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ROS 
Der er nu igen så meget mere styr på udfyldelse af scorekort så stor ros og tak til alle. Det er 

selvfølgelig en hjælp at vi igen i klubben kan printe scorekortene, så det rigtig navn og medlems 

nr. igen er på scorekortene 😊 

Præmier 

I 18 hullers turneringen er der hver uge en 1. 2. 3. præmie i 3 rækker.  
I 9 hullers turneringen er der hver måned en 1. 2. 3. præmie til de tre bedste spillere.                
Præmierne sættes ind på vindernes konto hos Nigel senest den efterfølgende tirsdag. 

1. præmie er 200 kr.  
2. præmie er 150 kr. 
3. præmie er  50 kr. 

 

BestBall.  
Tirsdag den 23. juni spiller vi BestBall. Man spiller to sammen på et hold. Hver især spiller sin 

egen bold, men det er kun den bedste score pr. hul pr. hold som tæller som holdets hulscore. 

Dette betyder at vi tirsdag den 23. juni skal gå ud i 4-bolde i vores bloktider. Scorekort føres som 

normalt og alle noterer hvem man spiller på hold sammen med. Ens markør skal være en fra det 

andet hold som man spiller i bold sammen med. 9-hullers turneringen er uændret Stableford 

turnering og det betyder at man fortsat kun spiller i 3 bolde i bloktiden 17:30-18:00. Scorekort 

afleveres i postkassen som vanligt.  

Hvis man kommer i tvivl om hvilken turnering vi spiller om tirsdagene, kan man altid dagens 

turneringsbestemmelse på vores hjemmeside eller på golfbox under klubturneringen. 

Eclectic. 
Eclectic er SLAGSPIL, hvilket betyder at bolden skal spilles indtil den er i hul. Vi har dog loft på 10 

slag, hvilket betyder at hvis man har slået 10 slag uden bolden er kommet i hul, samles bolden op 

og man noterer 10 slag. Hvis man samler op inden de 10 slag, bliver man diskvalificeret. 

Hvordan gør vi fremadrettet. 
Vi holder bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni, hvor vi forsøger at planlægge hvordan vi gør efter 
Kokkedal ugen. Vi melder ud i slutningen af juni med turneringsplan og forhåbentlig nogle 
fællesmiddage i en måske lidt anden form end vi plejer.  

 
På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 


