
Nyhedsbrev LS juni 2020 

Det har været dejligt at se så mange spillere på banen. Højt humør og faktisk også et dejligt vejr vi 
har haft. Mange flotte resultater er der skabt, og skønt at vi efterfølgende kan sidde og få lidt mad 
og drikke. En anderledes gunstart blev afholdt forrige tirsdag med Puttekonkurrence, Nærmest 
flaget og præmier for april/maj blev uddelt. Stort tillykke til vinderne. Her følger lidt vigtig info:


Sankt Hans aften tirsdag d. 23. juni: 
Kan I spille hele dagen. Scorekort skal som altid være afleveret i Fuglekassen senest kl. 21:30 den 
pågældende dag.


Datoer: 
D. 16. juni: Svensk Slagspil 

D. 23. juni: Puttekonkurrence 

D. 30. juni: Svensk Slagspil 


Juli måned: 
I kan gå ud hele dagen, dog skal markør være medlem eller spille som gæst af Ladies Section. 
Gæstespil koster 50,- kr. som ligges i Fuglekassen sammen med gæstens scorekort hvorpå der 
noteres “gæstespiller”. En gæstespiller er med i præmierækken.


Juli måneds gunstart aflyses: 
Der kan derfor spilles hele dagen. (Aflyses både pga. forsamlingsforbuddet og at bestyrelsen er 
på ferie) Som det ser ud nu bliver Fuglekassen først tømt lørdag og jeres resultater kan først 
derefter ses på LS hjemmeside.


Tur til Mariagerfjord d. 4. juli: 
Vi er pt. 14 spillere, men vil rigtig gerne være flere. Absolut sidste tilmelding er d. 20. juni. Kom 
frisk. Glæd jer til at spille på en af Jyllands smukkeste baner.


Hulspil:

Kvartfinalen er blæst i gang. Den skal være færdigspillet d. 7. juli.


Scorekort:

Husk nu at underskrive dit scorekort (ellers diskvalifikation) og sæt tydelig cirkel og/eller skriv “pip 
pip” når der laves en birdie.


Præcisering: 
Når vi spiller Nærmest flaget, nu i 2 slag på 4 udvalgte par 3 huller, slår en Hole in one alt.


Gunstart august: 
Vi håber på at kunne holde rigtig gunstart til august. Her vil Susanne Møller (Odder Golf Klubs 
regeldommer) komme og give et kort oplæg i regler, som i foråret, har skabt tvivlspørgsmål på 
banen. Desuden vil der være præmieoverrækkelse for juni og juli måned. Bestyrelsen skal nok 
lægge sig i selen for at aftenen ikke trækker i langdrag, og derfor ændre vi på spilleformatet den 
dag.


Rigtig god sommer til jer alle.


Mvh LS bestyrelse



