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   Venskabsklub

Texas Scramble Lyngbygaard

9 huller        Stableford 

Gunstart 

        Kl. 16.00 

Greensome

7. juni Invitationsmatch 

Match mod Stableford

Mens Section Bymmatch mod

     Stableford 14. juni LS Horsens

        Gunstart Afholdes i

Kl. 16.00 Horsens 

      Stableford

Stableford Tættest 21. juni Flagspil 

Russisk Roulette      gennemsnittet

          BYTORV  HORSENS 

Stableford 28. juni Stableford

9 huller 

Modeopvisning 

5. april Norsk Stableford

24. maj 

Stableford

Aktivitetskalender 2022

10. maj Stableford

26. april 

12. april 19. maj 

19. april

29. marts 3. maj 31. majStableford

Søndag, den 12. juni 

https://www.golfnetworkdenmark.dk/
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Stableford /

Alle tæller puts

Stableford 

www.hviidhorsens.dk Greensome

 Stensballe 

Der spilles kun

Slagspil 9 huller

Modificeret Seneste start

Kl. 16.04

Efter spisning afholdes

Generaforsamling

I

Retauranten

HVIID
9. aug. 

Texas Scramble 30. aug.

16. aug. 13. sept. 

27. sept. Stableford

Aktivitetskalender 2022

2. aug.

Stableford 

Alle tæller puts

Der vil være en Meritliste for

18 og 9 huller

Vinderne er årets Ladies 

Stableford Gul Tee  

-- Alle spiller 9 

huller --A, B, C 

række. 
20. sept. 

Stableford

Månedens bedste 

putter

får 1 point v/ samtlige matcher(dog ikke holdmatcher).

1. plads giver 8 point, 2. plads giver 6 point

Lørdag den 13. august

Heldagstur til

Lübker Golfresort 

Årets Ladies føres som Meritliste i Golfbox

4. okt. 

3.plads giver 3 point og alle øvrige

6. sept. 
Smørblomst 

Alle tæller puts

23. aug.

http://www.hviidhorsens.dk/


  

pr. runde. 

Der vil som hovedregel være præmie til 1. og 2. plads for 18 og 9 huller - dog afhængig af antal deltagere

Der føres Meritliste i Golfbox, og der tildeles point efter følgende regler:

1. plads = 8 point, 2. plads = 6 point, 3. plads = 3 point. Alle øvrige deltagere i hver enkelt match tildeles 1 point. 

Alle individuelle matcher på hjemmebane giver point for deltagelse. 

Der gives IKKE point ved hold-og parmatcher.

Husk at krydse af, om du spiser med eller ej. Vi spiser som aftalt kl. 20.00. 

Der vil ved nogle matcher være indlagte konkurrencer, bl.a.puttekonkurrence og nærmest flaget på par 3 huller, dette offentliggøres før matchen. 

Der er en lille Pipfugl eller et gavekort til Proshoppen,  når en Lady laver en Birdie.  Husk at markere en birdie på scorekortet med en ring om scoren. Der kan kun vindes en birdie pr. person pr. match. 

Præmieuddeling vil ske efter spisning. Du kan kun modtage en præmie, hvis du er tilstede ved præmieuddelingen.

Ved sæsonens afslutning, under Generalforsamlingen, kåres Årets Ladies. Årets Ladies er vinderne af Meritlisten for henholdsvis 18 og 9 huller.

For 18 huller fra kl. 15.00 - 15.40 incl. Vi starter ud i år på 2 sløjfer, når det er relevant. 

For 9 huller vil starttidspunktet være fra kl. 17.00 - 17.40 incl. 

Ønsker du sen start, så skriv det tidspunkt, hvor du kan starte fra, dog senest ovennævnte tidspunkter. 

Informationer om matcherne

Matchfee er kr. 0,00 for alle

Oprettelse af matcher i golfbox vil ske senest 2-3 uger før, både for 9 og 18 huller

Tilmedling til matcher skal se via golfbox, senest søndag kl. 12.00

Starttiid ofentliggøres via golfbox/mail senest mandag kl. 16.00. Bliver du forhindret i at deltage, så meddel det venligst til en af dine medspillere, og afbestille evt. mad til restauranten 






