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

             

 

9.Spillerunde torsdag den 23.maj  - 2019 
 

119 TGGC Members havde i denne uge valgt at gøre et forsøg på at ”Beat The Beast” / Besejre Faldo Course 
 

Sjovt nok kom der dog kun 113 scorekort ned i Postkassen. 
Så ”Forfængeligheds klubben” / The No Return Club lever stadig i bedste velgående HA HA 

 

Hvor det til forrige 8.Spillerunde kun lykkedes for 4 personer , 
 ja så var der her til 9.Spillerunde hele 14 personer som var i stand til at spille over evne   få et nyt lavere Hcp. 

 
I den modsatte ende af point skalaen sad den gode Hr. Jan Sundberg  på terrassen efter runden og blev ”mobbet” godt og 
grundigt mht hans knap så prangende 19 points score - som nok burde have fået B-rækkens plads på The Wall of Shame. 

 

Men utroligt nok , kom der senere på dagen en runde i hus – som klart  ”overgik” Jan´s score . . .endda med flere længder. 
 

A – rækkens ”Stjerne i svøb” alias den Tavse Mand Kenneth Wagner får i denne uge sin debut på The Wall of Shame. 
 Bliver spændende at se om Wagner i næste uge kan fastholde sin flotte placering på væggen   

 
 
 

               

 
Hvis du vil se din egen placering i denne 9.runde i forhold til de øvrige deltagere i din Spillerække A-B-C 

SÅ KLIK & SE DEM HER ! 
 

 
 

De Statistiske Nøgletal for 9.Spillerunde ser således ud. 
 

 Samlet gennemsnits score for de 113 indleverede & gyldige  scorekort blev  31,1  

 A – rækkens gennemsnit blev  32,7  

 B – rækkens gennemsnit blev  30,1  

 C – rækkens gennemsnit blev  29,3  
 

 

 

                               
A – rækken     B – rækken                   C – rækken   
20 Point   Kenneth Wagner       15 Point   Jimmi Stirring                  19 Point   Ingvard Johansen 

 
 
 

 
 

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-CResultat9.Runde23.maj.pdf

