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

             

 

12.Spillerunde torsdag/fredag den 13-14 juni 
 

122 Herrer havde tilmeldt sig til 12.Spillerunde 
Men tilsyneladende så lever  ”forfængelighedsklubben” i bedste velgående  

For der blev kun indleveret 115 scorekort – så 7 stk No Return i denne uge. 
 

Til denne Spillerunde lykkedes det for 9 Herrer at ”Spille over evne” og få et nyt / lavere Hcp 
 

Som vi alle jo har erfaret  , så er der kommet ganske store mængder regn i de sidste par uger. 
Dette kombineret med sol & varme har gjort at vores Rough er væsentlig højere / tykkere / kraftigere end normalt. 

 

MEN VILKÅRENE ER ENS FOR OS ALLE. 
Og JA – holder man ikke pt sin bold på Fairway – så koster det lidt / meget. 

 

Men fremfor at sidde & bande / ynke / græde / bruge alverdens knap så pæne ord inde i klubhuset efter runden ,  
skal vi så ikke bare pt. acceptere det. 

 

Og så i stedet nyde vores unikke & fantastiske flotte Rough – som virkelig fremhæver / omkranser Faldo Course. 
Samtidig er det måske også værd at overveje præcision - holde bolden i spil på fairway - det næste stykke tid HA HA 

 

Og hvis Lasse Højer kan gå rundt i 70 slag brutto = dvs 1 under banes par  (42 stableford point)  
så er Faldo Course jo trods alt ikke helt umulig at besejre. 

 

Straks vil nogle nok sige det er fordi Lasse er ung (24)  & elite spiller (Hcp 3,5)  , men så vil jeg fluks lige nævne at 
 Leonard Sheard– som er 45 år ældre end Lasse og har Hcp 24,4 - i denne uge trods roughen scorede flotte 39 point. 

 

Jeg er også sikker på at vores dygtige chef greenkeeper Finn Nielsen i samråd med vores bane udvalg  
nok inden længe skal komme med lidt info omkring vores rough….hvad der skal ske – hvornår det vil ske m.m. 

 

 
Hvis du vil se din egen placering i denne 12.runde i forhold til de øvrige deltagere i din Spillerække A-B-C 

 

SÅ KLIK OG SE DEM HER ! 
 

 
De Statistiske Nøgletal for 12.Spillerunde ser således ud. 
 

 Samlet gennemsnits score for de 115 indleverede & gyldige  scorekort blev  28,9  

 A – rækkens gennemsnit blev  30,5  

 B – rækkens gennemsnit blev  28,2  

 C – rækkens gennemsnit blev  26,9  

    
 A – rækken   B – rækken                   C – rækken   
17 Point   Thomas B. Andersen   18 Point   Thomas B. Bruun                  18 Point   Knud B. Sørensen 

 

 Der er åbenbart ikke meget held I at hedde noget der starter med B. til mellennavn  

https://www.herreklubben-lpgc.dk/upload/101530/doc/SamletA-B-CResultat12.Rundeden13-14juni.pdf

