ TIME 

https://www.herreklubben-lpgc.dk/upload/101530/doc/SamletA-B-CResultat17.Rundeden18.juli.pdf

