
Nyhedsbrev juli 2022 
 
Hvor er golf dog en skøn sport. Tænk sig at vi kan dyrke det i alt slags vejr, få motion samt grine, 
komme med alvors udbrud og ¨græde¨ inden for en distance af 100-480 meter. What’s not to 
like…. 
 
Venskabsmatch: 
Vi vandt en kneben sejer over Aarhus Aadal. 3 point delte os, men vigtigt at fadet igen står i 
Odder. Det var en hyggelig aften med Gamblers match, snak, sang og godt humør. 
 
Slagspil: 
I går var det sidste gang Slagspil i denne periode. Vi genoptager til august hvor vi har to gange 
mere. 
 
Gunstart ¨Juli¨: 
På tirsdag afholder vi gunstart juli med en omgang Hidden hole. Bestyrelsen har inden runden 
udtrukket 6 huller som først afsløres når vi kommer ind. Vinderne er de, som på de udtrukne 
huller, har fået flest point. Husk tilmelding i golfbox inden søndag kl. 16. 
 
Spilleformer: 
Vi har mange spilleformer, nogle nye og nogle som vi har spillet i mange år. Der har været 
stemning for at dette er fint, men det forpligter også. En bøn til jer alle, er at sætte jer så godt ind i 
spilleformen før en given turnering. Som oftest finder I forklaring på regler via LS-hjemmeside, er 
udsendt i et nyhedsbrev eller som altid under Info i Golfbox når I tilmelder jer. Vi er ikke blege for 
at forklare reglerne, men lidt forberedelse vil være godt. 
 
Juli måned: 
Hele juli måned kan I spille frit hele dagen. Dog skal markør være et LS-medlem eller spille som 
gæstespiller. Gæstespillere betaler 60 kr. til LS via MobilePay: 7662QQ eller ligge/lægge penge i 
Fuglekassen. På scorekortet noteres ¨Gæstespiller¨. En gæstespiller er med i præmierækken. 
 

Kommende datoer til kalenderen: 

Gunstart juli:     28. juni kl. 16:30 

Gunstart august:    2. august kl. 16:30 

Venskabsmatch mod Skanderborg (ude):  9. august kl. 16 

Hunnematch mod Mens Section:   16. august kl. 16 

 

Så er der bare tilbage, at ønske jer alle en dejlig sommer….. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Nana 

 


