
                 8. oktober 2020. 

Senior – dameklubben GOF’inderne 

OBS!! NYE starttider:    På generalforsamlingen blev det vedtaget, at 18-huls spillerne nu kan vælge to 

forskellige starttidspunkter. 
 

Kl. 8:25 trækkes lod med start fra 1.tee kl. 8:30 – hvis der er mange hold vil nogen 

skulle starte fra 18.tee. 

eller 

                                         Kl. 10:15. Der slås umiddelbart efter ud på hul 1. Kun hvis der er spillere på hul 18,          

                                         skal vi afvente, at disse spiller slår ud fra hul 1.  

9 huls spillerne: 

Kl. 10:25 trækkes lod fælles (Gof’er og Gof’inder) med start umiddelbart efter.  

 9-hulsspillerne spiller hul 1 - 8 + 18.  

                                          Der slås umiddelbart efter ud på hul 1. Kun hvis der er spillere på hul 18, skal vi   

                                          afvente, at disse spiller slår ud fra hul 1. Tiden er blokeret til og med kl. 11:10. 

NYT om præmier: Fremover kan I nu også vælge bolde som præmie ud over den sædvanlige rød eller               

                   hvidvin.  

Hvis bestyrelsen ikke er til stede, lægges scorekortene i plastiklommen forrest i den hvide mappe og 

præmierne bliver udleveret på et andet tidspunkt. Evt. indberetning af scores vil ske snarest muligt. 

Spilleplan – 11. vintersæson – fra 2. oktober 2020 – 26. marts 2021. 
Dato. Spilleform. 

Fredag d. 02. oktober Stableford. 

Fredag d. 09. oktober Stableford.              

Fredag d. 16. oktober Stableford. 

Fredag d. 23. oktober Stableford. 

Fredag d. 30. oktober Stableford. 

  

Fredag d. 06. november Fællesmatch for 18 – 9 huls spillere. Nærmere info kommer. 

Fredag d. 13. november Stableford. 

Fredag d. 20. november Stableford. 

Fredag d. 27. november Stableford. 

  

Fredag d. 04. december Juleafslutning i klubhuset kl. 10. Info senere. 

 Juleferie 

Fredag d. 15. januar 2021 Norsk Stableford med kast. 

Fredag d. 22. januar Stableford. 

Fredag d. 29. januar Stableford. 

  

Fredag d. 05. februar                      Greensome. Hvis ulige antal spilles Stableford. 

Fredag d. 12. februar Stableford. 

Fredag d. 19 februar Stableford. 

Fredag d. 26. februar Stableford. 

  

Fredag d. 05. marts Stableford med de 3 bedste scores sammenlagt. 

Fredag d. 12. marts Stableford. 

Fredag d. 19. marts Stableford. 

Fredag d. 26. marts Stableford. 

Mvh. Bestyrelsen.                                                                                                                      Ret til ændringer forbeholdes 



 


