RESULTAT INFO

4.Spillerunde Skærtorsdag den 18.april - 2019
Selv om 4.runde faldt på Skærtorsdag - som jo en en stor ”Familiedag” - var der alligevel 98 TGGC Members ude & spille.
I denne uge var der hele 12 Herrer som ”Spillede over evne” / besejrede Faldo Course og har fået et nyt / lavere Hcp.

Blev der sørme også lavet - endda 2 stk .
Hul # 8

Hul # 12

Casper Lorentzen

Lars Arentzen

 A – rækken havde et point spænd fra 40 til 25 point.
 B – rækken havde et point spænd fra 38 til 20 point.
 C – rækken havde et point spænd fra 40 til 24 point.

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

KLIK HER & SE DEM !

Ugens Brøler / Dummert stod en deltager fra A-rækken for !
Nærmere info kan du læse ved at klikke på ovenstående Point & Placerings oversigt

De Statistiske Nøgletal for 4.Spillerunde ser således ud.





Samlet gennemsnits score blev 31,0
A – rækkens gennemsnit blev 32,0
B – rækkens gennemsnit blev 30,6
C – rækkens gennemsnit blev 30,1

( 3.Runde 30,4 )
( 3.Runde 31,3 )
( 3.Runde 31,0 )
( 3.Runde 28,4 )

A – rækken

B – rækken

C – rækken

25 Point Carsten Beyer

20 Point Jørgen Fuchs

18 Point Steen Johansen

Kan man vinde noget ved at blive ”udstillet” / komme på ugens Wall of Shame ?
Selvfølgelig kan man da vinde noget !
Men som med gaver -er det jo ikke altid det man vinder er noget man har brug for eller bliver glad for at have vundet 
Den person i hver af 3 de spillerækker (A-B-C) som gennem 2019 sæsonen får sit navn flest gange på W O S
vinder den fantastiske gave som det er at få lov til selv at kunne bestemme sin starthul til
ALLE normale Gunstarts Matcher i 2020 sæsonen.

Der er dog ikke frit valg på alle hylder / alle starthuller.
For man kan nemlig KUN vælge mellem Start Hul # 2 – 3 - 8

