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

             

2.Spillerunde torsdag den 4.april  - 2019 
 

Håber & tror at vi alle kan blive enige om at FALDO Course faktisk står ganske flot - 
 specielt med tanke på at vi kun lige er startet med 2019 sæsonen. 

Så husk lige at give Finn & hans drenge/piger et lille skulderklap når du møder dem på banen næste gang. 
 

Til denne 2.Spillerunde var der 103 TGGC Members ude & spille. 
For 5 af dem lykkedes det at ”Beat The Beast”  - Besejre FALDO Course & spille sig til et nyt lavere Hcp. 

 

2.Runde fik også sin første DQ til en Herre fra A-rækken som havde så travlt med at komme i baren ,  
at han lige glemte at få sit scorekort skrevet under. 

(Hvem det var , kan du se på rundens samlede Point / Placerings oversigt nedenfor) 
 

              
De Statistiske Nøgletal for 2.Spillerunde ser således ud. 
Samlet gennemsnit blev 29,0 

 A – rækkens gennemsnit blev 30,3 

 B – rækkens gennemsnit blev 28,5 

 C – rækkens gennemsnit blev 27,4 
 

 
 

 
 A – rækken havde et point spænd fra 38 til 20 point. 

 B – rækken havde et point spænd fra 39 til 20 point. 

 C – rækken havde et point spænd fra 38 til 13 point. 

2.Spillerundes samlede Point / Placerings oversigt for alle 3 Spillerækker A-B-C  

KLIK HER & SE DEM ! 
 

 

 

 

 

                               
A – rækken     B – rækken                   C – rækken   
20 Point   THOMAS B.ANDERSEN     20 Point   CHRISTIAN HASNER                  13 Point   FINN BORRE 
 
 

 
 

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/SamletUgeResultat2.Rundeden4.april.pdf

