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

             
 

TGC Herreklubbens Åbnings Match blev afviklet i går lørdag 26.marts. 

Åbnings Matchen havde 106 deltagere & man sige at mange allerede NU ser ud til at være i form. 

For gennemsnitsscoren for samlede 106 deltagere endte på ganske imponerende 32,2 
   

 

 
 

 A – rækken havde et spænd fra   39 til  27   Point. Se A-rækkens komplette Resultatliste ved at  KLIKKE HER ! 
 

 B – rækken havde et spænd fra   41 til  23  Point. Se B-rækkens komplette Resultatliste ved at KLIKKE HER ! 
 

 C – rækken havde et spænd fra   42  til  20   Point. Se C-rækkens komplette Resultatliste ved at KLIKKE HER ! 
 

 D – rækken havde et spænd fra  39 til  21   Point. Se D-rækkens komplette Resultatliste ved at KLIKKE HER ! 

            
 

Går du meget op i Spiller Statistik ?  . . . 
Hvilket faktisk kan være ganske spændende / interessant læsning  & god underholdning. 
 . . . og gerne vil vide hvem der til Åbnings Matchen scorede bedst & dårligst på par 3-4-5 hullerne  
Samt se hvem som lavede EAGLE på hul #  8 og 18  

Og ikke mindst se hvordan DU selv er placeret i forhold til alle deltagerne , så skal du bare KLIKKE HER ! 

 
 

 

                                                    
 

P & P  

LISTERNE FOR ALLE 4 SPILLERÆKKER  
Finder du som sædvanligt inde på TGC / Herreklubbens hjemmeside eller blot ved at  KLIKKE HER ! 

 
 

    
Starter først op til den næste Spillerunde som afvikles på torsdag 31.03 / fredag 01.04 

Og i år vil ”TWOF” få betydning / indflydelse  . . .Nærmere  info følger i løbet af den kommende uge.  

 
 

       OG VANEN TRO ER DER SELVFØLGELIG ALTID NOGLE SOM SKAL ”UDSTILLES”         
 

Renato Scoppa fra C-rækken 
Glemte vist lige at checke sit scorekort inden det  blev afleveret , for så havde han nok slettet den indringning til Eclectic en 

som der var sat på et hul  , som han havde streget  
En indringning på et streget hul indebærer at det bliver noteret som en 99´er = som så indebærer at Serie 1  

på Renato´s Eclectic  - jo nok allerede er slut efter 1.runde av av av. 
 

 

Lars Jakobsen fra B-rækken 
Havde måske også lidt for travlt med at komme i baren efter runden. 

For han glemte lige at checle om der var markør underskrift + medlemsnummer på scorekortet inden det blev afleveret,  
og det var der ikke !  hvilket medfører en DQ til Lars  

Lars ærgrer sig nok ikke over de 28 point han går glip af af , men nok mere de 4 huller han havde ringet ind på sin Electic  
( 2 flotte birdies + 2 par)  

https://admin2.e-hjemmeside.dk/upload/101530/doc/A-rkkensResultatlisteTGCbningsMatch26.03.pdf
https://admin2.e-hjemmeside.dk/upload/101530/doc/B-rkkensResultatlisteTGCbningsMatch26.03.pdf
https://admin2.e-hjemmeside.dk/upload/101530/doc/C-rkkensResultatlisteTGCbningsMatch26.pdf
https://admin2.e-hjemmeside.dk/upload/101530/doc/D-rkkensResultatlisteTGCbningsMatch26.pdf
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&=undefined#/competition/3233450/playerstats
https://www.herreklubben-lpgc.dk/p--p-lister/

