
Senior-dameklubben – GOF’inderne.                                                                                                                       Ændret d. 25. maj 2021.                                                                               

Spilleplan – 18 og 9 huller – sommersæson 2021.                                                                                                     12 sæson. 

Dato. Spilleform. 

Fredag d. 09. april Åbningsmatch –Texas Schramble/46. Corona restriktioner, så ingen fællesspisning. 
Albatros lukket. Info i velkomstbrevet.  

Fredag d. 16. april Stableford 

Fredag d. 23. april Stableford – 9 hulspil: 1-9. 

Fredag d. 30. april St. Bededag. Intet spil. 

Fredag d. 07. maj 
Corona/Negativ test. 

Bestball - 2 pers.hold.Slaggolf. Begge spillere spiller hullet og laveste antal slag 
no-teres på scorekortet. Fællesspisning/præmieoverrækkelse. Info i 
velkomstbrevet. 

Fredag d. 14. maj Stableford 

Fredag d. 21. maj Stableford – 9 hulspil: 1-9. 

Fredag d. 28. maj Fællesmatch med Gofferne. Gofferne er matchledere. Mødetid: 18 huller 8:10 og 9 
huller kl. 10. 

Fredag d. 04. juni Foursome, parturnering, slaggolf, spilles med 1 bold/1 scorekort. Der vælges før 
spil, hvilken spiller, der spiller ud på lige/ulige huller. Man skiftes til at slå til 
bolden er i hul. Antal slag skrives på parrets scorekort. 

Fredag d. 11. juni Stableford 

Fredag d. 18. juni Midsommermatch – Holdmatch – Spil med farvet bold. Fællesspisning med 
tilmelding. Nærmere info senere.         

Fredag d. 25. juni Stableford – 9 hulspil: 1-9. 

Fredag d. 02. juli Stableford kun spil med brug af 4 jern + putter. Ingen køller. 

Fredag d. 09. juli Stableford. 

Fredag d. 16. juli Stableford. 

Fredag d. 23. juli Stableford. – 9 hulspil: 1-9. 

Fredag d. 30. juli Stableford. 

  

Fredag d. 06. august Stableford. Spilles fra Tee 41 med antal slag gældende for spillehandicap for Tee 
46. 

Fredag d. 13. august !!! Stableford   Tur til MidtGolf med tilmelding senest d. 28. maj 2021. 

Fredag d. 20. august  Stableford.  

Fredag d. 27. august Stableford. – 9 hulspil: 1-9. 

Fredag d. 03. september Greensome Stableford for 2-mandshold. Tildelte slag: Lavest tildelte slag x 0,6 + 
højest tildelte slag x 0,4= tildelte slag. Er decimalen 5 og derover rundes op. 
Begge driver du. Holdet vælger den bold, der skal spilles videre med. Næste slag 
udføres af den spiller, hvis bold ikke blev valgt. Spillerne skiftes så til at slå, indtil 
hullet er spillet færdigt. 

Fredag d. 10. september                      Intet spil. Flyttet til mandag d. 13/9-21. 

Mandag d. 13. september Stableford. – 9 hulspil: 1-9. 

Fredag d. 17. september Fællesmatch_med Gofferne. GOF`inderne er matchledere. Mødetid kl. 8:00. 

Fredag d. 24. september Fælles afslutningsmatch med Generalforsamling. Texas Schramble med slagspilsregler fra 
Tee 41. 18 huller runde: Hul 1-14, 9 huller runde: 1-6. Info senere. 

18 huller: Lodtrækning kl. 08,15 – Scorekortet skal da ligge klar.  

Start fra 1. tee kl. 08,20 – NB: dog umiddelbart efter lodtrækning, hvis ledigt på 1. tee. Ved mange hold, også start på hul 18. 

9 huller: Fælles lodtrækning mellem Gof’inderne og Gofferne med spil på hul 1-9. 

Lodtrækning kl. 10,15.  Der må umiddelbart efter slås ud på hul 1, hvis der ikke er spillere på hul 18, som skal 

fortsætte på hul 1, da de skal ud på øen igen. Tiden er blokeret til kl. 11,20.(incl.) 

Kontingent 200,- kr. betales ved sæsonstart og senest d. 16. april 2021 til Anne Kondrup kontant el. på MobilePay: 

I feltet ”indtast navn eller tlf. nr.” indtastes:  8769TP (store bogstaver!), I feltet ”tilføj kommentar” 

skriver du dit navn og DGU nr., derefter:  Swipe ”send penge”. Se vedhæftede beskrivelse.     
Bestyrelsen.                                                                                                                                 Ret til ændringer forbeholdes. 


