
 Spilleplan Club 28 
 
2021 
 
I efteråret 2020 gjorde vi det mulig for medlemmerne frit at vælge teested til de 

enkelte matcher, naturligvis med det handicap spilleren har fra det pågældende 

teested. Det blev hilst velkommen, og det vil vi derfor fortsætte med i sæsonen 2021. 

Eneste undtagelser herfra bliver de månedlige matcher med slaggolf, hvor alle 

medlemmer skal spille fra teested 50. 

Ligeledes blev det foreslået, at afkorte den gennemgående turnering, så den afsluttes 

med generalforsamling og fællesspisning den første mandag i oktober.  

Denne ændring betyder ikke, at vi ikke spiller matcher i oktober måned med præmier 

m.v., men de vil blot ikke tælle til den gennemgående turnering.  

Ovenstående ændringer medfører, at vi skal have ændret og opdateret klubbens 

vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling. Denne foreslår vi afholdt i 

forbindelse med vores sædvanlige midtvejsmatch sidste mandag i juni måned (28. 

juni 2021) hvor vi også får lidt mad. 

Spilleplan 2021 

12 april Slaggolf 50.  Nærmest hul: 4 Husk put 

19. april  Stableford.  Nærmest hul: 8  

26. april Stableford.  Nærmest hul: 12 

3. maj Slaggolf 50. Nærmest hul: 8 Husk put  

10. maj Stableford. Nærmest hul: 4 

17. maj  Stableford . Nærmest hul: 8 

3l. maj Udflugt til anden E-20 bane (FGC er optaget 

af greenfee gæster denne dag) 

7. juni Slaggolf 50. Nærmest hul: 12 Husk put  

14. juni Stableford.  Nærmest hul: 4 

21. juni  Stableford.  Nærmest hul: 8 

28. juni Stableford.  Nærmest hul 12 og lidt mad 

og ekstraordinær generalforsamling 

5. juli Slaggolf 50.  Nærmest hul: 15 Husk put  



 

 

12. juli  Stableford.  Nærmest hul: 4 

19. juli Stableford. Nærmest hul: 8 

26. juli Stableford. Nærmest hul: 12 

2. august Slaggolf 50.  Nærmest hul: 4 Husk put  

9. august Stableford.  Nærmest hul: 4 (Start kl. 11.00 

eller evt. udflugt til anden E-20 Bane) 

16. august  Stableford.  Nærmest hul: 8  

23. august Stableford.  Nærmest hul: 12 

30. august Stableford. Nærmest hul: 15 

6. september Slaggolf 50 Nærmest hul: 8 Husk put  

13. september Stableford.  Nærmest hul: 8 

20. september Stableford.  Nærmest hul: 12  

27. september Stableford.  Nærmest hul: 15 

4. oktober 18 huller fra 50 Mexican Scrample. 

Generalforsamling og spisning 

11. oktober Stableford. Nærmest hul: 4 

18. oktober Stableford.  Nærmest hul: 8  

25. oktober Stableford. Nærmest hul: 12  

  
Enkelte dage kan blive flyttet til 

baner i vores E-20 samarbejde 
  

 


