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

             

 

10.Spillerunde torsdag den 30.maj  - 2019 
 

Til trods for at 10.Spillerunde faldt på Kristi Himmelfartsdag ,  
så var der alligevel 110 TGGC members som  havde besluttet sig for at tage ud & ”Beat The Beast”  

 

Til denne spillerunde lykkedes det for 12 Herrer at ”Spille over evne” / besejre Faldo Course  og få et nyt / lavere Hcp. 
 

Specielt en person kom ind med en point score , som jeg næsten er sikker på IKKE bliver overgået i 2019 sæsonen. 
 

CARL SHAPIRO SCOREDE NEMLIG IMPONERENDE 46 STABLEFORD POINT 
Carl gik de 18 huller i Brutto 75 slag ,  hvilket måske nok gør ”lidt ondt”  på de  ”Såkaldte Elite Spillere”   

Carl´s runde viser også at alder har ingen betydning  ! . . Carl er en ”ung mand” på 71 somre. 
De 46 stableford point gør at Carl går fra Hcp 11,9 til 9,7 

 
 
 

       

 
Hvis du vil se din egen placering i denne 10.runde i forhold til de øvrige deltagere i din Spillerække A-B-C 

 

SÅ KLIK OG SE DEM HER ! 
 

 

De Statistiske Nøgletal for 10.Spillerunde ser således ud. 
 

 Samlet gennemsnits score for de 107 indleverede & gyldige  scorekort blev  30,2  

 A – rækkens gennemsnit blev  31,0  

 B – rækkens gennemsnit blev  30,6  

 C – rækkens gennemsnit blev  28,5  
 

 

 

     
                           

A – rækken     B – rækken                   C – rækken   
22 Point   Kenneth Jonassen     20 Point   Jørgen Fuchs                  15 Point   Allan Nielsen 

 
 
 

 

HUSK VENLIGST LIGE AT :  

 

Ligeså nemt og hurtigt det er at booke en tid i GolfBox , ja ligeså nemt & hurtigt er det også at slette den igen. 
Så har du booked dig ind på en Starttid i GolfBox og alligevel ikke skal bruge den , 

  

JA SÅ SKAL DU SELVFØLGELIG LIGE HUSKE AT SLETTE DIG FRA TIDEN !  
 

https://www.herreklubben-lpgc.dk/upload/101530/doc/SamletA-B-CResultat10.Runde30.maj.pdf

