
Månedsafslutning 4. september 2018 
Vores august månedsafslutning var p.g.a. Made in Denmark rykket en uge, så vi nåede ind i 
september måned. Selv om sommeren officielt er slut, så var sommervejret det bestemt ikke. 
Endnu en fantastisk golfdag i sæson 2018 – vi er da vist blevet forkælet ud over alle grænser i 
år. 

Stor tak til vores trofaste sponsor Revisionshuset TAL&TANKER ved Jonna 

Jakobsen.  
  

TAL &TANKER giver jo anledning til nytænkning til en sådan match, så Jonna Jakobsen og 
Bodil Haunstrup var gået i tænkeboksen og kom med sjove nye tiltag. 

I stedet for længste Drive på et hul blev det til: nærmest træet på fairway i Drivet på hul 6. 

I stedet for nærmest flag på hul 18 blev det til: længste PUT fra green på hul 18. 

Vi spillede i tre rækker, hvor A spillere spillede slagspil( netto) og B og C spillere almindelig 
stableford. 

Holdspillet blev også i en ny version. Vi spillede i tre-bolde, så opgaven var: Vælg to scores og 
multiplicere (gange) disse. Adder (læg til) derefter den tredje score. 
Hvorfor nu ikke bare vælge de to bedste og gange dem og derefter lægge den tredje til ??? 
Ja, prøv selv med disse scores: 4-0-0. 
Ikke for ingenting at vores sponsor var TAL&TANKER. 

Endnu en gang stod Michael&Co fra Stjerne Mad klar med dejlig mad til de sultne damer. 

Resultater: 
A række (slagspil netto): 
1. Susanne Vater 69 
2. Christina Christiansen 73 
3. Kamma Dickson 75 
B række: 
1. Lizzi Martinussen 35 p 
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2. Gitte Marie Kirkegaard 33 p 
3. Eva Harpøth 31 p 
C række: 
1. Susanne Fjordside 38 p 
2. Lone Johannsen 35 p 
3. Susanne Kappel Clausen 35 p 
Nærmest flag: 
Hul 2: Gitte Oudal Mikkelsen 
Hul 7: Inga Niebuhr 
Hul 12: Christina Christiansen. 
Hul 15: Kamma Dickson 
Nærmest træ hul 6: Stine Street.( Stine var nærmest klatret op i træet.) 
Længste PUT på hul 18: Eva Harpøth. 
Holdkonkurrencen blev vundet med 113 point af Elin Kristensen, Gitte Marie Kirkegaard og 
Christina Christiansen. 

OBS: vær opmærksom på at greenkeeperne har travlt med at passe på vores bane. Der skal 
prickles, så tirsdag d. 18. september bestiller I tid på følgende måde: Gå ind under ressurcer. 
Vælg Bagbakbanen og bestil tid. I starter på hul 10 på stor bane og går derefter over på 
Bakbjergbanen. 

Sæsonafslutning er tirsdag d. 2. oktober med gunstart kl. 14.00. Tilmelding i golfbox. 
Der ligger masser af golfoplevelser tilbage til os ude på banen, så Nyd dagen og nuet. 
På Dameudvalgets vegne 
Kamma Dickson. 
 


