
 

 

Mandag den 29-04-2019      Holstebro - NVG        KL. 17.15  (mødetid senest ½ time før). 

Der spilles på skovbabnen Råsted.  – De ”Røde” spiller for holdet denne gang. 

Vær  friske og skarpe. Læs evt. vedlagte regler ved hulspil ( Tak Ole M.) 

Afbud meldes til mig hurtigst muligt – så finder jeg afløseren. 

Vi ses mandag 

Ejvind 

Mænd på reginsholdet C11. 

 

Damer regionsholdet C11: 

 

 

foursome Ejvind Pedersen 40846825 ejvindogulla@altiboxmail.dk 18,5 1042 

1. Kjeld Overgaard 24288140 Kjeld.overgaard@mail.tele.dk 18,5 1872 

2. Anders Koustrup 40114467 ankojo@mail.dk 19,6 2175 

3. Leif Olesen 23664750 leol@live.dk 19,9 2076 

      

      

Reserve Ole Mygind 23350077 ole@nvggolf.dk 20,1 2302 

Reserve Peter Wittrup 20401159 peterwittrup@mail.dk 22,2 279 

Reserve Michael Gyldenøhr 30209952 gyldenoehr1@gmail.com 23,0 2578 

1. Charlotte Schlytter 28575322 Ch.schluter@gmail.com 18,5 2272 

Foursome Jane Hagelskjær 23600737 janehagelskjaer@outlook.dk 21,1 2336 

      

Reserve Kirsten Mehl 28571851 kim.borg@mvb.net 21,8 1657 

Reserve Thora Nielsen 24415107 Thoraogole@gmail.com 22,3 376 

Reserve Kirsten Badstue 22301905 kirstenbadstue@gmail.com 26,0 1976 

Reserve Maybrit Andersen 30246996 gundevej35@yahoo.dk 26,1 2384 

Reserve Marie Jacobsen 23113999 2001mj54@gmail.com 26,2 1903 
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Kaptajn for Nordvestjysk:  

Ejvind Pedersen – 40846825 – ejvindogulla@altiboxmail.dk 

Målet er helt klart at vinde hver gang – med der skal være hygge, god tone og sportsånd. 

Holdet sættes senest torsdag kl. 18. Når holdet er sat af kaptajnen og holdet er meldt ud til efterfølgende 

mandag, laves det ikke om før evt. efterfølgende  mandag (matcdag). 

Spillere aftaler selv evt. samkørsel. 

Man spiller 2 matcher mod hvert hold – 1 hjemme og en ude. 

Alle møder senest 30 minutter før.  1. damesingle starter (holdliste udfyldes af kaptajn inden start) . 

Har man handicapindex under 18,5 om fredagen, har man spillet sig af holdet til efterfølgende mandag  

(meldes til kaptajn i god tid/finde en afløser). 

Ændringer i handicapindex meldes til kaptajn hurtigst muligt. Holdet sættes efter handicap. 

NB: dit index fredag er afgørende – du må gerne komme under 18,5 i weekenden efter og stadigvæk være 

lovligt spillende på holdet efterfølgende mandag. 

Der spilles hulspil uden handikap ( vigtigt at kende reglerne – se vedlagte regler) 

NB: evt. tvister/uenigheder afgøres på stedet ( når der startes på næste hul kan det ikke laves om). 

Der spilles om 11 point (4 singler a’ 2 point    og     1 mixfoursome a’ 3 point) 

Vinder i hver runde giver øl til spisningen. Spisning ca. 60 – 100 kr. 
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