
Program og spilleform 

Onsdag 15. september 2021 

Vi spiller Foursome med 6 i hver bold, så vi kan komme hurtigt ind og hygge. Vi 

anbefaler at 2 med nogenlunde samme handicap spiller sammen. 

 

Sådan spiller vi Foursome: 

Parret skiftes til at drive, og man skiftes til at slå til bolden. Hvis det er 

spiller A, som har drivet, skal spiller B slå 2. slaget. (dette gælder også evt. 

provisoriks bold). Herefter skiftes man til at slå til bolden, indtil den er i hul. 

Med hensyn til antal tildelte slag, lægges spiller A’ og B’s tildelte slag 

sammen, hvorefter der divideres med 2 på hvert hul. 

Eks. Spiller A har 1 tildelt slag. Spiller B har 2 tildelte slag = Parrets tildelte 

slag er 3/2 = 1,5 – forhøjes til 2 tildelte slag. 
Bliver der brug for pedroiner har de følgende score på hullerne. 1-2-1-2 (der startes med 1). 

 

 

Individuelle konkurrencer: 

Længste drive på H3 – sponsoreret af Restaurant Eagle 

Længst i 2 jernslag fra Teestedet H5 – sponsereret af JOS Golf 

Nærmest hullet H9 – sponseret af Buevinho 

På de 3 huller slår alle ud, og der spilles kun videre med den spillers bold, som 

står for tur i Foursomespillet. 

 

Program efter matchen: 

 
Vi mødes i Restaurant Eagle, hvor der vil blive serveret en velkomstdrink efterhånden som 

vi kommerind. 

 

Kl. 19.30 – går vi samlet over i Kammerherren, hvor middagen bliver serveret der vil være 1 

glas vin til hver. (Så husk at købe drikkevarer, hvis du skal have mere at drikke). 

 

Kl. 20.15 – Viser Askepot os deres efterårskollektion med hjælp fra nogle af vores 

Smørblomster som går mannequin. 

Der serveres samtidig kaffe og fødselsdagskage. 

 

Kl. 20.45 – Kårer vi dagens, august, september vindere og årets Sommerblomster. 
 

Alle tider tages selvfølgelig med forbehold. 

 

Lad os sammen få en sjov og festlig aften - Bestyrelsen 


