
Nyhedsbrev juni 2022 
 
Silkeborg: 
Først skal der lyde en stor tak til de 27 spillere der deltog i Silkeborg. Det var en fin tur, på en skøn 
bane og i dejligt vejr. Tak til udflugtsudvalget Helle, Lissy og Lis og vores sponsorer Nybolig, 
Golfexperten og LS. Vi dansede os igennem hold spilleformen Vals 1-2-3, 1-2-3 osv. Hul 1 var den 
bedste score, hul 2 var de bedste 2 scores og ja godt gættet, hul 3 var de bedste 3 scores og så 
forfra igen. Den kunne vi godt tage op igen i vores spilleformater 2023. 
 
Gunstart juni: 
Tirsdag d. 7. juni har vi Gunstart med en ny spilleform Amerikaner. Spilleformat hvor 4 spillere 
deler 12 point pr. hul. I vil inden runden blive udstyret med en grundig beskrivelse. Golfexperten 
har været maj måneds sponsor og vil på dagen være repræsenteret. Tak til jer. 
 
Venskabsmatch: 
Tirsdag d. 14. juni afholder vi på hjemmebane venskabsmatch mod Aarhus Aadal. Tilmelding er 
åben i golfbox. Bemærk at tidspunktet er med gunstart kl. 16. Vi spiller her stadig individuelt 
Stableford til Årets Lady Golfer, men også holdspillet Gamblers match. Vælg på holdet 3 huller 
hvor scoren ganges med 2, 3 huller hvor scoren ganges med 3 og 3 huller hvor scoren ganges med 
4. Disse scores føres på et separat scorekort. Se gerne invitation under Nyheder. Vi håber på at 
vinde pokalen tilbage til Odder. 
 
Hulspil: 
Kvartfinaler skal være færdig spillet inden d. 1. august. 
 
Slagspil: 
Grundet to gunstarter (gunstart juli er lagt d. 28.6 pga. sommerferie), samt venskabsmatch i juni 
har vi kun en gang slagspil i denne måned. 
 
Ferietid: 
Der er sikkert nogle af jer der holder ferie her i juni, så derfor skal I lige have en hilsen med på 
vejen. God ferie og spil pænt rundt om i DK og muligvis udenlands. 


