
Velkom m en t il  

LGK Torsdagsherrer  2 0 2 2  
 

 
 

Her er  årets m atchprogram  m ed 3 0  m atcher, hvoraf 2 7  m atcher er  tællende 
 
 
31. m arts:  Stableford (Sæsonstart )  
 
07. april:  Slagspil 
14. april:  Stableford 
21. april:  Stableford 
28. april:  Stableford 
 
05. m aj :   Slagspil 
11. maj :  Stableford  
19.maj :  Stableford 
26. maj :  Stableford (1)  
 
02. juni:   Slagspil 
09. juni:  Stableford 
16. juni:  Stableford 
17. juni:  Fredags golftur (2)  
23. juni:   Stableford 
29. juni:   Stableford (3)  
 
07. juli:    Slagspil 
14. juli:  Stableford 
21. juli:  Stableford 
28. juli:  Stableford (4)   
 
04. august :   Slagspil 
11. august :   Stableford 
18. august :   Stableford 
25. august :   Stableford 
26/ 27. august :  2-dags golftur (5)  
 
01. september:  Slagspil 
08. september:  Stableford 
15. september:  Stableford 
22. september:  Stableford 
29. september:  Stableford (6)  
 
06. oktober:  Afslutningsmatch (7)  

 
(1)  PI NK CUP  
Velgørenhedsturnering for Kræftens bekæm p-
else. Masser af præmier. Fællesstart  kl. 8.00 
med morgenbrød. Matchfee 200,-  kr. Åbent  
arrangement  for alle klubbens m edlem mer og 
gæster. Hvis m an ønsker, at  den skal tælle m ed 
i den gennem gående match, skal man skr ive sig 
på listen og betale m atchfee på 30 kr. som  alt id. 
 
 
(2)  Fredagstur 
I kke tællende macth på en fremmede bane. 
Efterm iddag- /  aftentur m ed fælles spisning. 
Nærm ere info følger!  Pris:  450,-  pr. deltager 
 
(3)  Holdmatch /  fælles spisning ( første halvår)  
 
 
(4)  Golf 2 Change 
Der er alm indelig Stableford turnering. Deltager 
man i Golf 2 Change og vil med i den gennem-
gående m atch, skal m an skrive sig på listen og 
betale m atchfee på 30 kr. som  alt id. 
 
(5)  2-dags golftur 
Fredag – lørdagstur ikke tællende matcher med 
fredags golfrunde, aftensmad, social hygge, 
overnatning, morgenmad og lørdags golfrunde. 
Nærm ere info følger!  Pris:  600,-  pr. deltager 
 
(6)  Sidste tællende runde 
 
 
(7)  Afslutningsm atch 
Fælles start :  18 huller kl. 14: 30 
Fælles start :    9 huller kl. 16: 30 
Efterfulgt  af fællesspisning /  Generalforsam ling 

 

 

Bem ærk: Alle fællesarrangem enter etc. afhænger af den aktuelle covid- 1 9  situat ion og 
eventuelle rest r ikt ioner. 
 
 
Har du spørgsmål t il overstående, skal du være velkommen t il at  kontakte bestyrelsen:  
 
Bestyrelsens m edlem m er: 
Steffen Søgaard Larsen (Formand)  23 10 51 38  Mail:  steffensofus@hotmail.com  
Torben Sindet  (Kasserer)    30 34 02 22     Mail:  torbensindet@hotmail.com 
Kenn Elnegaard Dam  30 26 58 53  Mail:  kenndam@mail.dk  
St iig Brink Larsen              28 30 18 24               Mail:  sbl@canyon-services.com  
Kim  Jensen              29 39 54 08              Mail:  wiewares@gmail.com  


